
 
 

 
Företagsekonomiska institutionen  
STOCKHOLMS UNIVERSITET  
  
Kandidatuppsats 10 poäng     
HT 2005  
  
  
  
  

  
 Aktiesplitar 

- En eventstudie av kursutveckling i samband med split av 
aktier på de skandinaviska marknaderna 

  
  
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Författare:  Jan Bjerkeheim     Handledare: Tor Brunzell 
   Gustav Egerö 

 
 



Bjerkeheim och Egerö 2005 

 2 
  

 

1 INLEDNING...................................................................................................................................4 
1.1 BAKGRUND ..............................................................................................................................4 
1.2 PROBLEMFORMULERING ..........................................................................................................4 
1.3 SYFTE .....................................................................................................................................5 
1.4 AVGRÄNSNINGAR.....................................................................................................................5 
1.5 DISPOSITION............................................................................................................................5 

1.5.1 Fotnoter, referenser, diagram och formler...................................................................6 
2 TEORI............................................................................................................................................7 

2.1 TEORI OM SPLITAR...................................................................................................................7 
2.2 EFFEKTIVA MARKNADER ..........................................................................................................7 
2.3 TEORI OM VALD MODELL ..........................................................................................................7 
2.4 ÖVERAVKASTNING I SAMBAND MED AKTIESPLITAR....................................................................8 
2.5 EFFEKTER PÅ AKTIENS RISK OCH VOLATILITET .........................................................................8 
2.6 VARFÖR ÖVERAVKASTNING KAN FINNAS I SAMBAND MED SPLITAR ............................................9 

2.6.1 Signalhypotesen ............................................................................................................9 
2.6.2 Handelsintervallshypotesen..........................................................................................9 
2.6.3 Likviditetshypotesen....................................................................................................10 

3 METOD - TEORI.........................................................................................................................11 
3.1 EVENT STUDY........................................................................................................................11 

3.1.1 Eventstudieteknikens sju steg ....................................................................................11 
4 METOD – PRAKTIK...................................................................................................................13 

4.1 EVENT OCH EVENTFÖNSTER ..................................................................................................13 
4.1.1 Kurser...........................................................................................................................13 
4.1.2 Jämförelseindex – All-share .......................................................................................13 
4.1.3 Jämförelseindex - Bransch .........................................................................................14 

4.2 DATAINSAMLING ....................................................................................................................15 
4.2.1 Vilka aktier skall undersökas? ....................................................................................15 
4.2.2 Kursdata.......................................................................................................................15 

4.3 METOD FÖR BERÄKNING AV ÖVERAVKASTNING ......................................................................15 
4.4 AGGREGERING AV ÖVERAVKASTNING.....................................................................................17 

4.4.1 Aggregering över tillgångarna ....................................................................................17 
4.4.2 Aggregering över tiden................................................................................................17 

4.5 HYPOTESFORMULERING ........................................................................................................18 
4.6 HYPOTESPRÖVNING...............................................................................................................19 
4.7 VOLATILITET OCH VARIANS.....................................................................................................19 

4.7.1 Skattning av volatilitet i aktier .....................................................................................19 
4.7.2 Varians i överavkastning.............................................................................................20 

5 RESULTAT OCH ANALYS .......................................................................................................22 
5.1 ÖVERAVKASTNING MOT ALL-SHARE INDEX..............................................................................23 
5.2 ÖVERAVKASTNING MOT BRANSCHINDEX.................................................................................24 
5.3 STANDARDAVVIKELSE OCH VOLATILITET.................................................................................24 

5.3.1 I aktier...........................................................................................................................24 
5.3.2 I överavkastning mot all-share index .........................................................................25 
5.3.3 I överavkastning mot branschindex ...........................................................................26 

5.4 ÖVRIGA INTRESSANTA RESULTAT...........................................................................................26 
5.4.1 De första 30 dagarna ..................................................................................................26 
5.4.2 Splitdagen ....................................................................................................................26 
5.4.3 De sista tio dagarna ....................................................................................................27 
5.4.4 Utan IT-bolag ...............................................................................................................28 
5.4.5 Överavkastning per land .............................................................................................28 

6 SLUTSATSER OCH DISKUSSION ..........................................................................................30 



Bjerkeheim och Egerö 2005 

 3 
  

6.1 RESULTAT I KORTHET ............................................................................................................30 
6.1.1 Om överavkastning .....................................................................................................30 
6.1.2 Om standardavvikelse ................................................................................................30 

6.2 SLUTSATSER .........................................................................................................................30 
6.2.1 Våra resultat och tidigare forskning, överavkastning ................................................30 
6.2.2 Våra resultat och tidigare forskning, volatilitet och risk.............................................31 
6.2.3 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet ................................................................31 

6.3 SLUTFÖRANDE DISKUSSION ...................................................................................................32 
6.4 FORTSATT FORSKNING...........................................................................................................34 

7 KÄLLFÖRTECKNING................................................................................................................35 
7.1 LITTERATUR...........................................................................................................................35 
7.2 ARTIKLAR ..............................................................................................................................35 



Bjerkeheim och Egerö 2005 

 4 
  

 

1  Inledning 

1.1 Bakgrund 

När aktiekurser stiger kan det bli svårare att handla aktierna. Det kan till 
exempel handla om minskande likviditet och att det blir svårare att köpa hela 
börsposter. Företaget kan då välja att genomföra en aktiesplit. En rak split 
innebär en sänkning av det nominella värdet per aktie. I praktiken går det till så 
att aktieägarna erhåller fler aktier. Om aktiekapitalet är 100 Mkr, fördelat på en 
miljon aktier, ger det ett nominellt värde på 100 kronor per aktie. En split på 2:1 
sänker då det nominella värdet till 50 kronor per aktie, samtidigt ökar antalet 
aktier till två miljoner. Omvänd split innebär motsatsen. En split bör alltså ha en 
begränsad, om ens någon effekt på företagets börsvärde. 
 
Det finns flera undersökningar som visar att verkligheten kan vara annorlunda. 
Många forskare har undersökt effekterna av aktiesplitar, framförallt med 
begreppet ”abnormal returns”. Med några få undantag har bara de amerikanska 
börserna NYSE och NASDAQ undersökts. Det är därför mycket intressant för 
oss att se om vi kan nå liknande resultat i Skandinavien, eller om marknaden 
agerar annorlunda här. 
 
En del undersökningar behandlar också syften med aktiesplitar. De tre oftast 
förekommande är signal-, likviditets- och handelsintervallshypoteserna som 

beskriver olika aktörers intressen av splitar. 
 
Den undersökning vi genomför är intressant för alla aktörer på de skandinaviska 
marknaderna. Vi vill bidra med information om hur aktiekurser beter sig före, 
omkring och efter splitar. 

1.2 Problemformulering 

Den forskning som finns på området förefaller ha klarlagt de olika syftena med 
splitar. Många har också undersökt vad som händer precis bara dagarna 
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omkring annonseringen av spliten. Vi vill istället se hur marknaden reagerar på 
längre sikt, med utgångspunkt i själva spliten istället för annonseringen. Då 

spliten är känd borde genomförandet inte påverka, men stämmer det med 
verkligheten? Detta vill vi undersöka med hjälp av abnormal returns1. 
 
Vad vi vet har ingen före oss undersökt denna tidsperiod och dessa fyra 
marknader. De tidigare undersökningarna är begränsade till ett land åt gången. 
Vi vill också använda en metod som till viss del skiljer sig från andra, vilket vi 
beskriver mer ingående i kapitlet Metod – Praktik nedan.  

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida överavkastning förekommer i 
samband med aktiesplitar under perioden 2000 – 2005 i Sverige, Norge, 

Danmark och Finland. Även aktiernas volatilitet skall undersökas. 

1.4 Avgränsningar  
Vi har valt att fokusera undersökningen på raka splitar. Vi undersöker inga 
omvända splitar. Undersökningen genomförs vid börserna i Stockholm, Oslo, 
Köpenhamn och Helsingfors. Undersökningen behandlar alla splitar 
genomförda under perioden 2000-01-01 – 2004-12-31. Ett genomsnittligt 
kalenderår innehåller omkring 250 handelsdagar, och vi begränsar därför 
undersökningen till 250 dagar före och 250 dagar efter split. Genom att se på 
hela år omkring spliten jämnar vi ut säsongseffekter och annonseringsdatumet 
kommer säkert med. 

1.5 Disposition 
Uppsatsen är indelad i sju kapitel och en bilaga. I inledningen beskrivs ämne, 
problem, syfte och avgränsningar för uppsatsen. Kapitel två redogör för vår 
teoretiska referensram och resultaten av tidigare forskning. I det tredje kapitlet 
behandlas vetenskaplig metod för eventstudier. Fjärde kapitlet beskriver 
praktisk metod och tillvägagångssätt för undersökningen, framförallt hur 
resultaten har räknats fram. Kapitel fem presenterar resultatet av 
                                            
1 Översätts av författarna till över- och underavkastning beroende på om abnormal return är 
positiv eller negativ. 
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undersökningen tillsammans med analyser. I det sjätte kapitlet tolkas resultaten 
och möjliga orsaker, och slutsatser dras. Sjunde kapitlet innehåller 

källförteckning. I bilagan finns information om vilka data vi använt och datas 
utformning. Här presenteras också övrig intressant information. 

1.5.1 Fotnoter, referenser, diagram och formler  
För att förklara och översätta enskilda ord och begrepp och för elektroniska 
källor används fotnot genom Oxford-systemet. Litteratur och andra källor 
refereras löpande med parantes enligt Harvard-systemet. Fulla referenser finns 
i källförteckningen. Diagram numreras med kapitelsiffra först och sedan 
löpande.  
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2 Teori 

2.1 Teori om splitar 

En split är en ren kosmetisk förändring på aktiemarknaden. Det innebär ingen 
ökad utdelning, ingen omfördelning av värde eller något avslöjande av ny 
information. Det som händer är att antalet utstående aktier ökas och företagets 
ekonomiska värde delas upp över flera aktier. Jämför med att dela upp en tårta i 
fler delar. Det borde därför inte vara möjligt att finna överavkastning i samband 
med splitar. Men tidigare forskning finner i nästan alla fall överavkastning i 
samband med splitar. Marknaden uppfattar det alltså som att splitar tillför eller 
avslöjar ekonomiskt värde på något sätt. 
 

2.2 Effektiva marknader 
Det finns tre typer av effektivitet på marknaderna, svag, halvstark och stark 
effektivitet (Brealy and Myers, s 351). Alla typer av marknadseffektivitet 
betecknar olika tillgänglighet av information. Mest intressant för oss är den 
halvstarka fasen som innebär att aktiekurser justeras omedelbart i och med att 
information blir allmän. Aktiekursen innehåller då all information som är känd 
om företaget historiskt och i framtiden. Ett sunt grundantagande är att 
marknaderna vi undersöker befinner sig i den halvstarka formen. Det innebär att 
om vi finner överavkastning bör vi finna den i samband med att spliten 
annonseras. Det är då den nya informationen blir tillgänglig. 
 

2.3 Teori om vald modell 

Vanligast i beräkningar av överavkastning är att man beräknar 
överavkastningen mot aktien själv. Detta förutsätter att man beräknar en 
normalavkastningslinje för varje aktie. Ingående parametrar som till exempel 
betavärden antas vara konstanta (eng. stable, författarnas anmärkning) under 
hela eventfönstret. Fama et al. (1969) brukar ses som upphovsmän till denna 
teknik. Bar-Yosef och Brown (1977) visade på felaktigheter i Fama et al. (1969), 
framförallt att betavärdena inte alls var konstanta i verkligheten och att 
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överavkastningen överskattades i och med antagandet. För att motverka detta 
använde Bar-Yosef och Brown istället glidande medelvärden för beta.  Vid 

daglig och begränsad data är skattningar på ingående betavärden förmodligen 
ännu mindre stabila. Vårt urval av splitar är mindre än en tiondel av Fama et als 
(1969) och de jämför tre år före och efter split. Att tillämpa deras metod är 
därför inte möjligt såvida inte fler observationer görs, alternativt justeringar för 
denna ostabillitet i skattade parametrar.   
 
Kraus och Stoll (1973) har testat överavkastning i dagliga kurser beräknade 
med skattade parametrar, som av Fama et al., jämfört med beräkningar med 
antagandet att alfa är noll och beta ett. De fann att ingen skillnad i resultaten. 
Hopewell och Schwartz (1978) har också testat skillnaden i överavkastning 
beräknad med marknadsmodellen med skattade parametrar mot 
marknadsmodellen och antagandet att alfa är noll och beta är ett. Inte heller de 
finner någon allvarlig skillnad i resultaten. Metoden har också använts av Reilly 
och Drzycimski (1981) i undersökning om splitar och överavkastning. 

2.4 Överavkastning i samband med aktiesplitar  

Fama et al. (1969) finner överavkastning 30 månader före spliten, fram tills det 
att spliten annonseras. Bar-Yosef och Brown (1977) fann också med glidande 
betavärden positiv överavkastning fram tills att spliten annonserades. Reilly och 
Drzycimski (1981) fann att det var möjligt att nå överavkastning vid omedelbart 
köp av aktien på annonseringen av spliten, för investerare med tidig information 
eller lägre transaktionskostnader. Desai och Jain (1997) finner överavkastning 
för de splitade aktierna på ett respektive tre års sikt efter att spliten annonserats 
på ca 7 % respektive ca 12%. Grinblatt, Masulis och Titman (1984) hittar 
överavkastning två dagar före och efter annonseringen av spliten, som inte kan 
härledas till annat än själva spliten. Lamoureux och Poon (1987) hittar 
överavkastning dagen då spliten genomförs. 

2.5 Effekter på aktiens risk och volatilitet  
Ohlson och Penman (1985) finner att standardavvikelsen ökar efter splitar. 
Klein och Peterson (1988) räknade implicit standardavvikelse på köpoptioner 
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med hjälp av Black-Scholes formel för optionsprissättning. De ser en ökning i 
implicit standardavvikelse efter genomförandet av spliten. Sheikh (1989) finner 

med Black-Scholes och Rolls optionsformler liknande resultat, implicit 
standardavvikelse ökar, både vid annonsering och vid genomförande av split.   
 

2.6 Varför överavkastning kan finnas i samband med splitar 

Sammanställning av tidigare forskning visar att tre hypoteser, om varför 
överavkastning kan förekomma i samband med splitar, är dominerande. De är 
signalhypotesen, handelsintervallshypotesen och likviditetshypotesen, och 
presenteras i korthet nedan. 

2.6.1 Signalhypotesen 
Innebär att ledningen använder spliten som en signal innehållande positiv 
information till marknaden. Ledningen antas känna till den egna verksamheten 
bättre än marknaden. Olika finansiella åtgärder (däribland splitar) anses vara ett 
sätt att vidarebefordra denna information till marknaden. Signalhypotesen är 
gällande när spliten annonseras. För den intresserade rekommenderas artiklar 
av Brennan och Copeland (1988:2), Szewczyk och Tsetsekos (1992 och 1993), 
Lakonishok och Lev (1987).  
 
Grinblatt, Masulis och Titman (1984) och Brennan och Hughes (1991) resonerar 
att företagsledningar använder splitar för att dra till sig uppmärksamhet 
(attention getting). 

2.6.2 Handelsintervallshypotesen 
Investerare antas föredra att köpa hela börsposter, något de inte har råd med 
det när aktiepriset är för högt. Företagsledningar antas splita aktien för att 
hamna inom ett fördelaktigt handelsintervall och därmed öka likviditeten. Vidare 
läsning finns i artiklar av Copeland (1979), Baker och Powell (1993), 
Lakonishok och Lev (1987), Barker (1956) och Lamoureux och Poon (1987). 
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2.6.3 Likviditetshypotesen 
Innebär att aktiesplitar ökar likviditeten i aktierna, med likviditet mätt som 
omsättning och spread mellan köp- och säljkurser. Liknar handelsintervall-
hypotesen och säger att billigare aktier är mer attraktiva än dyra. Se tidigare 
forskning av Copeland (1979), Lamoureux och Poon (1987), Conroy, Harris och 
Benet (1990), Murray (1985), Lakonishok och Lev (1987), Maloney och 
Mulherin (1992).  
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3 Metod - teori 

3.1 Event Study 

Metoden används för att studera hur de finansiella marknaderna eller ett enskilt 
företags aktiekurs reagerar på en specifik händelse. Campbell, Lo och 
MacKinlay [CLM] (1997) identifierar sju steg som kan sammanfatta processen 
för en Event study2. 

3.1.1 Eventstudieteknikens sju steg 

1. I det första steget skall själva händelsen definieras. Här skall också 
tidsperspektivet, eller eventfönstret, identifieras. Eventfönstret är den period 
under vilken de inkluderade aktiekurserna undersöks. Vanligtvis utgörs 
eventfönstret av perioden ett par dagar före och efter eventet. Ingenting hindrar 
ett asymmetriskt eventfönster, eller ett längre perspektiv. Det går också att dela 
upp eventfönstret i flera delar för att kunna åskådliggöra pre-event samt post-
event effekter. (CLM 1997, s.151) 
 
2. I steg två bestäms hur urvalet av företag i undersökningen skall bestämmas. 
Man kan till exempel begränsa urvalet till en viss aktielista eller en viss bransch. 
Detta sker framförallt av datatillgänglighetsskäl. Det är viktigt att man är 
medveten om eventuell snedvridning som kan uppstå, beroende på 
urvalskriterierna. (CLM 1997, s.151) 
 

3. Nästa steg är att välja en metod för aktiernas förväntade avkastning, den 
normala avkastningen. Vi definierar den normala avkastningen som den vi 
skulle ha förväntat oss om eventet inte hade inträffat. Den normala kan vi sedan 
jämföra med den observerade avkastningen efter eventet, för att få fram 
överavkastningen. För varje företag i och eventdag t har vi att: 
 

! 

AR
i,t

= R
i,t
" E R

i,t
X
t( ) 

                                            
2 Översätts av författarna med eventstudie 
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information på vilken den normala avkastningen är betingad. (CLM 1997, s.151) 

 
4. I det fjärde steget väljs estimeringsfönster för eventet. Det är perioden 
varifrån data tas för att skatta de parametrar som ingår i den valda modellen för 
normal avkastning. Vanligast är att använda perioden före händelsefönstret 
som estimeringsfönster. Ofta ingår inte eventperioden i estimeringsfönstret för 
att eventet inte skall påverka normalavkastningen, men undantag kan göras. 
(CLM 1997, s.152) 
 
5. Här bestäms hur den nu uträknade överavkastningen skall testas. Man skall 
definiera nollhypotesen, och bestämma hur överavkastningarna från olika aktier 
skall aggregeras. (CLM 1997, s.151) 
 
Den vanligaste metoden för att aggregera överavkastning är cumulative 
abnormal return, CAR. (CLM 1997, s.160) 
 
6. I sjätte steget skall resultatet av den empiriska undersökningen presenteras, 
och diagnostik för resultaten visas. Detta är speciellt viktigt om urvalet är litet, 
eftersom resultatet av undersökningen kan påverkas mycket av enskilda aktier. 
(CLM 1997, s.152) 

 
7. I det sjunde och sista steget tolkas resultaten och slutsatser dras. Om så 
krävs kan ytterligare analys inkluderas för att markera mellan konkurrerande 
förklaringar. (CLM 1997, s.152) 
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4 Metod – Praktik 

4.1 Event och eventfönster 

Det event vi har som utgångspunkt är genomförandet av aktiespliten. Vi sätter 
första handelsdagen efter split som dag 0. Eventfönstret definieras som 250 
dagar före och 250 dagar efter split. Syftet är att vi vill reflektera ett helt år före 
och efter eventet. Börserna är öppna för handel omkring 250 dagar varje år. 
 
Det är viktigt att notera att eventfönstret och estimeringsfönstret täcker exakt 
samma tidsperiod. Det innebär att det finns en risk för att vår normalavkastning, 
all-share index och branschindex, påverkas av eventet. Vi tror dock inte att vårt 
event påverkar speciellt mycket. Detta dels eftersom undersökningsperioden är 

tämligen lång och dels eftersom eventet i sig inte borde vara kursdrivande. 
Varje aktie har endast en marginell påverkan på index. Den här typen av 
problem är betydligt värre när normalavkastningen beräknas med modeller 
baserade på historisk avkastning. 

4.1.1 Kurser 

Våra data består av aktiekurser från börserna i Stockholm, Oslo, Köpenhamn 
och Helsingfors. Kurserna har uppdaterats på daglig basis. Noteringen är 
stängningskurs, dvs. priset från dagens sista avslut. När ett företag har flera 
aktieslag noterade, till exempel a- och b-aktier, har vi valt den mest handlade. 

4.1.2 Jämförelseindex – All-share 

Vår första variant av förväntad avkastning är de fyra ländernas respektive 
general- eller all-share index. En kortare presentation av dem: 
 
Oslo - För jämförelser mellan splitade aktier och marknaden har vi använt OBX-
index. Det är vägt efter storlek på börsvärde, och innehåller de 25 största 
bolagen som handlas på Oslobörsen. Det all-share index som innehåller alla 
Oslobörsens aktier är justerat för utdelningar m.m. vilket våra aktiekurser inte 
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är. För att jämförelserna skall bli så rättvisande som möjligt har vi därför valt 
OBX istället. 

 
Helsingfors – Här har vi jämfört med generalindex, OMX Helsinki. Indexet 
omfattar alla Huvudlistans aktier. Indexet är viktat efter företagens börsvärde. 
Noterbart är att Nokias vikt i OMXH är starkt dominerande. Vikten uppgår till ca 
36%3 vid skrivandet av uppsatsen. 
 
Köpenhamn – KAX-index, Köpenhamnsbörsens all-share index ligger till grund 
för våra jämförelser på den danska marknaden. Det innehåller alla aktier som 
handlas på Köpenhamnsbörsen. KAX har nu bytt namn till OMXC, som ett led i 
OMX:s ambition att harmonisera namngivningen i norden. 
 
Stockholm – På Stockholmsbörsen använder vi OMXS, vilket är börsens 
generalindex. Detta all-share index består av alla aktier noterade på 
Stockholmsbörsen, både på A-listan och på O-listan. 
 
Dessa index benämns hädanefter all-share index. 

4.1.3 Jämförelseindex - Bransch 

För att göra jämförelser mellan splitade aktier och respektive branscher måste 
vi först definiera branscher. Vi har valt att använda GICS-klassificering av 
sektorer på börserna i Oslo, Köpenhamn och Stockholm. Helsingforsbörsen 
införde inte GICS förrän hösten 2005. Där har vi istället använt oss av börsens 
egna klassificeringsmetoder. Tyvärr beräknas de norska indexen på annat sätt 
än de andra, vilket omöjliggör jämförelser med norska branschindex. 
 
GICS4, eller ”The Global Industry Classification Standard”, har utvecklats av 
Morgan Stanley Capital International (MSCI) tillsammans med Standard & 
Poor’s (S&P). Strukturen består av tio huvudsektorer som i sin tur delas upp i 

                                            
3 ”Index Weights OMX Helsinki and OMX Helsinki Cap”, 051031 
4 http://www.msci.com/equity/gics.html, 051209 
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flera olika undernivåer. Vi har använt dessa huvudstrukturer i våra 
undersökningar. 

 

4.2 Datainsamling 

4.2.1 Vilka aktier skall undersökas? 

Vår första datainsamling är att ta reda på vilka bolag som har genomfört en 
aktiesplit under undersökningsperioden. För att få veta vilka aktier som skall 
undersökas har vi vänt oss direkt till de fyra börserna vi undersöker. Information 
om vilka aktier som har genomfört en split kommer således från separata källor. 
 
Stockholmsbörsen har information om emissioner på sin hemsida5. Detsamma 
gäller börsen i Köpenhamn6. För Oslobörsen och börsen i Helsingfors har vi 

varit i kontakt med ansvariga på respektive kundtjänster.  För 
Helsingforsinformation pratade vi med Monica Bergström7. För Oslobörsen fick 
vi data av statistikansvarig Randi S. Hovde8. Vi har inte funnit någonting som 
skulle tyda på att informationen inte var komplett, och vi antar därför att källorna 
är tillförlitliga. 

4.2.2 Kursdata 

All kursdata är insamlad från databasen Ecowin Equities9. Det är en 
internationellt erkänd databas som samlar börsdata från hela världen, däribland 
de fyra länder vi undersöker. Både indexdata och de enskilda aktiernas kurser 

är hämtade från Ecowin Equities. Både aktie- och indexkurser är s.k. price 
returns, och är justerade för splitar men inte för utdelningar. 

4.3 Metod för beräkning av överavkastning 

Vi har valt att använda Market Adjusted Returns-modellen (CLM 1997, s.156) 
för att relatera de undersökta aktierna till marknaden i övrigt. Att använda ett 
                                            
5 http://www.omxgroup.com/stockholmsborsen/se/index.aspx?lank=28 
6 http://www.cse.dk/kf/statistik_aarlig_corporate_actions 
7 monica.bergstrom@omxgroup.com 
8 Randi.Hovde@oslobors.no 
9 http://www.ecowin.com/databases/equities/ 
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pre-event estimeringsfönster för att skatta de parametrar som ingår i andra 
modeller är inte relevant för vår undersökning. Detta eftersom undersökningens 
eventfönster spänner över två år, och parametrar som 

! 

"  och 

! 

"  skattade med 

data från åren innan kan vara inaktuella. Market Adjusted Returns-modellen är 
en begränsad version av marknadsmodellen (CLM 1997, s.156) där 

! 

"
i
 sätts till 

0 och 

! 

"
i
 till 1. Eftersom modellens koefficienter är förbestämda behövs ingen 

estimeringsperiod för skattning av parametrarna. 
 
Det första steget är att från aktiekurser räkna ut daglig förändring, avkastning. 
Detta har gjorts enligt 

! 

R
i,t

=
P
t
" P

t"1

P
t"1

   

där 

! 

R
i,t

 är aktiens avkastning, och 

! 

P
t
 och 

! 

P
t"1

 är slutkursen dag t och dag t-1. 

På samma sätt har Indexavkastning beräknats 

! 

R
m,t

=
I
t
" I

t"1

I
t"1

 

Enligt Marknadsmodellen ser relationen mellan avkastningarna för aktien 
relativt marknadsportföljen ut så här 
 

! 

R
i,t

="
i
+ #

i
R
m,t

 

 
där 

! 

R
i,t

 och 

! 

R
m,t

 är avkastningarna för aktien respektive marknaden dag t. 

Under Market Adjusted Returns-modellens restriktioner har vi att 
 

! 

R
i,t

= R
m,t

 

 
Aktiens förväntade avkastning är alltså detsamma som den förväntade 
avkastningen på ett jämförelseindex. Som beskrivet ovan har vi valt att dels 
jämföra med respektive länders all-share index, och dels med olika 

branschindex. Syftet är att bestämma den normala avkastningen på ett så 
relevant sätt som möjligt. 
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För att sedan bestämma överavkastningen 

! 

A
i,t

 har vi att 

 

! 

A
i,t

= R
i,t
" # + $R

m,t( ) 

 
Vi subtraherar alltså den förväntade avkastningen från den observerade och får 
överavkastningen för varje dag för sig. 
 

4.4 Aggregering av överavkastning 

För att kunna dra övergripande slutsatser under eventet måste 
överavkastningarna aggregeras. Detta görs dels över tiden och dels över de 
olika aktierna. Den kumulativa överavkastningen för alla aktier från dag 

! 

t
1
 till 

! 

t
2
 

definieras som 

! 

CAR t
1
,t
2( ) (CLM 1997, s.160). 

 

4.4.1 Aggregering över tillgångarna 

Undersökningen innehåller flera tillgångar varför aggregering först görs över 
aktierna. 

 
Vi beräknar 

! 

CAR i
t( ) , den genomsnittliga kumulativa överavkastningen för alla 

aktier dag 

! 

t , genom 
 

! 

CAR i
t( ) =

1

N
A
i,t( )

i=1

n

"  

 
Aggregering sker alltså genom att alla 

! 

A
i,t

 adderas, och summan delas med 

antalet tillgångar. Då får vi ett genomsnittligt värde för 

! 

CAR en specifik dag t. 

4.4.2 Aggregering över tiden 

I undersökningen studeras två delar av eventfönstret. Dels studeras dag -250 
t.o.m. dag 0, 

! 

CAR
i
"250,0( ) och dels dag 0 till 250, 

! 

CAR
i
0,250( )  
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För att aggregera över tiden summeras 

! 

CAR i
t( )  för alla t i den delen av 

eventfönstret. Det innebär alltså att vi beräknar 

! 

CAR
i
"250,0( ) = CAR i

t( )
t="250

0

#  

och 

! 

CAR
i
0,250( ) = CAR i

t( )
t= 0

250

"  

 
Resultatet blir att 

! 

CAR
i
t
1
,t
2( )  är den slutliga procentuella avkastningen, 

aggregerad både över tillgångar och över tid. 

4.5 Hypotesformulering 

Undersökningen har som mål att ta reda på om det förekommer överavkastning 
på sikt i aktier som har genomfört en split. En aktiesplit skall inte påverka 
aktiepriset i förhållande till antalet aktier. Företagets börsvärde skall inte 
påverkas av en split. Därför är utgångspunkten att det inte förekommer någon 
överavkastning för splitade aktier enligt statistisk försiktighetsprincip. 
 
För att undersöka huruvida någon signifikant överavkastning ändå förekommer 
använder vi statistisk hypotesprövning. Det innebär att en nollhypotes (

! 

H
0
) och 

en mothypotes (

! 

H
1
) formuleras. Hypoteserna skall formuleras så att de täcker 

alla möjliga utfall. Prövande av hypotesen leder till att 

! 

H
0
 antingen kan 

förkastas eller inte. 
 
Hypoteserna blir som följer: 
 

! 

H
0
:CAR t

1
,t
2( ) " 0

H
1
:CAR t

1
,t
2( ) > 0

 

 
Samma hypoteser gäller både när all-share- och branschindex utgör 
normalavkastning. Hypoteserna är formulerade så att om 

! 

H
0
 förkastas, visar 

det att det finns signifikant överavkastning. 



Bjerkeheim och Egerö 2005 

 19 
  

4.6 Hypotesprövning 

För att testa vår hypotes från avsnittet ovan använder vi t-testet (Oakshott 
2001). Standardavvikelsen för populationen skattas med 
 

! 

ˆ S 
A

t

=
1

N
e
"1

CAR t
1
,t

2( ) "CAR t
1
,t

2( )( )
2

i=1
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Hypoteserna testas sedan med 
 

! 

t =
X "µ

ˆ S 
A t

N
 

 

där 

! 

X  är den observerade 

! 

CAR
i
t
1
,t
2( ) , 

! 

µ är det förväntade värdet enligt 

! 

H
o
, 

! 

ˆ S 
A t

 

är den skattade standardavvikelsen och 

! 

N  är antalet observationer. 
 
Det observerade t-värdet enligt formeln ovan jämförs sedan med kritiskt värde 
från en t-tabell, och 

! 

H
0
 kan antingen förkastas eller inte. Vi kommer att använda 

en 95 % signifikansnivå på. 

4.7 Volatilitet och varians 

4.7.1 Skattning av volatilitet i aktier 

Volatilitet i historiska aktiepriser beräknas på följande sätt (Hull 2003). 
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A  = aktiepris för aktie A dag i  i = -250,-249,-248,…,250 

 
 
 
 



Bjerkeheim och Egerö 2005 

 20 
  

Volatiliteten skattas sedan enligt 
 

! 

s =
1

n "1
u

i
" u ( )

2

i="250

"1

#   och  

! 

s =
1

n "1
u

i
" u ( )

2

i= 0

250

#  

n  = antalet dagar 
 
Detta beräknas för varje aktie. I sammanslagningen räknas u för alla aktier 
direkt i formeln. Vi beräknar ett medelvärde enligt 
 
 

! 

E(s) =
1

m

1

n "1
u

i
" u ( )

2

i= 0

n

#
i=1

m

#  

 
där m = aktie m, m = 1,2,3,…,79 
 
 
När vi räknar för varje enskild aktie får vi ett värde före och ett värde efter 
spliten. På de två värdena räknar vi ut en förändring i volatiliteten för respektive 
aktie, och sedan ett medelvärde av förändringen i volatilitet för alla aktier. Det 
räknas enligt följande: 
 
För varje aktie 

! 

sEfter
A

" sFöre
A( ) sFöre

A = #s 

 
Genomsnittlig förändring ges av 

! 

E("s) =
1

n
"s#  

 

4.7.2 Varians i överavkastning 

För skattning av varians i överavkastningen används följande: 
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s
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r
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Detta testas med ett F-Test för olika varians där nollhypotesen är att 
varianserna efter split är lika med variansen innan. Mothypotesen är att de 

skiljer sig åt, 95 % signifikansnivå har använts. 
 
F-Test  

! 

F =
sFöre
2

sEfter
2
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5 Resultat och analys 
Resultatet presenteras här i fyra huvudavsnitt. Det första relaterar de splitade 
aktiernas avkastning till alla länders all-share index. Det andra relaterar istället 
till branschindex. Dessa resultat innehåller alltså endast data från Stockholm, 
Köpenhamn och Helsingfors. I det tredje presenteras standardavvikelse och 
volatilitet. Det sista innehåller övriga intressanta händelser. 

 
Diagram 5.1. Avkastningen för splitade aktier, all-share och bransch. 
 

Först presenteras här avkastningen för en placerad krona dag 0. Både all-share 
och branschindex har sjunkit efter spliten, medan portföljen av splitade aktier 
har positiv avkastning. 
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Diagram 5.2. Överavkastning under hela eventfönstret. 

 
Diagrammet ovan visar överavkastningen året före och efter split. Vi har alltså 
en mycket stark utveckling året före split. För året efter split redovisas nedan 
resultaten mer i detalj. 

5.1 Överavkastning mot all-share index 

 
Diagram 5.3. Den aggregerade överavkastningen med all-share index som normalavkastning. 

 
 I % t-värde Std.avv. Signifikant, 95% 

! 

CAR "250,0( )  45,4% 
 

1682 
 

0,0042 
 

Ja 

! 

CAR 0,250( )  6,08% 
 

216,6 
 

0,0044 
 

Ja 
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5.2 Överavkastning mot branschindex 

Den aggregerade överavkastningen med branschindex som normalavkastning 

 
Diagram 5.4. Den aggregerade överavkastningen med branschindex som normalavkastning. 

 
 I % t-värde Std.avv. Signifikant, 95% 

! 

CAR "250,0( )  28,3% 
 

1682 
 

0,0045 
 

Ja 

! 

CAR 0,250( )  10,3% 
 

290,2 
 

0,0056 Ja 

5.3 Standardavvikelse och volatilitet 

5.3.1 I aktier 
Medelvärdet av förändringen i volatilitet är ca 18,7 % och medianen är ca 8,2 % 

 
Diagram 5.9. Antal aktier i olika intervall av förändring 
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Volatilitet Aktier 

! 

t"250 " t"1 0,028588083 

! 

t
0
" t

250
 0,032062469 

Förändring 12,15% 

! 

t"16 " t"1 0,029492929 

! 

t
0
" t

15
 0,038482837 

Förändring 30,48% 
 
Medelvärdet av volatiliteten ökar för alla splitade aktier med omkring 12 %. 
Kurserna svänger alltså kraftigare efter spliten än före. Observera att ”aktier” 
ovan är ett medelvärde av alla splitade aktiers respektive volatilitet. Vidare tycks 
det framgå av diagram 5.9 ovan att förändringen i volatilitet går mot en 
normalfördelning med väntevärde mellan 10 % och 20 %. 
 

5.3.2 I överavkastning mot all-share index 

En jämförelse av standardavvikelsen före split mot efter finner vi att variansen i 
överavkastningen ökat. När sedan F-test genomförs för att säkerställa 
resultatens signifikans visar detta att variansen efter split är signifikant skild från 
före split. Detta innebär att svängningar mot jämförelseindex har blivit kraftigare.  
 
För att varianserna skall kunna betraktas som lika krävs det i båda fallen att de 
kommer upp det kritiska värdet (se respektive tabell). Då båda våra F-värden 
ligger under detta kritiska värde kan vi förkasta nollhypotesen att variansen är 
lika före och efter split. Detta innebär att mothypotesen måste gälla, och den 
säger att varianserna med 95 % sannolikhet är åtskilda. 
 

      T-250 – T-1 T0 – T250 

Medelvärde 0,001719251 0,000344601 
Varians 1,59632E-05 2,25745E-05 
Observationer 249 251 
df 248 250 
F 0,707134991  
P(F<=f) ensidigt 0,003227154  

F kritiskt värde ensidigt test 0,811453813   
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5.3.3 I överavkastning mot branschindex 
Även mot bransch index är variansen före signifikant skild mot efter.  
 

  T-250 – T-1 T0 – T250 

Medelvärde 0,001361467 0,000444477 
Varians 1,70297E-05 2,62736E-05 
Observationer 249 251 
df 248 250 
F 0,648165773  
P(F<=f) ensidigt 0,000332916  

F kritiskt värde ensidigt test 0,811453813   

 

5.4 Övriga intressanta resultat 
Efter undersökningens genomförande framstår även några andra tidsperioder 
som intressanta att nämna. 

5.4.1 De första 30 dagarna 
Till att börja med vill vi nämna första 30 dagarna efter split, där vi har signifikant 
underavkastning, både för bransch och för all-share index. 
 
 
 I % t-värde Std.avv. Signifikant, 95% 
All-share 

! 

CAR 0,30( )  
-2,79% 

 
-40,24 

 
0,0038 Ja 

Bransch 

! 

CAR 0,30( )  
-2,09% 

 
-25,4 

 
0,0045 Ja 

Jämförelse första 30 handelsdagarna efter split 

5.4.2 Splitdagen 
Nästa intressanta iakttagelse är den mycket stora överavkastning som finns dag 
0, det vill säga första handelsdagen efter split. Det innebär att en aktie på 
splitdagen generellt sett slår all-share index. 
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Diagram 5.5. Överavkastning dagsvis, jämfört med all-share index. 
 

5.4.3 De sista tio dagarna 

De sista dagarna i eventfönstret visar ett stort tapp i överavkastning. Det verkar 
som om det beror på att många av de splitande aktierna är IT-bolag som 
splitade våren 2000. Ett år senare, våren 2001 lämnade flertalet av dessa bolag 
sämre kvartalsrapporter än väntat, och de tappade starkt även mot Information 
Technology-index. 

 
Diagram 5.6. Aggregerad överavkastning mot all-share index, de sista tio dagarna. 
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5.4.4 Utan IT-bolag 

 
Diagram 5.7. Överavkastning utan IT-bolag 
Vi har undersökt datamaterialet även utan IT-bolagen, för att se om resultatet 
påverkas mycket av den nedgång IT-aktierna upplevde framförallt under 
perioden 2000-2002. Diagrammet ovan visar överavkastningen i resterande 
aktier, och vi får då ännu starkare resultat. 

5.4.5 Överavkastning per land 

 
Diagram 5.8. Överavkastning per land 
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Diagrammet ovan visar överavkastningen per land, mot respektive all-share 
index. Den starka utvecklingen året före split kan alltså framförallt hänföras till 

börserna i Sverige och Norge, medan Finland och Danmark visar en stabilare 
utveckling av överavkastningen. 
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6 Slutsatser och diskussion 

6.1 Resultat i korthet 

6.1.1 Om överavkastning 

Efter att ha genomfört undersökningen kan vi konstatera att signifikant 
överavkastning förekommer. Överavkastningen är signifikant både när vi jämför 
med all-share- och med branschindex. Aktierna har slagit jämförelseindex rejält 
före spliten, och fortsätter att göra det efteråt. Överavkastningen är dock lägre 
efter split.  
 
När avkastningen för respektive ”placering” undersöks ser vi att aktierna har 
positiv avkastning samtidigt som både all-share- och branschindex har negativ 
avkastning. Vi har vidare noterat överavkastning den första handelsdagen efter 

att spliten genomförts. Intressant är också den fallande överavkastningen de 
sista dagarna i eventfönstret. När man beaktar IT-aktier och utesluter dem ur 
undersökningen blir resultaten än mer starka. Överavkastningen blir större utan 
splitade IT-aktier.  Speciellt är också att vi ser signifikant underavkastning de 
första 30-40 dagarna efter split. 
 
Till sist när vi undersöker avkastningen i varje land för sig, finner vi att alla 
länder visar på överavkastning mot all-share index. 
 

6.1.2 Om standardavvikelse 
Vi finner i att volatiliteten i aktierna har ökat efter split. Även variansen i 
överavkastningen är signifikant större efter spliten.  

6.2 Slutsatser 

6.2.1 Våra resultat och tidigare forskning, överavkastning 
Vi liksom Fama et al. (1969) och Bar-Yosef och Brown (1977) finner 
överavkastning innan splitens genomförande. Vi skiljer oss dock åt i och med 
att vi finner överavkastning även efter spliten. Överavkastning efter genomförd 
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split finner även Desai och Jain (1997). Det bör noteras att överavkastningen 
före split är större än efter i vår undersökning.  Metoderna för framräkning skiljer 

sig också till viss del åt.  
 
Den överavkastning vi har upptäckt första handelsdagen efter split stämmer väl 
överens med undersökningen av Lamoureux och Poon (1987). 

6.2.2 Våra resultat och tidigare forskning, volatilitet och risk 
Även om vi räknat annorlunda än Klein och Peterson (1988) finner även vi en 
klar ökning i volatilitet efter splitens genomförande. Våra resultat liknar även 
Sheikhs (1989). Ohlson och Penman (1985) räknar volatilitet på splitade aktier 
och finner att den ökar med omkring 30 % på splitdagen. Vi har med liknande 
metoder funnit en ökning i vårt datamaterial. 

 

6.2.3 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Våra resultat har god generaliserbarhet. Metoden tillåter att alla kan göra 
liknande undersökningar, vid andra eller samma börser.  Urvalet är stort. 
 
Reliabiliteten, datas kvalitet, är god. Det finns ingen anledning till att tro att data 
skulle vara felaktig. Däremot har vi ett bortfall och en viss snedvridning. Detta 
har tagits hänsyn till och kompenserats för. Resultaten styrktes då ytterligare, 
vilket tyder på att resultatet fortfarande är rätt men med ett större urval hade det 
förmodligen blivit ännu starkare.  Det bör påpekas att bortfallet av branschindex 

för Norge inte har varit möjligt att åtgärda på annat sätt än att utesluta norska 
aktier ur branschjämförelsen. Effekten det får på resultatet blir bland annat att 
IT-aktier får än större vikt och tynger resultaten.   
 
Validitet. Det som skulle kunna tänkas ge grus i maskineriet är valet av metod. 
Vår modell är tämligen enkel och andra modeller hade kunnat användas, men 
annan forskning har funnit starkt stöd för vår modell. Vi tror därför att det är 
säkert att säga att även validiteten är god. 
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6.3 Avslutande diskussion 

6.3.1 Andelen kursdrivande information i undersökningen 
Eftersom vi har ett eventfönster på 250 handelsdagar före till 250 handelsdagar 
efter spliten kommer våra resultat att innehålla många former av kursdrivande 
information. Det går inte att härleda all vår överavkastning enbart till spliten, 
vilket i och för sig vore konstigt om vi kunde. En split borde inte vara 
kursdrivande i sig, och påverkar inte företagets möjligheter att tjäna pengar eller 
risk i allmänhet. Det en split däremot kan göra är att underlätta handeln i aktien, 
eller signalera att det kanske kommer att fortsätta gå bra för företaget. Den 
enda uppgång vi med hyfsad säkerhet kan säga går att härleda direkt till spliten 
är den uppgång vi ser på första handelsdagen efter splitens genomförande. 
Visst finns det en risk att slumpen spelar oss ett spratt och det faktiskt finns 

annan kursdrivande information just på första dagen efter spliten, men det 
verkar högst osannolikt. 
 

6.3.2 Splitar och deras syften 
Resultaten visar tydligt att aktier splitar efter en markant kursuppgång. Detta 
kan betyda att spliten genomförs när marknaden och splitande företaget 
upplever aktien för kostsam och illikviditet kan tynga aktien. Detta kan vara stöd 
för handelsintervall- och likviditetshypotesen. 
 
Överavkastningen fortsätter efter split och vi tror att signalen finns där för de 
som kan tolka den. Vi visar klart och tydligt att splitade aktier presterar bättre än 

all-share och branschindex även efter genomförd split, vilket är kravet för att 
signalhypotesen ska kunna anses vara gällande. Det gäller dock inte IT-
bolagen. När vi i undersökningen utesluter IT-bolag (enligt GICS, se ovan) får vi 
en ännu starkare överavkastning efter split. Jämför ca 6-8% överavkastning dag 
250 efter split med IT-bolag, med 30-50% överavkastning dag 250 efter split 
utan IT-bolag. Det tyder på att IT-bolagen gått sämre, rent av gett 
underavkastning. IT-bubblan var en exceptionell period och frågan vi ställer oss 
om man kan dra generella slutsatser när man utesluter IT-bolagen från 
undersökningen. Vi tror att vi kan det, och att vi funnit ytterligare belägg för att 
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signalhypotesen gäller. För att säkert kunna säga om signalhypotesen gäller 
krävs det dock ytterligare och djupare forskning. Framförallt måste motiven till 

varför man splitar undersökas sett ur företagens perspektiv. Vi har dock visat att 
signalhypotesen kan vara gällande även på de skandinaviska marknaderna. 
 
Första handelsdagen efter split och dess kraftiga överavkastning är med 
befintlig teori mycket svår att förklara. Det som ligger nära för oss att spekulera i 
och föreslå är att vi ser en form av marknadsimperfektion. Tanken bakom detta 
är att marknaden tillgodogör sig den information spliten röjer först när spliten 
verkligen genomförs. Grundantagandet är att denna överavkastning egentligen 
borde finnas på annonseringsdagen av spliten.  
 
Ett annat förslag som också ligger nära tillhands för överavkastningen första 
dagen, är att det är likviditetspremien vi ser. När aktier går att handla i hela 
börsposter för mindre pengar anses de vara mer likvida då även småsparare 
kan handla i hela poster. När aktien är illikvid kräver placerare en premie för att 
köpa aktien med högre risk. Denna premie syns ofta som ett ”avdrag” i priset, 
man är inte beredd att betala fullt pris för aktien. När sedan aktien splitar blir 
den likvid igen och man är då villig att betala fullt pris för aktien så man inte 
längre är exponerad mot den extra illikviditetsrisken. Detta innebär att den 
nominella uppdelningen av aktiens kurs inte blir exakt samma som split kvoten 
utan lite större. Exempelvis en aktie som sista handelsdagen före split kostar 

100 kr splitar 1:2. Med illikviditetsrisken borta handlas värdet snabbt upp till 
kanske 52 kr istället för att det ligger kvar på 50 kr. 

6.3.3 Volatilitet 
Vad gäller ökningen i volatilitet innebär den också en ökning i risk för splitade 
aktier. Vi tror att det hänger ihop med den ökade likviditeten, aktien är mer 
lättrörlig efter split och det visar sig även i volatiliteten. 

6.3.4 Att handla med spliten som signal 
Är det möjligt att utnyttja överavkastningen och handla med vinst? Det första 
som slår oss är hur man ska välja tidpunkt att placera i en splitad aktie. Vi ser 
två möjligheter. Första möjligheten är att köpa då spliten annonseras och den 
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andra är att köpa på dagen före spliten genomförs. Båda tidpunkterna är kända 
för alla aktörer på marknaden och gör det möjligt att agera. När man köper på 

annonseringen får man en större avkastning än vid köp på genomförandet. Det 
ska framhållas att vi inte undersökt när annonseringen sker men det är aldrig 
mer än ett år före genomförandet. 
  

6.4 Fortsatt forskning 
Vi har säkerställt att det finns överavkastning i samband med splitar. När nu 
detta är klarlagt dyker några givna förslag till fortsatt forskning upp. 
 

• Omvända splitar. Finns det över- eller underavkastning vid omvända 
splitar.  

 
• Varför finns det överavkastning i samband med aktiesplitar? Testa till 

exempel hypoteserna som finns presenterade i teoriavsnittet och berörda 
i diskussionen. 

 
• Att tjäna pengar. Är det möjligt för alla aktörer på marknaden att utnyttja 

överavkastningen? Hur stora måste vinsterna vara om man tar hänsyn till 
transaktionskostnader? 

 
• Hur påverkas likviditeten av att aktier splitar? Exempel kan vara köp- och 

säljspread och omsättningshastighet. 
 

• Vilka motiv har företagsledningar i Skandinavien till splitarna? Stämmer 
de överens med de faktiska effekterna? 

 
• Undersök om signalhypotesen stämmer genom att ta reda på hur 

företagen presterar, vinst- och omsättningsrelaterat. 
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Bilaga 1 
Statistik över datamaterialet 

 
Diagram B1. Visar landsfördelningen i datamaterialet. 

 
Diagram B2. Visar branschfördelningen i datamaterialet. 
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Diagram B3. Visar fördelningen över åren i undersökningen. 

Om Helsingfors 
För jämförelserna med branschindex har vi använt HEX-branschindex. I 
statistiken ovan har dock GICS-klassificeringen använts. De finska HEX-

branschindexen är: 
Chemicals, Construction, Energy, Food Industries, Forest Industries, Insurance, 
Investment, Media & Publishing, Metal & Engineering, Multi-business, Other 
Industries, Other Services, Tele & Electronic, Trade och Transports. 
 

De medverkande företagen 
Medverkande Företag Datum (YY-MM-DD) Norge Datum (YY-MM-DD) 

Sverige  Aktiv Kapital    02-04-15 

ABB 01-07-05 Itera Consulting 00-03-17 

Affärsstrategerna 00-04-01 Komplett         04-03-29 

Beijer Alma 01-05-15 Nordic Semicond. 04-04-28 

Boss Media 00-05-23 Norske Skog      01-03-20 

Clas Ohlson AB 01-09-10 Odfjell          04-12-01 

Clas Ohlson AB AB 04-05-10 Pan Fish         00-07-24 

Enea Data 00-06-28 Smedvig          00-10-18 

Feelgood Svenska 00-06-28 Software Inno.   00-01-24 

Fjällräven 00-05-25 Tandberg         00-11-17 

Framtidsfabriken 00-03-06 Tandberg        02-01-21 

Getinge AB ser. B 03-11-25 Tomra Systems    00-11-22 

Gunnebo AB 04-06-05 Veidekke         00-03-27 

HiQ 00-06-13 Wilhelmsen       00-09-21 

IBS 00-05-19 Wilhelmsen       04-10-14 
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Mekonomen AB Ser. B 03-03-06   

Net Insight 00-05-15 Finland Datum (YY-MM-DD) 
New Wave Group AB 00-07-28 Alma Media Oyj 04-04-05 

New Wave Group AB Group 02-07-30 Birka Line Abp A 00-04-18 

New Wave Group AB 04-07-28 Birka Line Abp B  

NIBE Industrier AB ser. B 03-06-13 Endero Oyj 03-04-07 

Nokia 00-04-10 Ilkka-Yhtymä Oyj 04-05-13 

Proffice 01-04-23 Kone Oyj 02-05-29 

Resco 00-06-13 Marimekko Oyj 03-04-07 

Skanska 01-06-18 Nokia Oyj 00-04-10 

SkiStar AB ser. B 04-04-29 OKO Osuuspankkien  

Technology Nexus 00-05-15 Keskuspankki Oyj ** 04-05-03 

Telelogic 00-04-19 Panostaja Oyj A 01-04-02 

WM-data 00-05-22 Panostaja Oyj B  

  Ponsse 1 00-03-29 

Danmark Datum (YY-MM-DD) Proha Oyj 00-12-28 

AaB 01-09-10 Sampo A 01-04-23 

Amagerbanken 04-04-03 SanomaWSOY A 00-05-10 

Bavarian Nordic 01-06-23 SanomaWSOY B  

Bavarian Nordic  02-06-29 Suomen Helasto Oyj 01-02-13 

Columbus IT Partner 01-06-13 Tamfelt Oyj 03-04-01 

DiBa Bank 04-05-13 Tulikivi Oyj 03-12-15 

Egnsbank Han Herred 01-11-22 Vaisala Oyj A 00-03-23 

Hadsten Bank 04-04-07 YIT-Yhtymä Oyj 04-03-29 

Lokalbanken i Nordsjælland 02-11-26 Yleiselektroniikka E 00-11-27 

Lokalbanken i Nordsjælland 04-04-20 
  

Nordfyns Bank 02-10-08 
  

Østjydsk Bank, nye 01-03-27 
  

PARKEN Sport & Entertainment 01-04-11 
  

Roblon B 01-03-27 
  

Skælskør Bank 03-03-15 
  

Tivoli 00-12-21 
  

Vestas Wind Systems 04-05-20 
  

Vordingborg Bank 03-05-08 
  

 
 


