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1.Inledning  

Studiens första kapitel behandlar huvudtesen samt bakgrund för risk arbitrage. Därefter 

följer en problemdiskussion med frågeställning samt studiens syfte. Avslutningsvis framställs 

en avgränsning och disposition.  

1.1 Introduktion 

                                                         “I don't believe anyone wants to hear what I have to say” 

                                                                                         Eugene Fama, (New Yorker, 2010) 

 

”Köp till sillen och sälj till kräftorna” det vill säga köp billigt till midsommar när aktien står 

lågt, sälj lagom i tid till hösten när aktien står högt. En strategi som grundar sig på hopp om 

att aktier är felvärderade och använts av investerare enligt principen ”köp billigt, sälj dyrt”. 

Hur föreligger möjligheten till detta om effektiv marknad gäller och felprissättningar är 

omöjliga? Om alla investerare agerar på liknande sätt kommer strategin att spela ut sig själv 

och bli ineffektiv (Claesson 1987). 

 

” I don’t believe anyone wants to hear what I have to say” är ett citat av Eugene Fama (New 

Yorker. 2010) som syftar till effektiva marknadshypotesen som talar om att all tillgänglig 

information reflekteras i aktiekursen. Följaktligen försvåras möjligheten till 

avvikelseavkastning genom principen att köpa billigt och sälj dyrt.  

1.1.1 Historia 

I ekonomins historia har det uppmärksammats fem tillfällen av hög förvärvsaktivitet, dessa 

kallas för Merger waves. Förvärv har genom historien kännetecknats som en framgångsrik 

strategi för expansion och utveckling. Orsakerna till uppkomsten av den höga aktiviteten har 

varit anknutna till kulturella och ekonomiska faktorer av dess tid och rum (Weston, Mitchell 

& Mulherin, 2014). Förvärv är ett effektivt sätt att inträda nya marknader inom andra 

geografiska områden, vidare har det påvisat ökat värde och effektivitet. (Ibid). 

 

Merger waves kännetecknas av upprepande förvärvsaktiviteter, dessa inträffar vid omfattande 

förändringar av industriers ekonomiska, teknologiska och regulatoriska miljö. Första vågen 
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inträffade år 1895 i USA. Den bestod främst av horisontella förvärv med fokus på tunga 

tillverkningsindustrier, vilket resulterade i ekonomisk expansion, utvecklad infrastruktur och 

teknologi. Den första vågen hämmades år 1904 på grund av ekonomins nedgång. Andra 

vågen uppstod mellan år 1922–1929 och bestod främst av vertikala förvärv. Allmännyttiga 

tjänster och bankindustrin var de drivande faktorerna till den ökade förvärvsaktiviteten, i 

syfte att skapa monopol. Den andra vågen hämmades på grund av dalar i ekonomin under år 

1929. Den tredje vågen bestod främst av konglomerade förvärv under 1960-talet. Förvärven 

genomfördes främst av små och medelstora företag som implementerat diversifiering 

strategier i affärsaktiviteter utanför traditionella intresseområden. Den fjärde vågen varade 

mellan år 1981 och 1989. Vågen ökade intresset för företagsförvärv, för enskilda individer 

och omvärlden. Ekonomin och aktiemarknaden spikade under 1982. Internationell 

konkurrens ökade, vilket påverkade stora industrier som stål och bilindustrin (ibid).  

 

Förvärvsrelaterade aktiviteter har under de senaste decennierna ökat i världen (Ibid). År 1999 

ökade den förvärvsrelaterade aktiviteten från 2 373 till 3 565 miljarder dollar. Det är en 

ökning på drygt 50 procent. Förändringen baserades på den stora ekonomiska tillväxten som 

påbörjades under 90-talet. Ett decennium senare stagnerade förvärvsaktiviteten till 2 000 

miljarder dollar. Orsakerna till den drastiska utvecklingen baseras på ny 

kommunikationsteknik och förbättrad transport, vilket skapat förutsättningar till dagens 

globala ekonomi och frihandel (Ibid).   

1.1.2 Risk arbitrage 

Investerare är ständigt intresserade av att skapa nya investeringsstrategier. I samband med 

vågen under 1980-talet upptäcktes en strategi med avsikt att generera avkastning vid 

företagsförvärv. Investeringsstrategin kallades för Risk arbitrage (Weston, Mitchell & 

Mulherin, 2014). Risk arbitrage har genom historien framställt en bild av höga vinster med 

låga risker. Den klassiska risk arbitrage baseras på storskaliga köp och försäljning av företag. 

Den inflytelserika amerikanska aktiehandlaren Ivan Boesky dömdes år 1897 till fängelse efter 

att han gjort sig skyldig till användning av insiderinformation, då han handlat tillgångar innan 

ett förvärv tillkännagivits (Sterngold, 1987). Boesky blev en profil för Wall Streets framgång, 

vilket resulterade i att fler unga inspirerades till finansmarknaden. Till följd av anklagelserna 

och domen blev Boesky en symbol för girighet inom finansbranschen (Lo, 2015). Han blev 
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inspirationen till 1980-talets populärkultur, vilket resulterade i framgångsrika böcker såsom 

Liar’s Poker och filmen Wall Street (Ackman, 2019).  

 

Arbitrage är en strategi som omfattar köp av valuta, guld, värdepapper eller råvaror från en 

marknad, vid direkt försäljning i en annan marknad. Arbitrage är en riskfri investering som 

utnyttjar prisskillnader för att skapa en riskfri vinst. Inom företagsförvärv sker arbitrage 

genom att arbitragörer köper aktier som tillhör målföretaget till ett lägre pris vid 

tillkännagivandet av förvärvet. Aktierna kvarhålls fram till affären är avslutad, därefter säljas 

vidare till ett högre pris. Investeringsstrategin består av risken att förvärvet misslyckas, vilket 

kännetecknas som fundamental risk. Risk arbitrage kan med hänsyn till risken inte 

klassificeras som en riskfri investering (Weston, Mitchell & Mulherin, 2014). 

 

Investerare upptäckte att specifika delar av ett företag var mer värda separat, gentemot 

bolagets värde i helhet. Förvärven finansierades med externt kapital. När förvärvet avslutats 

såldes respektive delar för att täcka skulderna. Investeringsstrategin kallas för Bust-up. I och 

med strategin uppstod en fundamental risk att förvärvet misslyckas. För att undvika den 

fundamentala risken utnyttjade investerare insiderinformation. Med hjälp utav 

insiderinformation kunde investerare fastställa förvärvets utfall. Det resulterade i ökad 

rapportering gällande missbruk av insiderinformation. Vidare skapade detta konsekvenser för 

ekonomin kring förvärv och oroligheter i USA, samt ifrågasattes företagens integritet och 

sundhet. Staten var i behov att vidta drastiska åtgärder, vilket resulterade i flertal åtal 

beträffande insiderinformation (Weston, Mitchell & Mulherin, 2014). 

 

I kontrast till hur Ivan Boesky och flera andra handlade under 1980-talet behandlar denna 

studie om dagens risk arbitrage som baseras på aktiekursutvecklingen efter tillkännagivandet 

av företagsförvärv. Lönsamheten kring strategin avgörs genom en positiv 

avvikelseavkastning. Avvikelseavkastning förklaras som skillnaden mellan tillgångens 

faktiska och normala avkastning. Man iakttar detta över ett specifikt tidsintervall. Ett 

tillkännagivande resulterar i prisförändringar på målföretaget aktie. Skillnaden mellan 

anbudspriset och marknadspriset, kallas för arbitrage spread. Arbitragörer intar långa 

positioner i målföretagets aktier i syfte att utnyttja den arbitrage spreaden. Vid lyckade 

förvärv fångar arbitragören spreaden och därmed skapar en riskfri vinst (Branch & Yang, 

2006). Vid misslyckade förvärv kommer investeraren att förlora mer än den möjliga vinsten. 

Aktiekursen vid ett misslyckat förvärv kommer att falla till marknadspriset. Investerare 
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kommer därmed misslyckas att fånga ett arbitrage spread och förluster vid aktiekursens 

nedgång (Mitchell & Pulvino, 2001). 

1.2 Problemdiskussion 

Thomas Kirchner (2009) förklarar risk arbitragestrategin som en kortsiktig 

investeringsstrategi, då aktierna kvarhålls en cirka en månad innan de säljs. Perioden baseras 

på den administrativa arbetets som krävs innan förvärvet genomförts, det är tiden som 

förutsätts för att förvärvet lyckas eller misslyckas. Arbitrage spelar en viktig roll i 

marknadseffektivitet, när prisskillnader uppstår mellan två derivat kommer arbitragörer att 

söka en vinstmöjlighet. När en produkt köps till ett lägre pris på en marknad för att sedan 

säljas dyrare på en annan, leder det till att utbudet minskar och priset ökar på den 

ursprungliga marknaden. Priserna på marknaden kommer att justeras utifrån utbud och 

efterfrågan, detsamma fungerar inför ett företagsförvärv. Baker och Savasoglu (2001) 

redogör för att målföretagets aktieägare agerar för att skydda sig mot möjliga förluster genom 

att sälja en del av sina aktier. Konsekvensen blir att priserna pressas ner och arbitragörer 

finner en vinstmöjlighet i situationen. 

 

Bland investerare har det varit populärt att försöka hitta nya investeringsstrategier för att 

generera vinst. Det baseras på att förutspå prisförändringar genom att analysera 

aktiekursförändringen på marknaden. Genom att analysera hur priserna förändras över tid, 

ges en missvisande uppfattning av att man kan hitta ett mönster för att göra prisförändringar 

förutsägbara. Resultatet som uppnås är att prisförändringarna indikerar på en effektiv 

marknad gentemot en irrationell. Prisförändringarna förändras med endast ny information på 

marknaden, vilket förklarar att priserna idag reflekterar redan all tillgänglig information. En 

investerares huvudmål är att upptäcka något som andra investerare har förbisett för att 

generera högre avkastning. För detta är de villiga att investera tid och resurser (Bodie, Kane 

& Marcus, 2017). 

 

Risk arbitragestrategin visar sig vara en framgångsrik investeringsstrategi som genererar 

positiv avvikelseavkastning. Detta har flera tidigare studier påvisat med hjälp av en statistisk 

undersökning. Mitchell och Pulvino (2011) undersökte 4750 uppköpserbjudanden under 

tidsperioden 1963 till 1998, vilket resulterade i en avvikelseavkastning som uppgår till 0,74% 

i månaden. Baker och Savasouglu (2001) undersökte 1901 uppköpserbjudanden under 
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tidsperioden 1981 och 1998, vilket påvisar en positiv avvikelseavkastning mellan 0,60 % och 

0,90 % per månad.  

 

Majoriteten av tidigare studier har utgått från den nordamerikanska marknaden med 

undantaget på en studie som applicerats på den australiensiska marknaden. Däremot saknas 

djupgående studier utanför dessa kontinenter, vilket driver viljan att fylla denna 

kunskapslucka med studier på den skandinaviska marknaden. 

 

Investeringsstrategin baseras på att tillkännagivandet av ett förvärv påverkar aktiekursen för 

målföretaget. På en effektiv marknad kommer målföretagets aktiekurs förändras till den nya 

informationen på marknaden, vilket är anbudspriset. Den fundamentala risken skapar 

osäkerhet om förvärvet genomförs eller misslyckas, vilket lämnar en arbitrage spread. Fama 

(1970) effektiva markandshypotes menar att priserna fullt ut reflekterar all tillgänglig 

information, vid en effektiv marknad. I praktiken förändras inte priset på den underliggande 

tillgången direkt och automatiskt på den nya informationen. I och med att priset snabbt 

förändras till den nya informationen på marknaden krävs det att investerare agerar snabbt vid 

tillkännagivandet. Busse & Green (200X) studerar hur snabbt marknaden speglar den nya 

informationen på marknaden, minut för minut. Resultatet visar att aktiva investerare som 

agerar snabbt har en möjlighet att generera avkastning utifrån marknadsreaktionen. Även om 

marknaden inte korrigeras omedelbart till den nya informationen finns inget stort utrymme 

för avkastning.  

 

Claesson (1987) har i sin doktorsavhandling studerat markandseffektiviteten på den svenska 

fondbörsen. Syftet med studien var att ge en antydan om den svenska aktiemarknadens 

effektivitet under 1980-talet. Resultatet antyder att den svenska marknaden är effektiv i stort 

sätt men att marknaden uppvisar anomalier och ineffektivitet. Avslutningsvis ges i denna 

studie en antydan kring huruvida den skandinaviska marknaden uppvisar effektivitet. 

1.3 Problemformulering 

• Genererar risk arbitragestrategin avvikelseavkastning på den skandinaviska 

marknaden? 

• Uppvisar den skandinaviska marknaden effektivitet? 
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1.4 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka lönsamheten kring risk arbitragestrategin på den 

skandinaviska marknaden samt ge en antydan om skandinaviska marknadens effektivitet. 

1.5 Avgränsningar 

Studien avgränsas till skandinaviska målföretag som genomgått förvärv mellan år 2000–

2018, begränsat till lyckade samt misslyckade förvärv. Betalningsmetoden avgränsas till 

kontanta uppköpserbjudanden.   
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1.6 Disposition  

Kapitel 2: 

 

 

 

 

Kapitel 3: 

 

 

 

 

 

Kapitel 4: 

 

 

 

 

 

Kapitel 5: 

 

 

 

Kapitel 6: 

 

 

 

Kapitel 7: 

I kapitel två presenteras relevanta teorier, begrepp och 

modeller. Därefter följer förklaring av tidigare studier samt 

djupare förståelse av risk arbitrage och effektiva 

marknader. 

 

I kapitel tre behandlas uppsatsens kvantitativa procedur vid 

datainsamling. Därefter presenteras studiens hypoteser och 

tillvägagångssätt vid eventstudie. Slutligen följer en 

metodkritik och diskussion för studiens reliabilitet och 

validitet. 

 

I kapitel fyra presenteras studiens resultat samt en 

förtydligande förklaring av AAR, CAR och CAAR. 

Hypoteser testas och respektive värden presenteras i form 

av diagram och tabeller. Slutligen görs en utvärdering av 

den statistiska signifikansen. 

 

I kapitel fem presenteras, utvärderas och analyseras 

resultaten, utifrån tidigare studier och teorier.  

 

 

I kapitel sex besvaras frågeställningar och slutsatser 

presenteras. 

 

 

I kapitel sju framförs förslag på fortsatta studier samt en 

egen reflektion kring studien.
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2.Teoretisk referensram 

I följande kapitlet behandlas teorier, begrepp och modeller som är av betydelse för studien. 

Därefter följer förklaring av tidigare studier och djupare förståelse av risk arbitrage och 

effektiva marknader. 

2.1 Random Walk 

Anta att en investerare har uppfunnit en metod att förutspå framtida aktieprisförändringar och 

åt vilket håll dem rör sig. Det skulle innebära en guldgruva för den personen, då den har 

möjlighet att samla oändliga vinster genom att köpa och sälja tillgångar vid rätt tidpunkt 

(Bodie, Kane & Marcus, 2017). Random Walk hypotesen förklarar att aktiepriser utvecklas 

slumpmässigt och är därmed omöjlig att förutspå. Hypotesen utvecklades av Maurice Kendall 

under år 1953 (Cheng Lim, Yun Lim and Zhai, 2012). All information som kan hjälpa att 

förutspå framtida prisförändringar bör reflektera det nuvarande priset. Om teorin ska fungera 

måste den nya informationen på marknaden vara icke-förutsägbar. Förutsägbar information är 

oftast redan en del av dagens aktiepris. Detta exempel illustrerar Kendalls försök att förutspå 

framtida prisförändringar har stor sannolikhet att misslyckas. Om priset följer en random 

walk, är prisförändringar icke förutsägbara. Att priserna reflekterar all tillgänglig information 

på marknaden refereras till Famas teori om effektiva marknadshypotesen (Bodie, Kane & 

Marcus, 2017). 

2.2 Effektiva marknadshypotesen  

”A market in which prices always ”fully reflect”  

available information is called” efficient” 

Eugene Fama, (1970) 

 

Eugene Famas (1970) effektiva marknadshypotes förklarar att priserna vid en tidpunkt 

reflekterar all tillgänglig information på marknaden. Hypotesen kräver att den uppfyller 

specifika kriterier för att vara tillämpbar. Dessa kriterier innebär att det inte får innehålla 

transaktionskostnader, tillgänglig information måste finnas för alla parter på marknaden samt 

att alla parter tolkar informationen på samma sätt (Fama, 1970). Handel med aktier och 

tillgångar sker i hopp om att de köpt tillgången till ett undervärderat pris och sedan sälja det 
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till ett övervärderat pris. Inför ett tillkännagivande av ett företagsförvärv betalar det 

förvärvade företaget ett överpris gentemot marknadspriset för målföretaget. Vid 

tillkännagivandet bör det resultera i en ökning på aktiekursen i och med ny information blir 

tillgängligt. Dagarna därefter bör aktiekursen fortsätta röra sig som vanligt, vilket förklarar att 

priserna reflekterar all tillgänglig information (Bodie, Kane & Marcus, 2017). Enligt den 

effektiva marknadshypotesens antaganden är det omöjligt att uppnå avvikelseavkastning vid 

tillkännagivandet av ett förvärv. Orsaken till detta är att priserna justeras utifrån ny 

information. Med hänsyn till dessa antaganden är handeln med aktier och andra tillgångar 

mer av en chansning än skicklighet på marknaden. Om antagandet om effektiva marknader 

stämmer är en felprissättning och arbitragehandel omöjlig.  

 

Den effektiva marknadshypotesen delas in i tre former: Den starka, semi-starka och den 

svaga formen. Det som urskiljer formerna från varandra är deras uppfattning av en effektiv 

marknad (Fama, 1970). 

2.2.1 Svag form 

Aktiepriset är formad och reflekterar all tillgänglig information om historiska data. Den svaga 

formen kännetecknas av att priset på den underliggande tillgången reflekterar historisk 

information samt handelsvolymer. Detta förklarar att alla investerare redan har kunskap om 

att förutspå framtida prisförändringar. Information förlorar dess värde när det blir känt på 

marknaden (Fama, 1970). 

2.2.2 Semi-stark form 

Den semi-starka formen är ett tillägg till den svaga formen. Lik den svaga formen reflekterar 

priset på den underliggande tillgången historiska data, samt all offentlig information (Fama, 

1970). Den semi-starka formen konstaterar att det enda sättet att överträffa marknaden är 

genom tillgång till insiderinformation (Keown & Pinkerton, 1981).  

2.2.3 Stark form  

Den starka formen kännetecknas av att priset på den underliggande tillgången fullt reflekterar 

all information. Detta innefattar historisk, privat och offentlig information (Fama, 1970). 

Medarbetare med direkt tillgång till privatinformation om aktiekursen kontrolleras av 

statlagar för att förhindra utnyttjandet av insiderinformation. Dessa investerare, inklusive 
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anhöriga, som handlar utifrån privat information anses vara lagbrytare. (Bodie, Kane & 

Marcus, 2017). 

 

Samtliga former anser att priserna bör reflektera all tillgänglig information. Det innebär att 

investerare endast kan vara mänskliga och inte har möjlighet att förutspå prisförändringar. 

Vilket leder till att vid vissa tillfällen är priserna för höga eller för låga, är marknaden 

rationell kommer priserna att slutligen justeras (Bodie, Kane & Marcus, 2017). 

 

Med stöd till den semi-starka formen bör ingen arbitragemöjlighet existera. Det baseras på att 

den semi-starka formen hävdar att priserna på marknaden reflekterar all offentlig information.  

När ny information blir offentligt på marknaden kommer aktiens pris att justeras utifrån 

offentliggörandet av ny information. På detta sätt kan det inte felprissättningar ske, således 

inte heller arbitragemöjligheter (Fama, 1970). 

2.3 Signaleringsteorin 

Signaleringsteorin används av företag, staten eller investerare för att informera marknaden 

om en händelse som har inträffat eller skall inträffa (Haryanto, Mardiyati & Buchdadi, 2018). 

Den beskriver beteendet hos två eller flera parter baserat på den asymmetriska informationen. 

Asymmetrisk information tillsammans med signaleringsteorin kan användas för att framföra 

ett budskap. Dessa signaler som företag eller staten utsänder kan skapa både positiva och 

negativa reaktioner på marknaden. Vissa signaler har starkare påverkan på mottagaren 

beroende på reliabiliteten (Mavlanova, Benbunan-Fich & 2012). Reuer, Tong & Wu (2012) 

menar att signaleringsteorin kan användas för att öka vinster för säljarna, vilket sker genom 

att minska prisreducering för förvärvande bolaget på grund av den asymmetriska 

informationen.  

 

Teorin är relevant för studien då ett tillkännagivande utsänder signaler på marknaden. Dessa 

signaler antas påverka aktiekursen. Teorin implementeras för att se hur marknaden reagerar 

på dessa signaler och på den nya informationen vid ett tillkännagivande. 

2.4 Risk arbitrage 

Risk arbitrage är en investeringsstrategi som utnyttjar prisavvikelser på marknaden. Vid ett 

tillkännagivande av ett förvärv kommer målföretagets aktiekurs säljas till ett lägre pris i 
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förhållande till anbudspriset. Skillnaden mellan anbudspriset och marknadspriset skapar en så 

kallad arbitrage spread. En arbitragör försöker fånga arbitrage spread genom att köpa 

tillgången vid tillkännagivandet för att sälja vidare när förvärvet genomförts. 

Investeringsstrategi innefattar en risk, då prisavvikelsen bygger på sannolikheten att förvärvet 

lyckas respektive misslyckas. Denna risk kompenseras med avkastning (Maheswaran et al, 

2005).  

2.4.1 Kontanta uppköpserbjudanden 

Risk arbitrage utgår från två betalningsmetoder, vilket kännetecknas av kontanta -och 

aktieförvärv. Vid kontanter handlar om utbytet mellan likviditet och målföretagets egna 

kapital. Arbitrage möjligheter skapas inom kontanta förvärv genom att företagen kommer 

överens om ett aktiepris vid försäljningen (Daul, 2008). Malmendier, Opp & Saidi (2016) 

undersöker skillnaden mellan aktieköp och kontantköp, vid misslyckade förvärv. De försöker 

klargöra skillnaden mellan avkastningen på aktie- och kontantköp vid företagsförvärv. 

Resultatet visar att företagsförvärv genom kontantköp tenderar att generera högre avkastning 

än aktieköp. Det inkluderar både kortsiktig och långsiktig avkastningen för både målföretag 

och förvärvande företag (Rappaport & Sirower, 2019).  

 

Beslutet om företaget ska förvärvas via kontanter eller aktier kommer att betraktas olika på 

marknaden. Ett sätt är att det föreligger en stor sannolikhet för ett lyckat förvärv. I ett förvärv 

genom kontanter hamnar hela risken hos målföretaget. Det utsänder en signal om högt 

självförtroende att förvärvet kommer att skapa en god synergieffekt (Rappaport and L. 

Sirower, 2019). 

2.5 Tidigare studier 

Under år 2005 applicerades en studie på den amerikanska finansmarknaden av forskarna 

Branch och Yang. Branch och Yang (2005) studerade lönsamheten kring risk arbitrage, med 

ett urval på 1309 uppköpserbjudanden mellan år 1990–2000. Portföljerna består av kontant, 

aktie och hybridbaserade betalningsmetoder. Hybrid är en blandning av både kontanter och 

aktier. Lönsamheten baseras på två faktorer, den första är arbitrage spread och andra är 

informationsasymmetrin. Forskarna hävdar att informationsasymmetri tillsammans med 

betalningsmetod påverkar lönsamheten. Vid informationsasymmetri har beslutfattare mer 

kunskap om företagets finansieringsmöjligheter än utomstående. Om beslutfattare tror att 
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deras aktie är övervärderat kommer dessa att föredra ett förvärv via aktieköp. Med hänsyn till 

detta kommer aktieägare att föredra kontanterbjudanden framför aktieerbjudanden.  

 

Resultatet påvisar att risk arbitrage för ett framgångsrikt förvärv genom aktieköp genererar 

större avkastning än ett framgångsrikt kontantköp. Det fastställs dels till följd av 

informationsasymmetrin i relation till betalningsmetoden. En annan viktig faktor är Beta-

värdet för en riskportfölj, vilket påverkas av betalningsmetoden. Resultatet visar att förvärv 

genom aktie eller hybridköp tenderar att generera ett negativt beta-värde och ett förvärv med 

kontaktköp genererar ett positivt beta-värde. Även om kontantköp visar sig vara positivt 

relaterat till marknaden till skillnad från aktie och hybrid är differensen mellan 

betalningsmetoderna inte statistisk signifikant (Branch och Yang, 2005).  

 

Mitchell & Pulvinos (2001) studie undersökte 4750 uppköpserbjudanden mellan år 1963–

1998. Studien fokuserar på risk och avkastning vid risk arbitrage. Uppköpserbjudanden som 

ingår i urvalet var av både kontant- och aktieköp. Forskarna valde 4750 uppköpserbjudanden 

för att skapa en portfölj och analysera avvikelseavkastningen, för att sedan konstatera att risk 

arbitragestrategin genererar positiv avvikelseavkastning. Därefter skapade forskarna två typer 

av risk arbitrage portföljer för att undersöka lönsamheten av en arbitragestrategi. Den första 

portföljen som konstruerades ignorerar alla praktiska begränsningar som exempelvis 

transaktionskostnader. Den andra portföljen inkluderar transaktionskostnader. Det är även 

den mest realistiska portföljen och forskarna kommer fram till att transaktionskostnader är av 

väsentlig betydelse till avkastningen på risk arbitrage avkastningen. Resultatet som Mitchell 

& Pulvino får fram är avvikelseavkastning uppgår till 3.54% per år, 0,74% månadsvis hos en 

linjär regressionsanalys och 0,4% årligen, 0,33% månadsvis för en icke-linjär regression. 

Utan hänsyn tagen till transaktionskostnader har forskarna kommit fram till genom en linjär 

analys att avvikelseavkastning uppgår till 9,25% årligen och 0,74% månadsvis (Mitchell & 

Pulvino, 2001). 

 

Maheswaran och Yeoh (2005) undersökte riskjusterad lönsamhet av risk arbitrage i 

Australien. Författarna avgränsar sig till perioden 1991–2000, med ett urval på 193 

uppköpserbjudanden. Med insamlade data konstruerades lik viktade och värdeviktade risk 

arbitrageportfölj. Avkastningen på risk arbitrageportföljerna vägdes gentemot CAPM och 

Fama and Frenchs trefaktormodell. Resultatet visar att risk arbitrage genererar riskjusterad 

avkastning före transaktionskostnader på 0,84% till 1.20% per månad. Resultatet justerades 
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utifrån transaktionskostnader, vilket resulterade i att den riskjusterade avkastningen inte 

längre var statistisk signifikant. Resultatet visar att risk arbitrage i Australien är en 

marknadsneutral investeringsstrategi, tillskilland från resultatet från USA. Resultatet visar 

även att deras undersökning utifrån CAPM och trefaktormodellen visar att risk 

arbitrageavkastning inte är signifikant känsligt mot marknadsomfattande faktorer.  

 

Baker och Savasoglou (2001) undersöker 1901 uppköpserbjudanden mellan år 1981 och 1998 

i USA. De fokuserade på 30 dagarnas avvikelseavkastning, vid betalningsmetoden kontanter 

och aktier. Resultatet visar att dåvarande aktieägare säljer sina andelar för att undvika risker. 

Dem säljer andelar för att gynnas av ökningen på aktiepriset vid tillkännagivandet och lämnar 

spreaden till erfarna arbitragörer, vidare kräver arbitragörer kompensation för den risken. 

Studien tillhandahåller en kvantitativ bevisning för den genomsnittliga justerade 

avkastningen på en risk arbitrageportfölj som hamnar mellan 0,60 procent och 0,90 procent i 

månaden. Resultatet överträffar marknaden med 0,30 procent. Om informationen inte 

reflekteras i priset kan strategin med stor sannolikhet misslyckas att garantera 

marknadseffektivitet. Målföretaget har nästan ett perfekt substitut i risk arbitrage, vilket 

innebär perfekt fullbordat förvärv, men när en aktie inte har ett bra substitut kan 

felprissättningar bli mer allvarliga (Baker & Savasouglu, 2001). 

 

Tidigare studier  Geografi  Avvikelseavkastning 
Daglig 
avvikelseavkastning Urval  

Signifikans 
(AR) 

Branch & Yang (2006) USA 1,5% per månad  0,05% 1309 Ja 

Mitchell & Pulvino (2001) USA 0,74% per månad  0,01% 4750 Ja 

Mahaswaran & Yeoh (2005)  Australien  0,84%-1,2% per månad  0,03%-0,04% 193 Ja 

Baker & Savasoglu (2002) USA 0,60–0,90% per månad  0,02%-0,03%  1901 Ja 

Tabell 1: Tidigare studiers kring Risk arbitrages geografi, resultat, urval och signifikans. 

 

Andra studier har undersökt effektiva marknader, där ett flertal konstaterat att marknader är 

ineffektiva. Ett exempel på detta är Kerstin Claessons (1987) forskning vilket kommer 

presenteras längre ner i studien. Andra forskare som Keown och Pinkerton (1981) studerar 

den starka formen av effektivitet. Studien behandlar möjliga läckage av insiderinformations 

och dess påverkan på aktiepriset. Det påvisar avvikelseavkastning innan ett tillkännagivande. 

Prövningen gjordes på noterade samt onoterade bolag. De räknade ut en den genomsnittlig 

avvikelseavkastning (AR) och en kumulativ genomsnittlig avvikelseavkastning (CAR) vilket 

båda visade tecken på avvikelseavkastning. CAR visar positiva resultat 25 dagar innan ett 
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tillkännagivande och AR visade positiva resultat 26 dagar innan, av det totala 27 dagar, innan 

ett tillkännagivande. Resultatet av studien ger stöd till den semi-starka formen, då det påvisat 

avvikelseavkastning innan tillkännagivandet. Detta är tecken på användning av 

insiderinformation (Keown och Pinkerton, 1981).  

 

Busse och Green (2002) testar effektiva marknadshypotesen genom att följa 

prisförändringarna minut för minut. De analyserar 322 aktier från öppningscall och 

stängningscall segmentet. Studien skiljer sig från andra då de har tillgång till direkt 

information om aktieprisförändringarna via CNBC TV. Forskarna finner att aktier som 

diskuteras positivt visar en förändring sekunder efter diskussionen. Resultatet visar att aktiva 

investerare som agerar snabbt har en möjlighet att generera avkastning utifrån 

marknadsreaktionen. Även om marknaden inte korrigeras omedelbart till den nya 

informationen finns inget stort utrymme för avkastning. Däremot finns en liten möjlighet för 

de som agerar nästan omedelbart (Busse och Green, 2002).   

 

Kerstin Claessons (1987) forskning fokuserar på marknadseffektiviteten. Syftet avgränsas till 

aktiemarknadens effektivitet i Sverige. Insamlade data omfattar de mest köpta aktierna 

mellan år 1978 och 1985. Studien testar två former av marknadseffektivitet, svag och semi-

stark form. Svaga formen testas genom ett autokorrelationstest som är kopplat till Fair game 

modellen. Fair game modellen innebär att priserna idag reflekterar investerarnas 

förväntningar och förändras endast om investerarnas förväntningar förändras. Detta förklarar 

att skillnaden mellan förväntad avkastning och verklig avkastning ska vara lika med noll. 

Autokorrelationen mäter upprepande mönster för två följande dagar efter varandra. Om 

svagform gäller på marknaden bör resultatet bli nära noll. Resultatet visar att det inte finns en 

möjlighet till avvikelseavkastning genom utnyttjande av historisk information, alltså är den 

svenska marknaden inte av den svaga formen av effektivitet.  

 

För att studera den semi-starka formen undersöks avvikelseavkastningen genom 

årsskifteseffekten, veckodagseffekten och ex-dagseffekten där avkastningen under vissa 

perioder skiljer sig från det normala. Den genomsnittliga avkastningen skiljer sig olika från 

veckodagarna. Ett exempel är att avkastningen är lägre på måndagar i flera utländska 

aktiemarknader. Detta tyder på en ineffektiv marknad om den förväntade avkastningen ska 

vara lika stor för samtliga veckodagar. Till skillnad från utländska aktiemarknader visar 

resultatet en positiv avkastning på måndagar på den svenska aktiemarknader. Positiva resultat 
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visas även under januari månad. En förklaring till detta kan vara att investerare säljer sina 

aktier för att kvittera möjliga förluster med tidigare vinster, vilket skapar lägre skattebörda. 

Det pressar ned priserna i december för att återta sin normala kurs i januari, vilket leder till 

avvikelseavkastning i januari blir relativt hög. Vidare tolkas detta som en ineffektivitet på 

aktiemarknaden (Claesson 1978).  

 

Ex-dagseffekten definieras som dagen en aktie noteras på marknaden där man vill undersöka 

avkastningen dagarna kring ex-dagen. Forskaren valde att studera avkastningen 15 dagar efter 

och före x-dagen för att sedan dra jämförelser med marknadsavkastningen. Resultatet visar på 

en högre avkastning 10 dagar före x-dagen. Detta är inte tillräckligt för att påstå ineffektivitet 

på marknaden då effekten anses vara för liten. Ineffektivitet är av intresse att studeras ifall det 

kan utnyttjas av investerare. Det som visats vara möjligt att utnyttjas är årsskifteseffekten och 

slutsatserna blir då att den svenska aktiemarknaden mellan år 1978 och 1985 inte kan 

betraktas som helt effektiv (Claesson, 1978). 

 

Tidigare studier  Form av effektivitet Geografi  

Kerstin Claesson (1987) Svag & Semi-stark form  Sverige  

Keown & Pinkerton (1981) Stark-form USA 

Busse & Green (2002) Semi-Stark form  USA 

Tabell 2: Tidigare studier inom marknadseffektivitet med utgångspunkt samt geografi. 
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3. Metod 

I följande kapitel behandlas uppsatsens kvantitativa procedur vid datainsamling. Därefter 

presenteras studiens hypoteser och tillvägagångssätt vid eventstudien. Slutligen följer en 

metodkritik och diskussion för studiens reliabilitet och validitet.  

3.1 Val av metod  

Val av forskningsmetod ger två olika synsätt som kommer att representera forskarens roll och 

infallsvinklar i uppsatsarbetet samt brister inom forskningsmetoden. De två 

forskningsmetoderna är kvantitativ och kvalitativ metod. Forskare med kvalitativ metod vill 

ofta använda primärdata för att få en detaljerad kännedom för analysen som genomförs. 

Kvantitativ metod innefattar en storskalig forskning med större kvantiteter, sålunda redogör 

omfattande insamling av data. Det leder till en högre sannolikhet att resultat blir tillförlitligt 

(Denscombe, 2009). 

 

Kvalitativ metod är en forskningsmetod som baseras på insamlade data genom nedtecknade 

ord i form av rapporter eller skriftliga redogörelser samt talade ord som framkommer under 

intervjuer. Den kvalitativa metoden omfattar visuella bilder, såsom fotografier och skulpturer. 

Metoden lägger vikt på forskarens roll i konstruktionen av samlade data. Forskaren är det 

viktigaste mätinstrumentet, vidare har identitet och värderingar en viktig betydelse för 

analysen av data (Ibid). Utifrån valt forskningsområde kommer inte en kvalitativ metod att 

appliceras, då det innefattar djupintervjuer och fallstudier. Anledningen till detta är att 

forskningen kommer att kräva lagrade data av händelser från företag under de senaste 18 

åren.  

 

Kvantitativ metod förknippas med forskarens neutralitet och storskaliga studier. Metoden 

fokuserar på tillgängliga data som är oberoende av forskaren och inte ett resultat av 

forskarens inflytande. Kvantitativa metoden kräver större mängd insamlade data. Större 

mängd insamlade data leder till att sannolikheten statistiskt sett är mer tillförlitlig och 

generaliserbar. Analys av kvantitativa data kräver inte avancerade statistiska test samt 

avancerad matematik. Det krävs att tänka stort i och med att analyser fungerar bättre i 

omfattande datamängder (Ibid). Denscombe (2009) poängterar olika typer av kvantitativa 

data som förklarar att siffror kan stå för olika saker. Det innefattar ordinaldata, nominaldata, 
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intervalldata och kvotdata. Intervall- och kvotdata är verkliga siffror som kan användas i 

matematiska analyser. Ordinal - och nominaldata behandlas med försiktighet. Till rådande 

problemområde tillämpas en kvantitativ metod. Metoden tillämpar sig bättre till stora 

datamängder, vilket med hjälp av lagrade historiska data hos utvalda företag tillför 

betydelsefull vikt i problemlösningen för denna studie. 

3.2 Kriterier för datainsamling 

1. Målföretaget är börsnoterade.  

2. Målföretaget är skandinaviskt. 

3. Förvärvet är genomfört genom kontantköp. 

4. Förvärven har tillkännagivits inom den angivna tidsramen. 

 

Företagen som ingår i datainsamlingen ska vara börsnoterade. Detta kriterium skapades för 

att förenkla insamlingen av aktiekursdata. Målföretag skall ingå det valda 

undersökningsområde, Skandinavien. Skandinavien består av tre länder i norden, vilket är 

Sverige, Norge och Danmark. Kontanta uppköpserbjudanden förenklar insamlingen av data. 

Avgränsningen av betalningsmetoden skapar förutsättningar vid insamlingen av data. Andra 

betalningsmetoder som genom aktier och hybriderbjudanden kräver svårtillgängliga data. 

Risk arbitrage med andra betalningsmetoder kräver bytes kvoten. Studien utgår från samtliga 

företag som uppfyller överstående kriterier.  

3.3 Datainsamling  

Data för uppköpserbjudanden har hämtats från Zephyr av Bureau van Dijk. Vidare har 107 

uppköpserbjudanden identifieras och samlats in utifrån ovanstående kriterier. Aktiekursen har 

insamlats från Nasdaq OMX Nordic.  

 
Diagram 1: Antalet företag som ingår i studien uppdelat utifrån land.  

Sverige
14

30%

Norge 
24

51%

Danmark
9

19%

UPPKÖPSERBJUDANDEN
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3.4 Bortfall 

Insamlingen av uppköpserbjudanden sker från databasen Zephyr, vilket resulterade i 

identifieringen av 107 uppköpserbjudanden. Bortfallet uppgick till 60 uppköpserbjudanden, 

då det inte fanns relevant data gällande aktiepriset samt att somliga företag ändrat status från 

offentligt till privat. Företag som ingår i bortfallet indikeras med X (Bilaga 1). 

3.5 Källkritik  

Undersökningen baseras på information och data från databaser som Zephyr samt aktiekursen 

som är hämtad från NasdaqOmx, (2019). Utifrån detta är det av stor vikt att källorna är 

trovärdiga. Zephyr är en av de största databaser inom företagsförvärv med affärsinformation 

som ständigt uppdateras. Databasen innehåller information kring företagsförvärv, fusioner 

och börsintroduktioner. Inom forskning har de vunnit flera priser samt använts i flera 

forskningar inom samtliga områden (Bvdinfo, 2019). Utifrån detta anses databasen som 

trovärdig.  

 

Aktiekurserna hämtas från Nasdaq OMX Nordic, vilket är en av världens största börsföretag. 

De hanterar och levererar handel till noterade bolag från 6 kontinenter med sammanlagt 3900 

noterade bolag (Nasdaqomxnordic, 2019). Utifrån dess storlek anser författarna att den är 

trovärdig.  

 

Litteraturen som behandlas och refereras till är av relevans för valt studieområde. Litteraturen 

anses vara trovärdig, då dessa används som kurslitteratur och är skrivna av väletablerade 

författare med välkända namn inom ekonomi. En av de böcker som refereras till i studien 

takeovers, restructuring, and corporate governance, anses vara trovärdig. Det antagandet 

baseras på att skribenten är professor inom företagsekonomi som vunnit flera priser för sitt 

arbete (Copeland, 2009). Den andra boken som använts flitigt är Investments av tre 

finansiering professorer Bodie, Kane och Marcus, (2017).    

3.6 Eventstudie 

En eventstudie är en teknisk metod som används för att mäta effekten av en ekonomisk 

händelse. Finansiella marknadsdata skapar förutsättningar för att mäta en specifik händelse 
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och dess påverkan på företagetsvärde, givet effektiviteten på marknaden kommer händelsens 

påverkan reflektera priset på tillgången (MacKinlay, 1997).  

 

MacKinlay (1997) menar att det inte finns unik struktur för eventstudier. Kategoriseringen 

delas in i fem steg för att utföra eventstudien. 

1. Identifiering av händelse av intresse och identifiera händelsefönstret.   

2. Urval av ett antal företag som inkluderas i analysen.  

3. Framförande av normal avkastning under händelsefönstret. 

4. Estimeringen av avvikelseavkastningen under händelsefönstret, där 

avvikelseavkastning är definierad som skillnaden mellan den faktiska- och normala 

avkastningen.  

5. Test ifall avvikelseavkastningen är statistiskt signifikant.  

3.6.1 Identifiering av händelse och händelsefönstret 

Den första uppgiften som framställts är att identifiera händelsen av intresse och definiera 

händelsefönstret. Händelsen av intresse är tillkännagivandet av ett förvärv. Utgångspunkten 

är att definiera händelsefönstret större än intresse perioden, vilket skapar möjlighet att 

granska perioden kring händelsen. Intresset utvidgas till dagen innan och dagarna efter 

tillkännagivandet. Det skapar möjligheten att fånga effekterna på tillgångens pris, genom att 

se skillnaden vid slutet av dagen vid tillkännagivandet (MacKinlay, 1997). För att skapa en 

bild av förändringen på tillgångens pris har händelsefönstret utvidgats till 30 dagar efter 

händelsen. Tidpunkten för händelsen definieras som dag 0. Händelsefönstret som behandlas 

är 1 dag innan och 30 dagar efter tillkännagivandet. Dagen innan tillkännagivandet definieras 

𝑡 − 1, dagen för tillkännagivandet som dag  𝑡0 och dagarna efter som 𝑡1. Händelsefönstret 

består sammanlagt av 32 dagar. Studien behandlar 30 dagar efter ett tillkännagivande för att 

mäta den genomsnittliga dagliga avvikelseavkastningen.  

 

                                                                          Eventfönster      

  

     𝑡−1     𝑡0                                                                                                                         𝑡1 

 

Figur 1: Eventfönster tillämpad i studien.                                
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3.6.2 Definition av estimeringsfönster 

Mackinlay (1997) redogör för olika procedurer vid beräkningen av normal avkastning för en 

tillgång. Procedurerna delas upp i två kategorier, statistiska och ekonomiska. Den första följer 

statistiska antaganden angående uppförandet av tillgångens avkastning, oberoende av 

ekonomiska argument. Den andra räknar med antaganden om investerares beteende, och inte 

bara med statistiska antaganden. Inom statistiska procedurerna förekommer två vanliga 

metoder, den konstanta medelvärdesmetoden och marknadsmodellen. Marknadsmodellen 

relaterar avkastningen av en tillgång till avkastningen från marknadsportföljen.  

 

Eventstudien utgår från en förenklad modell av marknadsmodellen, den justerade 

marknadsmodellen. Campbell et al (1997) förespråkar och rekommenderar denna modell. 

Den anses vara en förbättrad modell då den utesluter avkastningen som är relaterade till 

variationen i marknadsavkastningen. Enligt Campbell et al (1997) utesluter modellen andra 

utestående faktorer som påverkar aktiekursen, det skapar förutsättningar att undersöka den 

specifika händelsens påverkan. Den justerade marknadsmodellen kräver till skillnad från 

marknadsmodellen inget estimeringsfönster.  

3.6.3 Faktisk avkastning 

Den faktiska avkastningen beräknas för att kunna upptäcka avvikelser samt genom 

nedgående steg räkna ut avvikelseavkastningen. Vid beräkningen används stängningskursen 

för aktie i på dag t. Beräkningen sker enligt formeln nedan.  

 

𝑅𝑖𝑡 =
𝑃𝑖𝑡 − 𝑃𝑖𝑡−1

𝑃𝑖𝑡−1
 

 

𝑅𝑖𝑡 = Faktisk avkastning för aktie 𝑖 på dag 𝑡. 

𝑃𝑖𝑡 = Stängningskurs för aktie 𝑖 på dag 𝑡. 

𝑃𝑖𝑡−1= Stängningskurs för aktie 𝑖 på dag 𝑖𝑡 − 1. 
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3.6.4 Normal avkastning 

Den justerade marknadsmodellen vid beräkning av normal avkastning. Justerade 

marknadsmodellen: 

𝑅𝑖𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

 

𝑅𝑖𝑡 =   Normala avkastningen för aktie 𝑖 vid tidpunkten 𝑡. 

𝑎𝑖 = Risk för aktie 𝑖. Given konstant = 0. 

𝛽𝑖 = Den systematiska risken för aktie 𝑖, marknadens påverkan. Given konstant =1  

𝑅𝑚,𝑡 = Avkastningen för markandsindex M vid tidpunkt 𝑡.  

𝜀𝑖,𝑡 = Variansens medelvärde. Given konstant= 0. 

 

En förenkling av formeln definieras som: 

𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑚,𝑡 

 

Utifrån den justerade marknadsmodellen värderas 𝑎𝑖 konstant till värdet 0 och  𝛽𝑖 värderas 

konstant till värdet 1 (Campbell,1997). Normala avkastningen utgår från aktieindex för 

respektive landsmarknad under den tidsperioden.  

3.6.5 Avvikelseavkastning 

Avvikelseavkastning är skillnaden mellan normala avkastningen och den faktiska 

avkastningen under den angivna tidsperioden. Uträkningen för denna är den faktiska 

avkastningen subtraherat med den normala avkastningen (Mackinlay, 1997).  

 

𝐴𝑅𝑖,𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − (𝑎𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚,𝑡) 

 

𝐴𝑅𝑖,𝑡 = Avvikelseavkastning för aktie 𝑖 på dag 𝑡.  

𝑅𝑖𝑡 = Faktiska avkastningen för aktie 𝑖 på dag 𝑡.  

(𝑎𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚,𝑡) = Normala avkastningen för aktie 𝑖 på dag 𝑡. 
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Den genomsnittliga avvikelseavkastning beräknas genom att summera den 

avvikelseavkastning för samtliga händelser, vidare dividera med antalet händelser som ingår i 

eventstudien (Mackinlay, 1997). Det beräknas enligt modellen nedan. 

 

𝐴𝐴𝑅𝑡 = 1 ÷ 𝑛   ∑ 𝐴𝑅𝑖𝑡

𝑛

𝑖=1
 

 

𝐴𝐴𝑅𝑡 = Genomsnittliga avvikelseavkastning för respektive dag under tidsperioden 𝑡0 − 𝑡1. 

𝑛  = Antal händelser. 

𝐴𝑅𝑖𝑡 = Genomsnittliga avvikelseavkastning för aktie under tidsperioden 𝑡0 − 𝑡1. 

 

Den genomsnittliga avvikelseavkastning betecknas som 𝐴𝐴𝑅𝑡, vilket kännetecknas som den 

avvikelseavkastningen för dagen 𝑡 under perioden 𝑡0 − 𝑡1.  

3.6.6 Kumulativ Avvikelseavkastning 

Den kumulativa avvikelseavkastningen är nödvändigt för ett multipelt händelsefönster. Det 

kännetecknar kumulativa genomsnittliga avvikelseavkastning för perioden 𝑡0 − 𝑡1. Formeln 

nedan används för att beräkna den kumulativa avvikelseavkastningen under tidsperioden 

(Mackinlay, 1997).  

 

𝐶𝐴𝑅𝑖(𝑡0, 𝑡1) = ∑ 𝐴𝑅𝑖,𝑡

𝑡2

𝑡=𝑡1

 

 

𝐶𝐴𝑅𝑖(𝑡0, 𝑡1) = Kumulativa avvikelseavkastning för aktie i för tidsperioden 𝑡0 − 𝑡1. 

𝐴𝑅𝑖,𝑡 = Avvikelseavkastning för aktie i under tidsperioden 𝑡.  

 

Den kumulativa genomsnittliga avvikelseavkastning för hela perioden mellan 𝑡0 − 𝑡1 vilket 

innefattar samtliga händelser (Mackinley, 1997). Sedan beräknas den kumulativa 

genomsnittliga dagliga avvikelseavkastningen för perioden 𝑡0 − 𝑡1.  

 

𝐶𝐴𝐴𝑅(𝑡0, 𝑡1) = ∑ 𝐴𝐴𝑅𝑖𝑡

𝑡2

𝑡=𝑡1
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3.7 Hypotesprövning 

Vid en hypotesprövning formuleras en nollhypotes H0 och en mothypotes H1. Vidare prövas 

hypotesen för att förkasta eller acceptera nollhypotesen. För att statistiskt säkerställa 

resultatet gör man en trovärdighetsbedömning av hypoteserna. Vid en hypotesprövning 

försöker man fastställa hur stor risken är att förkasta noll hypotesen när den är sann. Denna 

risk kallas för signifikansnivå, ett vanligt värde är 5%, 1% och 0,1% (Körner & Wahlgren, 

2015). Studien utgår från en 5% signifikansnivå. Variansen för den dagliga 

avvikelseavkastningen beräknas genom formeln nedan (MacKinlay, 1997). I 

hypotesprövningen utförs ett Z-test med en normalfördelning, för att acceptera eller förkasta 

noll hypotesen.  

 

𝑣𝑎𝑟(𝐴𝐴𝑅𝑡) =
1

𝑛2
∑ 𝜎𝑖𝑡

2
𝑛

𝑖=1
 

 

𝑣𝑎𝑟(𝐴𝐴𝑅𝑡) = Varians för genomsnittliga avvikelseavkastning under perioden t. 

𝑛 = Antal händelser. 

𝜎2 = Varians för den genomsnittliga avvikelseavkastningen för aktie i under 

estimeringsperioden. 

 

Variansen på den genomsnittliga avvikelseavkastning under perioden 𝑡0 − 𝑡1, multipliceras 

detta värde med händelsefönstret, vilket är 30 dagar. 

 

𝜎2(𝑡0, 𝑡1) = 𝐿𝜎2(𝐴𝐴𝑅𝑡) 

 

Variansen för den kumulativa dagliga genomsnittliga avvikelseavkastningen räknas ut genom 

följande formel.  

𝑣𝑎𝑟(𝐶𝐴𝐴𝑅(𝑡0, 𝑡1)) = ∑ 𝑣𝑎𝑟
𝑡2

𝑡=𝑡1

(𝐴𝐴𝑅𝑡) 

𝑣𝑎𝑟(𝐶𝐴𝐴𝑅(𝑡0, 𝑡1)) =Kumulativa genomsnittliga avvikelseavkastningen under dag 𝑡0 − 𝑡1. 

𝑣𝑎𝑟(𝐴𝐴𝑅𝑡) = Varians genomsnittliga avvikelseavkastningen under perioden 𝑡. 

 

För att statistiskt säkerställa resultatet, testas signifikansnivån. Det görs för att testa 

nollhypotesen, CAAR =0.  CAAR testas med 95% konfidensintervall. Värden som är kritiska 
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är -1,96 och 1,96. Z- värdet bör vara utanför intervallen för att kunna statistiskt säkerställas. 

Nollhypotesen testas genom nedanstående formel, där Z-värdet är normalfördelat med 

medelvärdet=0 (Mackinley, 1997).   

𝑍 =
𝐶𝐴𝐴𝑅(𝑡0,𝑡1)

𝑣𝑎𝑟(𝐶𝐴𝐴𝑅(𝑡0, 𝑡1))
1

2⁄
~𝑛(0,1) 

 

𝐶𝐴𝐴𝑅(𝑡0,𝑡1) = Genomsnittliga kumulativa avkastningen för perioden 𝑡0 − 𝑡1. 

𝑣𝑎𝑟(𝐶𝐴𝐴𝑅(𝑡0, 𝑡1)) = Varians för genomsnittliga kumulativa avkastningen för 𝑡0 − 𝑡1. 

3.7.1 Hypoteser 

Dessa hypoteser har ställts upp för att undersöka ifall det går att uppnå avvikelseavkastning 

på den skandinaviska aktiemarknaden.  

 

Hypotes:  

H0 = Risk arbitragestrategin genererar inte kumulativ avvikelseavkastning på den 

skandinaviska marknaden. CAAR = 0 

H1 = Risk arbitragestrategin genererar kumulativ avvikelseavkastning på den skandinaviska 

marknaden. CAAR ≠ 0 

 

Nollhypotesen påstår att den genomsnittliga avvikelseavkastningen är lika med noll. 

Mothypotesen menar att den avvikelseavkastningen frånskiljer från noll. Mothypotesen 

menar att avvikelseavkastningen frånskiljer sig från noll.    
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3.8 Metodkritik 

Insamlingen av uppköpserbjudanden sker genom Zephyr. Uppköpserbjudandet är inte 

diversifierade till olika målföretag, vidare leder det till att somliga erbjudanden består av 

samma målföretag. Det omfattande bortfallet leder till ett urval på 47 uppköpserbjudanden, 

vidare kan det vara en betydande faktor till att vi inte kunnat säkerställa signifikansen i 

resultatet. Ifall signifikans inte kan säkerställas kan vi inte generalisera resultatet.  

 

Metodvalet kan påverka studiens resultat, genom beräkningen av den normala avkastningen. 

Vid beräkningen av avvikelseavkastningen används den justerade marknadsmodellen, vilket 

använder aktieindex för respektive marknad. Ifall ett estimeringsfönster används för att räkna 

ut variablerna alfa och beta skulle det skapa förutsättningar gentemot ett mer tillförlitligt 

resultat, då estimeringsfönstret används för att räkna ut den normala avkastningen för 

respektive uppköpserbjudande.  

 

Studien är avgränsad till en 18 årsperiod mellan år 2000 till 2018. Avgränsningen används för 

att öka möjligheten att identifiera uppköpserbjudanden. Under studiens tidsram har världen 

genomgått en finanskris som bör tas till hänsyn. Finanskrisen startade mellan år 2007–2008 i 

USA som spred sig globalt. I och med krisen tillkom konsekvenser, tillväxten sjönk i 

drabbade länder och börsen kraschade. Stockholmsbörsen rasade med cirka 60 procent och 

kronan tappade 40 procent i värde (Ohlin, 2019). Tidsramen som valts för studien innefattar 

krisen, vilket kan påverka resultaten genom att ge en missvisande bild gentemot dagens 

finansiella läge.  

 

En annan problematik var att vi inte kan fastställa att det är den givna händelsen som 

påverkat aktiekursen under den givna perioden. Det går inte att säkerställa, då studien inte tar 

hänsyn till andra faktorer som möjligtvis kunnat påverka aktiekursen. En faktor som inte 

inkluderas är exempelvis rykten kring ett förvärv som kan skapas genom att ledning går ut 

med en potentiell förhandling kring ett uppköp, och diverse. Denna faktor påverkar med hög 

sannolikhet aktiekursen, vidare leder det till att resultatet för eventstudien kan vara 

missvisande.  
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3.8.1 Reliabilitet 

Reliabilitet behandlar tillförlitligheten i studien. God reliabilitet innebär få slumpmässiga fel i 

undersökningen. Vad som är god reliabilitet bestäms utifrån möjligheten att nå lika resultat av 

samma undersökning, oberoende av omständigheter eller vem som utför mätningen. För att 

undvika slumpens inverkan på mätningen, görs ett standardiseringsförfarande för att 

säkerställa att mätningen genomförs på ett så identiskt sätt som möjligt (Lundahl and 

Skärvad, 2011). Vald metod för insamlade data anses vara med god reliabilitet då resultat bör 

visa densamma oavsett vem som gör mätningen. Om mätningen baseras på kontanta 

uppköpserbjudanden under åren 2000 fram till 2018 lik denna studie. Om en är intresserad av 

1 repetition, är oftast ett test-re-test intressant. En indexram har använts, vilket innebär att för 

ett test-re-test behövs användning av samma indexram för att slutresultatet ska bli densamma.  

3.8.2 Validitet 

Validiteten hänvisar till relevansen, noggrannheten och precisionen i data. Det diskuteras ofta 

i förhållande till interna och externa faktorer. Interna validiteten handlar om huruvida studien 

framställer rätt frågor och undersökt rätt saker (Denscombe, 2019). Studien ämnar mäta 

lönsamheten kring risk arbitragestrategin, vidare är data som samlats in relevanta till studien. 

Huruvida studien mäter det som ämnas att mäta har utgått från tidigare studier och databaser 

som behandlar det aktuella ämnet. Därmed betraktas den interna validiteten vara hög. 

Validiteten bedöms som hög, då metoder och data som används i studien är relevanta. Den 

externa validiteten behandlar generaliserbarheten, ifall resultat går att applicera på andra 

företeelser.   



27 

 

4. Empiri 

I följande kapitel presenteras studiens resultat samt en mer förtydligande förklaring av AAR, 

CAR och CAAR. Hypoteser testas och respektive värden presenteras i form av diagram och 

tabeller. Slutligen görs en utvärdering av statistisk signifikans. 

4.1 Avvikelseavkastning 

Tabellen nedan presenterar den kumulativa genomsnittliga avvikelseavkastningen (CAR), 

den genomsnittliga avvikelseavkastningen för respektive dagar (AAR). Slutligen presenteras 

den kumulativa dagliga genomsnittliga avvikelseavkastningen (CAAR). 

 

I tabellen nedan har stjärnor använts för att visa signifikans. Värden som befinner sig inom 

den 95% intervallen markeras med en stjärna (*). Värden som befinner sig utanför 95% 

intervallen markeras inte, då det inte uppnått signifikans.   
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Dag CAR AAR 

0   
1 0,0117% 0,5500%* 

2 -0,0076% -0,3563%* 

3 -0,0065% -0,3041%* 

4 -0,0028% -0,1334% 

5 0,0002% 0,0078%* 

6 -0,0035% -0,1647%* 

7 -0,0063% -0,2984% 

8 0,0008% 0,0356%* 

9 0,0108% 0,5069% 

10 0,0010% 0,0454% 

11 0,0002% 0,0092% 

12 0,0009% 0,0417%* 

13 -0,0078% -0,3670% 

14 0,0014% 0,0670% 

15 0,0008% 0,0376%* 

16 0,0172% 0,8070%* 

17 -0,0101% -0,4726% 

18 -0,0005% -0,0243%* 

19 -0,0035% -0,1632%* 

20 0,0185% 0,8715%* 

21 0,0094% 0,4406%* 

22 -0,0045% -0,2124% 

23 -0,0001% -0,0028%* 

24 -0,0063% -0,2975%* 

25 0,0098% 0,4621%* 

26 0,0064% 0,3017% 

27 -0,0001% -0,0044%* 

28 -0,0121% -0,5675%* 

29 0,0281% 1,3226%* 

30 -0,0102% -0,4782% 

CAAR 0,059%   

 

Tabell 3: Avvikelseavkastning 

Tabell 2 visar avslutningsvis att den kumulativa dagliga genomsnittliga 

avvikelseavkastningen är på 0,059%. 
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Figur 2: Den kumulativa avvikelseavkastningen för respektive dag, från dag 0–30.  

 

4.2 Hypotesprövning 

Hypoteser 

H0 = Risk arbitragestrategin genererar inte kumulativ avvikelseavkastning på den 

skandinaviska marknaden. CAAR = 0 

H1 = Risk arbitragestrategin genererar kumulativ avvikelseavkastning på den skandinaviska 

marknaden. CAAR ≠ 0 

 

Den kumulativa avvikelseavkastningen uppnår ett z-värde på 0,29. Värdet är innanför den 

valda 95 % konfidensintervallen (Figur 3). Vidare innebär detta att nollhypotesen accepteras. 

Avvikelseavkastningen på den skandinaviska marknaden går inte att statistiskt säkerställa. 

 

 
Figur 3: Normalfördelningstabell  
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5.Analys 

I följande kapitel presenteras, utvärderas och analyseras resultatet. Utifrån tidigare studier 

och teoretiska ramverket.  

 

Resultatet från studien påvisar en kumulativt daglig genomsnittlig avvikelseavkastning på 

0,059%. Resultat misslyckades att statistiskt säkerställas, då Z-värdet på 0,29 för CAAR 

befinner sig innanför intervallen för en 95 procentig signifikansnivå. 𝜇 motsvarar 

medelvärdet som är en punkt på normalfördelningstabellen, vilket framställer hur mycket Z-

värdet avviker från medelvärdet. Z-värdet visar sannolikheten att värdet avviker från 

resterande värden. (Figur 3). Z-värdet befinner sig inom den kritiska intervallen, således 

förkastas nollhypotesen. Utifrån misslyckandet att statistiskt säkerställa resultatet förkastas 

nollhypotesen om att investeringsstrategin genererar avvikelseavkastning. Det innebär att 

mothypotesen accepteras, således går det inte att antyda att investeringsstrategin påvisar 

lönsamhet på den skandinaviska marknaden. 

 

Tidigare studier har applicerats på den nordamerikanska och australienska marknaden, där 

samtliga påvisat generera avvikelseavkastning (Baker & Savasouglu, 2001; Maheswaran & 

Yeoh, 2005; Mitchell & Pulvino, 2001; Branch och Yang, 2005). I syfte om att uppfylla den 

kunskapsluckan gällande lönsamheten på den skandinaviska marknaden jämförs resultat med 

tidigare studier.  

 

Tidigare studier har uppnått en avvikelseavkastning på 1,5% per månad, respektive 0.05% 

daglig avvikelseavkastning (Branch & Yang, 2006), 0,74% och 0,01% (Mitchell & Pulvino, 

2001), 0,84%-1,2% och 0,01% (Mahaswaran & Yeoh 2005) samt 0,60%-0,90% och 0,02% - 

0,03% (Baker & Savasoglu 2002). Denna studie uppnår kumulativ genomsnittlig daglig 

avvikelseavkastning på 0,059%, en månadsavkastning på 1,77% och en årlig avkastning på 

21,24%. Resultatet påvisar en avvikelseavkastning som liknar tidigare studie, men högre än 

majoriteten. Studiens resultat är 0,009 procentenheter högre än (Branch & Yang, 2006), 

respektive 0,049 % högre än (Mitchell & Pulvino, 2001) och 0,039% högre daglig 

avvikelseavkastning än (Baker & Savasoglu 2002). 
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Däremot var det ej möjligt att statistiskt säkerställa resultatet. En möjlig anledning till denna 

slutsats är att studien inte behandlar tillfredsställande mängd data. Antagandet baseras på 

jämförelsen mellan denna studie och tidigare forskningars urval. Studiens urval utvidgades så 

gott det gick utan att påverka syfte och resultat. Slutligen landade urvalet på 107 

uppköpserbjudanden, vilket efter bortfall mynnade ut till 47 uppköpserbjudanden. Samtliga 

tidigare studier har haft ett större urval och även uppnått signifikans. Mitchell och Pulvino 

(2001) hade ett urval på 4750 uppköpserbjudanden. Branch och Yang (2006) undersökte 

1309 uppköpserbjudanden. Studien av Baker och Savasoglu (2002) undersökte 193 

uppköpserbjudande vilket är lägre än de andra tidigare studier och högre än denna studie men 

tillräckligt tillfredställande för att statistisk säkerhetsställas.  

 

Tidigare studier har med hög sannolikhet uppnått ett större urval baserat på diversifierade 

portföljer, tidsperiod och geografi. Branch och Yang (2009) undersöker lönsamheten i en 

diversifierad portfölj med kontant- och aktiebaserade betalningsmetoder för 297 kontanta 

uppköpserbjudanden av totalt 1309. Mitchell & Pulvino (2001) undersöker lönsamheten med 

betalningsmetoden, både kontant- och aktiebaserad betalningsmetod mellan perioden 1963 

till 1998, vilket är en 35 års period. Maheswaran och Yeoh (2005) undersöker den 

riskjusterade avkastningen mellan år 1991–2000, med portföljer baserad på kontant - och 

aktiebaserad betalningsmetod. Baker och Savasoglu (2002) undersökte lönsamheten vid 

kontant- och aktiebaserad betalningsmetod. Denna studie behandlar endast kontanta 

uppköpserbjudanden till skillnad på tidigare studier, vilket med hög sannolikhet skapade ett 

mindre urval. Slutligen har studier som undersökt mindre urval lyckats statistiskt säkerställas, 

dock inget mindre än 150 vilket ger denna studie ett väldigt lågt urval i jämförelse. Det 

mindre urvalet på 47 uppköpserbjudanden har med stor sannolikhet varit faktorn som 

påverkat att resultatet inte uppnått statistisk signifikans.   

 

Den effektiva marknadshypotesen bygger på tre former av effektivitet. De tre formerna 

benämns som svag, semi-stark och stark. Formerna förklarar aktiekursen utveckling baserad 

på information. Utifrån den effektiva marknadshypotesen är det inte möjligt att uppnå 

avvikelseavkastning vid ett tillkännagivande, då priset redan bör reflektera tillgänglig 

information vid tillfället. Det baseras på att priset på den underliggande tillgången bör 

reflektera den nya informationen på marknaden, vid semi-stark och starka formen av 

effektivitet. Claesson (1987) studerar marknadseffektiviteten utifrån två av dessa tre former, 

svag och semi-stark form. Författaren för resonemang kring att det inte är möjligt att uppnå 
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en avvikelseavkastning genom utnyttjandet av historiska data och insiderinformation, enligt 

den semi-starka formen. Med hänsyn till detta utesluts den svaga formen av effektivitet. 

Tidigare introducerat utnyttjar strategin historiskt sätt insiderinformation för att skapa riskfria 

vinster. Studien baseras inte på denna typ av strategi, utan på att utnyttja marknadens 

värdering av ny information.  

  

Avvikelseavkastningen kan förklaras genom de olika formerna av effektivitet. Enligt teorin 

finns det möjlighet att uppnå avvikelseavkastning med hjälp av insiderinformation, således 

tyder det på att marknaden är mer av semi-stark än svag form. Risk arbitragestrategin baseras 

inte på information som direkt eller indirekt har en inverkan på priset på den underliggande 

tillgången, men inte offentliggjorts, alltså insiderinformation.  

 

För att det ska finnas en möjlighet till att utnyttja prisavvikelser krävs det att information 

underprissatts på marknaden. När information är felaktigt prissatt till ett lägre pris uppstår en 

möjlighet för investerare. När fler upptäcker misstaget i prissättningen kommer priset att 

korrigeras och därmed öka till det faktiska värdet. Strategin bygger på den fundamentala 

risken samt marknadens förmåga att prissätta den underliggande tillgången utifrån ny 

information.  

 

Utifrån andra studier om markandseffektivitet har resultatet från Keown och Pinkerton (1981) 

visat en reaktion från marknaden innan tillkännagivandet av ett förvärv. Detta tyder på en 

illegal handel baserat på insiderinformation eller rykten kring förvärv. Resultatet av studien 

kan inte konstatera en viss form av effektivitet då studiens syfte inte var att studera vilken 

form av effektivitet som gäller på den svenska marknaden. Det kan dock ge en antydan på 

hur effektiv eller ineffektiv den svenska aktiemarknaden är. Studien uppnår ett positivt 

resultat på avvikelseavkastningen, vilket kan tolkas som att den svenska marknaden inte är 

helt effektiv. Dock kan det konstateras att resultatet från studien överensstämmer med Keown 

och Pinkertons (1981) slutsats kring marknadens respons att prissätta den underliggande 

tillgången, utifrån den nya informationen. Stark form av effektivitet utesluts från denna studie 

då syftet inte var att undersöka insiderhandlares möjlighet att uppnå avvikelseavkastning vid 

risk arbitrage. 

 

Studiens resultat påvisar att den skandinaviska marknaden korrekt prissätter ny information 

kring förvärv, vilket överensstämmer med Fama (1970) definition av semi-starka formen 
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gällande marknadseffektivitet. Vid ett tillkännagivande kommer priset snabbt reflektera den 

nya offentliga informationen, då priset korrigeras och justeras utifrån den nya informationen 

på marknaden.  

 

Busse and Green (2001) undersöker den nya informationens reflektion på tillgångspriset, 

minut för minut i real tid. Resultatet visar att marknaden snabbt absorberar den nya 

informationen och skapar en korrekt prissättning. I och med en korrekt prissättning är risk 

arbitrage strategin inte möjlig. Utifrån tidigare studier kring risk arbitrage skapas ett arbitrage 

spread som baseras på den fundamentala risken om ett uppköpserbjudande lyckas eller 

misslyckas. Risken kommer att tas till hänsyn med den nya informationen, vilket skapar 

möjligheter att utnyttja en risk arbitragestrategi. Däremot ett försök från investerare att 

konstant försöka skapa en vinstmöjlighet i investeringsstrategin, bör möjligheterna och 

strategins framgång slutligen börja avta. När en investeringsstrategi börjar avta tyder detta på 

en marknadseffektivitet enligt Famas definition, då investerare genom att konkurrera med 

varandra pressar priserna till mer stabila nivåer.  

 

I denna studie utesluts även den svaga formen av effektivitet då historisk information inte kan 

användas för att genera avvikelseavkastning. Detta antagande baseras på att historisk 

information redan är diskonterad av marknaden och speglas i nuvarande aktiepris. Detta 

innebär att svaga formen inte kan utnyttjas av investerare för att påverka deras 

investeringsbeslut. För den starka formen gäller att priset på den underliggande tillgången 

speglar all tillgänglig information. Vidare förklarar det för oss att möjligheterna för 

investerare att utnyttja information på marknaden till sin fördel utesluts.  

 

Utifrån ex-dagseffekten som Claesson (1987) undersöker i sin forskning utgår från att 

avkastningen avviker från den normala avkastningen under händelseperioden. Det kan 

däremot inte förklara avvikelseavkastning som uppstår resterande dagar än x-dagen. Med 

hänsyn till detta kan författarna tolka dagen vid tillkännagivandet som en positiv reaktion på 

marknaden då man ser en förändring i aktiekursen. Trots denna iakttagelse kan nollhypotesen 

inte förkastas utifrån resultatet, vilket tyder på en effektiv prissättning av information vid 

tillkännagivandet av ett förvärv.   



34 

 

6. Slutsats 

I följande kapitel besvaras frågeställningar och slutsatser presenteras.  

 

Syftet med studien var att undersöka lönsamheten kring risk arbitragestrategin på den 

skandinaviska marknaden samt ge en antydan om skandinaviska marknadens effektivitet. 

Syftet besvaras genom följande frågeställningar:   

 

Genererar risk arbitragestrategin en avvikelseavkastning på den skandinaviska marknaden? 

 

• Resultatet visar att risk arbitrage genererar en daglig kumulativ avvikelseavkastning 

på 0,059% på den skandinaviska marknaden. Resultatet gick inte att statistiskt 

säkerställa, då det inte uppvisar signifikans. Av den anledningen går inte att bevisa att 

risk arbitragestrategin är lönsam på den skandinaviska marknaden. 

 

Uppvisar den skandinaviska marknaden effektivitet? 

 

• En slutsats kring huruvida den skandinaviska marknaden uppvisar effektivitet, är en 

komplex fråga. Utifrån tidigare studier är bevis kring marknadens effektivitet inte helt 

uppenbart. Slutsatsen som kan dras är att marknaden uppvisar effektivitet genom att 

aktiekursen förändras utifrån offentliggörandet av ny information. Detta har påvisats 

genom att studien uppnår en positiv avvikelseavkastning. Avvikelseavkastningen kan 

även tolkas som en form av ineffektivitet, då möjligheten till avvikelseavkastning inte 

torde vara möjligt i en effektiv marknad.  
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7. Diskussion 

I följande kapitel diskuterar författarna förslag på fortsatta studier och reflekterar över 

uppsatsen i en egen reflektion.  

7.1 Egen reflektion 

Forskningsområdet valdes efter författarnas intresse i olika finansieringsstrategier. Efter att 

utforskat olika investeringsstrategier, blev författarna fångade av risk arbitragestrategin. 

Anledningen till detta är att arbitragestrategin framställs som en riskfri investering med stora 

vinster. Detta väckte ett intresse att skapa en djupare förståelse av strategin och huruvida det 

är en lönsam investeringsstrategi i Skandinavien.  

 

Under studiens gång har författarna lärt att hantera databaser som Zephyr van Dijk och 

verktyg som Excel och SPSS. Detta är verktyg som är av stor betydelse inför framtida 

utmaningar. Författarna har erhållit kunskap om det valda forskningsområdet samt andra 

delar inom ekonomi och finansiering.  

7.2 Förslag på fortsatta studier 

Syftet med studien var att undersöka lönsamheten kring risk arbitragestrategin på den 

skandinaviska marknaden samt ge en antydan om skandinaviska marknadens effektivitet. 

Studien uppnådde inte statistisk signifikans, vilket med stor sannolikheten beror på det 

omfattande bortfallet. Studien utfördes på 107 företag i Norge, Sverige och Danmark som 

mynnade ut till 47 uppköpserbjudanden efter bortfall. En möjlighet till ett statistiskt 

säkerställt resultat kan göras genom ett test-re-test med större urval. Urvalet kan utökas 

genom att inkludera andra betalningsmetoder än endast kontanta uppköp. 

 

Ett ytterligare förslag på framtida studier är att avgränsa studien till Sverige och svenska 

företag. För att fastställa lönsamheten samt marknadseffektiviteten på den svenska 

aktiemarknaden. Resultaten från en evenstudie kan säkerställa att den specifika händelsen 

påverkat aktiekursen, genom att implementera andra faktorer som påverkat aktiekursen kan 

det förbättra resultatet.  
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Slutligen är ett förslag att undersöka strategin inom olika branscher och sektorer. Det är ett 

intressant område i syfte om att jämföra resultatet mellan branscherna. En annan intressant 

aspekt är att studera den riskjusterade avkastningen i och med risk arbitrage. 
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Bilagor 

Bilaga 1: 

       

Förvärvande företag Målföretag Land Status Tillkännagivet 

Genomfört/ 

Tillbakadraget BF 

FIRST INVESTMENT PARTNER  CVI INTERNATIONAL DK Genomfört 26-04-2000 26-04-2000 X 

SPORTUS AB SPORTJOHAN AB SE Genomfört 30-06-2000 30-06-2000 X 

REMEC INC. ALLGON AB SE Tillbakadraget  28-09-2000 12-01-2001 X 

SEAT PAGINE GIALLE SPA (OLD) ENIRO AB SE Genomfört 23-04-2001 29-06-2001 X 

SAMPO OYJ STOREBRAND ASA NO Tillbakadraget  21-05-2001 01-10-2001  

SONATA AS BELSHIPS ASA NO Genomfört 23-08-2001 22-10-2001  

SWECO AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN AB SE Tillbakadraget  24-09-2001 31-10-2001 X 

ALCOA INC. ELKEM ASA NO Tillbakadraget  09-01-2002 15-03-2002 X 

KUNNEN BV AGF KONTRAKTFODBOLD A/S DK Genomfört 12-03-2002 08-04-2002 X 

DEN NORSKE BANK ASA STOREBRAND ASA NO Tillbakadraget  29-05-2002 01-07-2002 X 

ELKEM SVERIGE AB SAPA AB SE Genomfört 01-08-2002 12-09-2002 X 

APES HOLDING AB PANDOX AB SE Tillbakadraget  21-11-2003 17-12-2003 X 

APES HOLDING AB PANDOX AB SE Genomfört 17-12-2003 05-01-2004 X 

HOIST INTRESSENTER AB HOIST INTERNATIONAL AB SE Tillbakadraget  19-12-2003 20-02-2004 X 

HOIST INTRESSENTER AB HOIST INTERNATIONAL AB SE Genomfört 20-02-2004 26-02-2004 X 

MR LARS H HØIE NUTRI PHARMA ASA NO Tillbakadraget  14-10-2004 10-11-2004 X 

HOLMEN INDUSTRI INVEST I AS GOODTECH ASA NO Genomfört 06-12-2004 07-03-2005  

ORKLA ASA ELKEM ASA NO Genomfört 10-01-2005 31-12-2005 X 

ORKLA ASA ELKEM ASA NO Genomfört 08-02-2005 25-05-2005 X 

ORKLA ASA SAPA AB SE Genomfört 10-02-2005 20-06-2005 X 

ELKEM SVERIGE AB SAPA AB SE Genomfört 11-02-2005 11-02-2005 X 

HSH NORDBANK AG GUDME RAASCHOU VISION A/S DK Genomfört 11-07-2005 25-07-2005 X 

MACQUARIE AIRPORTS KOBENHAVNS LUFTHAVNE A/S DK Genomfört 24-10-2005 14-12-2005  
SILKEBORG FODBOLD 
HOLDING A/S SILKEBORG IDRÆTSFORENING DK Genomfört 31-03-2006 31-12-2006  
TRIGON CAPITAL AS 

INVESTORS TRIGON AGRI A/S DK Genomfört 31-05-2006 31-05-2006 X 

CAIANO AS WILSON ASA NO Genomfört 03-08-2006 01-09-2006  

AKTIESELSKABET BORGESTAD WILSON ASA NO Tillbakadraget  22-08-2006 31-08-2006  

GOLDCUP D 2389 AB TRADEDOUBLER AB SE Tillbakadraget  15-01-2007 15-03-2007  

GUDME RAASCHOU BANK A/S GUDME RAASCHOU VISION A/S DK Genomfört 12-03-2007 27-03-2007 X 

DANALYZER SYSTEMS APS EUROINVESTOR.COM A/S DK Genomfört 03-10-2007 03-10-2007 X 

MEDA AB RECIP AB SE Genomfört 25-10-2007 13-12-2007 X 

AKER CAPITAL AS AKER EXPLORATION ASA NO Genomfört 29-10-2007 29-10-2007 X 

AKER CAPITAL AS AKER EXPLORATION ASA NO Genomfört 22-11-2007 22-11-2007 X 

NORWEGIAN GOVERNMENT STATOILHYDRO ASA NO Genomfört 06-06-2008 06-06-2008  

AUSTEVOLL SEAFOOD ASA LEROY SEAFOOD GROUP ASA NO Genomfört 17-10-2008 01-12-2008  
FORVALTNINGS AB 

WASATORNET INVESTMENT AB LATOUR SE Genomfört 25-11-2008 25-11-2008  

ERIK MUST AS GYLDENDAL ASA NO Genomfört 26-11-2008 26-11-2008  

ERIK MUST AS GYLDENDAL ASA NO Genomfört 18-12-2008 06-03-2009  

CAIANO AS WILSON ASA NO Genomfört 29-12-2008 29-12-2008  

AKER CAPITAL AS AKER EXPLORATION ASA NO Genomfört 05-01-2009 05-01-2009 X 

TRACTION BRANDING AB NILORNGRUPPEN AB SE Genomfört 09-03-2009 30-06-2009 X 

AKER CAPITAL FUND AS AKER PHILADELPHIA SHIPYARD  NO Genomfört 01-07-2009 14-12-2009 X 

PANTEBREVSSELSKABET AF GUDME RAASCHOU VISION A/S DK Genomfört 27-07-2009 07-09-2009 X 

KLIMAINVEST A/S GUDME RAASCHOU VISION A/S DK Tillbakadraget  06-08-2009 04-09-2009 X 

KIWI DEPOSIT HOLDINGS A/S GUDME RAASCHOU VISION A/S DK Genomfört 02-09-2009 16-09-2009 X 

KIWI DEPOSIT HOLDINGS A/S BLUE VISION A/S DK Genomfört 15-10-2009 02-12-2009  

MR NILS TRULSVIK INTEROIL EXPLORATION ASA NO Tillbakadraget  02-07-2010 03-08-2010  

CAIANO AS GREEN REEFERS ASA NO Genomfört 08-10-2010 09-11-2010 X 

SAXO BANK A/S EUROINVESTOR.COM A/S DK Tillbakadraget  02-05-2011 31-05-2011 X 

GWM RENEWABLE ENERGY II 
SPA GREENTECH ENERGY SYSTEMS A/S DK Genomfört 17-08-2011 19-09-2011 X 

G4S PLC ISS A/S DK Tillbakadraget  17-10-2011 01-11-2011 X 
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TEEKAY SERVICE HOLDINGS 
UA SEVAN MARINE ASA NO Genomfört 30-11-2011 11-01-2012 X 

DEN NORSKE BANK ASA DNB ASA NO Genomfört 20-12-2011 20-12-2011  

BROHUVUDET AB FOLLOWIT HOLDING AB SE Genomfört 06-07-2012 04-09-2012 X 

MR OYSTEIN STRAY SPETALEN SAGA TANKERS ASA NO Genomfört 04-09-2012 17-10-2012  

ARCTIC PAPER SA ROTTNEROS AB SE Genomfört 07-11-2012 04-03-2013  

LIFCO AB NOTE AB SE Tillbakadraget  03-12-2012 25-01-2013  

EGERSUND GROUP AS AKVA GROUP ASA NO Genomfört 20-12-2012 27-02-2013  

HOMEMAID AB VETERANPOOLEN AB SE Genomfört 31-12-2012 31-12-2012 X 

SUNSTONE CAPITAL A/S CANTARGIA AB SE Genomfört 04-07-2013 04-07-2013 X 

JCA HOLDING APS EUROINVESTOR.COM A/S DK Genomfört 10-07-2013 09-08-2013 X 

SONATA AS BELSHIPS ASA NO Genomfört 19-08-2013 16-09-2013  

MERCKX AS BLOM ASA NO Genomfört 18-09-2013 17-10-2013 X 

STRATEGIC CAPITAL APS STRATEGIC INVESTMENTS A/S DK Genomfört 23-09-2013 21-10-2013  

KISTEFOS AS REDERI AB TRANSATLANTIC SE Genomfört 24-03-2014 26-05-2014  

TRACTION AB DRILLCON AB SE Genomfört 19-12-2014 19-12-2014  

ANDES ENERGIA PLC INTEROIL EXPLORATION ASA NO Genomfört 18-02-2015 24-03-2015  
SMART ENERGY SWEDEN 
GROUP AB PALLAS GROUP AB SE Genomfört 29-09-2015 29-09-2015 X 

VISMA AS FORTNOX AB SE Tillbakadraget  14-03-2016 27-06-2016 X 

PALFINGER MARINE GMBH TTS GROUP ASA NO Tillbakadraget  19-06-2016 12-08-2016 X 

SAF-HOLLAND GMBH HALDEX AB SE Tillbakadraget  14-07-2016 25-08-2016  

KNORR-BREMSE AG HALDEX AB SE Tillbakadraget  04-08-2016 16-09-2016  

ZF INTERNATIONAL BV HALDEX AB SE Tillbakadraget  04-08-2016 14-09-2016 X 

GEVERAN TRADING CO LTD NORWEGIAN PROPERTY ASA NO Genomfört 05-09-2016 05-09-2016  

EUROINVESTOR.COM A/S VICTORIA PROPERTIES A/S DK Genomfört 13-09-2016 14-10-2016  

ZF INTERNATIONAL BV HALDEX AB SE Tillbakadraget  14-09-2016 19-09-2016 X 

KNORR-BREMSE AG HALDEX AB SE Tillbakadraget  16-09-2016 19-09-2017 X 

ZF INTERNATIONAL BV HALDEX AB SE Tillbakadraget  19-09-2016 05-10-2016 X 

GEVERAN TRADING CO LTD NORWEGIAN PROPERTY ASA NO Genomfört 21-09-2016 08-11-2016  

ZONO HOLDING AS TECHSTEP ASA NO Genomfört 17-10-2016 16-11-2016  

VEGA HOLDCO SARL D CARNEGIE & CO AB SE Genomfört 17-10-2016 08-12-2016  

INVESTORS 

BYGGPARTNER I DALARNA 

HOLDING AB SE Genomfört 14-11-2016 01-12-2016 X 

INVESTORS 

BYGGPARTNER I DALARNA 

HOLDING AB SE Genomfört 14-11-2016 01-12-2016 X 

 HUMANA AB SE Genomfört 24-11-2016 24-11-2016  

GEVERAN TRADING CO LTD NORWEGIAN PROPERTY ASA NO Genomfört 30-11-2016 30-11-2016  

MR JAN BECH ANDERSEN BRONDBY IF A/S DK Genomfört 09-12-2016 16-01-2017  
SHENZHEN MAXONIC 

AUTOMATION SCAPE TECHNOLOGIES A/S DK Tillbakadraget  11-01-2017 08-11-2018 X 

HUNTER GROUP ASA DWELLOP AS NO Genomfört 02-05-2017 15-05-2017  

NOVO A/S VESTJYSK BANK A/S DK Genomfört 12-06-2017 18-07-2017  

SHAREHOLDERS 
SEAMLESS DISTRIBUTION 
SYSTEMS AB SE Genomfört 19-06-2017 21-07-2017 X 

GEVERAN TRADING CO LTD NORWEGIAN PROPERTY ASA NO Genomfört 25-09-2017 25-09-2017  
COPENHAGEN AIRPORTS 
DENMARK KOBENHAVNS LUFTHAVNE A/S DK Genomfört 24-11-2017 23-01-2018  

INVESTORS STILLFRONT GROUP AB SE Genomfört 11-01-2018 11-01-2018  

HELIOGRAPH HOLDING GMBH GLUNZ & JENSEN HOLDING A/S DK Tillkännagivet 21-02-2018 N/a  
GEFION GROUP INVESTMENTS 

A/S NEUROSEARCH A/S DK Genomfört 27-04-2018 09-08-2018 X 

GEVERAN TRADING CO LTD NORWEGIAN PROPERTY ASA NO Genomfört 14-05-2018 14-05-2018  

GEVERAN TRADING CO LTD NORWEGIAN PROPERTY ASA NO Genomfört 31-05-2018 31-05-2018 X 

CONSENSIO AS BELSHIPS ASA NO Tillbakadraget  13-06-2018 13-07-2018  

GEVERAN TRADING CO LTD NORWEGIAN PROPERTY ASA NO Genomfört 01-08-2018 01-08-2018  

ACSNACS ENERGI AB SKANSKA ENERGI AB SE Tillbakadraget  06-09-2018 24-09-2018 X 

NASDAQ TECHNOLOGY AB 

CINNOBER FINANCIAL 

TECHNOLOGY AB SE Tillbakadraget  14-09-2018 18-12-2018 X 

INFRANODE ENERGI AB SKANSKA ENERGI AB SE Tillbakadraget  21-09-2018 24-09-2018 X 

INFRANODE ENERGI AB SKANSKA ENERGI AB SE Tillbakadraget  24-09-2018 16-10-2018 X 

KRAFTRINGEN ENERGI AB SKANSKA ENERGI AB SE Genomfört 02-10-2018 14-11-2018 X 
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ICA-HANDLARNAS FORBUND 
AB ICA GRUPPEN AB SE Tillkännagivet 26-11-2018 N/a  

MABON INVESTICNI  AGROMINO A/S DK Genomfört 26-11-2018 23-01-2019  

NASDAQ TECHNOLOGY AB 

CINNOBER FINANCIAL 

TECHNOLOGY AB SE Genomfört 18-12-2018 24-01-2019 X 

CL DENMARK APS ADMIRAL CAPITAL A/S DK Genomfört 21-12-2018 29-03-2019 X 


