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The purpose of this thesis is to determine if there are any 
significant abnormal returns arising when companies 
announces an upcoming rights offering on the Stockholm 
exchange. The thesis also considers possible reasons as to why 
the market react in different ways by examining the offerings’ 
underlying motives. 
 
The thesis adopts a quantitative approach, implemented by a 
deductive strategy. An event study has been used to study the 
market movements throughout the RO-announcement. The 
abnormal return is calculated according to the CAR-model 
which is later tested for its significance. A multiple linear 
regression is conducted in order to discover relations between 
the abnormal return and different independent variables. 
 
 
The main frame of theoretical reference is the Signalling 
Hypothesis as well as the Efficient Market Hypothesis. The 
study is also inspired by previous research on the subject, all 
of which are presented in the chapter. These include both 
recent and older studies on both American, Asian and 
European markets. 
 
Results conclude a significant negative abnormal return during 
the event window. There is a significant relationship between 
the underlying motive of the rights offerings and its abnormal 
return. However, no significant relationship can be stated 
between the frequency of the rights offering and its abnormal 
return. Underlying motive and frequency of RO’s explain the 
abnormal return by 10,11%. 
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Syftet med studien ämnar fastställa en eventuell abnormal 
avkastning hos företag som tillkännager en nyemission på 
Stockholmsbörsen. Undersökningen avser även granska diverse 
skäl till att marknaden reagerar på olika sätt genom att studera 
emissionernas underliggande motiv. 
 
Detta arbete antar ett kvantitativt synsätt som implementeras 
genom en deduktiv strategi. En eventstudie har använts för att 
studera marknadens rörelser kring tillkännagivandedagen. Den 
abnormala avkastningen beräknas enligt CAR-modellen vilket 
senare testas för sin signifikans. En multipel regressionsanalys 
genomförs för att påträffa samband mellan den abnormala 
avkastningen och diverse oberoende variabler. 
 
Studien grundar sig främst på Signalteorin samt den Effektiva 
Marknadshypotesen. Även tidigare forskning på området har 
inspirerat studien vilka sammanställs i det teoretiska kapitlet. 
Dessa innefattar både nyare samt äldre studier på både 
amerikanska, asiatiska och europeiska marknader. 
 
Resultaten fastslår en signifikant negativ abnormal avkastning 
under eventfönstret. Det finns ett signifikant samband mellan det 
underliggande motivet till nyemissionen och dess abnormala 
avkastning. Dock kan inget signifikant samband fastställas 
mellan emissionens förekomst och dess abnormala avkastning. 
Det underliggande motivet samt förekomsten av nyemissionen 
förklarar den abnormala avkastningen upp till 10,11%   



 

 

Listade begreppsdefinitioner 
 
Abnormal avkastning (AR) – skillnaden mellan faktisk och förväntad avkastning 
Alfavärde – visar under/överträffning av avkastning med hänsyn till risktagande 
Betavärde – visar hur aktiens värde förändras när index förändras 
Average Abnormal Return (AAR) – genomsnittlig abnormal avkastning, den 
genomsnittliga abnormala avkastningen per emission under eventfönstret 
Cumulative Abnormal Return (CAR) – ackumulerad abnormal avkastning, den 
sammanlagda abnormala avkastningen under eventfönstret 
Cumulative Average Abnormal Return (CAAR) – genomsnittliga ackumulerade 
abnormala avkastningen, den genomsnittliga ackumulerade abnormala avkastningen för alla 
emissioner under eventfönstret 
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1. Inledning 

	
I det inledande kapitlet beskrivs studiens bakgrund och problemdiskussion som tillslut mynnar 
ut i en problemformulering samt ett syfte.

 
	
1.1 Bakgrund 
 
När ett bolag önskar att anskaffa kapital finns det flera sätt att gå tillväga. Ett relativt vanligt 
alternativ är att använda sig av en så kallad nyemission. En nyemission innebär att ett 
aktiebolag ger ut, emitterar, nya aktier. Detta ökar alltså antalet aktier i bolaget och genererar 
nytt kapital då de nyemitterade aktierna blir uppköpta. Nyemission skiljer sig därmed från 
exempelvis fondemission där inga nya tillgångar tillförs bolaget (Bolagsverket, 2016 a).  
 
Nyemissioner tenderar att utskilja sig åt världen över. I Europa till skillnad från exempelvis 
USA genomförs emissionen oftast i två steg. Detta utförs genom att först rikta sig till 
befintliga aktieägare som då har möjlighet att köpa nya aktier för att behålla sitt procentuella 
innehav i bolaget, för att sedan låta allmänheten ta del av de nya erbjudna aktierna (De 
Ridder, Burnie & Råsbrant, 2012).  
 
Denna typen av finansieringsform har en viss tendens att förknippas med företag i finansiell 
knipa, men så behöver heller inte vara fallet. Expansioner, företagsförvärv och andra större 
investeringar är ytterligare motiv till nyemissioner, snarare än att endast täcka upp för 
förluster (Bolagsverket, 2016 b). 
Enligt Myers (1984) föredrar företag i första hand att finansiera sin verksamhet med interna 
resurser. Finns inga sådana medel kommer lån i andra hand, i form av banklån, obligationslån 
och konvertibler. Dessa verkar enligt Miller & Modigliani (1963) även som en värdeökning 
av företaget på grund av de skattefördelar som uppstår i samband med skuldsättning. Det 
minst föredragna alternativet innebär att ta in nytt externt kapital i form av en nyemission. Till 
följd av förhållanden som dessa kan val av finansieringsform signalera om behovet efter 
externt kapital och därmed ge en indikation på företagets finansieringskapacitet.  
	
Även motivet bakom en nyemission kan komma att inverka på marknadens reaktion. Detta 
fenomen kallas signaleringseffekt (Ross, 1977), och visar sig i att aktiekursen återspeglar en 
viss information eller nyhet. I samband med att det beslutas om en nyemission kan 
aktiekursen därför komma att påverkas. Tidigare forskning visar på mestadels negativa 
förändringar, där dess bakomliggande orsaker inte fullt kunnat redogöras för.  
	
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Tidigare studier kring nyemissioner tenderar att uppvisa en fallande aktiekurs vid 
tillkännagivandet av emission för de emitterande bolagen. Dock finns det även en del 
forskning som visar på det motsatta. Amerikanska studier påvisar en generell nedgång av 
kursen då en kommande nyemission offentliggörs, medan den japanska marknaden 
överhuvudtaget inte visar på någon negativ abnormal avkastning. 
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Loughran och Ritter (1995) har avgränsat sin forskning till den amerikanska marknaden och 
huruvida aktieavkastningen påverkats för de bolag som valt att emittera nya aktier. Resultaten 
påvisade ett signifikant underpresterande gentemot företag som inte har emitterat ut nya 
aktier. En liknande studie har genomförts av Spiess och Affleck-Graves (1995) som även dem 
studerat den amerikanska marknaden. Resultaten visar återigen att bolagen underpresterar 
vägt mot företag som inte genomfört nyemission. Bådadera studier utgår från långsiktiga 
perspektiv.   
 
Det motsatta har dock dokumenterats i Japan där marknaden undersökts av Kang, Kim och 
Stulz (1999). Forskning resulterade i att aktiekursen ej försämras vid kungörandet och att 
nyemissionen därmed inte leder till att bolag underpresterar. Andra studier kring nyemissioner 
av Loderer, Sheehan och Kadlec (1991) samt Tripathy och Rao (1992), redogjorde för en liten 
positiv abnormal avkastning de första 20–30 dagarna efter offentliggörandet. 	
	
Forskning har heller inte fokuserats till att enbart besvara huruvida avkastningen påverkats, då 
även möjliga bidragande orsaker till de olika utfallen har studerats. Tidigare empiri menar att 
det finns olika anledningar till att aktiekursen tenderar att pressas nedåt vid en nyemission. I 
huvudsak beror det på att redan existerande aktieägare bestämmer sig för att avyttra sina 
aktier. Detta sker främst då ägaren inte har ekonomisk möjlighet att delta i emissionen, eller 
då inget särskilt incitament till att deltaga föreligger (Hansson, 2005, s. 61). 
	
Spiess och Affleck-Graves (1995) har undersökt huruvida företagsspecifika egenskaper kan 
komma att påverka abnormal avkastning. Studien konstaterade att mindre och yngre företag 
underpresterar i högre grad än äldre och större bolag. En annan bidragande faktor till 
aktiekursens prisförändring studerades av Dubois och Jeanneret (2000) vars resultat påvisar 
att nyemissionens storlek i förhållande till marknadsvärdet för det emitterande bolaget är av 
betydelse. Ytterligare en bidragande faktor till aktiekursens reaktion har studerats av Walker 
och Yost (2008). De poängterar att negativa abnormala avkastningar uppvisas i större 
utsträckning då ett företag väljer att inte ge ut någon särskild information kring motivet för 
nyemissionen. 
	
Hur reagerar då den svenska börsmarknaden vid tillkännagivande av nyemission? Håller sig 
aktiekursen över, under eller behåller den sin förväntade avkastning för de inblandade 
företagen? Flertalet studier på ämnet har genomförts och kommer att redogöras för i ett senare 
kapitel. Dock inriktas desto mindre av denna forskning på den nordiska marknaden, vilket i 
sin tur gör Stockholmsbörsen till ett utmärkt och aktuellt undersökningsobjekt. Orsaker till 
trender i aktiekursutvecklingen vid nyemission är även dem många, omdiskuterade och 
forskade kring. För att skapa en bättre uppfattning av aktiekursens utveckling, samt för att 
bidra till ytterligare forskning inom ämnet finns intresse av att testa diverse orsaker som 
möjligtvis kan påverka den avkastning som erhålls vid nyemission. Kan en studie av den 
svenska marknaden bekräfta eller avvika från tidigare teorier och forskning som menar på att 
aktiekursen generellt går ned vid en nyemission? Finns det heller några specifika orsaker till 
varför börsen reagerar på ett visst sätt? 
	
 
1.3 Syfte 
 
Studiens syftar till att undersöka huruvida den svenska Stockholmsbörsen uppvisar några 
specifika trender när nyemissioner tillkännages. Vidare ämnas undersöka två olika möjliga 
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orsaker till de riktningar som uppvisas för att se eventuella samband eller skillnader. Tidigare 
forskning har visat att företagsspecifika egenskaper kan påverka en nyemission, men dessa 
särskilda egenskaper har inte fullt upplysts. Undersökningens delsyften formuleras enligt 
följande: 
	

- Att undersöka huruvida samband finns och hur detta ser ut mellan kursutvecklingen 
vid en nyemission beroende på om emissionen är offensiv eller defensiv 
 

- Att undersöka huruvida samband finns och hur detta ser ut mellan kursutvecklingen 
vid en nyemission beroende på om det är företagets första nyemission eller ej 

	
 
1.4 Avgränsningar 
 
Undersökningen begränsas till den svenska marknaden på grund av att studien syftar till att 
täcka ett mindre område, då majoriteten av tidigare studier fokuserar på större marknader. 
Studien bygger på nyemissioner och därför utesluts bolag som börsintroduceras. Detta oavsett 
om introduktionen kombineras med nyemission, då ingen förväntad avkastning är blir fullt 
jämförbar. Här bortses även finansiella institut med anledning av deras säregna egenskaper 
samt för att göra studien jämförbar med tidigare forskning på området.  
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 Disposition 
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2. Teoretisk referensram 

	
Kapitlet innehållande den teoretiska referensramen utgörs av teorier och modeller som är 
kopplade till uppsatsens ämne, samt sammanfattningar från tidigare forskare som studerat 
ämnet. 

 
	
2.1 Teorier och modeller 
 
2.1.1 Pecking order-teorin  
Enligt Myers (1984) forskning angående optimal kapitalstruktur, finns en hierarki av 
agentkostnader där företag rangordnar finansieringsalternativ. Resultaten visar att företag 
främst använder sig av interna medel hellre än lån, och lån föredras i sin tur före externa 
medel såsom nyemission. Externa medel anses alltså vara den dyraste finansieringsformen 
och placerar sig därmed längst ner i hierarkin. Teorin bygger på att det föreligger en 
asymmetrisk information mellan företagsledning och investerare då ledning har mer insyn i 
företagets utsikter och risker i jämförelse med investerare. Denna situation påverkar valet av 
finansiering då olika finansieringsalternativ signalerar olika bolagsprognoser. Exempelvis 
föredrar bolag att använda sig av banklån framför nyemission, då ett lån signalerar ledningens 
förtroende för en investering och att dess aktier därmed är undervärderade. Detta till skillnad 
mot en nyemission där finansieringsformen snarare ses som brister i ledningens förtroende 
och att aktierna istället är övervärderade. En nyemission är det mest förmånliga alternativet 
vid en aktieövervärdering, och aktiekursen kommer på grund av övervärderingen därefter att 
sjunka (Myers, 1984). 
 
2.1.2 The signalling hypothesis 
Som ett supplement till de tidigare teorierna CAPM och MM-propositionerna vars bristande 
punkter bottnar i ett antagande om att det råder perfekt konkurrens på finansmarknaderna, tog 
Ross (1977) fram en hypotes som tar hänsyn till att verkligheten inte alltid följer denna mall. 
Teorin kallar han “The signalling hypothesis” som istället grundar sig på att all ny 
information omedelbart tas upp av marknaden och återspeglas direkt i aktiepriset. Denna 
information är enligt signalteorin ojämnt fördelad vilket gör att informationen kan komma att 
tolkas på olika sätt beroende på mottagare. Genom att signalera till marknaden kan man därför 
försöka minska informationsasymmetrin som uppstår.  
	
2.1.3 Adverse selection theory 
Myers (1984) har även utvecklat en modell som antar en informationsasymmetri mellan 
företagens ledningar och dess investerare. Då ledningen besitter mer information än 
investerarna hamnar de sistnämnda i ett underläge, och den rationella investeraren kräver 
därför ett premium för att delta i ett erbjudandande. Enligt modellen pekar en nyemission på 
ledningens medvetenhet om övervärderade aktier där en emittering därför vore förmånligt. 
Myers menar att ledningen alltid tänker på aktieägarnas vinstmotiv och således bör en 
nyemittering alltid ses som ofördelaktig sett till företagets värde. 
 
2.1.4 Prispressteorin 
Utifrån den klassiska nationalekonomiska teorin kring utbud och efterfrågan har Scholes 
(1972) utvecklat en simpel modell där aktiens efterfrågekurva är nedåtlutande. Detta innebär 
att priset sjunker när utbudet ökar. På grund av detta bör en prissänkning vara naturligt när ett 
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företag emitterar nya aktier. Konsekvensen av detta menar Scholes blir att aktier är 
företagsspecifika och går därför inte att ersätta med andra företags aktier.  
 
2.1.5 Effektiva marknadshypotesen 
År 1970 utvecklade Eugene F. Fama den effektiva marknadshypotesen (EMH), en teori kring 
hur en effektiv marknad fungerar. Fama påstod att en marknad är maximalt effektiv när all 
tillgänglig information på marknaden reflekteras i priset på de tillgångar som finns. För att en 
marknad skall vara så effektiv som möjligt ska all information vara tillgänglig för alla på 
marknaden, den ska vara gratis samt tolkas på samma sätt av samtliga. Det bör heller inte 
existera några transaktionskostnader och marknadens tillgångar ska värderas både till det 
aktuella priset idag och framtida pris (Fama, 1970). 
 
Då alla har tillgång till samma information bör investerare inte lyckas uppnå överavkastning 
utan att ta en viss risk. Detta på grund av att priset anpassas av effektiviteten på marknaden 
redan innan investeraren hinner köpa eller sälja sin tillgång (Ross, Westerfield & Jaffe, 2008). 
 
I sin studie skiljer Fama på tre olika typer av effektivitet som han senare delar in i “svag 
form”, “mellanstark form” och “stark form”. 
 
→ Svag form 
Enligt Fama (1970) innebär den svaga formen av marknadseffektivitet att all historisk 
information återspeglas i priset. En investerare kan därmed inte nyttja historisk information 
för att uppnå överavkastning. Prisförändringarna som sker på den svagt effektiva marknaden 
följer också, enligt Fama, en teori vid namn “random walk theory”, där prisutvecklingen rör 
sig helt slumpmässigt (Fama, 1970).  
 
→ Mellanstark form 
Vad gäller den mellanstarka formen menar Fama (1970) att både all historisk och ny 
offentlig information återspeglas i priset. Den offentliga informationen avser information som 
företagen själva ger ut, såsom årsredovisningar, kvartalsrapporter och så vidare (Fama, 1970). 
Här går varken att nyttja historisk eller offentlig information för att uppnå överavkastning då 
alla har tillgång till samma information, undantaget de som besitter insiderinformation.  
 
→ Stark form 
Den starka formen av effektivitet innebär att all slags information återspeglas i priset, både 
information från de ovannämnda formerna men även privat information, det vill säga 
insiderinformation. 
	
 
2.2 Tidigare forskning 
 
2.2.1 Loughran & Ritter (1995) 
Tim Loughran och Jay R. Ritter är författare till flera omfattande studier inom ämnet och är 
väl etablerade forskare kring nyemissionen och dess fenomen. År 1995 publicerade de en 
artikel benämnd “The New Issues Puzzle”, som presenterar en omfattande studie av 
amerikanska företag noterade på Nasdaq, Amex och NYSE under åren 1970–1990. Forskarna 
har specifikt studerat företagens aktiekurser från det att en nyemission tillkännagivits och dess 
utveckling fem år därefter. Resultaten visar på att nyemissionerna var dåliga investeringar på 
lång sikt. Detta då emissionerna innebar att investeraren skulle behöva investera 44 % mer i 
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ett bolag som genomför en nyemission än i ett jämförbart bolag för att uppnå samma 
förmögenhet fem år efter tillkännagivandet. Forskningen resulterar i att den negativa 
abnormala avkastningen har en starkare påverkan bland företag som till större del använder 
sig av nyemissioner, än de företag som väljer att finansiera sig på annat sätt. Loughran & 
Ritter menar att de emitterande bolagen väljer detta finansieringsalternativ på grund av att 
aktien är övervärderad och på grund av detta ges en lägre avkastning efter emissionen. 
	
2.2.2 Spiess & Affleck-Graves (1995) 
Spiess och Affleck-Graves har också studerat nyemissioner på den amerikanska marknaden 
utifrån ett långsiktigt perspektiv, och avkastning har jämförts med företag som inte utfört 
nyemissioner. Forskarna har studerat avkastningen under både en 3-årsperiod och en 5-
årsperiod. Hade en investerare köpt aktier vid dagen för tillkännagivandet, och sedan behållit 
dessa de kommande tre åren bevaras endast 85.4 cent i förhållande till varje dollar som 
investerats i ett liknande företag som inte genomfört nyemission. Hade investeraren kvarhållit 
aktierna i fem år hade värdet sjunkit till 78.6 cent. 
Forskarna har även låtit dela in studien i undergrupper då företagsspecifika egenskaper kan 
erhålla olika effekter på aktiekursen. Det konstateras att företagen underpresterade i alla 
delgrupper, med en betydligt kraftigare reaktion för de minsta och yngsta företagen. Även 
företag med lägst förhållande mellan bokfört värde och marknadsvärde påvisar sämre respons. 
	
2.2.3 Pastor-Llorca & Martin-Ugedo (2004) 
Även nyare studier har genomförts på den något mindre europeiska marknaden. Tidigare 
empiriska studier visar att den kortsiktiga effekten på den spanska marknaden resulterar i en 
negativ abnormal avkastning vid nyemission. Pastor-Llorca och Martin-Ugedo har därför 
undersökt nyemissioner på den spanska marknaden under en längre tidsperiod på tre år. 
Svaren bevisar att priset på aktier sjunker hos företag som väljer att emittera nya aktier. Det 
observeras även en minskning i den redovisade lönsamheten under vissa perioder före samt 
efter emitteringen hos de studerade företagen.  
 
2.2.4 Jeanneret (2005) 
Jeanneret’s studie är något nyare, där fokus lagts på den franska marknaden. Forskningen 
grundar sig i nyemissionens långsiktiga påverkan på dess aktiekurs. Här läggs särskild 
koncentration på det huvudsakliga syftet med, och användandet av, det genererade kapitalet. 
Studien skiljer företag som nyemitterar för rena kapitalstruktur-motiv från de som använder 
emissionen för att finansiera specifika investeringsprojekt. Forskarna använder sig av en 
metodik där de matchar emitteringarnas olika motiv mot ett riktmärke. Resultaten visar på att 
företag som finansierar nya investeringar underpresterar sina jämförbara företag med 4–8 % 
under en 3-årsperiod. Detta medan de kapitalstrukturförändrande bolagen inte visar på några 
abnormala prestationer överhuvudtaget. Det visar sig även att ledningen för båda kategorierna 
av företag väljer att offentliggöra en kommande nyemission under perioder där deras aktier 
haft positiva abnormala resultat för att kunna sälja dessa till ett högre pris. Alltså upplever 
endast gruppen av företag som finansierar ett nytt investeringsprojekt en motsatt prestation, då 
den abnormala avkastningen gradvis minskar från och med tillkännagivandet, till att bli 
signifikant mer negativ ett år senare. 
 
2.2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
Som nämnts ovan har omfattande studier gjorts på området med tydliga genomgående 
resultat. Majoriteten av forskningen visar på en negativ trend bland aktiekurser när företag 
väljer att offentliggöra en kommande nyemission. De flesta teorier talar för en negativ 
kursutveckling men även motsatt resultat finns dokumenterat, vilket skulle kunna leda till att 
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dessa kurseffekter ibland tar ut varandra (Masulis & Korwar, 1986). Tidigare forskning pekar 
också på att företagsledningar tenderar att tillkännagiva nyemissioner när bolagens aktier är 
övervärderade för att kunna sälja dessa till överpris. Ingen tidigare studie har direkt 
konstaterat en generell orsak till varför kursen reagerar på olika sätt, men det noteras att 
marknaden i regel uppfattar ett tillkännagivande om nyemission negativt. 
 
 

 
Tabell 1 – Sammanställning av tidigare forskning 
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3. Metod 

	
I detta avsnitt behandlas studiens tillvägagångssätt för att kunna uppfylla dess syfte. Här 
beskrivs även datainsamling, samt motiveringar till nyss nämnda metoder.

 
 
3.1 Val av metod 
 
Uppsatsen utgår från en kvantitativ forskningsstrategi där ett deduktivt perspektiv används 
vilket innebär att studien baseras på tidigare empiri kring nyemissioner. Data har insamlats för 
att undersöka huruvida avkastningen på Stockholmsbörsen påverkas vid en nyemission, samt 
om resultaten är i linje med tidigare teorier. Den kvantitativa inriktningen valdes lämpligen 
för att studera eventuella samband mellan variabler och på så sätt förklara eventuella rörelser i 
avkastning. För att studera aktiekursens eventuella uppgång, nedgång eller oförändrade värde 
kommer en eventstudie att genomföras där eventuell abnormal avkastning beräknas. Det 
kommer även att genomföras en hypotesprövning genom ett z-test för att statistiskt säkerställa 
resultaten. För att statistiskt kunna garantera kausala samband mellan valda variabler och 
avkastning kommer en multipel regressionsanalys att komplettera studien. 
	
 
3.2 Eventstudie 
 
Eventstudie som metod utvecklades av forskare inom finansbranschen, och har fått en stor 
spridning även inom andra områden. Eventstudier undersöker rörelser i aktiekursen baserat på 
ett företags agerande (Sorescu, Warren & Ertekin, 2017).  
Genom att använda en eventstudiemetod ges möjlighet att fånga en specifik händelse, såsom 
nyemission, och mäta dess påverkan på Stockholmsbörsen. Effekterna av en viss händelse 
skall avspeglas direkt i aktiepriset, och därför blir det lämpligt att använda sådan finansiell 
data för att utläsa ett ungefärligt mått på den ekonomiska händelsens betydelse. Enligt 
MacKinlay (1997) är det högst relevant att detaljerat redovisa den händelsen som ska mätas, 
samt inom vilken tidsram händelsen kommer att studeras. Denna tidsramen kallas för 
eventfönster. 
 
3.2.1 Eventfönster 
Ett eventfönster är alltså den tidsrymd inom vilken den specifika händelsen skall studeras. I 
mitten av fönstret befinner sig händelsedagen, med andra ord det datum då nyemissionen 
offentliggörs. Inom denna tidsram studeras således nyemissionen och dess påverkan på 
aktiekursen. Eventfönstret kommer utöver dagen för tillkännagivandet att definieras till en 
fem-dagars period innan samt efter händelsen för att uppfatta eventuella förändringar ur 
kortsiktigt perspektiv. Ett spann på fem dagar bör vara tillräckligt omfattande för att fånga 
upp läckage såsom insiderinformation, men samtidigt koncist nog för att enbart uppfatta det 
för studiens viktiga händelse (Meyer, Gremler & Hogreve, 2014). 
	
3.2.2 Estimeringsfönster 
För att kunna beräkna en förväntad avkastning krävs att hänsyn tas till dagarna innan 
eventfönstret. Genom att studera aktiekursens dagliga utveckling från och med 60 dagar innan 
eventfönstrets start fås en skattning av den förväntade avkastningen. Enligt MacKinlay (1997) 
bör estimeringsfönstret vara längre än eventfönstret, men dessa bör inte överlappa varandra. 



 

9 

Notera att de undersökta dagarna inom estimeringsfönstret begränsats till börsdagar, då helger 
samt röda dagar har uteslutits. Det finns ingen enhetlig forskning som avgör hur långt ett 
estimeringsfönster bör vara, och varierar beroende på vilken typ av studie som genomförs. 
Enligt Strong (1992) skall estimeringsfönstret innehålla mellan 60–600 observationsdagar, 
och således får denna studie en estimeringsperiod på 60 dagar. Ahern (2009) framhäver att 
forskare generellt placerar estimeringsfönstret i direkt anslutning till eventfönstret då en 
kortsiktig avkastning studeras. Detta är även i linje med flertalet tidigare eventstudier som 
genomförts ur ett kortsiktigt perspektiv (Brown & Warner, 1985; MacKinlay, 1997; Meyer, 
Gremler & Hogreve, 2014).  
 

	
Figur 1 – Estimerings- och Eventfönster 
 
 
3.3 Offensiv respektive defensiv nyemission 
 
För att klargöra klassningen av nyemissioner definieras begreppen offensiv samt defensiv. 
Genom att granska pressmeddelanden som har publicerats i samband med nyemissionens 
tillkännagivande, kategoriseras händelsen. Till offensiva emissioner inkluderas de emissioner 
som uppgetts genomföras i syfte att finansiera expansion, företagsförvärv, utlandsetablering 
samt diverse större investeringar som förväntas generera ett större framtida värde. 
De defensiva emissionerna utgörs av de emissioner som syftar till att säkerställa företagets 
överlevnad, förstärka bolagets kapitalbas, bekosta sparpaket samt de emissioner där inget 
uttryckligt motiv uttalats. 
 
 
3.4 Beräkning av faktisk avkastning; Rit 
 
Den faktiska avkastningen beräknas för att kunna räkna ut den abnormala avkastningen. Den 
faktiska avkastningen beräknas utifrån de dagar som eventfönstret innefattar, vilket i denna 
studie är 11 dagar (Strong, 1992). 
	

Rit =  Pit− Pit− 1
Pit− 1  	
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!"# = !"#$%&# !"#!$%&'&( !ö! !"#$%&ö!" !"# 
!"# = !"#$%&'$( !"# !"#$%&'!(& ! 
!"# − 1 = !"#$%&'$( !"#$% !""#" !	

	
 
Formel 1 – Faktisk avkastning 
 
 
3.5 Beräkning av förväntad avkastning; Rmt 
	
För att ta reda på vilken avkastning som hade uppvisats för de emitterande bolagen, givet att 
tillkännagivandet aldrig ägt rum, beräknas en förväntad avkastning. Denna förväntade 
avkastning beräknas utifrån estimeringsfönstrets 60 dagar. Här används samma formel som 
för den faktiska avkastningen, däremot används marknadsindex istället för aktiepris. Det finns 
flertal index att använda sig av, och studien baseras på indexet OMX Stockholm 30. Detta då 
all historisk data finns tillgänglig för de noterade bolagen i fråga.  
För att beräkna den förväntade avkastningen används nedan formel (Strong, 1992). 
 
 

Rmt =  (Index –  Index− 1 )
Index− 1  

	
!"# = !ö!"ä!"#$ !"#!$%&'&( !ö! !"#$%&ö!" !"# 
!"#$% = !"#$%&ä!"# !ö! !"#$%&ö!" !"# 
!"#$% − 1 = !"#$%&ä!"# !"#$% !""#" !"#$%&ö!" !"#	

	
 
Formel 2 – Förväntad avkastning 
 
 
3.6 Beräkning av abnormal avkastning; AR 
	
Vid beräkning av abnormal avkastning förekommer olika ekonomiska och statistiska 
modeller, där man utgår från antingen ekonomiska eller statistiska antaganden. MacKinlay 
(1997) anser att en statistisk modell bör användas vid eventstudier då en sådan modell ger mer 
precisa beräkningar. Inom de statistiska modellerna argumenterar MacKinlay (1997) för två 
modeller; The constant mean return och Marknadsmodellen. Han påstår att 
marknadsmodellen är en förbättrad version utav the constant mean return och är följaktligen 
ett bättre alternativ vid eventstudier. Det finns sedan två versioner på marknadsmodellen; den 
sedvanliga och den justerade. Formeln för den sedvanliga marknadsmodellen ges nedan: 
	

ARi, t =  Rit− (α+  β ∙  Rmt) 
	

!"#, ! = !"#$%&!' !"#!$%&'&( !ö! !"#$%&ö!" !"# 
!"# = !"#$%&# !"#!$%&'&( !ö! !"!"#$ö!" !"# 
! = !"#!$ä!"# 
! =  !"#$%ä!"# 
!"# =  !ö!"ä!"#$ !"#!$%&'&( !ö! !"#$%&ö!" !"#	
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Formel 3 – Abnormal avkastning enligt marknadsmodellen 
 
 
Den justerade marknadsmodellen är en förenklad version av marknadsmodellen och i denna 
studie tillämpas den justerade marknadsmodellen.  
	
I den justerade modellen antas alfavärdet vara noll och betavärdet vara ett, vilket innebär att 
denna modell utgår från att den förväntade avkastningen hos en aktie är densamma som 
marknadens avkastning. En förenklad version har skapats då det inte alltid finns komplett data 
att tillgå för ett specifikt företag. Detta är den största anledningen till att den justerade 
modellen har varit att föredra för denna studie. Enligt MacKinlay (1997) påvisas endast en 
minimal skillnad vid beräkning av den abnormala avkastningen när man väljer att ge alfa och 
beta konstanta värden. Beräkning av den abnormala avkastningen skall enligt MacKinlay 
(1997) göras företagsvis för var enskild dag under det valda eventfönstret. Beräkning görs 
enligt nedan formel (MacKinlay, 1997): 
 

ARi, t =  Rit− Rmt 
	

!"#, ! = !"#$%&!' !"#!$%&'&( !ö! !"#$%&ö!" !"# 
!"# = !"#$%&# !"#!$%&'&( !ö! !"#$%&ö!" !"# 
!!" =  !ö!"ä!"#$ !"#!$%&'&( !ö! !"#$%&ö!" !"#	

	
	
Formel 4 – Abnormal avkastning enligt justerade marknadsmodellen 
 
 
3.7 Beräkning av genomsnittlig abnormal avkastning; AAR 
 
För att få fram den genomsnittliga abnormala avkastningen per emission under 
eventfönstrets 11 dagar beräknas AAR genom att summera den abnormala 
avkastningen för samtliga dagar, och sedan dividera dessa med antalet dagar i 
eventfönstret (MacKinlay, 1997).  
 

AAR = ( AR it) N 
 

!!" = !"#$%&#'((!"#$ !"#$%&!' !"#!$%&'&( !"# !"#$$#%& 
!" !" = !"#$%&!' !"#!$%&'&( !ö! !"#$%&ö!" !"# 
! = !"#!$ !"#"$ ! !"!#$%ö!"#$%# 

 
 
Formel 5 – Genomsnittlig abnormal avkastning 
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3.8 Beräkning av ackumulerad abnormal avkastning; CAR 
	
Att beräkna den abnormala avkastningen för varje dag i eventfönstret enskilt är inte en 
tillräcklig indikator för att mäta händelsens totala påverkan. För att mäta den totala påverkan 
beräknas därför den ackumulerade abnormala avkastningen (Tellis & Johnson, 2007). Genom 
att addera avkastningen för samtliga emissioner under respektive dag, ges den abnormala 
avkastningen i samband med händelsen (MacKinlay, 1997). 
 

CAR, i  (!! , !!) =  !" !" 
	

!"# = !"#$%$&'(!) !"#$%&!' !"#!$%&'&( 
!" !" = !"#$%&!' !"#!$%&'&( !"# !"#$%&ö!" !"# 
Σ = !"##$	

 
 
Formel 6 – Ackumulerad abnormal avkastning	
 
 
3.9 Beräkning av genomsnittlig ackumulerad abnormal avkastning; CAAR 
 
För att tydliggöra hur den abnormala avkastningen ser ut för aktien under eventfönstret 
används en genomsnittlig ackumulerad abnormal avkastning. För att beräkna CAAR adderas 
samtliga genomsnittliga ackumulerade avkastningar för perioden. Formeln syns enligt nedan 
(MacKinlay, 1997). 
	

CAAR (!! , !!) =
1
! !"#, ! 

!

!!!
(!! , !!) 

	
!""# (!! , !!) = !"#$%&#'(()'! !"#$%$&'(!) !"#$%&!' !"#!$%&'&( 
!"#, !  (!! , !!) = !"#$%$&'(!) !"#$%&!' !"#!$%&'&(	

! = !"#!$ !"#"$ ! !"!#$%ö!"#$%# 
Σ = !"##$	

	
 
Formel 7 – Genomsnittlig ackumulerad abnormal avkastning 
 
 
3.10 Hypotesprövning 
	
Studien syftar bland annat till att studera huruvida Stockholmsbörsen reagerar på ett 
tillkännagivande om en kommande nyemission. Studien avser dessutom att undersöka om 
eventuella samband föreligger mellan tillkännagivandet av nyemission och aktiekursen hos 
det företag som emitterar. För att kontrollera om ett statistiskt samband föreligger genomförs 
en hypotesprövning.  Detta utförs genom att ställa upp en nollhypotes och en mothypotes. 
Hypoteserna ska ställas upp på så vis att dem tar ut varandra, vilket betyder att en sann 
hypotes orsakar automatiskt ett falskt utfall för den andra. Prövningen går ut på att 
nollhypotesen antingen behålls eller förkastas. Ett z-test lämpar sig att använda när det 
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förekommer ett större antal observationer, då urvalet antas normalfördelat. Testet är även 
tvåsidigt vilket innebär att förändringen kan gå i två riktningar; ökat eller minskat (Körner & 
Wahlgren, 2015, s. 122). Ligger det framtagna testvärdet inom gränsvärdet för z-testet behålls 
nollhypotesen och mothypotesen kan således inte accepteras. 
Dessa hypoteser utgår från tidigare nämnda delsyften och lyder enligt följande: 
 
 
	

	
	
H0: Det föreligger inget samband mellan tillkännagivande av nyemission och 
aktiekurs 
  
H1: Det föreligger samband mellan tillkännagivande av nyemission och aktiekurs 
 
 
 

	

	
	

H0: Det förekommer ingen skillnad i aktiekursens reaktion beroende på om företaget 
gjort en offensiv eller defensiv emission 

 
H1: Det förekommer skillnad i aktiekursens reaktion beroende på om företaget gjort 
en offensiv eller defensiv emission  

	
	
	

	
	

H0: Det förekommer ingen skillnad i aktiekursens reaktion beroende på om företaget 
tidigare genomfört en nyemission eller ej 

 
H1: Det förekommer skillnad i aktiekursens reaktion beroende på om företaget 
tidigare genomfört en nyemission eller ej 

	
 
 
Vid beräkning av z-värdet måste standardavvikelsen först beräknas enligt nedan formel. 
Standardavvikelsen är ett mått på spridning som beskriver hur mycket olika värden avviker 
från medelvärdet.  
 
 
 
 
 

Hypotes 1 
 

Hypotes 2 

Hypotes 3 
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! =  Σ (! − !)!! − 1  

	
! = !"#$%#&%#''()*+!*$ 
Σ = !"##$ 
! = !"# 
! = !"#"$%ä!"#$ !" !"# 
! = !"#!$ !ö!"#$%	

	
 
Formel 8 – Standardavvikelse (Körner & Wahlgren, 2015, s. 50) 
 
 
När standardavvikelsen har beräknats kan z-värdet beräknas. Formeln utgår från att 
stickprovet är tillräckligt stort, vilket innebär ett stickprov på minst 30 oberoende 
observationer (Körner & Wahlgren, 2015, s. 140). 
 
 
 

! =  ! −  !
 ! ! 

	
	

! = ! − !ä!"# 
! = !"#"$%ä!"#$ !" !"# 
! = det !ö!"ä!"#$% !ä!"#$ !"#$%& !! 
! = !"#$%#&%#''()*+!*$ 
! = !"#!$ !"#"$ ! !"!#$%ö!"#$%#	

	
 
Formel 9 – Z-värde 
 
 
När hypoteserna testas skall de ställas mot en viss signifikansnivå. Enligt Denscombe (2016) 
är det inte vanligt inom samhällsvetenskaperna, att forskare accepterar en signifikansnivå över 
5 % (Denscombe, 2016, s. 361). Vid hypotesprövning skiljer man på två typer av fel som 
riskerar att inträffa; fel typ 1 och 2. Typ 1 fel innebär den risk som finns att förkasta 
nollhypotesen när den är sann, och typ 2 fel beskriver istället risken att behålla nollhypotesen 
när den är falsk (Körner & Wahlgren, 2015, s. 122). 
 
3.10.1 Konfidensintervall 
Genom ett stickprov som egentligen ger relativ lite kunskap om en population, kan olika 
sannolikheter beräknas för olika tänkbara utfall. Konfidensintervallet är ett mått på hur stor 
sannolikheten är att medelvärdet ligger någonstans inom urvalet. Denna undersökningen 
bygger på ett 95-procentigt konfidensintervall vilket innebär att sannolikheten för att fånga 
kursutvecklingens verkliga medelvärden inom det valda intervallet är 95%. Enligt Körner och 
Wahlgren (2015) är detta konfidensintervall statistiskt sett tillräckligt pålitligt, då det inte blir 
onödigt brett. På så sätt bör det ge en representativ bild av populationen, då signifikansnivån 
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på 5 % motsvarar den risk som föreligger att förkasta nollhypotesen felaktigt. Med ett 
konfidensintervall på 95 % ges ett gränsvärde på -1,96 i ena änden av svansen samt 1,96 i 
motsatt ände. Detta innebär att om z-värdet hamnar mellan intervallet på -1,96 till 1,96 behålls 
nollhypotesen (Körner & Wahlgren, 2015, s. 100–101). 
 
 
3.11 Regressionsanalys 
	
Regressionsanalys är en välbeprövad statistisk metod när man studerar kausala samband 
mellan variabler. Man använder sig av beroende och oberoende variabler. Den variabel som 
förklaras är den beroende variabeln, och den variabel förklarar är den oberoende variabeln. I 
en regressionsanalys är det möjligt att ha oändliga beroende och oberoende variabler. Vid 
användandet av en beroende variabel och en oberoende variabel talar man om enkel 
regression och vid användandet av flera oberoende variabler talar man om multipel regression 
(Eggeby & Söderberg, 1999, s. 136). 
 
Då studiens delsyfte mäter två oberoende variabler genomförs en multipel regressionsanalys. 
Denna metod studerar eventuella kausala samband mellan aktiekursens reaktion och 
emissionens motiv samt förekomst. Beräkningen görs i Excel med CAR som beroende 
variabel och emissionens motiv samt förekomst som oberoende variabler. Då de oberoende 
variablerna inte kan mätas delas de in i dummyvariabler. En offensiv emission får 
dummyvariabeln 0 som värde och en defensiv emission får dummyvariabeln 1 som värde. Är 
det ett bolags första nyemission tilldelas värdet 0 som dummyvariabel och om det inte är ett 
bolags första nyemission tilldelas värdet 1 som dummyvariabel. 
 
I en multipel regressionsanalys tas även hänsyn till multikollinearitet då fler oberoende 
variabler kan vara starkt korrelerade och i praktiken förklara ungefär samma sak. Vid hög 
korrelation av oberoende variabler är det därmed lämpligt att endast låta ena variabeln ingå i 
regressionen då multikollinearitet ökar osäkerheten i skattningarna av 
regressionskoefficienterna (Körner & Wahlgren, 2015, s. 69 & 181). För att undersöka om 
korrelation föreligger utförs en korrelationsmatris med hjälp av Excel. För att tolka om 
korrelation förekommer bör korrelationskoefficienterna ej överstiga ett värde på 0,9 (Field, 
2009, s. 657). 
 
Tolkning av den multipla regressionsanalysen görs bland annat genom 
determinationskoefficientens (R²) värde, som mäter förklaringsgraden för modellen (Körner 
& Wahlgren, 2015, s. 179). De p-värden som redovisas innehar samma betydelse som vid ett 
z-test, det vill säga att ett p-värde lägre än 5 % förkastar nollhypotesen. Är p-värdet lägre än 5 
% men högre än 1 % har testet en så kallad enstjärnig signifikans. Är p-värdet lägre än 1 % 
men högre än 0,1 % ges en tvåstjärnig signifikans och är p-värdet lägre än 0,1 % ges en 
trestjärnig signifikans. Alla dessa signifikansnivåer ger stöd för mothypotesen, men ett lägre 
värde ger således ett desto starkare stöd. Uppvisar undersökningen ett p-värde större än 5 % 
erhålls ingen statistisk signifikans och nollhypotesen behålls (Körner & Wahlgren, 2015, s. 
131). 
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3.12 Datainsamling 
 
Studiens inleddes med att söka upp företag som genomfört en nyemission. För detta användes 
hemsidan nyemissioner.se, där företagen sedan sammanställdes i ett Excel dokument. På 
hemsidan ges även möjligheten att avgränsa sökresultaten till valda år och vald börs. Studien 
är begränsad till alla offentligt genomförda nyemissioner från 1 januari 2006 fram till 31 
december 2016 på Nasdaq Stockholm. Företagen som användes i studien skall på dagens 
datum (2017-03-19) fortfarande vara noterade på samma marknad. De emitterande företagen 
avgränsas ytterligare genom att endast använda bolag som noterats minst 70 dagar innan 
nyemissionen sker. Detta för att säkerställa att inga börsintroducerande emissioner ingår i 
studien och för att det ska bli jämförbart med den förväntade avkastningen där marknadsindex 
beräknas under en 60 dagars period. Efter att samtliga nyemissioner erhållits, eftersöks 
bolagens tillkännagivandedatum för att uppbära ett så korrekt resultat som möjligt. Detta 
skedde via Avanzas hemsida, där datum för tillkännagivanden hittats utifrån de 
pressmeddelanden som släppts. Vidare har datainsamlingen skett via Stockholmsbörsens 
hemsida för att samla in aktiekursernas historiska värden samt indexvärden. De historiska 
aktiekurserna har hämtats för varje aktuellt företag under perioden för dess eventfönster. De 
historiska indexvärdena har hämtats från perioden för varje företags estimeringsfönster. 
Stängningskurserna för OMXS30 har använts som index. Nämnda hämtade siffror har sedan 
matats in i Excel för beräkning av faktisk och förväntad avkastning, abnormal avkastning, 
samt CAR och CAAR. 
 
Till den multipla regressionsanalysens har information kring de involverade företagens motiv 
till emission hämtats från de enskilda företagens pressmeddelanden på kungörelsedagen. 
Dessa inkluderar främst avanza.se samt bolagens egna hemsidor. Datainsamlingen för 
bolagens tidigare emissioner har erhållits på samma sätt, samt genom årsredovisningar. 
	
 
3.13 Reliabilitet & validitet 
 
Reliabilitet rör frågan om hur tillförlitlig en studie är. Alltså huruvida resultaten från en 
undersökning blir desamma om undersökningen utförs på nytt eller om undersökningen 
påverkas av tillfälliga eller slumpmässiga betingelser. En viktig aspekt inom reliabilitet är 
undersökningens replikerbarhet, det vill säga om andra forskare har möjlighet att reproducera 
studien som gjorts. För att en studie ska vara replikerbar måste forskarna till studien beskriva 
sitt tillvägagångssätt i detalj (Bryman & Bell, 2011, s. 62–63). 
Undersökningen består till viss del utav historiska stängningskurser och dessa data kommer 
troligtvis inte att förändras, och inte heller tas bort från Nasdaq, vilket ökar reliabiliteten. 
Även de uppgifter som hämtats för avsikt att besvara studiens delsyfte, det vill säga 
pressmeddelanden, är information som förmodligen kommer att vara oförändrad. Gällande 
möjligheten att kunna reproducera studien har kapitlet för undersökningens metod bland annat 
utformats för att så utförligt som möjligt förklara dess tillvägagångssätt.  
	
Begreppet validitet behandlar noggrannhet och precision i data som presenteras. Det innebär 
också hur lämpligt datamaterialet förhåller sig till den forskningsfråga som studeras. Det 
huvudsakliga dilemmat ifrågasätter huruvida data är av rätt typ för att undersöka ämnet i 
fråga, samt om data har uppmätts på ett korrekt vis. Forskaren måste alltså överväga om rätt 
frågor har ställts i förhållande till befintliga teorier och kunskap inom området (Bryman & 
Bell, 2011, s. 63–66). 
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För att mäta data på mest lämpligt sätt har studien utgått från tidigare nämnda metoder och 
modeller. Eventstudie är en väl använd metod inom samhällsvetenskaplig forskning som även 
används specifikt för studerande av nyemissioner (MacKinlay, 1997). 
Abnormal avkastning beräknas i studien för att kunna avgöra om aktiekursen påverkats för de 
företag som meddelat om en kommande nyemission. Här är tidsaspekten avgörande för att 
kunna mäta det studien avser att mäta, samt för att få så korrekta resultat som möjligt. Det är 
således viktigt att hitta de exakta datum då bolagen tillkännagivit en framtida nyemission för 
att fånga upp eventuell abnormal avkastning.  
Validiteten i data behandlar även säkerställandet av att minska fel som har med insamling av 
data att göra. Det finns alltid risk för diverse fel när människor manuellt matar in datafiler från 
en källa till en annan, vilket är forskarens skyldighet att kontrollera (Denscombe, 2016, 377–
378). Eftersom all data i studien behandlats manuellt, samt att mängden data förekommit 
mycket stor, föreligger viss risk för fel vid inmatning. Data har i högsta mån hanterats 
noggrant och kontrollberäkningar har genomförts på slumpmässiga företag.  
Studien har inte tagit hänsyn till rådande konjunkturlägen under tidsperioden. Andra 
makroekonomiska faktorer såsom räntelägen har heller inte beaktats. 
 
 
3.14 Metodkritik 
 
Eventstudie som metod kommer inte helt utan medföljande brister, varav den främsta är 
svårigheten att isolera den specifika händelsen (McWilliam & Siegel, 1997). I detta fall menar 
McWilliam och Siegel att eventstudien inte fullt kan separera utomstående omständigheter 
som medför kurspåverkan, vilket möjliggör ett felaktigt resultat. Generellt anses ett långt 
händelsefönster resultera i ett svagare resultat, då risken för kurspåverkande händelser stiger. 
Ett kortare eventfönster kan därmed höja validiteten i studien (Ejvegård, 1996, s. 59). De 
statistiska undersökningar som genomförs är baserade på formler framtagna av etablerade 
forskare på området. Dimson (1979) har däremot riktat kritik mot marknadsmodellens 
tillvägagångssätt för beräkning av förväntad avkastning. Kritiken grundar sig främst i att 
betavärdet antas vara konstant. Trots medvetenhet om denna kritik har studiens 
tillvägagångssätt baserats på marknadsmodellen, då andra modeller är betydligt mer 
matematiskt komplicerade samt tidskrävande och därmed inte aktuella.  
	
 
3.15 Källkritik 
 
För att data skall anses tillförlitlig bör kritik riktas både mot själva datan som hämtas såväl 
som källan från vilken den tillhandahålls. Ett klart viktigt kriterium gällande granskning av en 
källa berör dess äkthet. Med detta innebär att det kan vara svårt att avgöra huruvida en källa är 
äkta eller ej, vilket skapar ett äkthetsproblem som kan skifta mellan mindre delar till källan 
som helhet. Detta problem ökar desto mer internet används inom forskningen, då digital 
information inte alltid är vad den utger sig för att vara (Eriksson & Hultman, 2014). Källorna 
som använts i denna studie är tillförlitliga i den mån de är godkända av antingen myndighet, 
omnämnda forskare eller av betrodda organisationer. De flesta källor som använts är 
primärkällor som publicerats av forskare inom relevant område. Vissa källor är något äldre 
men anses fortfarande reliabla.  
 
De grundläggande källorna för datainsamlingen anses trovärdiga då stor del av distributionen 
av information rörande finansiella marknadsdata ges av bland annat Stockholmsbörsen. 
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Denna insamling av data anses trovärdig baserat på dess samtidighet. Med detta menas det 
tidsavstånd mellan en viss händelse och dess registrering. Då aktiekursen förändras dagligen 
och dessa utvecklingar sammanställs omedelbart minskar risken för denna typ av felkälla. 
Problem med samtidighet ger utrymme för att fler händelser inverkar på det som avses 
dokumenteras (Eriksson & Hultman, 2014). Pressmeddelanden och annan information som 
använts i studien kan innebära att viss information har förskönats eller snedvridits för att tala 
till företagets fördel. Även här spelar den mänskliga faktorn in då information kring 
tillkännagivandet kan ha missats, samt att tillkännagivanden till viss del kan bli felaktiga på 
grund av svår åtkomst. Med detta menas att det finns möjlighet att ett offentliggörande skett 
tidigare men ej påträffats.  
 
Begreppen beroende- och tendenskritik syftar till att kopplas mer mot källans uppgifter 
snarare än till själva källan i sig. Beroendekritiken grundar sig i att flera källor kan komma att 
påverkas av varandra, och på så sätt inverka på varandras yttranden. Studiens tidigare 
forskning tenderar emellertid att hänvisa till varandra, vilket skulle kunna göra resultaten 
mindre oberoende. Dock upplevs hänvisningarna främst användas för att kunna dra 
jämförelser studier emellan, snarare än att basera data eller kvalitativa antaganden på dess 
utfall. Tendenskritiken menar istället att det alltid finns partsintressen och subjektivitet som 
tar sig uttryck i val av formulering och fakta. Detta innebär inte ovillkorligen att källan blir 
mindre intressant, då tendenserna kan balanseras mot varandra för att skapa en mer rättvis bild 
(Eriksson & Hultman, 2014). Detta har tillämpats i problemdiskussionen för att få fram en 
mer övergripande avbild.  
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4. Empiri & resultat 

	
 

I detta kapitel presenteras studiens empiriska resultat.

						
4.1 Studiens fördelningar 
 

 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2 – Fördelning av studiens nyemissioner på Nasdaq Stockholm mellan 2006–2016 
 
Ovan redovisas studiens samtliga nyemissioner som genomförts på Nasdaq Stockholm (med 
undantag för finansinstitut och börsintroduktioner) under tidsperioden 2006–2016. Flest 
dokumenterade nyemissioner genomfördes år 2016 och har ökat relativt stadigt under studiens 
tio år.  
 

 
 
 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3 – Fördelning av studiens nyemissioner baserat på offensiv vs defensiv samt initial vs 
senare	
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Figur 3 redogör för den procentuella fördelningen mellan offensiva och defensiva emissioner 
samt initiala och senare emissioner. Här är uppdelningen jämn mellan de offensiva och 
defensiva nyemissionerna där förstnämnda utgör en procentuell andel på 52,8% respektive 
47,2 %. Företag som i studien har genomfört en emission för första gången representerar 36,7 
% av urvalet och bolagen som tidigare tillkännagivit en emission utgör resterande 63,3 %.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 4 – Fördelning av studiens genomsnittliga abnormala avkastning 
 
Här demonstreras den genomsnittliga negativa abnormala avkastningen gentemot den positiva 
abnormala avkastningen som genererats av studiens nyemissioner. Den negativa avkastningen 
står för cirka 68 % av all abnormal avkastning respektive den positiva avkastningen som utgör 
resterande 32 %.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 5 – Fördelning av genomsnittlig abnormal avkastning för variabeln motiv 
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Diagrammen redogör för fördelningen mellan positiv- och negativ genomsnittlig abnormal 
avkastning. Det offensiva motivet genererar 41 % negativ avkastning jämfört med det 
defensiva på hela 91 %. Den positiva abnormala avkastningen för de olika kategorierna 
resulterar därför i 59 % respektive 9 %.  
 
 
4.2 CAR & CAAR 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 

 
Figur 6 – CAAR, genomsnittlig ackumulerad avkastning under eventfönstrets 11 dagar 
 
Figur 6 demonstrerar den genomsnittliga ackumulerade avkastningen som exponerats under 
eventfönstrets 11 dagar. Diagrammet uppvisar en tydlig negativ abnormal avkastning kring 
händelsedagen. Kursen återhämtar sig därefter och därmed minskar den negativa abnormala 
avkastningen. Vid dag 5 i eventfönstret observeras ett värde på nästan -0,005, ungefär 
likadant värde som kan tydas vid dag -4. Den genomsnittliga ackumulerade avkastningen 
sjunker i högsta grad från 0,0048 till ett värde på -0,0283 från dag -3 till händelsedagen, vilket 
ger en minskning på -589,58 %. 
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Observationsdag Standardavvikelse CAR Z-värde Signifikans 
-5 0,036 -0,122 -3,382 ,95 
-4 0,047 -0,002 -2,637 ,95 
-3 0,046 0,003 -2,663 ,95 
-2 0,038 0,011 -3,267 ,95 
-1 0,086 0,011 -1,438 - 
0 0,109 -0,017 -1,128 - 
1 0,083 -0,041 -1,486 - 
2 0,060 -0,051 -2,046 ,95 
3 0,072 -0,057 -1,709 - 
4 0,045 -0,069 -2,753 ,95 
5 0,032 -0,075 -3,813 ,95 

 
 
Tabell 2 – Z-värden för CAR för samtliga nyemissioner under eventfönstrets 11 dagar 
	
Tabellen demonstrerar de z-värden som påvisats under eventfönstrets dagar. Redan innan 
studiens händelsedag uppvisas en signifikant negativ abnormal avkastning, som sedan 
minskar något kring händelsedagen. Eventfönstrets sista dag redogör för den näst högsta 
abnormala avkastningen, strax efter eventfönstrets första dag. Standardavvikelsen för dag 5 
ligger på en lägre nivå än dag -5, om än tämligen liten differens. Samtliga signifikanta resultat 
är signifikanta på en 95-procentig nivå. 
 
	

	
	
 
Figur 7 – AAR jämförelse mellan offensiv och defensiv per nyemission 
 
Här åskådliggörs skillnaden i genomsnittlig abnormal avkastning baserat på bakomliggande 
motiv för studiens nyemissioner. Som synes tenderar de offensiva emissionerna att hålla sig 
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till en någorlunda mer stabil abnormal avkastning, medan de defensiva emissionerna 
fluktuerar mer över diagrammet. Den defensiva avkastningen når generellt fler negativa 
punkter samtidigt som den offensiva linjen håller sig närmare 0-punkten.  
 
 

 
 
 
Figur 8 – AAR jämförelse mellan initiala nyemissioner och senare nyemissioner 
 
När det kommer till skillnader i den genomsnittliga abnormala avkastningen beroende på om 
företaget tidigare genomfört en nyemission eller ej är resultaten inte lika distinkta. Som 
tidigare nämnt överrepresenteras studien av företag som tidigare har genomfört nyemissioner, 
men dess linje tycks likväl utformas jämnt, sett till dess rörelsemönster. Företag som 
genomför sin nyemission för första gången har en viss benägenhet att generera mer positiv 
abnormal avkastning jämfört med resterande företag vars linje i större grad sjunker. Som 
synes finns även fler senare emissioner jämfört med initiala.  
 
 
4.3 Multipel regressionsanalys 

 
 

Korrelationsmatris AAR Motiv Förekomst 
AAR 1   
Motiv -0,316 1  

Förekomst -0,024 -0,028 1 
 
 
Tabell 3 – Tabell över korrelationsmatris 
 
Korrelationen mellan variablerna påvisar värden mellan -0,02 och -0,3. 
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Regressionsstatistik 
Multipel-R 0,318 
R-kvadrat 0,101 

Justerad R-kvadrat 0,091 
Standardfel 0,017 

P-värde för F       0,000*** 
- Koefficienter Standardfel T-kvot P-värde 

Konstant 0,000 0,003 0,002 0,998 
Motiv -0,011 0,003 -4,376       0,000*** 

Förekomst -0,001 0,003 -0,450 0,653 
*** = Signifikansnivå; α: 0,001 
 
 
Tabell 4 – Tabell över multipel regression 
 
Den multipla regressionsanalysen över datamaterialet indikerar att variabeln ”motiv” påvisar 
ett statistiskt signifikant resultat då p-värdet understiger 0,05. Här kan även fastställas en 
signifikansnivå på under 0,001 för nämnd variabel. Variabeln ”förekomst” är däremot inte 
signifikant. Regressionen redogör för en förklaringsgrad på 10,11 % enligt 
determinationskoefficienten. Den multipla regressionen som helhet är även den signifikant på 
0,001 nivå som ovan är markerat under etiketten ”p-värde för F”.  
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5. Analys 
 

Följande kapitel avser analysera studiens empiri för att skapa förståelse kring de olika 
utfallen samt orsaker till dessa. 

 
 
5.1 AAR, CAR & CAAR 
 
Av studiens 174 emissioner uppvisade hela 118 företag en genomsnittlig negativ abnormal 
avkastning, vilket motsvarar närmare 68 % av urvalet. Detta tyder på att en nyemission inte 
ses som något positivt av marknaden då övervägande delen av resultaten medför en nedgång i 
aktiekursen.  
 
Från figur 6 utläses en tydlig nedgång av den genomsnittliga ackumulerade abnormala 
avkastningen kring dagen för offentliggörandet. Den tydliga nedgången förefaller dock vara 
tillfällig kring tillkännagivandet då aktiekursen återhämtar sig, för att vid eventfönstrets sista 
dag uppvisa nästintill samma avkastning som vid dag -4. Därmed har tillkännagivandet av 
nyemission en direkt negativ påverkan på aktiekursen, som snabbt stabiliserar sig och återgår 
till omkring samma avkastning som innan emissionen offentliggjorts. Därför kan konstateras 
att nyemission har negativ effekt på aktiekursen samtliga dagar efter tillkännagivandet, men 
att denna negativa avkastning avtar markant efter händelsedagen. Emissionen kan uppfattas 
som direkt negativ sett till avkastning när tillkännagivandet publiceras. Aktiekursens hastiga 
återhämtning kan stämma i att bolagen gått ut med mer information angående emitteringen, 
eller på andra sätt försökt klargöra och upplysa situationen. Teorin kring 
informationsasymmetri menar på att en ökad transparens leder till mindre osäkerhet bland 
investerare vilket i sin tur kan ge utslag på aktiekursen. Genom att på olika sätt signalera till 
marknaden kan de emitterande bolagen på så sätt minska asymmetrin och förbättra effekten 
som uppstår vid tillkännagivandet.  
 
I princip hela eventfönstret visar på en negativ abnormal avkastning, som når sin lägsta punkt 
på händelsedagen, vilket tyder på att marknaden ser emissionen som ogynnsamt. Denna 
nedgång av aktiekursen kan tolkas som att investerare vilka delges information kring 
tillkännagivandet uppfattar beskedet som en negativ företeelse och därmed sjunker kursen. En 
möjlig förklaring till denna effekt skulle kunna vara att marknaden påverkas av ett socialt 
tryck. Väljer en större grupp investerare att sälja av sina aktier kan fler ägare efterfölja 
beteendet vilket ger utslag på aktiekursen. Detsamma gäller alltså även när aktiekursen 
förändras åt motsatt håll. Det sociala trycket möjliggör därför för mindre säkra och insatta 
aktiehandlare att agera utifrån majoriteten och således ta ett beslut de kanske annars inte hade 
fattat. 
 
I enlighet med pecking order-teorin kan denna kursnedgång bero på marknadens osäkerhet 
kring bolagets förmåga till fortsatt finansiering då de hellre tordes använda interna medel eller 
banklån. Eventuellt kan Adverse selection-teorin tillämpas då marknaden uppfattar 
emissionen som en övervärdering av bolagens aktier vilket gör att aktiekursen sedan sjunker 
då andelarna inte längre är lika mycket värda. Detta är även i linje med Loughran och Ritters 
forskning från 1995, vars studie resulterade i att de emitterande bolagen valt 
finansieringsalternativet främst på grund av att aktien faktiskt var övervärderad. Även 
Jeanneret (2005) som studerat den franska marknaden redogör för att företag tenderar att 
genomföra nyemissioner under perioder då bolagen upplevt en positiv abnormal avkastning.  
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Ett annat sätt att motivera den nedåtgående aktiekursen kan simpelt nog redogöras genom att 
utbudet av aktier har ökat och därmed är företagets värde utspätt över fler antal aktier och 
således bör kursen gå nedåt.  
 
Den negativa utvecklingen av aktiekursen kan även härröra från negativa signaleffekter som 
uppstår vid tillkännagivandet. Marknaden uppfattar signalen som en indikation på att 
förtroendet för framtiden sviker, och att företaget därför är i behov av externt kapital.  
Här utesluts naturligtvis inte att det kan finnas otaliga antal anledningar till varför en del 
emissioner resulterade i de olika abnormala avkastningar som studien påvisat.   
 
 
5.2 Hypotesprövning 
 
För att besvara studiens inledande hypotes genomfördes ett z-test som resulterade i varierande 
resultat under eventfönstrets observerade dagar. Trots att det ges negativ abnormal avkastning 
i samband med tillkännagivandet av nyemissionen kan z-testet inte uppvisa ett statistiskt 
signifikant resultat för eventfönstrets samtliga dagar. Endast eventfönstrets fyra första dagar 
samt observationsdag två, fyra och fem påvisar statistiskt signifikanta resultat där samtliga 
dagar efter tillkännagivandet visar på negativ abnormal avkastning. Nollhypotesen förkastas 
därmed för dessa signifikanta dagar och mothypotesen accepteras. För resterande dagar där 
inget signifikant resultat kan påträffas tvingas nollhypotesen att behållas. Det kan därför 
statistiskt säkerställas att bolag som tillkännager en nyemission genererar negativ abnormal 
avkastning under dessa observationsdagar. Detta stärker tidigare berörd forskning då studien 
uppvisar en negativ abnormal avkastning för bolag som kungör en nyemission.  
 
Då studien visar på en signifikant negativ abnormal avkastning redan innan emissionen 
offentliggjorts skulle resultatet kunna förklaras av ett informationsläckage. Detta innebär en 
mindre effektiv marknad enligt Famas teori kring effektiva marknader. Då teorin behandlar 
aktieprisets återspegling av emissionen (det vill säga marknadens återspegling av 
informationen) menar teorin att kursen påverkas av informationen, dock redogör inte teorin 
för hur marknaden kommer att reagera. Denna reaktionen gör det rimligt för antagandet om 
att den svenska marknaden på kort sikt är effektiv enligt den mellanstarka formen. 
 
 
5.3 Multipel regressionsanalys 
 
Som synes i figur 7 tenderar den offensiva emissionen att uppvisa en mer stabil utveckling 
som för det mesta förhåller sig till positivare genomsnittlig abnormal avkastning jämfört med 
de defensiva emissionerna. Detta kan tolkas som att investeraren ser de offensiva motiven till 
nyemissionen som mer gynnsamt i förhållande till de defensiva motiven. Trots att både 
negativa samt positiva reaktioner redogörs för båda typerna av motiv, tycks den offensiva 
emissionen visa på fler positiva värden då motparten har majoriteten negativ avkastning. De 
båda motiven genererar mestadels negativ genomsnittlig avkastning men den offensiva 
emissionen bedöms mindre ogynnsam ur en investerares perspektiv.  
 
Genom den multipla regressionsanalysen fastställs ett statistiskt signifikant resultat då p-
värdet förhåller sig under 0,05 nivån. Detta indikerar att testet som helhet är reliabelt vilket 
även styrks av korrelationsmatrisen som inte uppvisar några tecken på multikollinearitet då 
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samtliga variabler uppvisar värden under 0,9. Variabeln ”motiv” uppvisar ett p-värde som 
indikerar ett statistiskt signifikant resultat på 0,001 nivån vilket innebär att nollhypotesen 
förkastas med 99,9 % säkerhet. Därigenom konstateras att det förekommer en skillnad i 
aktiekursens reaktion beroende på om emissionen är offensiv eller defensiv.  
 
I enlighet med alla tidigare teorier kring asymmetrisk information förhåller sig den offensiva 
emissionen mindre negativ jämfört med den defensiva. Detta innebär att dessa emissioner 
förknippas med en mer positiv signaleffekt på grund av kapitalanskaffningens natur. De 
defensiva emissionerna genererar en negativ signaleffekt då bolagen antingen är i behov av 
kapital för att överleva, eller på grund av att företagen helt enkelt inte går ut med 
bakomliggande motiv för emissionen. Detta ökar risken för investerare då emissionens syfte 
är negativt eller oklart vilket sätter spår på aktiekursen.  
Resultatet skiljer sig betydande från den forskning som Jeanneret (2005) genomfört. Den 
franske forskaren undersökte huruvida abnormal avkastning skiljer sig åt beroende på om 
företagen emitterade för att finansiera specifika investeringsprojekt eller för rena 
kapitalstrukturerande motiv. Motiven går således att jämföra med offensiva och defensiva 
nyemissioner. Jeanneret (2005) kommer fram till att företag som finansierar investeringar 
underpresterar sina jämförbara företag med 4–8 % under en period på tre år. Detta skiljer sig 
från den svenska marknaden där de offensiva emissionerna haft en signifikant mindre negativ 
utveckling i förhållande till de defensiva. De signifikanta negativa effekterna på den franska 
marknaden når dock sin mest negativa nivå efter ett år, vilket ger ett mer svårtillämpat resultat 
att jämföra med då ett kortsiktigt perspektiv använts för denna studien. 
 
En jämförelse mellan företag som genomför sin första nyemission och företag som har 
genomfört emissioner tidigare, visar att båda typer av emissioner ger mestadels negativ 
abnormal avkastning. Här åskådliggörs även en något mer negativ genomsnittlig avkastning 
för de bolag vars emission inte är bolagets första. Dessvärre uppvisar variabeln ingen 
statistisk signifikans genom den multipla regressionsanalysen då dess p-värde överstiger 0,05. 
Detta medför att resultatet för emissionens förekomst inte är generaliserbart beträffande ett 
eventuellt samband med den genomsnittliga abnormala avkastningen. Nollhypotesen behålls, 
och mothypotesen kan inte accepteras. Detta innebär att det inte statistiskt kan säkerställas att 
det förekommer skillnad i aktiekursens reaktion beroende på om företaget tidigare genomfört 
en nyemission eller ej. Trots att regressionen inte levererade några signifikanta resultat 
gällande förekomst av nyemission, kan resultatet tolkas som att det är av mindre betydelse 
huruvida företaget tidigare genomfört en nyemission eller inte baserat på den negativa 
abnormala avkastningen som förekommer oavsett förekomst. Detta åskådliggörs i figur 8 där 
inga signifikanta skillnader påvisas gällande förekomsten, samtidigt som båda typer av 
emissioner generellt ger en negativ abnormal avkastning.  
 
Den multipla regressionen uppvisar en signifikans på 0,001 i sin helhet, vilket gör testet 
statistiskt signifikant till 99,9 %. Analysen redovisar en förklaringsgrad på 10,11 % vilket 
innebär att variationen i den genomsnittliga abnormala avkastningen till följd av en 
nyemission kan förklaras till 10,11 % med hjälp av emissionens motiv samt förekomst. Med 
tanke på att det kan finnas ett obegränsat antal orsaker till emissionens abnormala avkastning, 
bidrar motivet med en relativt hög förklaringsgrad. Alltså spelar emissionens motiv en klar 
roll i hur marknaden kommer att reagera på tillkännagivandet. Det visar sig betydelsefullt att 
de emitterande bolagen upprätthåller en så klar och tydlig kommunikation med aktieägare 
samt potentiella investerare som möjligt, för att undvika den del av den negativa abnormala 
avkastningen som uppstår på grund av bristande information.  
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6. Slutsats 
	

Slutsatsen sammanfattar studien som helhet samt redogör för de slutledningar som kan dras. 
Avslutningsvis presenteras förslag till fortsatta studier på området. 

 
 
6.1 Slutsatser 
 
Syftet med denna studien har fokuserats till offentliggörandet av kommande nyemissioner och 
dess påverkan på Stockholmsbörsen. Vidare ämnades undersöka vilka variabler som kan ha 
ett signifikant samband med aktiekursens reaktion.  
 
Utifrån resultat och analys kan konstateras att majoriteten av studiens företag uppvisar 
signifikant negativ abnormal avkastning. Däremot håller detta negativa resultat inte genom 
hela eventfönstret vilket tyder på att tillkännagivandet av nyemission inte har någon långsiktig 
effekt annat än på händelsedagen. Den negativa avkastningen kan ha flera orsaker, bland 
annat att marknaden ser emissionen som något negativt. Den negativa effekten kan härledas 
till osäkerhet kring företagens förmåga till fortsatt finansiering och överlevnad, samt att 
marknaden tolkar emissionen som en övervärdering av de emitterande bolagens aktier. 
Studiens resultat gällande huvudsyftet ligger i linje med tidigare forskning på området.  
 
Studien har även resulterat i besvaranden av två delsyften. Det finns ett signifikant samband 
mellan motivet till nyemissionen och dess genomsnittliga abnormala avkastning. Offensiva 
emissioner tolkas mindre negativt av marknaden än defensiva emissioner. Detta kan tydas 
som att offensiva emissioner är mer gynnsamma baserat på dess motiv. Resultatet skiljer sig 
från tidigare forskning som tvärtom visat på mer negativ abnormal avkastning för offensiva 
emissioner. Dock bör tilläggas att tidigare forskning är genomförd ur ett långsiktigt 
perspektiv.  
 
Inget signifikant resultat redovisas gällande förekomsten av emissioner. Det går alltså inte att 
fastställa något kausalt samband mellan företag som genomför emissioner för första gången 
samt bolag som tidigare emitterat aktier, och dess genomsnittliga abnormala avkastning. Den 
abnormala avkastningen är alltså inte av betydelse om företaget tidigare genomfört en 
nyemission eller ej, då denna förekommer oavsett förekomst.  
 
Motiv och förekomst kan förklara den genomsnittliga abnormala avkastningen som uppstått 
till följd av en nyemission upp till 10,11 %. 
 
 
6.2 Vidare forskningsmöjligheter 
 
Då studien dragit ovan nämnda slutsatser finns möjlighet till fler intressanta studier på ämnet 
där fler faktorer kan tas i beaktning för att vidare utveckla och djupare behandla nyemissioner 
och dess effekter. Således kan undersökas hur abnormal avkastning för bolag som ej uppger 
motiv till kommande nyemission utvecklas i jämförelse till bolag med motiv. Alternativt följa 
upp bolag som påstår sig finansiera något positivt, för att se hur dessa löften hålls och 
huruvida det påverkar aktiekursens utveckling. Ytterligare forskning kring företag som 
frekvent använder sig av nyemissioner för att jämföra med bolag som genomför en 
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nyemission för första gången. I enlighet med Spiess & Affleck-Graves (1995) spelar 
företagsspecifika egenskaper in när tillkännagivandet mottagas. Detta vore en tänkbar 
synvinkel att utgå från även på den svenska marknaden. 
Även längre tidsperspektiv kan byggas vidare på. Dessutom kan även en mer omfattande 
studie göras över fler och större marknader för att möjliggöra ytterligare jämförelser. Fortsatt 
forskning kan genomföras där hänsyn tas till makroekonomiska aspekter. Avslutningsvis vore 
forskning med både kvantitativ och kvalitativ ansats intressant att undersöka för en djupare 
förståelse.  
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Bilagor 
	
Bilaga 1. Studiens deltagande företag 
 

Företag Datum för tillkännagivande 
Fingerprint Cards AB 2006-10-04 

Bilia AB 2008-11-14 
Fingerprint Cards AB 2008-11-13 
Amasten Holding AB 2008-05-20 

RNB Retail and Brands AB 2008-07-18 
Venue Retail Group AB 2008-06-02 

Getinge AB 2008-02-01 
TradeDoubler AB 2009-12-04 

Gunnebo AB 2009-10-23 
Haldex AB 2009-10-23 

Rottneros AB 2009-11-11 
Fingerprint Cards AB 2009-09-15 

Eniro AB 2009-04-27 
Trelleborg AB 2009-03-23 

SAS AB 2009-03-13 
Husqvarna AB 2009-09-20 

MSC Group AB 2010-11-01 
Eniro AB 2010-10-28 

Hexagon AB 2010-10-25 
Sensys Traffic AB 2010-10-12 

Diös Fastigheter AB 2010-11-01 
Nordic Mines AB 2010-11-26 

Corem Property Group AB 2010-10-15 
Oasmia Pharmaceutical AB 2010-10-19 
Stockwik Förvaltnings AB 2010-08-31 

Elanders AB 2010-08-23 
Note AB 2010-03-02 
SAS AB 2010-04-06 

Sagax AB 2010-02-15 
BioInvent International AB 2010-01-14 

KappAhl AB 2011-10-10 
Viking Supply Ships AB 2011-10-05 

Diös Fastigheter AB 2011-11-02 
Oasmia Pharmaceutical AB 2011-10-25 

Orexo AB 2011-05-04 
BioInvent International AB 2011-06-01 

Fastighets AB Balder 2011-05-26 
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Swedish Orphan Biovitrum 
AB 2011-03-29 

Precise Biometrics AB 2011-03-28 
Fingerprint Cards AB 2011-04-11 

Hexpol AB 2011-01-12 
Fastighets AB Balder 2011-06-08 
BillerudKorsnäs AB 2012-11-29 

KappAhl AB 2012-10-24 
Sagax AB 2012-11-30 

Bergs Timber AB 2012-10-19 
Karo Pharma AB 2012-10-24 

Black Earth Farming Ltd. 2012-11-13 
Oasmia Pharmaceutical AB 2012-10-18 

Vitrolife AB 2012-09-24 
Klövern AB 2012-09-20 

Precise Biometrics AB 2012-08-09 
Nordic Mines AB 2012-03-08 

Eniro AB 2012-06-08 
Formpipe Software AB 2012-06-04 

Nordic Mines AB 2012-05-23 
Sensys Traffic AB 2012-02-21 

Cloetta AB 2012-03-07 
BioInvent International AB 2012-02-14 

Nordic Mines AB 2012-06-14 
Image Systems AB 2012-01-12 

Arcam AB 2013-06-12 
Fingerprint Cards AB 2013-03-05 

NeuroVive Pharmaceutical 
AB 2013-11-20 

Opus Group AB 2013-11-06 
Anoto Group AB 2013-02-04 

Viking Supply Ships AB 2013-04-23 
Seamless Distribution AB 2013-11-04 
MultiQ International AB 2013-09-30 

Stockwik Förvaltnings AB 2013-09-20 
Fastighets AB Balder 2013-09-20 
Precise Biometrics AB 2013-09-06 

Image Systems AB 2013-06-28 
Bong AB 2013-07-02 

BioInvent International AB 2013-06-19 
Moberg Pharma AB 2013-07-02 

Arcam AB 2013-05-24 
Fastighets AB Balder 2013-05-17 
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FastPartner AB 2013-05-14 
Viking Supply Ships AB 2013-10-04 
Precise Biometrics AB 2013-03-22 

RNB Retail and Brands AB 2013-02-22 
Fingerprint Cards AB 2013-12-16 

Anoto Group AB 2013-10-17 
FastPartner AB 2014-12-12 

Active Biotech AB 2014-11-05 
Oasmia Pharmaceutical AB 2014-03-06 

Endomines AB 2014-10-30 
Klövern AB 2014-03-24 

Karolinska Development AB 2014-11-05 
Anoto Group AB 2014-03-10 
Kungsleden AB 2014-09-16 

Cavotec SA 2014-09-12 
Orexo AB 2014-08-28 

Veneu Retail Group AB 2014-08-01 
Oasmia Pharmaceutical AB 2014-07-02 

ProfilGruppen AB 2014-06-11 
Moberg Pharma AB 2014-05-28 

Vitec Software Group AB 2014-05-22 
Elanders AB 2014-05-06 

Viking Supply Ships AB 2014-03-20 
Nordic Mines  AB 2014-03-26 

Rezidor Hotel Group AB 2014-04-24 
BioInvent International AB 2014-02-24 

Karo Pharma AB 2014-02-13 
BioInvent International AB 2014-02-24 

Karo Pharma AB 2014-02-13 
Hemfosa Fastigheter AB 2014-11-20 

Oasmia Pharmaceutical AB 2014-11-11 
Victoria Park AB 2014-02-13 

BlackPearl Resources Inc 2014-02-25 
BE Group AB 2014-02-11 

Rejlers AB 2014-02-19 
SAS AB 2014-02-07 

Fingerprint Cards AB 2014-01-22 
Etrion Corporation 2014-01-17 

NeuroVive Pharmaceutical 
AB 2014-01-15 

Fastighets AB Balder 2015-12-16 
Rejlers AB 2015-12-17 
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Endomines AB 2015-11-17 
Anoto Group AB 2015-03-23 

Midsona AB 2015-08-12 
Africa Oil Corporation 2015-02-12 

Anoto Group AB 2015-07-24 
Karo Pharma AB 2015-04-29 

C-RAD AB 2015-05-21 
BE Group AB 2015-05-07 
TagMaster AB 2015-04-24 
TagMaster AB 2015-05-24 

Africa Oil Corporation 2015-05-01 
Anoto Group AB 2015-11-26 
Opus Group AB 2015-02-13 

Eniro AB 2015-02-06 
NeuroVive Pharmaceutical 

AB 2015-02-20 

Sagax AB 2015-02-20 
Africa Oil Corporation 2015-08-18 

Semafo Inc 2015-02-11 
Precise Biometrics AB 2016-12-13 

Pandox Holding AB 2016-12-08 
Moberg Pharma AB 2016-12-07 
Viking Supply AB 2016-11-25 

Platzer Fastigheter Holding 
AB 2016-10-21 

FastPartner AB 2016-10-27 
Tele2 AB 2016-10-27 

Oasmia Pharmaceutical AB 2016-04-15 
Oasmia Pharmaceutical AB 2016-06-10 

Sagax AB 2016-09-07 
Probi AB 2016-06-29 

C-RAD AB 2016-04-15 
Catena AB 2016-10-05 

Fastighets AB Balder 2016-09-20 
Midsona AB 2016-09-08 

Victoria Park AB 2016-09-30 
MSC Group AB 2016-07-15 

Swedol AB 2016-08-08 
Seamless Distribution AB 2016-02-25 

Lundin Gold Inc 2016-06-27 
SSAB AB 2016-04-22 

Castellum AB 2016-05-20 
Recipharm AB 2016-01-26 
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Anoto Group AB 2016-04-27 
Veneu Retail Group AB 2016-04-26 

C-RAD AB 2016-10-06 
Veneu Retail Group AB 2016-04-26 
Hemfosa Fastigheter AB 2016-03-15 

Oscar Properties Holding AB 2016-02-12 
NeuroVive Pharmaceutical 

AB 2016-02-29 

D. Carnegie & Co AB 2016-04-04 
Karo Pharma AB 2016-02-12 

BioInvent International AB 2016-02-16 
NGEx Resources Inc 2016-01-26 

Seamless Distribution AB 2016-07-13 
Oscar Properties Holding AB 2016-04-07 

NGEx Resources Inc 2016-03-15 
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Bilaga 2. Studiens bortfall 
 

Företag År för genomförd nyemission Anledning till bortfall 
Venue Retail Group AB 2006 Inget datum för tillkännagivande 

Teligent AB 2007 Inget datum för tillkännagivande 
SSAB AB 2007 Inget datum för tillkännagivande 

Nordic Service Partners Holding AB 2008 Inget datum för tillkännagivande 
Global Health Partner AB 2008 Inget datum för tillkännagivande 

IBS AB 2008 Inget datum för tillkännagivande 
Tilgin AB 2008 Inget datum för tillkännagivande 

Ticket Travel Group AB 2009 Inget datum för tillkännagivande 
Digital Vision AB 2009 Inget datum för tillkännagivande 

Artimplant AB 2010 Inget datum för tillkännagivande 
EPiServer Group AB 2010 Inget datum för tillkännagivande 

MQ Holding AB 2010 Inget datum för tillkännagivande 
Rörvik Timber AB 2010 Inget datum för tillkännagivande 

Cision AB 2010 Inget datum för tillkännagivande 
Digital Vision AB 2011 Inget datum för tillkännagivande 

Boule Diagnostics AB 2011 Inget datum för tillkännagivande 
Alliance Oil Company Ltd 2012 Inget datum för tillkännagivande 

Aspiro AB 2012 Inget datum för tillkännagivande 
Aerocrine AB 2012 Inget datum för tillkännagivande 

Artimplant AB 2012 Inget datum för tillkännagivande 
Candyking Holding AB 2013 Inget datum för tillkännagivande 

Alliance Oil Company Ltd 2013 Inget datum för tillkännagivande 
Aerocrine AB 2013 Inget datum för tillkännagivande 

Rörvik Timber AB 2013 Inget datum för tillkännagivande 
Rörvik Timber AB 2013 Inget datum för tillkännagivande 

Hemfosa Fastigheter AB 2014 Inget datum för tillkännagivande 
Aspiro AB 2014 Inget datum för tillkännagivande 

Bactiguard Holding AB 2014 Inget datum för tillkännagivande 
NGEx Resources Inc 2014 Inget datum för tillkännagivande 

Besqab AB 2014 Inget datum för tillkännagivande 
Tribona AB 2014 Inget datum för tillkännagivande 

Active Biotech AB 2014 Extremvärde 
BioInvent International AB 2014 Inget datum för tillkännagivande 

Karo Pharma AB 2014 Inget datum för tillkännagivande 
Recipharm AB 2014 Inget datum för tillkännagivande 
Camurus AB 2015 Inget datum för tillkännagivande 

Scandic Hotels Group AB 2015 Inget datum för tillkännagivande 
Attendo AB 2015 Inget datum för tillkännagivande 

Dometic Group AB 2015 Inget datum för tillkännagivande 
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Capio AB 2015 Inget datum för tillkännagivande 
Coor Service Management Group 

AB 2015 Inget datum för tillkännagivande 

Nobina AB 2015 Inget datum för tillkännagivande 
BioInvent International AB 2015 Inget datum för tillkännagivande 

Tobii Technology AB 2015 Inget datum för tillkännagivande 
Image Systems AB 2015 Inget datum för tillkännagivande 
Dustin Group AB 2015 Inget datum för tillkännagivande 

Eltel AB 2015 Inget datum för tillkännagivande 
Aerocrine AB 2015 Inget datum för tillkännagivande 
Edgeware AB 2016 Inget datum för tillkännagivande 

Volati AB 2016 Inget datum för tillkännagivande 
Alligator Bioscience AB 2016 Inget datum för tillkännagivande 

Serneke Group AB 2016 Inget datum för tillkännagivande 
AcadeMedia AB 2016 Inget datum för tillkännagivande 

Wilson Therapeutics AB 2016 Inget datum för tillkännagivande 
AddLife AB 2016 Inget datum för tillkännagivande 
Humana AB 2016 Inget datum för tillkännagivande 

Venue Retail Group AB 2016 Inget datum för tillkännagivande 
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Bilaga 3. Fördelning dummyvariabler 
 

AAR Offensiv = 0 Defensiv = 1 Första nyemission = 0 Inte första nyemission = 1 
-0,000859474 0 0 
-0,01611978 1 0 

-0,065687371 0 1 
0,018827363 0 1 
0,022503346 1 0 
-0,007606681 1 1 
-0,016577932 0 0 
-0,01134285 1 0 

-0,002241644 1 0 
-0,003646172 1 0 
-0,062065252 1 0 
-0,009233193 0 1 
0,065371901 1 0 
0,010828132 0 0 
-0,054716266 1 0 
0,000972468 1 0 
-0,007867798 1 1 
-0,007919991 1 1 
0,001755981 0 0 
-0,027168307 1 0 
0,002202149 0 0 
-0,000138523 1 0 
0,005875196 0 0 
-0,020202222 0 1 
-0,015257296 1 0 
-0,001515101 1 0 
0,012550553 1 0 
-0,050143123 1 1 

-0,0004147 0 0 
-0,008924442 1 0 
0,000564468 0 0 
-0,006113488 1 0 
-0,002578221 1 1 
0,009074978 0 1 
-0,016867377 1 0 
-0,01287834 0 1 

-0,025207938 0 0 
-0,005400118 1 0 
0,002228778 0 0 
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0,001846135 0 1 
0,001645485 0 0 
-0,005737752 1 1 
-0,010151475 1 0 
-0,000522516 1 1 
-0,001018072 0 1 
-0,017241057 1 0 
-0,018188318 0 0 
-0,018713581 0 1 
-0,016331495 1 0 
-0,004715359 1 0 
-0,014547097 0 1 
-0,008355108 1 1 
-0,019923654 1 1 
-0,069985557 1 0 
-0,058154304 1 1 
-0,037036549 1 1 
-0,057331188 1 0 
-0,017542346 1 1 
-0,05852032 1 1 

-0,003388282 0 0 
-0,008356553 1 0 
0,00142017 0 1 

-0,001601113 1 1 
-0,011378771 1 1 
0,037432841 0 1 
0,007749929 0 0 
-0,035557014 1 1 
-0,004003643 0 1 
-0,016530416 1 0 
0,020602198 0 1 
0,003521635 0 1 
0,02660948 0 1 

-0,020907874 1 1 
0,011073562 1 0 
-0,013898817 1 1 
-0,003594925 1 1 
0,010207556 0 1 
-0,001142903 1 1 
0,005621951 0 0 
-0,005623748 1 1 
-0,016155243 1 1 
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-0,031186849 0 1 
-0,015185641 0 1 
-0,014418817 1 1 
0,024024585 0 0 
-0,046614401 1 1 
0,007835495 0 1 
-0,011001635 1 1 
-0,016193158 1 0 
-0,000688309 0 1 
-0,009383855 1 0 
-0,013975989 1 0 
-0,002825926 1 1 

-0,0217678 0 1 
0,001012715 0 1 
-0,012325423 1 0 
-0,002515099 0 1 
0,001482611 0 0 
-0,000753472 0 1 
-0,000692958 1 1 
-0,004819323 1 1 
-0,004183698 0 0 
-0,005230516 1 1 
0,007009347 0 1 
0,000302922 0 1 
-0,003942359 0 1 
-0,005922662 1 0 
0,012274367 0 0 
0,007843344 0 1 
-0,008759422 0 1 
-0,011661599 1 0 
-0,011580531 1 1 
0,005252755 0 1 
0,003865425 1 1 
0,004574257 0 1 
-0,009637461 0 0 
0,001490826 0 1 
0,005048136 0 1 
-0,005705154 1 1 
-0,013885839 0 0 
-0,015867992 0 1 
-0,004614575 1 1 
0,002151212 0 1 
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-0,014255684 1 1 
0,003581764 0 1 
-0,005815181 1 0 
-0,009575415 1 1 
-0,019994834 1 1 
-0,02139295 1 1 

-0,000568539 0 0 
-0,040088118 1 1 
0,007765168 0 1 
0,029770358 1 1 
-0,010476345 0 0 
-0,029666522 1 1 
0,000953567 0 1 
0,001933419 0 0 
0,001669822 0 1 
0,008921104 0 1 
0,005401367 1 1 
-0,012207738 1 1 
-0,01295761 0 1 
-0,0050485 0 1 

-0,002517733 0 0 
0,001923167 0 1 
-0,000425838 1 1 
0,008809198 0 1 
-0,003576089 0 1 
-0,004156461 1 0 
0,008650467 0 1 
0,029343582 0 0 
-0,004054954 0 0 
-0,000314944 1 1 
-0,004041776 1 1 
-0,004162731 1 1 
-0,015981081 1 1 
0,000543228 0 0 
-0,000678006 1 1 
0,001685071 0 0 
0,004439628 0 1 
-0,003109752 1 1 
-0,042842845 0 1 
-0,002003463 1 1 
0,013509313 0 1 
-0,008532919 1 1 
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0,010290695 0 1 
-0,00651378 1 1 

-0,023640066 1 1 
-0,02391902 1 1 

-0,008017011 1 1 
0,002871658 0 1 
0,002188379 0 1 
-0,004646765 1 1 
-0,006791782 1 1 
 
 
 
 


