
 
 
 

 
 

  

 

 

Den finansiella marknadens 
reaktion på 

företagsavknoppningar 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                              Författare: 
                             Carin Bjordahl 761221- 
                             Mariann Maksod 840601- 

 

Södertörns högskola 
Institutionen för ekonomi och företagande 
Företagsekonomi 
Kandidatsuppsats 10 poäng 
Handledare: Curt Scheutz & Jurek Millak 
Höstterminen 2006 



 2

Förord 

 
Det är den 15 januari 2007 och vi kan med glädje konstatera att vår kandidatuppsats i 

Företagsekonomi är färdigställd. Sedan arbetet påbörjades under hösten 2006 så har mycket 

tid, kraft och koncentration lagts på att försöka uppnå vårt mål. Vi hade dock inte nått i mål 

utan vägledning och hjälp från andra. Vi skulle därför vilja rikta ett stort tack till våra 

handledare Jurek Millak och Curt Scheutz som har tillhandahållit oss med material och 

sakkunskaper inom ämnet. Vi skulle även vilja tacka våra opponenter som har kommit med 

konstruktiv kritik och bra idéer. Sist men inte minst så tackar vi Peter Irblad, aktieanalytiker 

på Absolute Capital Management, som har ställt upp genom att vi fick äran att intervjua 

honom.  

 

 
 
 
 
 
Stockholm den 15 januari 2007 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________  _________________________ 
 
           Carin Bjordahl             Mariann Maksod 
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Sammanfattning 
 
 
Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka hur den finansiella marknaden reagerar på 

företagsavknoppningar enligt Lex Asea. För att kunna göra denna studie använde vi metoden 

för eventstudie. Denna eventstudie utgjorde alla de företag som har genomfört avknoppningar 

mellan åren 2000-2005. Sammanlagt var det 43 avknoppningar under denna period. Under 

studiens gång blev det ett bortfall och därmed uppgick undersökningspopulationen till 25 

företag varav vissa av företagen knoppat av flera gånger. Därmed blev totalpopulationen 30 

avknoppningar enligt Lex Asea. För våra beräkningar av den onormala över-

/underavkastningar användes marknadsmodellen. Data för insamling av kurshistorik för aktier 

togs främst från Affärsvärldens hemsida och indexhistoriken hämtades också från 

Affärsvärldens generalindex AFGX. Detta är ett brett Index som mäter den genomsnittliga 

kursutvecklingen på Stockholmsbörsen. Komplettering av kurshistorik hämtades från 

SixTrusts databas. Resultatet från studien visade på en positiv onormal över-/underavkastning 

inom det studerade eventfönstret. Denna utveckling inträdde redan fem dagar före dagen då 

företagen meddelar marknaden om en avknoppning. I utredningen om huruvida motiven som 

angetts av företagen har något samband med den onormala över-/underavkastningen kunde 

inte bestämmas. Det gick heller inte att tyda ifall ett företags branschtillhörighet skulle 

medföra en bättre onormal över-/underavkastning.  
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Definitioner av centrala begrepp 
 
 
Avknoppning: Att ett moderbolag knoppar av sitt dotterbolag 
  
Dagen för annonsering: Den dagen företaget meddelar marknaden om en kommande 
avknoppning 
 

AFGX: Affärsvärldens generalindex 

 

Eventfönster: Den studerade perioden före datum för annonsering samt den studerade 

perioden efter dagen för annonsering. Här sträcker det sig från dag fem dagar innan till fem 

dagar efter 

 

Estimeringsfönster: Här beräknas den normala avkastningen för marknadsportföljen. Denna 

period definierar den avkastning som skulle vara ifall inget särskilt event inträffat 

 

AR: Abnormal Return, benämns i arbetet som onormal över-/underavkastning eller abnormal 

avkastning. Denna är skillnaden mellan verklig och förväntad avkastning 

 

AAR: Den genomsnittliga onormal över-/underavkastning för varje studerad dag inom 

eventfönstret 

 

CAAR: Cumulative Abnormal Return, det vill säga. Den sammanlagda onormala över-

/underavkastningen för varje dag inom eventfönstret 
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I detta avsnitt kommer vi att presentera bakgrunden till ämnesområdet, vår 

problemformulering och syftet med vår uppsats. 

 

1. INLEDNING 
 

1.1Bakgrund 
 

Inom företagsvärlden råder det stor konkurrens och därför vill företagen uppnå ett så högt 

marknadsvärde som möjligt med sina verksamheter. De använder sig av olika strategier för att 

antingen öka sina marknadsandelar eller för att behålla dem. Såväl fusioner som fissioner är 

olika strategier och förändringar för omstruktureringar inom en verksamhet. Fusion är en 

sammanslagning mellan företagen för att kunna växa sig starkare genom att utnyttja varandras 

stordriftsfördelar. En fission kan enligt Curt Scheutz (1988) liknas vid en omvänd fusion det 

vill säga ett företag splittras. En typ av fission är Spin-offs vilket innebär en skattefri 

internutdelning. Detta sker genom moderbolaget som delar ut till sina gamla aktieägare och i 

Sverige blev en skattefri aktieutdelning först tillåtet 1991 genom lagen om Lex Asea1. 

Tidigare så skedde en Spin-off i form av Equity carve-out i Sverige och då innebar det en 

nyemission. I en Equity carve-out så delar moderbolagen ut en minoritet av sina aktier till 

marknaden i en Initial Public Offering2. Fission benämns även ibland som en avknoppning 

vilket kan förklaras med att ett moderbolag knoppar av sitt dotterbolag av flera orsaker. En 

orsak kan vara till exempel att företaget vill ha ett ökat aktieägarvärde.  

  

Tidigare var fusioner den mest förekommande form av företagsomstrukturering i Sverige.  

Under de senaste åren har fissioner uppmärksammats alltmer i bland annat media. 

Avknoppningar är på mode3. Företagen väljer istället att knoppa av sina verksamheter och på 

börsen visar det sig att de avknoppade verksamheterna oftast klarar sig och utvecklas bättre på 

egen hand.  

                                                 
1 Aktiespararna (2006), Deklarationsspecial 
2 Ross, Westerfield & Jaffe (2001), Corporate Finance s.361 
3 Joakim Adler (2006-12-11), Avknoppningar hetare än moderbolagen 
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1.2 Problemdiskussion 
 
Enligt Fama som lade grunden till marknadshypotesen, skall aktiepriset omedelbart reflektera 

all den information som ges ut av företagen på marknaden. Om den gör det så anses 

marknaden vara effektiv och denna effektivitet delas upp på svagt, halvstarkt och starkt 

effektiv. Den information som ges ut på aktiemarknaden bedöms genom de åtgärder som 

företagen gjort för att förbättra sin verksamhet och de olika strategier som genomförts för att 

öka sitt marknadsvärde. Reaktionen från resultatet av dessa åtgärder reflekteras i 

aktiepriserna. När företagen ökar sitt marknadsvärde så ökar även värdet för aktieägarna4. 

Både fusioner och fissioner strävar i princip mot samma mål och det är att öka aktieägarvärdet 

genom de strategier de väljer att genomföra. Aktieägarna utgör den grupp som har störst 

inflytande över besluten i ett företag och det är just dessa som utser företagsledningen. 

Företagets huvudsakliga mål är därför att försöka skapa en så välanpassad aktieportfölj som 

möjligt för dessa5. Möjligheten för flexibilitet ökar även för dem då de själva kan välja vilket 

av företagen de skall investera i, moderbolaget eller dotterbolaget6.   

 

1.3 Problemformulering 
 

• Finns det en koppling mellan marknadshypotesen och den onormala över-

/underavkastningen (AR)? 

• Vad händer med den finansiella marknaden när ny information tillkommer? 

•  Reagerar aktiemarknaden effektivt eller inte? 

• Vad är motiven till att företagen väljer att knoppa av sina verksamheter? 

 

                                                 
4 Simon Blecher (2006-11-08), Satsa på avknoppningar 
5 Gunnar Wramsby & Urban Österlund (2000), Företagets finansiella miljö 
6 Miles & Rosenfeld (1983), The Effect of Voluntary Spin-off Announcements on Shareholder Wealth. Journal 
of Finance 
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1.4 Syfte  
 

Huvudsyftet med vår studie är att undersöka hur aktiekursen reagerar när ett företag 

bestämmer att knoppa av sin verksamhet. Detta syfte delas in i olika delsyften; 

• Studera och sammanställa de motiv företagen anger som orsak till ett de beslutar att 

genomföra avknoppningen. 

• Genomföra en eventstudie för att beräkna den onormala över-/underavkastningen för 

den bestämda perioden. 

•  Ställa den onormala över-/underavkastningen mot de motiv företagen angett och se 

om det finns något samband mellan dem.  

 

1.5 Avgränsningar           
  

I vår studie avser vi att endast studera de företagsavknoppningar som skett enligt Lex Asea 

eller så kallade Spin-offs. Perioden vi undersöker är mellan åren 2000 till 2005. Samtliga 

avknoppningar är börsnoterade på den svenska aktiemarknaden. Sammanlagt blev det 43 

avknoppningar, men under studiens gång fick vi ett bortfall på 13 stycken. Detta för att det 

saknades kurshistorik för dessa och därför gick dessa inte att undersöka. Då vi väljer att 

undersöka alla avknoppningar som skett mellan 2000 och 2005 blev det en totalpopulation på 

30 avknoppningar. Därmed kommer inga signifikanstester genomföras.  

1.6 Disposition 
 
Vår uppsats börjar med en inledning där vi förklarar bakgrunden till vår undersökning. I 

samma avsnitt presenteras även ämnets problembakgrund, syftet med studien och 

avgränsningar. I avsnitt två klarläggs den teori vi baserar vårt ämnesområde på. Avsnittet 

innehåller även tidigare forskning som direkt relaterar till vårt ämne. I avsnitt tre kommer vi 

att redogöra för vårt tillvägagångssätt det vill säga metodavsnittet. I detta avsnitt 

sammanfattas vårt val av metod, insamling av data och de beräkningar som vi kommer att 

använda oss av. I avsnitt fyra visas empiriska resultaten efterföljt av avsnitt fem där våra 

empiriska resultat analyseras. I avsnitt sex framförs vår slutsats kring resultatet av studien. I 

avsnitt sju så tar vi oss an kritisk granskning. Avslutningsvis i avsnitt åtta presenteras 

slutdiskussionen kring ämnet samt förslag på vidare forskning inom ämnet. 
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I detta avsnitt följer en genomgång av den teoretiska bakgrunden och tidigare forskning 

som vår studie bygger på. I den andra delen av avsnittet beskrivs den effektiva 

marknadshypotesen som utgör en viktig del av vår kommande analys. 

 

 

2. TEORETISK REFERENSRAM 
 

2.1 Teoretisk bakgrund 
 

2.1.1 Lex Asea 
 
Lex Asea är benämningen på den lag som uppkom 1991 i Sverige i samband med fusionen 

mellan Asea och Brown Boveri. Reglerna som Lex Asea innebär skapades för att underlätta 

denna delning. För företagen så innebar detta att de kunde dela ut sina aktier internt i 

dotterbolaget utan några direkta inkomstskatteeffekter. Spin-offs är en börsavknoppning som 

sker enligt Lex Asea. För att reglerna enligt denna lag ska gälla vid en sådan fission så måste 

specifika villkor uppfyllas7  

 

2.1.2 Fissioner 
 
Det råder delade uppfattningar om vad begreppet fission och dess olika former innebär. Enligt 

Lex Asea är det när ett moderbolag av skiljer ett dotterbolag eller en enhet till ett bli ett 

självständigt bolag. Moderbolaget gör en intern utdelning av aktierna till de gamla 

aktieägarna enligt reglerna i Lex Asea. Kort därefter introduceras dessa på börsen8. 

Föreställningen av fissioner har fått flera bestämningar varav vi tar upp ett antal av dessa. 

Enligt Curt Scheutz (1988) förekommer det tre olika huvudgrupper inom fissioner som även 

kallas för företagsavknoppningar som leder till företagsomstruktureringar. Dessa tre grupper 

är Sell-off, Leveraged buy-outs och Spin-offs.9 

                                                 
7 Skatteverket 2005, s.489  
8 Ibid 
9 Curt Scheutz (1988), Företagsfissioner 
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2.1.2.1 Sell-off 
 
En Sell-off även kallat divestment, är ur säljarens synvinkel när en försäljning av tillgångar 

sker i utbyte mot kontanter eller aktier till ett annat företag. Försäljningen innebär att de 

avknoppade tillgångarna övergår till ett annat företag. Härmed förlorar aktieägarna i det 

säljande moderbolaget länken till den enhet som har avknoppats och förmågan att kunna styra 

över den 

 

2.1.2.2 Leveraged buy-out  
 
Leveraged buy-out även kallat Managed buy-out, innebär att moderbolaget säljer en del av 

verksamheten till företagsledningen eller till sin chef. Detta innebär att den sålda delen 

privatiseras och introduceras eventuellt senare på börsen eller OTC-marknaden. I motsats till 

att introducering av företaget på börsen ”going public”, så innebär denna typ av 

företagsavknoppning istället ”going private”. 

 

2.1.2.3 Spin-offs 
 
Spin-offs eller demergers är så kallade företagsavknoppningar. Med det menas att en del eller 

en enhet av ett företag introduceras på börsen eller OTC- marknaden. Det nya företagets 

aktier säljs ut av moderbolaget antingen helt eller delvis till moderbolagets aktieägare och 

ibland även till allmänheten. Enligt Schipper och Smith10så beskrivs det flera former av spin-

offs. I den ”rena formen” av spin-off så delas aktierna i ett dotterbolag ut till de befintliga 

aktieägarna av moderbolagets företagsledning under en pro-rata basis. Detta sker i ungefär på 

samma sätt som vid en utdelning. Det avpassade ägarskapet ändras inte men aktiestocken i 

moderbolaget separeras för enskild handel och moderbolagets företagsledning släpper helt 

kontrollen över den avskilda enheten. 

 

En variant av spin-off kallas för Equity carve-out. I en sådan säljer man ut aktierna från 

dotterbolaget på marknaden genom en IPO som är en förkortning av Initial Public Offering.  

Detta för att aktieägarna ska kunna få en chans till att ta del av en specifik del av företaget.11 

 

                                                 
10 Curt Scheutz (1988), Företagsfissioner 
11 Ross, Westerfield & Jaffe (2001), Corporate Finance s.361 
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Innan 1991 så innebar en svensk avknoppning i motsats till spin-offs i USA en kombination 

av nyemission och introduktion av ett dotterbolag där moderbolaget oftast fick behålla ett 

avgörande ägarinflytande. I USA tillät skattelagstiftningen moderbolaget att dela ut aktier i ett 

dotterbolag till sina ägare. I Sverige kunde inte ett moderbolag fritt överföra delar av sina 

tillgångar till aktieägarna. Med detta så innebar det för aktieägarna att på något sätt betala för 

dotterbolagsaktierna. Detta ändrades efter 1991 i och med svenska Aseas fusion med 

schweiziska Brown Boveri.12 Med denna fusion så framtvingades en lagändring gällande 

uppskjuten beskattning i och med Lex Asea. 

2.2 Tidigare forskning 
 
De tidigare studier vi har tittat på består till största del av forskning från USA inom temat 

fissioner och eventstudier. Denna forskning gjordes mestadels under 1980-talet och en bit in 

på 1990-talet. Denna forskning har vi hittat i amerikanska tidskrifter inom finans och 

ekonomi.  Vi har här valt att sammanställa ett fåtal av dem. Senare forskning inom ämnet på 

2000-talet har varit svårare att finna då vi endast tar upp en här. Vi har även valt att ta upp en 

svensk studie som gjorts i Sverige då vi själva endast studerar fissioner som skett på den 

svenska marknaden. 

 

Eugene F. Fama (1976) - Efficient Capital Markets: A review of theory and empirical work 

Eugene Fama, professor vid universitetet i Chicago som anses vara en av de mest 

betydelsefulla teoretiker inom finansvärlden. Hans studie behandlar den teoretiska och 

empiriska litteraturen över den effektiva marknadsmodellen. Denna teori bygger på att priset 

omedelbart ska fullt reflekteras i aktiepriset. Tre relevanta informationssätt gällande justering 

av aktiepriser analyseras i denna modell. Dessa informationssätt ska visa på hur marknaden 

reagerar beroende på huruvida de får informationen, hur den är tillgänglig eller om den är 

relevant. Han talar då om den svaga - den halvstarka – och den starka formen av effektivitet. I 

hans slutsats kom det fram att den svaga formen är den bredaste. Denna form bygger på 

historiska priser och Fama kom fram till att prisändringar och avkastningar som täcker 

perioder som är längre än en dag är väldigt svåra att finna och menar att det inte går att förutse 

framtida aktiepriser enbart baserat på historisk information. Vidare säger Fama att den 

halvstarka formen antar att priser reflekterar all uppenbar allmän tillgänglig information och 

att den stödjer den effektiva marknadsmodellen. Slutligen tas den starka formen av 

effektivitet upp och att denna form av effektivitet skulle visa sig vara svårast att helt bevisa.  

 
                                                 
12Aktiespararna (2006), Deklarationsspecial  
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Thomas Dyckman, Donna Philbrick & Jens Stephan (1985)- A comparison of Event 

Study Methodologies Using Daily Stock Returns: A Simulation Approach 

I artikeln granskas olika metoder för eventstudier närmare. Författarna visar på studier inom 

beräkningsforskning som används för återkommande mått på abnormal avkastning för aktier 

för att testa hypotesen om informationsvärdet. Alternativa metoder används i dessa studier för 

att kunna upptäcka avvikande föreställning och därigenom undersöka den delen av 

information som innehåller urskilda händelser. Möjligheten till att upptäcka dessa för 

abnormal avkastning, görs här genom simulerade tekniker. Författarna presenterar i artikeln 

simulerade tekniker som bland andra har gjorts av Brown och Warner 1980 och 1986, Fama 

1976 och Morse 1984. Den senare av dem var den som tittade mer analytiskt på uppkomsten 

av abnormal avkastning. Den analytiska ansatsen antar att eventstudiens data genereras av 

processmodellen, medan den simulerade ansatsen använder sig av data från obligationens 

avkastning som genereras av marknaden. Brown och Warner använder sig av månatlig data 

för att undersöka de jämförbara möjligheterna av flera kombinationer av genererade 

avkastningsmodeller. Vidare testar de olika tillvägagångssätt för att identifiera förekomsten 

av onormal över-/underavkastning under olika villkor av eventet. Eventvillkoren inkluderar 

bland annat storleken på portföljer, anhopning av risker och mängden av onormal över-

/underavkastning. Fama (1976) visar på att daglig avkastning är mer onormal än den 

månatliga. Brown och Warner utökar sin analys från 1980 till att titta på daglig data. De fann 

att för stickprov och kortfristiga perioder inte är ett systematiskt bättre sätt att identifiera 

förekomsten av onormal över-/underavkastning än att titta på modeller som inte förenar den 

vidsträckta marknadens faktorers speciella företagsrisker. Vidare påstår de att den onormala 

dagliga avkastningen inte har någon väsentlig effekt på styrkan i deras test som är en av de 

olika metoder som studerats.  

 

Dale Morse (1984) – An econometric analysis of the choice of daily versus monthly returns 

in tests of information content 

Författaren till denna artikel, Dale Morse jämför i sin analys vikten av informationen som ges 

på markanden genom att titta på den dagliga – och den månatliga avkastningen. Inom 

finansiering så är associationen mellan informationstillfället och aktieavkastningen ett 

återkommande ämne inom räkenskap och finansiering. Tidigare studier har behandlat 

månatlig avkastningsdata men att tillgängligheten av daglig avkastningsdata har fått forskares 

beslut att svikta mellan vilken avkastningsmetod som är att föredra. Syftet med artikeln är 

därför att undersöka statistiska faktorer för vilken effekt det har på informationen baserat på 

aktieavkastningens data över olika tidsperspektiv. Slutsatsen Morse kom fram till här att är 
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den enda gången man möjligtvis ska föredra månatlig data är när det råder osäkerhet gällande 

informationen vid annonseringstillfället. Vid annan uppkomst om osäkerhet gällande 

annonsering och problem som genererats med avkastningsmodellen hänvisas till att använda 

daglig avkastningsdata. 

 

James A. Miles & James D. Rosenfield (1983) – The effect of voluntary announcements 

on shareholder wealth 

I denna amerikanska artikel behandlades frivilliga Spin-offs och vad de har för inverkan på 

aktiepriserna i samband med att företagen kungör sin avknoppning. Underlaget för denna 

empiriska undersökning var att titta på 55 företag som genomfört frivilliga Spin-offs under 

perioden 1963- 1980. Därefter utfördes en eventstudie där undersökningsperioden fastställdes 

till totalt 181 dagar. Utav dessa dagar var 120 dagar före annonseringsdagen och 60 dagar 

efter. De kom fram till att analysen visar på en positiv inverkan av aktiepriserna i samband 

med att företagen annonserar sin Spin-off. De kom även fram till att storleken på de olika 

Spin-offen har betydelse för aktiepriserna. Forskarna menar att de större Spin-offen har större 

positiv inverkan. Storleken på de olika Spin-offen avgörs i förhållande till den avknoppade 

enhetens moderföretag gällande storleken. De kunde även konstatera att de växlingar som 

uppkom två dagar innan annonsering visar på en effektivitet av den halvstarka formen på 

marknaden gällande denna specifika händelse. 

 

Curt Scheutz (1988)- Företagsfissioner 

Curt Scheutz, docent vid Stockholms universitet behandlar i sin doktorsavhandling 

avknoppningar till Sockholms fondbörs och OTC- marknaden. I denna svenska studie som 

genomfördes 1983-1984 behandlar han den delningstyp som här benämns som 

företagsavknoppningar i Sverige eller så kallade Equity carve-outs. Under denna period 

genomfördes 8 fallstudier och en totalundersökning över dessa företagsavknoppningar. En av 

hans slutsatser var att de gamla aktieägarna i moderbolaget fick en abnormal avkastning vid 

avknoppning och att en del enskilda avknoppningar varit mycket lönsamma för dem. Scheutz 

ansåg dock inte att en avknoppning automatiskt leder till positiva effekter för dessa 

aktieägare. Detta styrks av att hans resultat inte var entydiga och att spridningen var relativt 

stor i de olika fallen av positiva och negativa abnormala avkastningar. 
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 A. Craig Macinlay(1997) -Eventstudies in Economics and Finance   

Författaren till denna artikel, Craig Macinlay förklarar och sammanfattar i sin artikel de olika 

metoder som finns inom eventstudier och presenterar den metod som han anses vara den mest 

effektiva. Han menar att eventstudiens historia sträcker sig så långt bak i tiden som 1933 då 

troligen den första publicerade eventstudien av James Dolley presenterades. James Dolley 

undersöker priseffekterna av aktiesplitar, och studerar den nominella prisförändringen för 

tiden för spliten. Macinlay gjorde även en undersökning där han använder marknadsmodellen 

för eventstudien. Där undersöker han 30 företag under åren 1989-1993 för att kunna dra 

slutsatsen om annonseringen av förvärvet har någon betydelse på företagets aktiekapital. 

Studien utgick från 30 börsnoterade företag på Dow Jones Industrialindex. Detta ledde totalt 

till 600 annonseringar. Tidsperioden är indelad i tre informationsdelar och dessa är dagen för 

annonsering, den verkliga avkastningen och den förväntade avkastningen. Han delar upp 

informationen i tre kategorier och dessa är bra, dåliga och inga nyheter. Resultatet av hans 

undersökning visar en positiv avvikelseavkastning och en lyckad studie. Slutsatsen blev som 

förväntat och det är att marknaden är rationell, aktiepriserna reflekterar den nya 

informationen. Han hävdar att eventstudie kommer fortsättningsvis vara ett väl användbart 

verktyg inom ekonomi och finansiering. 

 

Pat Dorsey (2005) – Finding values in Spin-offs 

Pat Dorsey som är chefsanalytiker skrev en artikel för den amerikanska nyhetstidningen 

Morningstar. Året innan skrev hon en annan artikel om corporate spin-offs och menade på att 

de var en av de få ineffektiva marknader som finns kvar. Hon valde att analysera hur 

utvecklingen för dessa avknoppade dotterbolagens aktievärden ser ut drygt ett år senare. Hon 

fann att den genomsnittliga avkastningen för de sju listade potentiella spin-offen låg knappt 

under 20 procent sedan de startade handeln som separata enheter jämfört med S & P 500 som 

låg på 8 procent. Sammanlagt kan meddelas att dessa företag visat på en positiv avkastning på 

börsen. 
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2.3 Teori 
 

2.3.1 Den effektiva marknadshypotesen (EMH) 
 
Den effektiva markandshypotesen som utformades av Fama lade grunden till den 

vetenskapliga syn på hur markanden reagerar på ny information. Om en marknad är effektiv 

innebär det att aktiepriser fullständigt reflekterar all tillgänglig information13. Utifrån dessa 

priser kan då företag, investerare och andra finansiella aktörer ta olika beslut för 

resursallokering. Hypotesen utgår ifrån att aktier följer en så kallad Random walk, vilket 

betyder att aktiens förväntade värde är slumpmässig och går därför inte att förutsägas. Detta 

medför för investeraren att det inte är till någon fördel att försöka förutspå aktiens avkastning 

i förväg eftersom den publicerade informationen är tillgänglig för alla investerare på 

marknaden och priset justeras därefter. Marknadshypotesen brukar delas upp i tre former och 

dessa är den svaga formen, den halvstarka - och den starka formen. 

 

2.3.1.1 Den svaga formen 
 
En kapitalmarknad sägs anta den svaga formen av effektivitet om informationen enbart 

baseras på historisk information.14 Här används ingen annan information, såsom nyheter om 

förvärv, vinster eller några prognoser. Om en aktie har gått upp tre dagar i rad så 

rekommenderas det enligt denna strategi att köpa aktien. Om den istället har gått ner tre dagar 

i rad så rekommenderas det att sälja den. Den svaga effektiva formen är den svagaste typen av 

effektivitet som kan förväntas på den finansiella marknaden därför att historisk information 

om priser är den mest enklaste typ av aktieinformation som kan överkommas. Om det vore 

möjligt att kunna göra extra vinst enbart genom att hitta mönstret i aktieprisförändringen så 

skulle alla kunna göra det och följaktligen skulle alla vinster gå om intet.  

Att den svaga formen av effektivitet i marknadshypotesen skulle återspegla historiska priser 

stämmer inte enligt Fama15. Han menar att det inte går att förutse framtida aktiepriser enbart 

på historisk information. 

2.3.1.2 Den halvstarka formen 

En marknad är halvstark om priserna reflekterar all offentlig tillgänglig information.16 Den 

offentliga information som finns tillgänglig uppmärksammas i aktiekursen. Den tillgängliga 
                                                 
13 E. Fama & Merton H.Miller (1976),The Theory of Finance s.335 
14 Ross, Westerfield & Jaffe (2001), Corporate Finance s.343  
15 Eugene.F.Fama & Merton H.Miller (1976), The Theory of Finance s.335 
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informationen sprider sig väldigt snabbt och kommer att påverka kursen direkt. Sådan 

information inkluderar årsredovisningar och aktieanalyser. Till skillnad från den svaga 

formen så kräver den halvstarka formen mer kunskap och skicklighet från investeraren för att 

kunna ta till sig sådan information. 

 

Barber et. al menar att de flesta fungerande ekonomierna som har moderna börser antar den 

halvstarka formen av marknadseffektivitet.17Vinell et. al menar att denna form av effektivitet 

ligger närmast den som används på aktiemarknaden i Sverige.18 

2.3.1.3 Den starka formen 

Marknaden är starkt effektiv när aktiepriser återspeglar all offentlig eller privat information, 

även den information som ännu inte är publicerad.19 Med det menas att all information redan 

är inräknad i börskursen. Detta betyder att så fort en insider försöker utbyta information så 

skulle marknaden upptäcka detta och priset skulle hinna stiga innan ett eventuellt köp av 

aktien. Då ingen har ett informationsövertag så är det därmed omöjligt att kunna göra någon 

vinst på att utbyta information. 

 

Enligt Ross et. al kan ett förtydligande av de samband som föreligger mellan de olika 

effekterna av informationen på marknaden sammanställas i figuren nedan. Figur 2.1 säger att 

de tidigare priserna det vill säga den svaga formen är en del av den publika informationen det 

vill säga den halvstarka formen och att de i sin tur är den del av all relevant information det 

vill säga den starka formen.20     

                                                                                                                                                         
16 Ross, Westerfield & Jaffe (2001) Corporate Finance s.347 
17 Barber, Nichols, Trueman & Lehavy (2001) Journal of Finance ss.531-563 
18 Vinell & De Ridder  (1987), Effektiv avkastning på börsaktier  
19 Ross, Westerfield & Jaffe (2001) Corporate Finance s.346 
20 Ibid s.347 
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Figur 2.1 Återspegling av sambandet mellan de tre marknadseffektiviteterna 
Källa: Ross, Westerfield & Jaffe (2001), Corporate Finance s.347 

2.3.2  Agentteori 
 
I ett företag så är aktieägarna de som har störst inflytande över besluten och det är även dessa 

som utser företagsledningen. Företagsledningens huvudsakliga uppgift är att skapa en 

välanpassad aktieportfölj för aktieägarna21. Även om ledningen är anställd för att styra 

företaget så kan de ha andra avsikter för företaget än aktieägarna. Ledningen verkar som 

agenter för dessa. Även om deras huvudsakliga uppgift är att fatta beslut utifrån aktieägarna 

så kan de vilja styra företaget utöver deras eget intresse. När ett sådant intresseproblem 

uppstår leder detta till en konflikt mellan företagsledningen och aktieägarna. Aktieägarna vill 

i och med detta försöka lösa detta genom att övervaka ledningen för att se till att ledningen 

inte agerar mot deras intressen och för att försöka säkerhetsställa att ledningens prestationer 

överensstämmer med aktieägarnas mål. Detta leder till agentkostnader22. Dessa kostnader 

anges som resultatet av övervakningskostnader och andra kostnader för att genomföra 

övervakningsfunktionerna23. Utifrån dessa agentkostnader innebär Spin-offs och Sell-offs ett 

ökat aktieägarvärde och följaktligen minskade agentkostnader24. En sådan delning av 

                                                 
21 Gunnar Wramsby & Urban Österlund (2000), Företagets finansiella miljö 
22 Kurt C. Butler (2004), Multinational Finance s.258 
23 Ross, Westerfield & Jaffe (2001), Corporeate Finance s.15 
24 Miles & Rosenfeld (1984), The Effect of Voluntary Spin-off Announcements on Shareholder Wealth. Journal   
of Finance s.1439 

All information 
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företaget och som sedan handlas på börsen leder till nya informationskällor. Detta kommer att 

underlätta övervakningen för aktieägarna och ge en mer tillförlitlig företagsinformation25. 

 

2.3.3  Motiv till varför fissioner görs 
 
Det finns flera motiv till att ett företag genomför olika varianter av fissioner. Några av dem 

som sammanfattas i artiklar av bland andra Miles & Rosenfield och från Affärsvärlden 

sammanfattas här;  

 

• Skapa mervärde för aktieägarna.  

• Ökade investeringsmöjligheter  

• Öka företagets värde genom nuvärdet av investeringsmöjligheter i samband med en 

Spin-off 
• Ökad flexibilitet för investerarna 

• Två separata företag får ett högre sammanlagt värde än ett 

• De avknoppade företagen får möjligheten att lysa själva 

• Fokusering mer på uppköp av företag med det avknoppade företagets egen aktie 

 

Ytterligare motiv till att företag genomför fissioner behandlas i en studie för Spin-offs av Pat 

Dorsey26, chefsanalytiker för amerikanska tidningen Morningstar. Ett av motiven är att spin-

off inte mottas av någon hysteri eller särskild publicitet. Ett annat är pressen på att sälja. 

Institutionella ägare säljer dessa oftast för att de inte har tid att göra efterforskningar på det 

nya företaget. Spin-offs har en begränsad verksamhetshistoria vilket innebär att det inte finns 

så mycket att titta på för investerarna för framtida prestanda.  

                                                 
25 Ibid 
26 Pat Dorsey (2006-11-08), Finding values in Spin-offs 
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I detta avsnitt avser vi att förklara vårt tillvägagångssätt för att kunna genomföra Vår 

undersökning. Avsnittet innehåller även redogörelser av vårt urval, valet av metod och valet 

av datainsamling samt hur vi kommer att utnyttja dessa. 
 

 

3. METOD 
 

3.1 Val av metod 
 
Vi kommer att använda oss av den kvantitativa metoden och denna utgörs av en eventstudie. 

Metoden för eventstudie utvecklades under slutet av 1970-talet och har blivit ett mycket 

användbart instrument för att mäta effekten på aktiens avkastning i samband med en specifik 

händelse. Inom ekonomi är just denna metod mest användbar för detta ändamål27 och därför 

också nödvändig för vår undersökning. Eftersom vi har valt att undersöka en totalpopulation 

så uteblev signifikansprövningen. Avsikten med vår undersökning är att analysera hur den 

finansiella marknaden reagerar vid avknoppningar. I vår undersökning använder vi oss även 

av en kvalitativ metod som utgörs av en intervju med en analytiker.  Denna intervju kommer 

att behandlas i den empiriska delen. Den kvalitativa metoden utgörs även av de 

sammanställda motiven för alla företagen som presenteras i alla respektive prospekt. 

 

3.2 Val av datainsamling 
 
För att kunna genomföra vår studie behövde vi definiera vilken dag som företagen meddelar 

pressen och marknaden att en avknoppning kommer att ske. För att identifiera datum för 

annonsering så sökte vi genom elektroniska källor (Se vidare i bilaga 1 s.51). Genom att bland 

annat besöka företagens egna hemsidor och titta på pressreleaser så fick vi fram de flesta 

datumen för annonsering. Andra datum fick vi fram genom företagens prospekt men även via 

olika tidskrifter på Internet såsom Dagens Industri och Privata Affärer. Insamling av de olika 

företagens prospekt gjorde vi på samma tillvägagångssätt det vill säga via elektroniska källor. 

Vi hittade de flesta prospekten men fick ett bortfall på två företag.  I våra beräkningar så har 

vi samlat in kurshistoriken för respektive aktie för varje företag. Kurshistoriken hittade vi 

främst på affärsvärldens hemsida. En del av företagen som vi undersöker är idag inte längre 

                                                 
27 Craig MacKInlay (1997), Event Studies in Economics and Finance 
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börsnoterade och därför fick vi komplettera en del av historiken på Six Trusts databas som 

skedde via Södertörns Högskola. Här har de kurshistorik som sträcker sig längre bak i tiden. 

Även de företag som låg långt bak i tiden som 1999 var svåra att finna aktiehistorik om. 

Sammanlagt var det 43 avknoppningar under denna period. Under studiens gång blev det ett 

bortfall och därmed uppgick undersökningspopulationen till 25 företag varav vissa av 

företagen knoppat av flera gånger. Därmed blev totalpopulationen 30. För de företag som 

undersöktes blev det ett bortfall av prospekt och således motiven till avknoppningarna för två 

av företagen. Valet av Index skedde genom Affärsvärldens generalindex, AFGX som är ett 

brett index som mäter den genomsnittliga kursutvecklingen på Stockholmsbörsen. 

 

3.3 Eventstudie 
 
Enligt Brown & Warner (1980)28 finns det tre olika modeller för att beräkna onormal över-

/underavkastning (AR). Dessa är; 

• Marknadsmodellen 

• Den justerade marknadsmodellen  

• Den genomsnittsjusterade marknadsmodellen 

 

En fjärde metod används även för detta syfte och detta är Capital Asset Pricing Model 

(CAPM)29 

 
Marknadsmodellen 

Den onormal över-/underavkastningen kan mätas med marknadsmodellen. Marknadsmodellen 

definieras enligt Brown & Warner30 som: 

 

 εit = Rit – (αi + βi Rmt ) 

Där: 

Rit = Den faktiska aktiens avkastning i för dagen t 

Rmt = Marknadens avkastning för dagen t 

εit = skillnaden mellan den faktiska och förväntade avkastningen 

βi = betavärdet är marknadens risk som påverkar aktie i 

αi = den konstanta specifika avkastningen 

 
                                                 
28 Brown & Warner (1980), Journal of  financial economics ss. 205-258 
29 Curt Scheutz (1988), Företagsfissioner 
30  Dyckman,  Philbrick &  Stephan (1984) ,Journal of Finance  
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Avkastningen för denna modell antas vara beroende av marknadens avkastning. Genom att 

göra en regression mellan aktiens avkastning och avkastningen på ett marknadsindex så 

erhåller man värdena i modellen. Regressionen ger ett mått på hur det historiska sambandet 

har varit då känsligheten för marknadens svängningar inte är stillastående31. 

 

Den justerade marknadsmodellen 

En annan modell som Brown och Warner presenterar är den justerade marknadsmodellen som 

är en förenkling av marknadsmodellen. Enligt denna modell så är företagets förväntade 

avkastning lika med marknadens avkastning för den perioden. Den antar att alla företag har 

betavärdet 1 och alfavärdet uppskattas vara 0. Den beskrivs följande som: 

 

Arit = R it – Rmt 

 

Den genomsnittsjusterade marknadsmodellen 

Den tredje modellen som Brown & Warner presenterar är den genomsnittliga justerade 

marknadsmodellen. Modellen är relativt enkel där den förväntade avkastningen antas vara lika 

med konstanten (K i). Med detta menas att avkastningen ger samma avkastning som den 

gjorde under en tidigare period.  

ARit = Rit – Ki 

 

Capital Asset Pricing Modell 

Den fjärde metoden och den sista modellen som beskrivs här är CAPM32. Den beräknas på 

följande sätt; 

 

       E(Ri) = Rf + βi E (Rm – Rf )  

Där: 

E(Ri) = Skillnaden mellan faktisk överavkastning och förväntade 

överavkastningen 

Rf = Den riskfria räntan 

Rm = Marknadens avkastning 

βi = Kovariansen (σ2 ) för varje enskilt företag dividerat med 

marknadens totala varians 

 

                                                 
31 Curt Scheutz (1988), Företagsfissioner 
32 Ibid 



 23

Enligt denna modell så beräknas överavkastningen för företagen och de olika perioderna. 

Sedan summeras och t-testas avvikelserna för signifikans vid stickprov. Betavärdet beräknas 

under en jämförelseperiod. Det kan vara svårt att skatta de olika parametrarna då de är 

föränderliga under tiden.  

 

3.3.1 Tillämpning av MacKinlay’s sju steg 
 
Enligt MacKinlay följer man sju steg för att genomföra eventstudien33 Vi utgår huvudsakligen 

från dessa sju steg men vi kommer även här att redogöra för de olika beräkningar som 

undersökningen utgörs av. Steg 1-5 presenteras i detta avsnitt och steg 6 och 7 presenteras i 

de efterföljande avsnitten. Dessa två steg utgörs av det empiriska resultatet och analys samt 

slutdiskussion.  

 
Steg 1. Definition av eventfönstret 

Ett eventfönster är ett annat ord för undersökningsperioden34. Denna period fastställdes till 10 

dagar. Dagarna fördelas på 5 dagar före datum för annonsering och 5 dagar efteråt. Dagarna 

före och efter betecknas följaktligen –5, -4, -3, -2, -1 och 1, 2, 3, 4, 5. I eventfönstret räknas 

endast handelsdagar på börsen in. Då börsen kan vara stängd den dagen då man annonserar 

eller att annonseringen sker sent på dagen så utesluts denna i våra beräkningar. Det vi istället 

tittar på är skillnaden mellan dagen -1 och 1 för att se om det  har blivit någon reaktion.  

Tidslinjen kan beskrivas på följande sätt: 

 
Figur 3.1 Dagar som ingår i respektive fönster  
Källa: Egen 

 

Då det ständigt rör sig inom företagsvärlden såsom nytecknande av storaffärer, 

insideinformation etc. så kan det uppstå läckage innan dagen för annonsering. Därför har vi 

valt ett eventfönster bestående av 10 dagar då risken ökar för varje dag som tillkommer. 
 

                                                 
33 MacKinlay (1997), Journal of financial economics 
34 Ibid s. 20 
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Beräkna verklig avkastning för eventfönstret 

Som tidigare nämnt så samlade vi in kurshistoriken för varje företag med ledning av datum 

för annonsering för avknoppningen.  

 

Beräkningen för respektive företags dagliga avkastning gjordes enligt nedanstående formel: 

                               
Rit  =  (P it  –  P it-1) / P it-1 

                                  
Där: 
 

Rit = Den faktiska avkastningen hos aktien i vid tidpunkten t 

   P it = Priset på aktie i vid tidpunkten t 

Pit-1= Priset på aktie i vid tidpunkten it-1 

 

Beräkna abnormal avkastning för eventfönstret 

Beräkning av den onormala över-/underavkastningen görs genom differensen mellan den 

verkliga avkastningen och den normala avkastningen för marknadsportföljen.  

 

Beräkna genomsnittlig abnormal avkastning per dag 

Genomförandet av beräkningen för genomsnittet för alla de studerade företagens onormala  

över-/ underavkastningar för varje studerad dag genomförs enligt formeln här nedan som 

presenteras av MacKinlay (1997 s.24). 

 

AARt = 1/n ∑ ARit 
                                      
Där:     

                 AARt = Den genomsnittliga abnormala avkastningen vid tidpunkten t 

                                  AR  = Abnormala avkastningen för aktien i vid tidpunkten t 

                                  n = Antal observationer  

 

Beräkna kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning 

Den kumulativa beräkningen anses enligt MacKinlay35, vara nödvändig för att kunna dra en 

slutsats för det specifika eventet. Denna beräkning av den kumulativa genomsnittliga 

avkastningen (CAAR) innebär en form av summering av samtliga AAR inom eventfönstret. 

Följaktligen innebär detta att CAAR för dag -5 är AAR för dag -5. Däremot blir CAAR för 
                                                 
35 MacKinlay (1997), Event Studies in Economics and Finance. 
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dag -4 summan av AAR för dag -5 och dag -4 och sedan fortsätter denna process tills den når 

till dag 5. Resultatet som sedan presenteras i ett diagram ska därefter ge en anvisning om hur 

effektivt marknaden reagerar i samband med det specifika eventet36. Formeln för CAAR 

beskrivs enligt MacKinlay som följer: 

               
            t2 

CAAR (t1,,t2 )= ∑  AARt 
              t=t1 

                   
t1= Eventfönstrets början               t 2 = Eventfönstrets slut 

 

Steg 2. Val av företag med ett specifikt event 

Vi avser att undersöka de företagsavknoppningar som skett mellan åren 2000 till 2005 enligt 

Lex Asea. Sammanlagt var det 43 spin- offs under den perioden. Företagen vi tittar på är alla 

vid avknoppningstillfället börsnoterade. Vissa av företagen har knoppat av mer än en gång 

vilket vi tar hänsyn till i undersökningen. Vi kommer att undersöka den onormala över- eller 

underavkastningen och titta på vilken reaktion det har gett vid informationsdagen. Då vi valt 

att göra en totalundersökning så behövs inga signifikanstester genomföras. Informationen har 

vi fått från aktiespararna som har sammanställt de avknoppningar enligt Lex Asea som skett 

mellan 1991 och 2005. 

 

Steg 3. Val av modell  

För att kunna genomföra våra beräkningar för det specifika eventet för varje företag väljer vi 

att använda marknadsmodellen. Denna modell tillämpas för att beräkna normalavkastningen 

och därefter den onormala över-/underavkastningen. Modellens fördelar bekräftades av en 

forskare som jämförde den med den konstanta genomsnittliga avkastningsmodellen37. I 

marknadsmodellen kommer vi att utgå ifrån samma beta- och alfavärde för samtliga företag. 

Betavärdet kommer därmed estimeras till 1 och alfavärdet fastställs till 0. Vi anser dessa 

värden för regressionskoefficienterna vara lämpliga då företagen som undersöks tillhör olika 

branscher. Formeln vi använder beskrivs enligt MacKinlay som följer: 

 

AR it = Rit – (α + βi Rmt ) 

Där:                   

AR it = Avvikelseavkastning för aktie i, dag t ,det vill säga skillnaden 

mellan aktien verkliga och förväntade avkastning. 
                                                 
36 Elton, Gruber , Brown, & Goetzmann (2003), Modern Portfolio Theory and Investment Analysis ss. 242-243 
37MacKinlay (1997), Event Studies in Economics and Finance s.18 
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Rit = Den faktiska aktiens avkastning i för dagen t, det vill säga 

procentuell kursskillnad  

Rmt = Marknadens avkastning för dagen t, den procentuella 

kursskillnaden 

α & βi = Regressionskoefficienter för aktien i 

 

Steg 4. Definition av estimeringsfönstret 

Tidigare i avsnittet gjordes en definition av eventfönstret. Avsikten här är att definiera 

estimeringsperioden eller estimeringsfönstret som det även heter. Estimeringsperioden 

fastställdes till 3 månader där vi beräknar den normala avkastningen för marknadsportföljen, 

det vill säga den avkastning som skulle vart om inget specifikt hade inträffat. Beräkningen 

utförs på samma sätt som beräkningen av den verkliga avkastningen fast skillnaden här är att 

vi utgår ifrån kurshistoriken taget från indexet på marknaden. Indexet som används är 

affärsvärldens generalindex, AFGX. Observera att estimeringsfönstret inte överlappar 

eventfönstret. 

 
 

Steg 5. Definiera nollhypotesen  

Då vår undersökning består av en totalpopulation så behövs inga signifikanstester genomföras 

och därför uteblir detta steg. 
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I detta avsnitt presenteras det empiriska resultatet som gjorts över de studerade 

avknoppningarna som skett enligt Lex Asea. Vi kommer att redovisa de resultat vi har fått 

fram genom beräkningar och sammanställa dessa i form av tabeller och diagram. Vi 

kommer även att presentera resultatet av intervjun.  

 

4. EMPIRISKT RESULTAT  
 
Under åren 2000 till 2005 skedde sammanlagt 43 Spin-offs. Hur många Spin-offs som har 

skett under respektive år har vi sammanställt i plotterdiagrammet här nedan.  
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Figur 4.1 Diagram över alla spin-offs under perioden 2000-2005 

Källa: Skatteverket 
 

De företag som undersöktes presenteras här nedan. Då det blev ett bortfall på 13 stycken så 

presenteras endast de undersökta företagen här. En del av företagen har knoppat av mer än en 

gång dessa betecknas med en stjärna.  

AssiDomän  Fast. AB Balder Pharmacia Corp.  
Astra Zeneca  Gunnebo  Peab  
Atle  HQ.SE Aktiespar Poolia   
Beijer  Kinnevik invest* RaySearch Lab. 
Bergman & Beving Midway Holding Riddarhyttan 
Bilia  MNW  Sagax 
Bure Equity* MTG*  Teleca* 
Emitor Holding NSP  Öresund 
Fabege* 
 
En mer utförlig beskrivning av varje företag finns att se i bilaga 2 s.52-54.  
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4.1 Utfallen av AAR och CAAR 
 
Efter att vi har genomfört vår eventstudie har vi sammanställt resultaten i diagram och 

tabeller. Innan vi redovisar resultaten av våra utfall kommer vi att visa den genomsnittliga 

avkastningen (Rit) för alla företagen. Diagrammet visar den procentuella förändringen av 

aktiepriset dagarna före och efter annonsering. I Figur 4.2 visas en jämn positiv utvecklig av 

den genomsnittliga aktiekursen dagarna innan annonsering det vill säga dag -5 till dag -1 (se 

vidare i bilaga 3 s.55). Dagarna efter annonsering visar på en lägre procentuell 

aktieavkastning. Utifrån figur 4.2 kan man se en tydlig reaktion efter annonseringen det vill 

säga dagarna 1 till 5.  
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Figur 4.2 Diagram över den genomsnittliga avkastningen på alla aktier för alla företagen 
 

I figur 4.3 ser vi utvecklingen av den onormala över-/underavkastningen (AR) för alla 

företagen. Innan dagarna för annonsering följer den en positiv abnormal utveckling. Man kan 

se en tydlig skillnad i utvecklingen mellan dag -1 och dag 1. Med andra ord så har dagarna 

innan annonsering en positiv abnormal avkastning (AR) medan dag 1,2 och 4 har en negativ 

abnormal avkastning (se vidare i bilaga 4 s.56).  
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Den genomsnittliga abnormala avkastningen 
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Figur 4.3 Diagram över den genomsnittliga abnormala avkastningen på alla aktier för alla 

företag. 
Källa: Egen 

I figur 4.4 som visas på följande sida presenteras den kumulativa genomsnittliga över-

/underavkastningen inom eventfönstret för alla företagen. Den kumulativa abnormala 

avkastningen visar på en positiv utveckling redan dagarna före annonsering där den är högst 

kring dag -1 för att sedan stagnera dagarna efter annonsering.  

Den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen
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Figur 4.4 Diagram över den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen för alla 

företagen 
Källa:Egen 
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4.2 Sammanställning av motiven  
 
Innan moderbolaget annonserar en kommande fission så anger de motiven till sitt agerande i 

sina prospekt. I de prospekt som vi har samlat in så visar det sig att företagen oftast anger fler 

än ett motiv. En del av dem anger bara ett och andra anger fler. Många av de motiv som anges 

går till viss del in i varandras. Motiven som anges och som här hämtades från företagens 

prospekt sammanfattas här.  

 

• Synliggörande är ett motiv som i samband med avknoppningen och efterföljande 

börsnotering leder till ökad uppmärksamhet runt både moder- och dotterbolag.  

Synliggörandet leder även till att renodlade företag kan bättre analyseras och jämföras. 

• Tillväxt angavs som ett ensamt motiv av vissa företag som menar att de ser bättre 

möjligheter för fortsatt positiv utveckling för både moder- och dotterbolag som ensamma 

enheter.  

• Expandering var ett motiv som ofta förekom i samband med motivet tillväxt. Vissa av 

företagen angav expandering som motiv för att kunna globalisera sig mer.  

• Aktieägarvärde var likt tillväxt ett motiv som följdes av andra motiv. Det mervärde som 

företagen förväntade sig var oftast på lång sikt. 

• Tillgång till kapitalmarknaden där de menar att även dotterbolagen får tillgång till 

aktiemarknaden genom sina egna aktieägare och inte som tidigare genom moderbolaget. 

Detta ger dem möjligheten att göra nyinvesteringar med den egna aktien som 

betalningsmedel som till exempel förvärv. 

• Fokusering var ett av det mest förekommande motivet till att företagen knoppar av. En 

anledning är att i och med detta kan företagsledningen efter utdelning bättre koncentrera 

sig på styrningen av varje enskilt bolag utan att behöva ta hänsyn till varandra. En annan 

anledning är att de tror på ökad utveckling om varje verksamhet får fokusera på sin agna 

kärnverksamhet. Detta ger ett mervärde för företagen då de kan differentiera sig med 

utvalda produkter på utvalda marknader. Renodling var ett motiv som ofta stod 

tillsammans med motivet fokusering. Med renodling menas med att man förbättrar 

möjligheten för företagen till att medverka i strukturaffärer. 

• Flexibilitet var som fokusering också ett av det vanligaste motivet till att företagen väljer 

att fissionera. Med flexibilitet innebär det för aktieägarna att de kan själva välja i vilket 

eller vilka bolag de vill vara aktieägare i. Detta ger aktieägarna flexibiliteten att utifrån 

sina egna bedömningar och riskprofiler rätta sig efter sin aktieportfölj. 
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Uppdelning av företagen och respektive motiv sammanställs i en tabell som visas här nedan. 

Varje företag lägger mer tyngdpunkt på vissa motiv och därför har vi valt att dela upp 

företagens motiv i huvudmotiv och delmotiv. Som vi tidigare nämnt så har flera av företagen 

knoppat av mer än en gång. I den sammanställda tabellen så har dessa företag sammanslagits 

då motiven för deras avknoppningar vid alla tillfällena var snarlika 

 

                       
 
                      MOTIV                  
 
       BOLAG                         

Synliggörande  

F
okusering 

F
lexibilitet 

Tillväxt 

E
xpandering 

Tillgång till 
kapitalm

arknaden 

A
ktieägarvärde 

Astra Zeneca     X     X    X      X 
Atle     X     X    X   
Beijer     X   X          X     X 
Bergman & Beving     X    X     X    
Bilia           X     X    X          
Bure Equity         X     X    X        X  
Emitor       X    X   
Fabege     X     X            X      
Fastigheter AB Balder       X    X        X 
Gunnebo     X     X        X       
HQ.SE      X    X    X       X 
Kinnevik      X        X    X         X     X 
Midway Holding         X     X          X 
MTG     X    X     X    X             
NSP          X    X       X     X 
PEAB     X           X 
Poolia        X    X             
RaySearch Laboratories            X     X 
Riddarhyttan             X 
Sagax     X               X 
SystemSeparation       X         X             
Teleca    X       X        X     X 
Öresund    X    X                   
TOTALT:     4  15    6    15    10       7     12 
Varav huvudmotiv:     2  10    2      6     4       4     10 

Figur 4.5 Tabell över de sammanställda motiven 
Källa: Egen 
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4.3 Sammanställning av intervjun 
 

1. Vad är din uppfattning om skattefria avknoppningar och varför tror du att det 

idag har blivit så vanligt att företagen knoppar av sin verksamhet? 

 

Det är positivt och görs huvudsakligen för att exponera värden av dotterbolag som kanske inte 

passar in i bolagets övriga verksamhet. Dessutom får de avknoppade bolagen större möjlighet 

att expandera när det är fristående och kan använda sig egen aktiekurs för att köpa bolag eller 

göra nyemission för att kunna öka investeringarna. Det blir också större fokus på bolaget 

eftersom mindre dotterbolag ”glöms” bort i större koncerner och därför inte får den 

uppmärksamhet och tillgång på kapital som det annars skulle få. 

 

2. Vad anser du vara fördelar respektive nackdelar med en avknoppning? 

 

Om det finns synergier med moderbolaget eller andra dotterbolag så försvinner dessa när 

bolaget blir självständigt. Bolaget kan också vara för litet för att knoppas av vilket gör att det 

blir kanske svårare att attrahera kapital än om det fortfarande skulle vara kvar i moderbolaget. 

Dessutom är det inte alltid som moderbolagets aktieägare uppskattar att bli aktieägare i det 

avknoppade bolaget och ibland hade det varit bättre att sälja dotterbolaget till en industriell 

köpare som skulle ha kunnat utveckla bolaget bättre. 

 

3. Sedan lagen om Lex Asea trädde i kraft, så ser man en ökad tendens till att allt 

fler företag genomför skattefria avknoppningar? 

 

Är det en fråga eller ett påstående? Har inga siffror men givetvis har Lex Asea bidragit till fler 

avknoppningar eftersom skatteaspekten har varit avgörande för att inte förstöra värden vid 

avknoppningar. Däremot är det möjligt att den nya lagstiftningen vilket avskaffade 

reavinstbeskattning på försäljning av dotterbolaget har reverserat trenden och gynnat en 

försäljning istället. 

 

4. Vad finns det för skillnader med att göra en skattefri respektive skattepliktig 

avknoppning? Hur gynnar en skattefri avknoppning företagen? 

 

Mindre skatt givetvis, om skatt måste betalas försvinner mycket av vinsten av att knoppa av 

bolaget. 
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5. Är en skattefri avknoppning att föredra anser du? 

 

Självfallet. 

 

6. När det finns spekulationer om en potentiell avknoppning, hur påverkar det 

aktiekursen? 

 

Normalt sett så görs avknoppningar för att tydliggöra värden som annars inte syns. När 

marknaden spekulerar i en avknoppning stiger normalt aktiekursen innan avknoppningen för 

att reflektera det värde som tydliggörs genom avknoppningen.  

 

7. Vad har kungörelsen för relevans vid informationsdagen och vad tror du att det 

har för effekt på aktiepriserna?  

 

Det som är avgörande är när bolaget annonserar sin avsikt att knoppa av bolaget. Men ibland 

påverkas aktiekursen redan innan bolaget annonserar sin ambition i spekulation att bolaget 

kommer att annonsera avknoppningen. Jag vet inte exakt när kungörelsen görs men det 

relevanta för aktiekursen är när marknaden blir komfortabel med att bolaget faktiskt kommer 

att knoppa av bolaget vilket kan vara långt innan det blir officiellt genom en kungörelse. 

 

8. De motiv som företaget anger för avknoppningen, brukar den/de stämma 

överens med verkligheten? 

 

Normalt är motivet med avknoppning att skapa värden men det är inte alltid synonymt med 

långsiktigt värdeskapande. Titta på de avknoppningar som gjordes inom telekomsektorn i 

Europe när mobiloperatörer och Internetoperatörer knoppades av från telekombolaget för att 

skapa/tydliggöra värden. Dessa bolag köps nu tillbaka eftersom man insåg att det fanns 

betydande synergier mellan verksamheterna. Det brukar gå trender i avknoppningar och 

mycket styrs av kortsiktigt agerande från investerare och analytiker som pressar bolagens 

ledningar till många av dessa avknoppningar. 
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9. Finns det dolda motiv som inte nämns i prospektet? 

 

Givetvis men de varierar. Det är viktigt att förstå vem som ligger bakom beslutet och gynnas 

mest av en avknoppning, styrelsen, ledningen, aktieägarna, etc. Kanske ledningen vill bli av 

med ett bolag som förlorar pengar och drar ner ledningens bonus eller värdet på deras 

optioner. Kanske aktieägarna ser att marknaden kortsiktigt uppskattar avknoppningar trots att 

man förstör värden på grund av de synergier som finns mellan det avknoppade bolaget och 

moderbolaget. Styrelsen kanske inte vill vara förknippade med verksamheten i det 

avknoppade bolaget på grund av politiska aspekter, etc. 

 

10. I en artikel nyligen stod det att det avknoppade företaget, dotterbolaget klarar 

sig bättre på egen hand. Vad kan det bero på tror du? 

 

Se fråga 1 

 

11. I vår studie visade sig att den positiva effekten inträder några dagar före dagen 

för annonsering. Vad beror det på tror du? 

 

Se fråga 6 och 7. Normallt så får marknaden nys om avknoppningar innan det blir officiellt 

genom en kungörelse. 

 

12. I marknadshypotesen som vi presenterar i vår studie så talar man om 

marknadseffektivitet, den svaga, halvstarka och den starka formen. Enligt din 

egen uppfattning, hur effektiv är den svenska börsmarknaden?  

 

Det varierar men marknaden lär sig snabbt. När marknaden ser att tidigare avknoppningar har 

lett till värdeskapande och en stigande aktiekurs reagerar aktiekursen vid nästa avknoppning 

snabbare, det vill säga marknadseffektiviteten går upp. Den svenska börsmarknaden är relativt 

effektiv men det finns fortfarande ineffektivitet. Se bara vilken framgång Christer Gardell och 

andra aktivister har haft under 2006 med aktier som TeliaSonera, Volvo, Lindex och så 

vidare. Det tyder på att det fortfarande finns ineffektiviteter på den svenska aktiemarknaden. 

 



 35

 

I detta avsnitt analyseras det empiriska resultatet. Vi kommer bland annat att analysera ett 

antal företag där vi jämför företagens branschindex med generalindexet för att undersöka 

om det uppstår någon förändring. Vi kommer också att ställa de motiven som företagen 

angett mot den genomsnittliga onormala över-/underavkastningen för att se om det 

föreligger något samband mellan dem.  

5. ANALYS 

5.1 Marknadens effektivitet 
 

Som tidigare nämnts i teoriavsnittet så är marknadseffektiviteten uppdelad i tre former. Den 

svaga formen säger att informationen baseras endast på historiska aktiekurser38, men Fama 

hävdar att sådant inte är fallet. Enligt Ross et al. så antar marknaden en halvstark form av 

effektivitet om priserna reflekterar all offentlig tillgänglig information såsom årsredovisningar 

och aktieanalyser. Den starka formen av effektivitet infinner sig när aktiepriser återspeglar 

dels de tidigare nämnda orsakerna men även privat information som ännu inte är publicerad 

skulle inkluderas här. Detta skulle vara ohållbart för investerarna och därmed skull de inte 

kunna göra vinst på att utbyta information. 

Enligt Fama så är marknaden inte effektiv ifall det förekommer några abnormala 

avkastningar39 då priset ska ha anpassat sig till den nya informationen då den når marknaden. 

I vårt empiriska resultat av AAR så visade det på en positiv abnormal avkastning redan 

dagarna före dagen för annonsering. Det vi sedan ser är att det har skett en reaktion på 

marknaden mellan dag -1 och dag 1, det vill säga kring dagen för annonsering. Vid dag 1 så 

sjönk AAR drastiskt och fick därmed en negativ abnormal avkastning. Att det uttrycker sig en 

sådan utveckling redan dagarna innan informationen om en avknoppning når marknaden 

beror på flera orsaker40. En av orsakerna är att företaget går ut i förväg på en särskild plats vid 

en bestämd tidpunkt som till exempel vid en extra bolagsstämma. Detta kan medföra att det 

ger en antydan på att något stort kommer att inträffa och således komma att influera 

aktiepriset. En annan relevant orsak till att det uppstått en abnormal avkastning innan datumet 

för annonsering är att det kan ha uppstått ett informationsläckage såsom insiderhandel. Att vi i 

vår studie har fått ett sådant resultat och om det beror på de ovannämnda orsakerna kan vi inte 

bekräfta men heller inte påstå det motsatta.  

                                                 
38 Ross, Westwrfield & Jaffe (2001), Corporate Finance s.343 
39 Fama, Eugene (1991), Efficient Capital Markets :II ss.1607-1608 
40 Elton, Gruber , Brown, & Goetzmann (2003), Modern Portfolio Theory and Investment Analysis s. 425 
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I utfallet av CAAR kan vi se att redan dagarna före annonsering så har det skett en positiv 

abnormal utveckling och att den är som högst kring dagen för annonsering, det vill säga 

mellan dag -1 och dag 1 och att priset för dagarna efter har stagnerat. Denna typ av kurva är 

väldigt snarlik den kurva som antar den halvstarka formen av effektivitet41. Att denna kurva 

precis som vår antar en nästan helt rät linje efter annonseringsdagen kan bero på att den 

abnormala avkastningen som uppstod under dagen för annonsering räknades även in under de 

följande dagarna42. Enligt den effektiva marknadshypotesen så är marknaden halvstark då 

priserna reflekterar den offentliga informationen. Därmed bör aktiepriserna redan efter dag ett 

ha rättat sig efter den nytillkomna informationen43. Följaktligen kommer de kumulerade 

värdena fortsättningsvis inte att stiga efter annonseringsdagen. Ibland kan en annonsering ske 

sent på dagen eller också i vissa fall efter stängning. Att kursen fortsätter att stiga även efter 

dag 1 kan bero på detta44. Även om CAAR visar på en positiv abnormal avkastning så vill vi 

här förtydliga att det inte gäller för alla företagen i studien. I studien så fick vi en spridning 

för dag -1 mellan -18,70 % till 83,79 % för Astra Zeneca respektive Emitor Holding. För dag 

1 låg spridningen mellan -18,10 % ti1l 14,26 % för Öresund respektive HQ.SE. Eftersom 

beräkningarna utgår ifrån ett genomsnittligt onormal över-/underavkastning för alla företagen, 

så kan till exempel de tidigare nämnda företagen ge en missvisande bild på hur utvecklingen 

ter sig under hela eventfönstret och reaktionen för dag -1 och dag 1. Skulle den procentuella 

skillnaden varit mer jämn mellan företagen så kanske det skulle ge ett positivt AAR vid dag 1. 

Då det blir så stora skillnader mellan dag -1 och dag 1, så ville vi se ifall det förelåg någon 

skillnad om man istället gör beräkningar utifrån marknadsindexet för enskilda branscher. 

. 

 

5.2 Branschindex gentemot Generalindex 
 
I undersökningen användes ett generalindex för samtliga företag. För att se om det skulle ge 

ett annat resultat med det branschspecifika indexet så har vi analyserat fyra slumpmässigt 

utvalda företag som alla tillhör olika branscher med respektive branschindex. Vi ville 

undersöka ifall det branschspecifika indexet ger ett högre AR än generalindexet och hur dagen 

då företagen annonserar en avknoppning har påverkat de enskilda branscherna. 

                                                 
41 Elton, Gruber , Brown, & Goetzmann (2003), Modern Portfolio Theory and Investment Analysis s.424 
42 Ibid ss.242-243 
43 Ibid 
44 Ibid 
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Vi har i figur 5.1 här nedan sammanställt de fyra utvalda företagen med respektive 

branschtillhörighet. 

FÖRETAG: BRANSCHTILLHÖRIGHET: 
Bergman & Beving Grossist 
Fabege (Drott) Fastigheter 
Gunnebo Industri 
Öresund Investment & Förvaltning 

Figur 5.1 Företagen och dess branschtillhörighet 
Källa: Egen 

 

I figur 5.2 ser vi skillnaden på AR för Bergman & Beving med de olika indexen som sedan 

sammanställts i diagrammet. Då det har blivit olika AR så kan man utgå ifrån att det har skett 

en reaktion mellan dagarna -1 och 1 för de bådas AR. Dag 1 visade på en negativ abnormal 

avkastning i båda fallen. Det vi lägger märke till är att det blivit ett bättre utfall på AR med 

AFGX och att det branschspecifika indexet för grossist (AFINGR), påverkades lika mycket 

som generalindexet vid dagen för annonseringen. Dock kunde vi inte fastställa om orsaken 

berodde på dagen för annonsering för det branschspecifika indexet. 

AR för Bergman & Beving

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

Dag -5 Dag -4 Dag -3 Dag -2 Dag -1 Dag  1 Dag  2 Dag  3 Dag  4 Dag  5

AFGX

AFINGR

 
Figur 5.2 Diagram över Bergman & Bevings AR 

Källa: Egen  
 
 

I figur 5.3 på nästa sida ser vi hur Fabeges AR med generalindexet (AFGX) har utvecklats 

jämfört med AR för det branschspecifika indexet för fastigheter (AFFIFA). Det vi kan se är 

att branschindexet gett en bättre avkastning med en positiv abnormal avkastning för alla dagar 

inom eventfönstret. Medan med generalindexet så ser vi en negativ abnormal avkastning från 

dag 1 till dag 5.  
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AR för Fabege ( Drott )
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AFGX

AFFIFA

 
Figur 5.3 Diagram över Fabeges AR 

Källa: Egen  
 

 

I figur 5.4 så sammanställs Gunnebos AR med generalindexet och indexet för industri 

(AFIN). Gunnebo har ett AR som varit jämlik med de båda indexen som använts. Det som 

dock skiljer dessa AR åt är att det gett en konstant negativ avkastning för generalindexet 

medan det branschspecifika indexet gav en positiv abnormal avkastning vi dagarna -5 och -4. 

Samtidigt så har det skett en reaktion för de båda indexen vid dag -1 och dag 1 då 

annonseringen för avknoppningen skedde.  

AR för Gunnebo

-8,00%

-7,00%

-6,00%

-5,00%

-4,00%

-3,00%

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

Dag -5 Dag -4 Dag -3 Dag -2 Dag -1 Dag  1 Dag  2 Dag  3 Dag  4 Dag  5

AFGX

AFIN

Figur 5.4 Diagram över Gunnebos AR 
Källa: Egen  
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I figur 5.5 som visar här nedan så visas en negativ abnormal avkastning inom hela 

eventfönstret för både generalindex och det branschspecifika indexet för investment (AFFIF) 

Här kan vi se att de båda indexen nådde sin kulmen vid dag -1 för att sedan de två 

efterföljande dagarna sjunka märkbart. Dag 4 och 5 så har det stigit igen men det är 

fortfarande en negativ abnormal avkastning. Vi kan därmed se en viss reaktion kring dagen 

för annonsering. 

AR för Öresund

-25,00%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%
Dag -5 Dag -4 Dag -3 Dag -2 Dag -1 Dag  1 Dag  2 Dag  3 Dag  4 Dag  5

AFGX
AFFIF

 
Figur 5.5 Diagram över Öresunds AR 

Källa: Egen 
Utifrån de diagram som har analyserats huruvida branschindexet påverkats av 

annonseringsdagen eller inte är svårt att avgöra. Detta för att det har gett en reaktion för både 

det branschspecifika indexet och generalindexet kring dag -1 och dag 1 i samtliga fallen. Efter 

att ha analyserat dessa fyra företag så kan vi inte bedöma ifall det branschspecifika indexet 

ger ett bättre AR än generalindexet eller vice versa eftersom vi endast har tittat på fyra företag 

och dessa utgör endast en liten del av totalundersökningen. Även om det branschspecifika 

indexet har gett ett bättre AR i tre fall utav fyra så är det ändå fortfarande svårt att avgöra att 

just detta index skulle vara bättre än generalindexet.  

5.3 Motiven gentemot AR  
 
I vår analys gällande sambandet mellan motiven och den abnormala avkastningen, så 

beräknade vi varje företags genomsnittliga abnormala avkastning inom eventfönstret. 

Företagen delades upp efter högst respektive lägst genomsnittlig abnormal avkastning inom 

eventfönstret. Utifrån det så sammanställdes företagens motiv och deras huvudmotiv. 

Pharmacia Corporation var ett av de företagen med lägst genomsnittlig abnormal avkastning 

inom eventfönstret på -8,37 %. Men då prospektet för detta företag inte hittades så kunde vi 
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därmed inte ta med det i tabellen och fick välja Beijer som låg efter Pharmacia Corporation 

med lägst genomsnittlig abnormal avkastning inom eventfönstret (se i bilaga 6 s.72). Efter att 

ha sammanställt motiven gentemot genomsnittlig abnormal avkastning inom evenfönstret så 

gick det ändå inte att hitta något samband mellan dessa. Detta kan bero på flera orsaker. En 

orsak kan vara att företagen anger samma motiv men det har gett olika resultat på den 

genomsnittliga abnormala avkastningen.  Därför är det svårt att avläsa om det verkligen finns 

ett samband. En annan orsak kan även vara enligt analytikern Peter Irblad att företagen har 

dolda motiv som inte nämns i prospekten. Detta kan bero på menar han vidare att företagen 

inte vill förknippas med det avknoppade företaget på grund av till exempel politiska aspekter.  

 

Företag med högst AR AR Motiv Varav huvudmotiv 
Atle 17,52% Fokusering, Tillväxt & 

Expandering 
Expandering 

Emitor Holding 31,57% Tillväxt & Expandering Tillväxt 
HQ.SE Aktiespar 12,81% Fokusering, Flexibilitet, 

Tillväxt &Aktieägarvärde 
Fokusering, Tillväxt 
& Aktieägarvärde 

Raysearch Laboratories 25,42% Tillgång till 
kapitalmarknaden & 
Aktieägarvärde 

Tillgång till 
kapitalmarknaden & 
Aktieägarvärde 

Figur 5.1 Företag med högst AR kontra motiven 
Källa: Egen 

 

Företag med lägst AR AR Motiv Varav huvudmotiv 
Astra Zeneca -15,65% Fokusering, Tillväxt, 

Expandering & 
Aktieägarvärde 

Expandering & 
Aktieägarvärde 

Beijer -7,40% Fokusering, Flexibilitet, 
Tillgång till 
kapitalmarknaden & 
Aktieägarvärde 

Aktieägarvärde 

Peab -9,86% Fokusering & 
Aktieägarvärde 

Fokusering & 
Aktieägarvärde 

Öresund -17,18% Fokusering & Flexibilitet  Fokusering & 
Flexibilitet  

Figur 5.2 Företag med lägst AR kontra motiven 
Källa: Egen 

 



 41

5.4  Eventstudiens resultat 
 

Resultatet av eventstudien med tillämpning av marknadsmodellen kan ifrågasättas. 

Beräkningarna av den abnormala avkastningen erhölls av differensen mellan den faktiska och 

den estimerade avkastningen. Eftersom det här handlar om de estimerade värdena så kan det 

finnas underlag för hur pass pålitliga dessa estimeringsvärden är. Vissa av de studerade 

företagen gav endast negativa avkastningar inom eventfönstret och kan därmed medföra 

konsekvenser för AR, AAR och CAAR och därmed ge missvisande resultat. Vi använde 

dessutom samma alfa- och betavärde för samtliga studerade företag, vilket då kan förbättra 

vissa företags abnormala avkastning men samtidigt också försämra resultaten. Förutom 

regressionskoefficienterna kan även valet av index påverka resultatet. Vi valde AFGX i 

studien men kanske skulle det ge ett annat och bättre resultat med till exempel 

Stockholmsbörsens egna index. Detsamma gäller om vi skulle ha använt branschindexet för 

alla företagen inom respektive bransch. I vår analys av de fyra utvalda företagen med 

respektive branschindex så kunde vi inte fastställa om detta index påverkades av dagen för 

annonsering eller inte.  
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I detta avsnitt kommer vi att sammanfatta det vi fick fram i vår analys och redogöra för 

våra slutsatser. 

 

6. SLUTSATS 
 
Vår studie visade på att de företagsavknoppningar som skett enligt Lex Asea mellan åren 

2000 och 2005 visade på en positiv abnormal avkastning. Detta styrks i utfallet av den 

kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen (CAAR). Då det har visat på en positiv 

abnormal utveckling så anses marknaden vara effektiv. Dock bör det påpekas att inte alla 

företagen i studien följer samma utveckling vid dagen före dagen för annonsering och dagen 

efter. Vissa av företagen har haft en negativ abnormal utveckling. Studien visade också att det 

inte gick att fastställa om det finns ett samband mellan de motiv som företagen har angivit och 

företagens abnormala avkastning. I vår jämförelse av branschindex för de specifika 

branscherna kunde vi inte fastlägga om det indexet skulle ha påverkats av dagen för 

annonsering. Vi kunde heller inte uttyda om branschindexet skulle ge en bättre abnormal 

avkastning än generalindexet. Våra slutsatser kring studien sammanfattas här:  

 

• De företagsavknoppningar som skett enligt Lex Asea mellan åren 2000 och 2005 har 

visat på en positiv abnormal avkastning 

 

• Det går inte att antyda att det finns ett samband mellan motiven som företagen har 

angivit och den abnormala avkastningen 

 

• Det går inte heller att antyda att ett branschindex skulle ge bättre abnormal avkastning 

än vad generalindexet skulle ha gett.  
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I detta avsnitt följer en kritisk granskning mot den metod vi valt och vi kommer även att 

diskutera validitet och reliabilitet. 

 

7. KRITISK GRANSKNING 

7.1 Metodkritik  
  

Eventstudie är enligt MacKinlay ett utmärkt mätinstrument för beräkning av den abnormala 

avkastningen45. Den modell vi tillämpar för vår eventstudie är marknadsmodellen. Den 

används även för uppskattning av de olika företagens regressionskoefficienter. I vår 

undersökning har vi använt oss av samma alfa- och betavärde. Detta kan därmed påverka den 

onormala över-/underavkastningen eftersom den kan visa sig högre eller lägre än vad den 

egentligen kunde ha varit ifall vi använt de olika företagens verkliga alfa- och betavärden. 

Samtidigt så kan även de riktiga värdena ge en missvisning av den verkliga abnormala 

avkastningen. Seth Armitage, som är en amerikansk forskare har observerat dessa vaga 

parametrar som marknadsmodellen består av. Han menar dock att trots detta så är denna 

modell fortfarande den mest användbara modellen för uppskattning av den abnormala 

avkastningen då det inte finns andra modeller som är lämpligare för detta syfte46. Som 

tidigare nämnt så anser även MacKinlay eventstudie är det mest lämpliga mätinstrument inom 

ekonomi och finansiering. Vi anser ändå att studiens resultat bör tolkas med viss vaksamhet. 

 

Vidare kan även diskuteras hur pass korrekta datumen för annonsering är eftersom dessa 

fastställs utifrån vår egen tolkning genom elektroniska sökningar. Om detta datum som 

annonserar avknoppningen inte stämmer med det verkliga så ger eventfönstret inget utslag. 

Därmed inte heller någon respons på vad den nya informationen ger, det vill säga då kan vi 

inte fastslå huruvida marknaden är effektiv eller inte. 

 

Vi ställer oss även frågan om estimeringsfönstrets längd vid tillämpning av modellen har 

någon relevant betydelse. Vi fastställde denna period till tre månader men det går även att 

välja en längre period såsom sex månader och om vi då skulle få ett annorlunda utfall. Vi kan 

inte exakt besvara den frågan då vi inte har undersökt den möjligheten, men vi tror inte att det 

skulle ge oss ett mer rättvist resultat.  

                                                 
45 MacKinlay 
46 Seth Armitage ; Journal of Economic Survey, 1995:25 
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I valet av Index så bestämde vi oss för att använda Affärsvärldens generalindex (AFGX). Det 

kan diskuteras om det var ett rätt beslut av Index eller om vi istället skulle ha använt oss av de 

branschspecifika Indexen. Det fanns inte tid för att undersöka dessa Index och därför ställer vi 

oss ovetande till detta. Däremot så är AFGX ett brett Index som mäter den genomsnittliga 

kursutvecklingen på stockholmsbörsen47och anses vara ett trovärdigt Index. 

7.2 Validitet 
 

I vår undersökning har vi använt oss av företagens aktiekurser och generella index för att mäta 

om det har uppstått några onormala över-/underavkastningar i samband med annonsering för 

avknoppningar. Därefter undersöker vi den procentuella förändringen hos respektive företag 

och jämför det med varandra i syftet att kunna konstatera onormal över-/underavkastning. 

Enligt vår egen uppfattning så anser vi att vi använt de mest lämpliga måttenheter för att 

kunna uppnå vårt syfte48. Vi kan inte komma på något annat tillvägagångssätt för identifiering 

av måttenheter för att kunna mäta eventuella onormala avkastningar. Vi anser därför också att 

vår studie har hög validitet då vi tycker att avsikten med mätningen är uppfylld. 

 

7.3 Reliabilitet  
 

Eventstudier är vanligt förekommande och har sedan 1970-talet vuxit till att bli ett väl 

användbart instrument i syftet att mäta en eventuell onormal över-/underavkastning. Vårt val 

av metod för eventstudien blev marknadsmodellen. Med ledning av våra handledare antog vi 

fasta regressionskoefficienter det vill säga ett alfavärde på 0 och ett betavärde på 1 till alla 

företag som undersöktes. Vi valde Affärsvärldens generella Index och inga branschspecifika 

Index. Huruvida tillförlitligt detta hade blivit är för oss ovetande. Det skulle kanske ge ett mer 

specifikt resultat då vi skulle anta ett branschindex och beräkna alfa och beta. Huruvida de 

mått vi har använt är ett bra sätt att mäta på eller inte kan vi inte riktigt svara på då vi inte har 

jämfört det med något annat. Vi anser dock att reliabiliteten är relativt hög i den meningen att 

denna typ av modell anses vara den bästa enligt MacKinlay (1997) för detta ändamål.  

 

Med risk för att göra slarvfel i våra beräkningar så har vi använt oss av Excel för att få så 

korrekta uträkningar som möjligt. Med risk för att åstadkomma slarvfel vid insamlingen av 

                                                 
47 www.afv.se 
48 Ejvegård, R (2003). Vetenskaplig metod s.70 
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kursdata så har vi så noga som möjligt gått igenom dessa flera gånger för att försäkra oss om 

att vi har fått korrekta siffror.  
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I detta avsnitt som avslutar vår studie diskuteras det kring studiens slutsatser utifrån teorier 

och tidigare forskning och intervjun med aktieanalytikern Peter Irblad på Absolute Capital 

management. 

 

 

8. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
Vår eventsudie visade att i de flesta fallen av de studerade företagen så pekar det på en 

abnormal aktieutveckling redan dagarna före dagen för annonsering. I den genomsnittliga 

beräkningen för den abnormala avkastningen så får vi fram att det skett en positiv 

aktieutveckling redan dagarna före dagen för annonsering. Mellan dag -1 och dag 1 kan vi 

även då se att det har uppstått en slags reaktion. Sedan vid dag 1, det vill säga dagen efter 

annonsering så sjunker aktiepriset drastiskt. Vad vi då kan utgå från är att det kan ha skett en 

fördröjning av eventet och att reaktionen för ett positivt abnormal avkastning kanske inträffar 

senare. Med den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen så får vi en annan 

utveckling av AAR. Den visar på att utvecklingen för den abnormala avkastningen är positiv. 

Enligt Elton et. al så antar denna utveckling den halvstarka formen av effektivitet då 

aktiepriset baseras på den information som når marknaden. Detta bekräftas även av Vinell 

et.al som menar att denna form av effektivitet ligger närmast den som används på 

aktiemarknaden i Sverige. Detta bekräftas ytterligare i tidigare forskning av bland andra 

Barber et al. Han menar att de flesta fungerande ekonomierna med moderna börser antar den 

halvstarka formen av marknadseffektivitet. På frågan vi ställde till vår analytiker Peter Irblad 

om han anser marknaden vara effektiv, så svarade han att det varierar. Han svarar vidare att 

marknaden lär sig snabbt och att vi de tillfällen då marknaden sett att tidigare avknoppningar 

har lett till ett värdeskapande och en stigande aktiekurs så reagerar marknaden snabbare vid 

nästa avknoppning. Med andra ord så går marknadseffektiviteten upp. Han anser att den 

svenska marknaden är relativt effektiv men att det också kan finnas ineffektivitet. I de fallen 

då vi har fått ett negativt utfall på de studerade företagens enskilda AR i så kan det tänkas att 

marknaden har agerat ineffektivt. Detta kan vi inte bekräfta men heller inte helt förkasta.  

 

I vår studie så sammanställde vi samtliga företags motiv för avknoppningen genom att titta på 

deras prospekt. De mest förekommande motiven var fokusering, expandering, tillväxt och 

aktieägarvärde. Detta bekräftades även av Miles & Rosenfeld där de nämnda motiven är 
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vanliga inom avknoppningar enligt Lex Asea. Enligt vår analytiker så är vanligtvis motivet 

med avknoppningen att skapa värden men att detta inte alltid är synonymt med långsiktigt 

sparande. I vissa fall kan det förekomma att då man har insett att det fanns betydande 

synergier mellan verksamheterna så har företagen köpt tillbaka det avknoppade företaget. Han 

menar också att ibland kan det förekomma dolda motiv som företaget inte alltid vill ange. Han 

understryker att det är viktigt att veta för vem avknoppningen gynnar och det kan vara 

exempelvis styrelsen, ledningen eller aktieägarna. Det må vara så att ledningen vill bli av med 

ett bolag som förlorar pengar och drar ner ledningens bonus eller värdet på deras optioner.  

 

Avslutningsvis kan nämnas att det har varit en intressant resa genom studiens gång. När det 

gäller tillämpning av eventstudie så kunde inte vi i förväg förutspå vilket resultat det skulle 

ge. Ibland kunde utfallen förvåna oss då vi stundtals fick såna avvikande resultat i studien för 

varje enskilt företag. I slutändan så bestäms det av resultaten utifrån AR, AAR och CAAR. 

Huruvida exakta de estimerade värdena är så kan det medföra konsekvenser för dessa olika 

utfall. Den diskussion kring resultatet och studien som här tas upp är mestadels spekulationer 

och vi har inte kunnat avgöra vad som är rätt eller fel, då det inte finns några givna svar.  

 

 8.1 Vidare forskning  
 
Under tiden vi genomförde vår undersökning så diskuterade vi hur vi kunde utveckla vår 

studie. Vi kom då fram till att man bland annat kan tillämpa flera modeller för eventstudien. 

Detta för att kunna jämföra och urskilja de olika utfallen av de abnormala avkastningarna.  

Det skulle vara intressant att undersöka ett längre estimeringsfönster och ett postevent för att 

kunna uttyda utvecklingen en tid efter avknoppningen. Slutligen skulle en vidare forskning 

vara att ställa generalindexet mot de branschspecifika Indexen där man delar in företagen i 

tillhörande bransch för att sedan se ifall en viss bransch ger en bättre utveckling av den 

abnormala avkastningen. 
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BILAGA 1 
 

UTDELANDE BOLAG UTDELAD AKTIE INFORMATIONSDATUM 
 

Assidomän Billerud 2000-10-27 
AstraZeneca Syngenta 1999-12-02 
Atle Studsvik 2001-02-19 
Beijer Beijer Electronics 2000-01-31 
Bergman & Beving Addtech 

Lagercrantz Group 
2001-02-05 

Bilia KFAB 2003-05-26 
Bure Equity Observer 2001-03-09 
Bure Equity Capio 1999-11-01 
Emitor Holding FormPipe Software 2004-11-24 
Fabege (Drott) Bostad AB Drott 2004-08-03 
Fabege (Wihlborg) Wihlborgs Fastigheter 2004-12-13 
Fast. AB Balder Enlight International 2005-06-27 
Gunnebo Gunnebo Industrier 2004-12-20 
HQ.SE Aktiespar HQ.SE Fonder 2001-03-20 
Kinnevik Investment Invik 2005-02-03 
Kinnevik A Transcom WorldWide A 2001-02-20 
Kinnevik B Transcom Worldwide 2001-02-20 
Midway Holding Sensys 1999-11-01 
MNW deo.com 2000-04-26 
MTG A Metro A 2000-04-18 
MTG B Metro A och B 2000-04-18 
NSP Holding LightLab Sweden  2005-08-15 
Peab Brinova 2002-12-12 
Pharmacia Corp (nu Pfizer) Monsanto 2001-11-28 
Poolia Uniflex 2004-09-08 
RaySearch Laboratories  Taurus Development 2003-04-28 
Riddarhyttan Sv.Koppar 2000-12-15 
Sagax Effnet Holding 2004-05-27 
Teleca Epsilon/Sigma 2001-01-24 
Öresund TMT One 2000-02-22 
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BILAGA 2 
 

Kort företagsbeskrivning av företagen som ingår i undersökningen  
 
 

AssiDomän: Sveaskog (f.d. Assi domän) förvaltar ett stort skogskapital och levererar 

förnyelsebar råvara till en framgångsrik skogs- och träindustri samt till en växande 

energisektor49.  

 

AstraZeneca: Är ett av världens ledande läkemedelsföretag50. 

 

Atle: Atle Industri AB är ett ägarbolag med en portfölj av 3 bolag inom industri och handel.51 

 

Beijer: Beijer är en stark och tongivande aktör på den Nordiska automationsmarknaden. Med 

gedigen kunskap och högkvalitativa produkter hjälper vi våra slutkunder och 

samarbetspartners att automatisera.  Levererar produkter och större systemlösningar där 

kraven på integration med andra system och driftsäkerhet är högt ställda52. 

 

Bergman & Beving: Bedriver verksamhet inom samtliga delar av värdekedjan. De förser 

industri- och byggsektorn i norra Europa med verktyg, förnödenheter och komponenter53. 

 

Bilia: Bilia är Nordens ledande företag inom service och försäljning av personbilar och 

transportbilar samt tilläggstjänster54. 

 

Bure Equity: Bure är ett investeringsbolag med huvudinriktningen att vara en långsiktig 

ägare till onoterade bolag med god intjäning. Som en tydlig huvudägare och med 

utgångspunkt i operationell effektivitet och bolagens kapitalstruktur skapas värde till Bures 

aktieägare55. 

 

 

                                                 
49 www.sveaskog.se 
50 www.astrazeneca.se 
51 www.google.se sökord: Atle 
52 www.beijer.se 
53 www.bb.se 
54 www.bilia.se 
55 www.bure.se 
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Emitor Holding: Ett snabbt växande svenskt företag som arbetar med egna produkter för 

satellit och kabel TV marknaden56. 

 

Fabege: Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med kommersiella lokaler och projekt 

i stockholmsregionen57. 

 

Fastighets AB Balder: Är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på 

kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö58. 

 

Gunnebo: Internationell säkerhetskoncern med tillverkning av produkter för bland annat 

säkerhet, lyftteknik samt specialprodukter för verkstadsindustrin59. 

 

HQ.SE: Är ett företag som är nätmäklare60 

 

Kinnevik Investment: Bolagets verksamhet består i att långsiktigt utveckla rörelsedrivande 

företag som till exempel jordbruksverksamhet inom Mellersta Sveriges Lantbruks AB61.  

 

Midway Holding: Är en börsnoterad koncern sedan 1989 som är uppbyggd av 12 helägda 

företag inom segmenten Teknik och Handel. Utöver de helägda företagen har Midway ägande 

i intressebolag och har även en aktiv värdepappersförvaltning62. 

 

Modern Times Group (MTG): Är ett internationellt medieföretag vars kärnverksamhet 

återfinns inom TV. MTG är den största fri- och betal TV-operatören i Norden och i Baltikum. 

MTG har även det största kommersiella radionätverket i Norra Europa med mera63. 

 

Nordic Service Partners Holding AB (NSP): Förvärvar och utvecklar varumärken inom 

restaurang- och servicenäring. Organisationen är anpassad till att hantera olika typer av 

verksamheter parallellt64.  

 

                                                 
56 www.emitor.se  
57 www.fabege.se 
58 www.balderfast.se 
59 www.gunnebo.se 
60 www.google.se sökord: hq.se aktiespar 
61 www.kinnevik.se 
62 www.midway.se   
63 www.mtg.se  
64 www.nordicservicepartner.se   
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Peab: Är ett företag inom bygg och anläggning. I koncernen ingår även byggrelaterade 

industriföretag inom betong och Prefab, berg/grus, transporter, asfalt med flera65. 

 

Poolia: Poolia börsnoterades 1999 och deras tjänsteområden är personaluthyrning och 

bemanningsentreprenader66.  

 

RaySearch Laboratories: Är ett medicintekniskt företag som utvecklar programvara för 

strålbehandling av cancer67. 

 

AB Sagax: Är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla, och förvalta 

fastigheter och fastighetsbolag68. 

 

System Separation: Är ett företag inom kemimarknaden. Deras huvudsakliga marknader är 

Power Generating och Marine Industries69. 

 

Teleca: Är ett världsledande konsultföretag som utvecklar och integrerar avancerade 

programvar- och IT-lösningar. Företaget finns i 17 länder och består av cirka 3500 

experter70.  

 

Riddarhyttan AB: Är ett prospekteringsbolag med förekomster av bas- och ädelmetaller i de 

Nordiska länderna71. 

 

Öresund: Investment AB Öresund är ett investeringsbolag som bedriver 

förvaltningsverksamheter72.  

                                                 
65 www.peab.se 
66 www.poolia.se 
67 www.raysearch.se   
68 www.sagax.se 
69 www.systemseparation.se   
70 www.teleca.se   
71 www.riddarhyttan.nu 
72 www.oresund.se  
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BILAGA 3 
 
 

FÖRETAG: Dag -5 Dag -4 Dag -3 Dag -2 Dag -1 Dag  1 Dag 2 Dag  3 Dag 4 Dag  5 
Assidomän 1,21% 0,60% -1,77% -0,30% 2,14% 0,00% -1,48% -2,91% -6,18% -6,96%
Astra Zeneca -4,22% -5,31% -3,73% -1,45% -3,73% -0,27% 7,77% 4,46% -1,19% 0,81%
Atle 21,79% 21,32% 20,85% 22,75% 19,47% 0,00% 0,32% -0,32% -0,32% -0,64%
Beijer 13,74% 11,10% 18,32% 10,65% 12,73% 1,27% 3,02% 2,14% -2,85% -0,83%
Bergman & Beving 9,50% 7,07% 6,70% 5,75% 3,91% 1,27% 3,91% 4,37% 3,91% 7,07%
Bilia 0,00% -0,95% -0,47% -0,94% -1,87% -0,47% -0,47% -2,78% -1,87% -1,87%
Bure Equity (1999) 2,85% 2,62% 0,99% -1,92% -1,92% 2,20% 2,00% 4,94% 0,99% 0,99%
Bure Equity 0,90% 3,26% 3,72% 2,29% 0,22% 0,22% 0,45% 4,17% 3,76% 5,19%
Emitor Holding 53,33% 57,71% 90,86% 76,59% 88,95% 3,24% 12,50% 4,94% -8,00% -12,84%
Fabege (Drott) 1,01% 1,26% 1,26% 1,26% 0,50% -0,50% -1,47% -1,47% -0,50% -0,99%
Fabege (Wilhborg) 3,36% 2,97% 2,59% 2,97% 1,09% -1,42% -1,42% -1,77% -1,77% -1,07%
Fast. AB Balder 64,71% 47,37% 47,37% 46,09% 22,63% -10,16% -21,13% -6,67% -11,58% -11,11%
Gunnebo 2,86% 2,53% 1,89% 1,89% 1,57% -4,14% -4,71% -4,43% -2,70% -1,22%
HQ.SE Aktiespar -4,67% -0,69% 5,93% 2,14% -1,38% 2,88% 4,38% 8,33% 0,00% -2,72%
Kinnevik A -5,38% -8,41% -4,32% 0,00% -1,30% 1,63% 6,20% 1,03% 5,38% 5,38%
Kinnevik B -5,10% -1,84% 0,00% 0,00% 2,76% 0,68% 4,93% 6,43% 6,43% 5,67%
Kinnevik Invest. 3,79% 4,18% 1,86% 0,74% -0,73% -0,73% -2,84% -3,52% -1,79% -2,14%
Midway Holding 2,49% 0,98% -1,44% -1,91% -1,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,49% 1,98%
MNW -8,11% -6,08% -5,48% -2,30% 1,19% -0,58% 0,00% 1,80% 1,19% -15%
MTG A 5,26% -2,44% -9,09% -0,25% 14,29% -3,61% -6,98% -4,76% -5,88% 0,00%
MTG B -8,16% -6,90% -2,88% 6,30% 9,46% -9,19% -7,96% -7,64% -6,90% -7,64%
NSP Holding 25,00% 25,00% 11,11% 11,11% 11,11% 0,00% 0,00% 11,11% 11,11% 25,00%
Peab -2,65% -3,05% 0,00% 3,02% 1,74% -0,42% -1,24% -1,45% -1,65% 0,00%
Pharmacia Corp. 1,13% 2,39% 1,44% 1,65% 1,34% 5,24% 3,80% 4,24% 5,35% 5,58%
Poolia -2,53% -1,10% -1,10% 0,00% 0,00% 0,37% 0,37% 0,37% 0,75% 0,37%
RaySearch Lab. 44,83% 50,00% 45,83% 27,27% 44,83% 16,67% 16,67% 23,53% 16,67% 16,67%
Riddarhyttan 0,00% 1,45% 6,87% 0,00% 1,45% 7,70% 7,70% 14,76% 16,68% 32,10%
Sagax 3,02% 0,00% -0,42% -1,24% 2,58% 3,91% 6,22% 9,63% 10,14% 13,27%
Teleca 8,92% 5,94% 2,20% 1,31% -0,43% 8,16% 10,74% 6,42% 3,11% 1,53%
Öresund -0,68% 0,00% -0,34% -0,34% 0,86% -3,61% -6,37% -6,37% -4,23% -5,77%
Rit: 7,61% 7,03% 7,96% 7,10% 7,73% 0,68% 1,16% 2,29% 0,95% 1,69%
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BILAGA 4 
 
 

FÖRETAG: Dag -5 Dag -4 Dag -3 Dag -2 Dag -1 Dag  1 Dag  2 Dag  3 Dag  4 Dag  5 
AssiDomän 13,27% 12,66% 10,29% 11,76% 14,20% 12,06% 10,58% 9,15% 5,88% 5,10%
AstraZeneca -19,19% -20,28% -18,70% -16,42% -18,70% -15,24% -7,20% -10,51% -16,16% -14,16%
Atle 28,78% 28,31% 27,84% 29,74% 26,46% 6,99% 7,31% 6,68% 6,68% 6,36%
Beijer -0,59% -3,22% 3,99% -3,68% -1,59% -13,05% -11,31% -12,19% -17,17% -15,16%
Bergman & Beving 7,79% 5,37% 4,99% 4,05% 2,21% -0,43% 2,21% 2,66% 2,21% 5,37%
Bilia -0,85% -1,80% -1,33% -1,80% -2,72% -1,33% -1,33% -3,63% -2,72% -2,72%
Bure Equity (1999) -1,89% -2,12% -3,74% -6,66% -6,66% -2,53% -2,73% 0,20% -3,74% -3,74%
Bure Equity 6,66% 9,02% 9,48% 8,05% 5,98% 5,98% 6,20% 9,93% 9,51% 10,94%
Emitor Holding 48,17% 52,55% 85,70% 71,43% 83,79% -1,92% 7,34% -0,22% -13,16% -18,00%
Fabege (Drott) 0,80% 1,06% 1,06% 1,06% 0,30% -0,70% -1,67% -1,67% -0,70% -1,19%
Fabege (Wilhborg) -0,47% -0,85% -1,23% -0,85% -2,73% -5,25% -5,25% -5,60% -5,60% -4,90%
Fast. AB Balder 60,01% 42,67% 42,67% 41,39% 17,93% -14,85% -25,82% -11,36% -16,27% -15,80%
Gunnebo 0,00% -0,21% -0,86% -0,86% -1,18% -6,89% -7,45% -7,17% -5,45% -3,96%
HQ.SE Aktiespar 6,72% 10,69% 17,31% 13,53% 10,01% 14,26% 15,77% 19,72% 11,39% 8,67%
Kinnevik A -0,93% -3,96% 0,13% 4,45% 3,15% 6,08% 10,65% 5,48% 9,83% 9,83%
Kinnevik B -0,65% 2,60% 4,45% 4,45% 7,21% 5,12% 9,38% 10,88% 10,88% 10,12%
Kinnevik Invest. 2,91% 3,31% 0,99% -0,14% -1,60% -1,60% -3,71% -4,39% -2,67% -3,02%
Midway Holding -2,31% -3,81% -6,23% -6,70% -6,23% -4,79% -4,79% -4,79% -4,31% -2,81%
MNW -3,82% -1,79% -1,19% 1,99% 5,48% 3,70% 4,29% 6,09% 5,48% -10,71%
MTG A 10,26% 2,56% -4,10% 4,75% 19,28% 1,38% -1,98% 0,23% -0,89% 4,99%
MTG B -3,17% -1,90% 2,12% 11,29% 14,45% -4,20% -2,96% -2,64% -1,90% -2,64%
NSP Holding 18,08% 18,08% 4,19% 4,19% 4,19% -6,92% -6,92% 4,19% 4,19% 18,08%
Peab -11,95% -12,34% -9,29% -6,27% -7,55% -9,71% -10,53% -10,74% -10,94% -9,29%
Pharmacia Corp. -10,45% -9,19% -10,14% -9,93% -10,25% -6,34% -7,79% -7,35% -6,23% -6,01%
Poolia -4,35% -2,92% -2,92% -1,82% -1,82% -1,45% -1,45% -1,45% -1,07% -1,45%
RaySearch Lab. 39,96% 45,13% 40,96% 22,40% 39,96% 11,79% 11,79% 18,66% 11,79% 11,79%
Riddarhyttan 2,74% 4,19% 9,61% 2,74% 4,19% 10,44% 10,44% 17,50% 19,42% 34,84%
Sagax 6,70% 3,68% 3,26% 2,44% 6,26% 7,59% 9,90% 13,31% 13,82% 16,95%
Teleca 8,85% 5,87% 2,14% 1,24% -0,49% 8,09% 10,67% 6,36% 3,05% 1,47%
Öresund -15,17% -14,49% -14,83% -14,83% -13,63% -18,10% -20,86% -20,86% -18,73% -20,26%
AAR: 6,20% 5,63% 6,55% 5,70% 6,33% -0,73% -0,24% 0,88% -0,45% 0,29%
CAAR: 6,20% 11,83% 18,38% 24,08% 30,48% 29,75% 29,51% 30,38% 29,93% 30,22%
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BILAGA 5 
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Bilaga 5 forts. 
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Bilaga 5 forts. 
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Bilaga 5 forts. 
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Bilaga 5 forts. 
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Bilaga 5 forts. 
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Bilaga 5 forts. 
 

Gunnebo

-8,00%

-7,00%

-6,00%

-5,00%

-4,00%

-3,00%

-2,00%

-1,00%

0,00%
Dag -5 Dag -4 Dag -3 Dag -2 Dag -1 Dag  1 Dag  2 Dag  3 Dag  4 Dag  5

ARt

 
 

HQ.SE

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Dag -5 Dag -4 Dag -3 Dag -2 Dag -1 Dag  1 Dag  2 Dag  3 Dag  4 Dag  5

ARt

 
 
 
 
 
 



 64

Bilaga 5 forts. 
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Bilaga 5 forts. 
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Bilaga 5 forts. 
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Bilaga 5 forts. 
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Bilaga 5 forts. 
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Bilaga 5 forts. 
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Bilaga 5 forts. 
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Bilaga 5 forts. 
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BILAGA 6 
 

FÖRETAG: AR: 
Assidomän 10,50%
AstraZeneca -15,65%
Atle 17,52%
Beijer -7,40%
Bergman & Beving 3,64%
Bilia -2,02%
Bure Equity (1999) -3,36%
Bure Equity 8,17%
Emitor Holding 31,57%
Fabege (Drott) -0,17%
Fabege (Wilhborg) -3,27%
Fast. AB Balder 12,06%
Gunnebo -6,96%
HQ.SE Aktiespar 12,81%
Kinnevik A 4,47%
Kinnevik B 6,44%
Kinnevik Investment -0,99%
Midway Holding -4,68%
MNW 0,95%
MTG A 3,65%
MTG B 0,84%
NSP Holding 6,14%
Peab -9,86%
Pharmacia Corp. -8,37%
Poolia -2,07%
RaySearch Lab. 25,42%
Riddarhyttan 11,61%
Sagax 8,39%
Teleca 4,72%
Öresund -17,18%
Genomsnittlig AR för 2,90%
eventfönstret:   

 

 


