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Titel: Företagsförvärv – Hur påverkas börskursen? 
 
Bakgrund: Idag är världsekonomin väldigt komplex och globaliserad. Det är näst intill omöjligt 
att beskriva en ekonomisk företeelse utan att redogöra för en serie av händelser som leder fram 
till fenomenet. Media är ett väldigt viktigt forum för hur aktiekursen skall utvecklas. Det är via 
den som spekulanter på marknaden får sin information och skapar sig en uppfattning om 
marknaden.. Ett företag kan förvärva ett annat med anledning av en rad olika motiv såsom ökad 
lönsamhet genom synergieffekter, ökad konkurrenskraft genom större marknadsandel.  
 
Problem: Företagen kan även räkna på vilka synergieffekter man uppnår genom ett uppköp, 
vilket kan vara ett tillräckligt köpmotiv.  Problemet vid beräkningar av synergieffekter är att i 
teorin kan dessa verka fördelaktiga i större utsträckning än vad som i praktiken är möjligt att 
genomföra.  
 
Syfte: Undersökningens huvudsyfte är att visa hur företags aktiekurser påverkas vid förvärv. 
Delsyftet är att visa om samband finns mellan börskursens utveckling och det bakomliggande 
motivet till förvärvet. 
 
Avgränsningar: Undersökningen begränsas till att bara ta upp hur de senaste 3 årens förvärv 
påverkar börskursen för 10st slumpmässigt utvalda budgivande bolag från skiljda branscher på 
stockholmsbörsens LargeCap-lista.   
 
Metod: Händelsefönstret för vilken respektive transaktion beräknas kommer att vara 2 dagar 
innan offentliggörandet av förvärv, dagen för offentliggörande samt 1 dag efter förvärvet. De 
händelser som kommer observeras är förvärv som 10 bolag på stockholmsbörsens LargeCap-lista 
gjort under 3 år. Därefter försöker samband att hittas mellan de olika affärshändelserna och varför 
kursen utvecklats som den gjort samt försöka belysa om samband finns mellan variablerna: 
motivet till förvärvet och börskursens utveckling. 
 
Slutsatser: Det aktieägarna förlorar på idag i förlorat aktievärde måste ses ur ett långsiktigt 
perspektiv. Företag måste få göra förvärv för att kunna växa och förvärva viktiga 
verktyg/möjligheter på marknaden. När dessa förvärv gjorts så har det förvärvande företaget med 
största sannolikhet gjort beräkningar över hur mycket intäkter den nya verksamheten kommer att 
kunna generera, detta i sin tur kommer att påverka aktiekursen längre fram när de 
förhoppningsvis positiva kvartalsrapporterna och årsredovisningarna släpps. Det kan löna sig att 
ha tålamod då företaget kommer att växa i och med sitt/sina förvärv och i framtiden kanske ha en 
stark närvaro på marknaden. 
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1. Inledning  
I bakgrunden ges en kort diskussion kring ämnet aktier och vad som påverkar dess värde på 

marknaden. Vidare diskuteras problematiken kring företagens officiella förklaringar till deras 

handlande medan det i grunden kan ligga andra motiv bakom. 

 

 

1.1 Bakgrund 
Idag är världsekonomin väldigt komplex och globaliserad. Det är näst intill omöjligt att 

beskriva en ekonomisk företeelse utan att redogöra för en serie av händelser som leder fram 

till fenomenet. Media är ett väldigt viktigt forum för hur aktiekursen skall utvecklas. Det är 

via den som spekulanter på marknaden får sin information och skapar sig en uppfattning om  

marknaden. Aktiekursen påverkas av från alla möjliga håll. En händelse som sker i ett av 

världens hörn kan ha stor påverkan på oss i Sverige och vår finansiella marknad. (D. K. Pearce, 

V. V. Roley, 1985) Ett aktuellt exempel kan vara miljöförstörelse. Om ett företag förstör miljön i 

ett annat land så kan det ändå skada företaget här i Sverige (Åkesson, 2006). Ytterligare exempel 

på komplexiteten i världsekonomin kan vara allt från hur räntepolitiken i USA till Kinas 

billiga arbetskraft och höga tillväxt kan ha en direkt påverkan på andra länders ekonomier. 

Priset på ett företags aktie kan även påverkas av ett regeringsskifte i ett land då det kan skapa 

en framtidstro. (Öhman, 2006) (D. K. Pearce, V. V. Roley, 1985) 

 

Aktiemarknaden är något alla mer eller mindre påverkas av. Det kan vara så att  de handlar 

med aktier eller fonder i sin vardag, men även de som inte handlar påverkas indirekt via sitt  

pensionssystem, priserna på bostäder mm. Det avgörande för vad en aktie har för börskurs 

behöver inte alltid finnas på papper utan det kan vara en händelse som att företaget byter VD, 

detta då det kan skapa en framtidstro till företagets visioner. Det kan även vara något som om 

ett företag gör en vinst under en period så kan ändå aktien störtdyka, då spekulanterna på 

börsen hade förväntat sig mer (Ticker, 2006). En börskurs påverkas av hur marknadens 

förväntningar överensstämmer med eller skiljer sig från företagets verkliga prestation samt av 

externa globala faktorer som tidigare nämnts. En del företag är inriktade på att växa med en 

viss % varje år detta kan ske antingen organiskt eller genom att de förvärvar andra företag. Ett 

företag kan förvärva ett annat med anledning av en rad olika motiv såsom ökad lönsamhet 

genom synergieffekter, ökad konkurrenskraft genom större marknadsandel. (Ross, Westerfield, 
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Jaffe, 2002) Denna investering bör i vart fall generera ett högre värde för aktieägarna för att 

affären skall anses som strategiskt lönsam. Hur börskursen påverkas vid uppköpssituationer 

har empiriskt undersökts där flertalet resulterat i att det uppköpta bolagets avkastning varit 

positiv och det förvärvande bolagets avkastning varit negativ. (Ross, Westerfield, Jaffe, 2002) 

 

 

1.2 Problemdiskussion  
Vid ett förvärv så kommer budgivaren att lägga ett bud på ett visst företag. Budet kommer att 

ligga på en högre nivå än vad aktien är värd på marknaden. Den överskjutande delen kallas 

för budpremie, som kan fås fram genom att göra prognoser för ”målföretagets” framtida 

kassaflöden, en så kallad kassaflödesanalys.  Problemet  med att göra prognoser är att de 

bygger på antaganden vilket gör att värderingen blir väldigt subjektiv och det finns aldrig 

någon garanti för att utfallet skall bli just så. För att börskursen skall få en positiv utveckling 

krävs det att marknadens uppfattning överensstämmer med prognosen vid annonseringen av 

förvärvet. Den effektiva marknadshypotesen säger att all information finns tillgänglig för alla 

vilket återspeglas i priset vilket leder till frågan om det verkligen ska förekomma en 

budpremie.   

 

Företagen kan även räkna på vilka synergieffekter man uppnår genom ett uppköp, vilket kan 

vara ett tillräckligt köpmotiv.  Problemet vid beräkningar av synergieffekter är att i teorin kan 

dessa verka fördelaktiga i större utsträckning än vad som i praktiken är möjligt att genomföra. 

Det är lätt att på pappret rationalisera bort delar av organisationen och tro att det sker en 

besparing. Frågan är om detta är lika lätt i praktiken då ett förvärv ofta kommer leda till nya 

rutiner vilket kan innebära organisatoriska svårigheter i och med att den ”nya” organisationen 

inte alltid kommer att vara kompatibel.  

 

Aktiemarknaden är oförutsägbar då en ”positiv” händelse inte nödvändigtvis leder till höjd 

börskurs.  

 

1.3 Syfte 
Undersökningens huvudsyfte är att visa hur företags aktiekurser påverkas vid förvärv. 

Delsyftet är att visa om samband finns mellan börskursens utveckling och det bakomliggande 
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motivet till förvärvet. 

 

1.4 Avgränsningar 
Undersökningen tar upp hur de tre senaste årens (2003-2005) förvärv påverkar värdet för 

aktieägarna för ett visst antal slumpmässigt utvalda budgivande bolag från skiljda branscher 

på stockholmsbörsens LargeCap-lista. Fokus läggs på respektive förvärvs bakomliggande 

motiv och tar inte hänsyn till andra affärshändelser och dess påverkan på kursen. Vidare tas 

ingen hänsyn  till budgivande- respektive målföretagets relativa storlek. Ingen hänsyn tas 

heller till betalningssätt för respektive förvärv. Endast förvärv där ägandet uppgår till minst 50 

procent efter transaktionen tas med.   

 

1.5 Målgrupp 
Uppsatsens målgrupp torde vara aktieägare till de bolag som ingår i undersökningen vilka är 

intresserade av de bakomliggande faktorerna till respektive akties utveckling vid 

företagsförvärv,  individer med intresse för aktiehandel i allmänhet, personer som ämnar 

forska eller undersöka företeelser inom liknande problemområde samt övriga intresserade av 

företagsförvärv och dess bakomliggande motiv och påverkan på värdet för aktieägarna. 

 

1.6 Disposition 
I detta kapitel har vi beskrivit bakgrunden till ämnesvalet, problematiserat samt redogjort för 

vad syftet med denna uppsats är. I nästkommande kapitel beskrivs den vetenskapliga metod 

som använts och där de val vi gjort förklaras. I kapitel tre och fyra presenteras den teoretiska 

referensram som ligger till grund för problemformuleringen och analysen samt för den 

tidigare forskning som gjorts inom ämnet för att ge en bred bas att utgå ifrån. I kapitel fem, 

sex och sju presenteras undersökningens utfall, analys respektive resultat samt vilka slutsatser 

som dragits.     
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2. Vetenskaplig metod 
I detta avsnitt ges en beskrivning samt motivering till de olika synsätt vi valt att göra 

undersökningen på. Det ges även en beskrivning över hur den planerade undersökningen 

kommer att göras med intervjuer, datainsamling mm.  

 

 

2.1 Datainsamling 
För att erhålla en teoretisk grund som underökningen baseras på påbörjades arbetet med en 

litteratursökning inom problemområdet. Litteratursökningen förekom i ämnesaktuella 

tidningsartiklar och pressreleaser, tidigare forskningsarbeten, databaser samt i böcker och 

tidskrifter  kring ämnet. Information och teori  samlades in och bearbetades vilket 

möjliggjorde undersökningens precision och problemformulering. De slumpmässigt utvalda 

företagens årsredovisningar och pressreleaser kom också att vara viktiga,  då dessa hjälpte oss 

utvinna en bild av vilka olika motiv ett företag kan ha haft då ett annat förvärvades. Insamling 

av tidigare forskning skedde enbart via databaser liksom Econpapers, JSTOR, NBER working 

papers med flera. Sökningen ägde även rum via allmänna sökmotorer med för undersökningen 

relevanta sökord. Syftet var alltjämt att få en bred referensram att utgå ifrån. Detta utgjorde 

den del av undersökningen som baserades på sekundärdata. Nackdelen med att använda sig av 

sådan information är att slutsatserna baseras på en annan persons tolkningar vilket en annan 

undersökare möjligtvis inte skulle komma fram till, baserat på samma fakta. Det kommer 

därför även att ges tillfälle till att reflektera över våran undersökning och det den kommer 

fram till. Den informationen kommer att utgöra undersökningens primära data.  

 

2.2 Eventstudie 
Undersökningen är en eventstudie, vilken tittar på en enskild affärshändelse, i detta fall ett 

förvärv, som får en följd för det budgivande företaget. Informationen som behövdes för att 

genomföra undersökningen inhämtades enbart kvantitativt vilket framgick i föregående 

avsnitt. Denna information användes i nästa steg till att beräkna den normala och abnormala 

avkastningen. Den normala avkastningen beräknades utifrån OMXS30-indexet. Val av index 

motiveras utav att nio av tio företag i populationen representerar detta index. Den abnormala 

avkastningen uppskattades utifrån respektive tillgång och händelse. Händelsefönstret för 
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vilken respektive transaktion beräknas består av två dagar innan offentliggörandet av förvärv, 

dagen för offentliggörande samt en dag efter förvärvet (se figuren nedan). Anledningen till 

denna specifika bredd på händelsefönster är att information som marknaden erhåller 

absorberas under denna tidsperiod av majoriteten  aktörer. Tre börsdagars händelsefönster är 

även ett av de två vanligaste använda fönstrena vid fusioner och förvärvsstudier och abnormal 

avkastning (Andrade, Mitchell, and Stafford 2001). 

 

 
 Figur 1         (Egen) 

 

De händelser som observerades utgörs av 65 förvärv, vilka föll under de uppställda kriterierna 

för undersökningen som återfinns i avgränsningarna, av slumpmässigt utvalda bolag på 

stockholmsbörsens LargeCap-lista och omfattar de tre senaste åren där tillräcklig information 

var tillgänglig (år 2003-2005). Vi beräknade hur det budgivande företagets värde för 

aktieägarna (eller den abnormala avkastningen) förändrades under  händelsefönstret. Vi 

utläste även vilket det bakomliggande motivet till respektive förvärv var för att sedan utifrån 

teorin kategorisera in varje förvärv i fyra grupper, vilka beskrivs längre fram i arbetet. 

Därefter försökte samband hittas mellan:  

 

i) motivet till förvärvet 

ii) den abnormala avkastningen  

 

Vi beräknade även den genomsnittliga abnormala avkastningen för samtliga observationer för 

att belysa om skillnader utföll mot tidigare forskning samt ett genomsnitt för respektive 

motivkategori för att se om skillnader fanns mellan kategorierna. 

 

Synsättet som undersökningen använde sig var positivistiskt. Detta då ingen som helst 

uppfattning om hur resultatet bör utfalla samt att slutsatserna enbart kommer att baseras 
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utifrån de fakta som fås från utfallet i undersökningen. Arbetet kommer även att ske 

deduktivt, där utgångspunkten i problemställningen är att aktiemarknaden är oförutsägbar. 

Samband kommer att sökas mellan de officiella uttalandena om förvärven och kopplas till hur 

värdet för aktieägarna utvecklats. Information kommer att samlas in från undersökningen för 

att sedan bearbetas, analyseras och sammanställas till slutsatser. 
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3. Teori 
I det här avsnittet beskrivs de teorier om de motiv som kan ligga bakom ett företagsförvärv, 

även viss teori vid företagsvärdering kommer att tas upp. 
 

 

3.1 Effektiva marknadshypotesen 
Den effektiva marknadshypotesen gör ett antagande om att finansiella marknader är effektiva. 

Med effektiva marknader menas att det pris en tillgång har är en återspegling över den 

tillgängliga informationen på marknaden om just den tillgången. I och med detta så är det 

enligt teorin inte möjligt att ”slå” marknaden med hjälp av information som finns tillgänglig 

för alla, enda sättet är genom insiderinformation. Insiderinformation är när någon har tillgång 

till uppgifter om en tillgång som ej finns tillgänglig för marknaden alls eller än. Det finns 

många ekonomiska modeller som gör antagandet att marknaden är effektiv, detta är ett 

indirekt erkännande att modellerna finner den effektiva marknadshypotesen vara sann. (Brealy, 

Myers, 2003) 

 

Den effektiva marknadshypotesen finns i tre olika former beroende på vilken grad av 

information som finns tillgänglig på marknaden:  

 

· Svag 

Denna form tar endast hänsyn till vad en tillgång tidigare har haft för pris. Med andra så 

baseras allt på den prisutveckling tillgången haft. 

 

· Semistark 

I denna nivå så tas inte bara hänsyn till prisutvecklingen som tillgången har haft, utan 

även all annan publicerad information som kan läsas i diverse finansportaler och 

tidningar. Detta skulle innebära att marknaden omedelbart anpassar sig när t.ex. en 

kvartalsrapport eller ett förvärv offentliggörs. 

 

· Stark 

Denna form tar hänsyn till de ovan nämnda faktorerna men även den information som  
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finns i form av specifika analyser av tillgången samt ekonomin i allmänhet. 
(Brealy, Myers, 2003) 

3.2 Porters motiv till förvärv 

1 Portföljstrategi: ur ett ägarperspektiv så kan det vara bra att sprida sina risker genom 

att förvärva fler företag. 

2 Ägarambition: ägarna har ett intresse för att omstrukturera ett företags verksamhet.  

3 Kunskapsöverföring: genom förvärv av ett mindre eller mer utvecklat företag så kan 

den kunskapen överföras och tillämpas i företagets alla delar. 

4 Synergi: det finns ett utrymme för att spara in på olika aktiviteter vid ett samgående. 
(Brealy, Myers, 2003) 

 

3.3 Vilka sätt förvärv kan ske på 
Ett förvärv av ett annat företag är en investering som har ett osäkert utfall beträffande om det 

är bra. Grundregeln vid värdering är att förvärvet skall genomföras om nuvärdet för 

förvärvaren är positivt.  
 

3.3.1 Köp av aktier 

Ett företag kan förvärva ett annat företag genom att köpa deras aktier antingen med pengar , 

aktier eller någon annan typ av säkerhet. Det kan inledas av att ledningen för ett företag lägger 

ett bud till ledningen för ett annat företag. De kommer i sin tur att meddela sina aktieägare om 

vad budet. Det kan även vara så att ”köparen” lägger ett offentligt bud och är direkt riktat till 

företagets aktieägare, de kan bli informerade via exempelvis tv eller press. Det händer även 

att aktieägarna får ett mail, dock svårt då ägarnas mail adresser krävs. Dessa nedan faktorer 

påverkar om företaget skall förvärva eller fusionera: 

 

1. vid ett förvärv av aktier så behöver inga möten med aktieägare hållas. Om aktieägarna 

inte är intresserade av budet så behöver de inte erbjuda sina aktieposter. 

2. det förvärvande företaget kan vända sig direkt till deras objekts aktieägare och på så 

sätt gå runt företagets ledning och styrelse om det skulle behövas. 

3. vid förvärv av aktier är ofta fientliga bud. Detta tillvägagångssätt används för att 

kringgå företagets ledning, vilka vanligtvis motsätter sig att bli förvärvade. Detta 

motstånd till förvärv gör att denna typ av förvärv gör att kostnaden för förvärv 

överstiger fusionering. 
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4. det är ofta så att en minoritet av aktieägarna inte säljer sina aktieposter och därför inte 

kan bli helägt av förvärvaren. 

5. fullständigt ägande av ett annat företag kräver ofta en fusion. Många förvärv som sker 

med aktier slutar rent formellt som en fusion.  
(Ross, Westerfield, Jaffe, 2002) 

 

3.3.2 Köpa tillgångar 

Ett företag kan köpa ett annat företags tillgångar. Det behövs ett formellt beslut av det 

säljande företagets aktieägare för att utföra. Detta tillvägagångssätt gör att dessa 

minoritetsposter som vi pratat om tidigare undviks. Den legala processen som krävs för att 

genomföra detta är kostsam.  

 

3.3.3 Fusion  

När en fusion sker så kommer ett nytt bolag att bildas där de båda företagen ingår och deras 

”gamla” företag upphör att existera.  
         (Ross, Westerfield, Jaffe, 2002) 
 

3.4 Förvärv kan klassas i tre typer: 

• Horisontalt förvärv: Detta är när förvärv sker av ett företag som är verksamma inom 

samma industri. Dessa är konkurrenter till varandra då de kämpar om samma kunder.  

 

• Vertikalt förvärv: Vid vertikala förvärv så förvärvas företag vilka befinner sig i 

förvärvarens produktionsprocess. Ett exempel kan vara om ett företag tillverkar papper 

och sedan förvärvar ett skogsbolag, då har de säkerställt tillgången på råvaror som 

behövs i tillverkningen av papper, skog i detta fall.  

 

• Konglomerat förvärv: Det innebär att förvärvaren och det förvärvade företaget inte 

har någon som helst koppling innan förvärv. Exempelvis om en biltillverkare skulle 

köpa en tvåltillverkare.  
(Ross, Westerfield, Jaffe, 2002) 

 

Figuren nedan visar hur ett företags förvärv beroende på om det är ett vertikalt eller 

horisontellt påverkar deras verksamhet. Om ett steg vertikalt tas i och med förvärvet så 
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kommer nya produkter att introduceras i företaget, om ett steg horisontellt tas i vid förvärv 

kommer verksamheten att rikta sig till nya kunder.  
 

 
          (Larsson, 1990) 

 

3.5  Synergier 
Företag A vill förvärva Företag B. Värdet på Företag A är VA och företag Bs värde är VB. 

Synergin fås enkelt uttryckt genom att det nya företagets värde efter förvärv VAB med avdrag 

av de individuella värdena på företagen VA resp. VB. 

 

Synergi =VAB – (VA + VB) 

 

Det förvärvande företaget får vanligtvis betala en premie för det förvärv den gör. Det kan vara 

så att ett företags aktie är värderad till 100kr men förvärvaren bjuder 150kr, de överskjutande 

50kr är att betrakta som en premie för förvärvet. Innan förvärvaren lägger ett bud kan det vara 

klokt att se på hur stora synergier förvärvet leder till.  

 

Synergi =∑
= +

ΔT

t
tr

CF

1 )1(
 

 

Synergin för ett förvärv kan fås fram med hjälp av den diskonterade kassaflödesmodellen. I 
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den modellen så är ∆CF skillnaden mellan kassaflödena vid en bestämd tidpunkt t genererat 

av det förvärvande företaget och de egna företagens kassaflöden. Tidpunkten för t är när 

förvärvet är gjort. r är en ränta justerad i förhållande till den prognostiserade 

kassaflödesanalysen och risken som företaget tar. (Ross, Westerfield, Jaffe, 2002) 

 

Kassaflödena kan indelas i fyra typer: 
 

∆CFt =∆Revt - ∆Costst - ∆Taxest - ∆Capital Requirementst 

 

∆Revt är förändringen av intäkterna i och med förvärvet, ∆Costst är de förändrade 

kostnaderna, ∆Taxest är den förändrade skatten och ∆Capital Requirementst är förändringen 

av den mängd resurser som krävs för att bedriva verksamheten beträffande sysselsatt kapital 

och tillgångar.  
(Ross, Westerfield, Jaffe, 2002) 

 

3.5.1 Ökade intäkter (∆Revt) 

En orsak som i grunden ligger bakom alla förvärv är att generera så mycket intäkter som 

möjligt och ju större företaget är desto större möjlighet att få höga intäkter. Dessa kan komma 

genom: 

 

• Ökade marknadsandelar: Det kan vara så att förtaget får ökade intäkter för att de 

tillhandahåller produkterna på ett bättre sätt. Detta kan ske genom att tidigare försök 

att marknadsföra produkten inte varit så framgångsrika men har nu förbättrats så att 

fler blir medvetna om det företaget tillhandahåller på marknaden. Företagets 

distributionsnätverk för att få ut sin vara/tjänst på marknaden/erna har utvecklats i och 

med förvärvet. Tidigare så fanns det en obalanserad produktmix i företaget men i och 

med förvärvet så har det blivit bättre och man täcker upp fler områden med sin 

verksamhet marknaden har kort sagt blivit större.  

 

• Strategiska fördelar: Vissa förvärv kan göra att de medför strategiska fördelar för det 

förvärvande företaget. Dessa kommer inte av sig själva utan de finns mera där som en 

möjlighet som företaget kan göra. Exempelvis om ett företag verksamma inom 

elektronikbranschen förvärvar ett företag som sysslar med böcker(bokförlag). Och 
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elektronikföretaget har teknologi som kan producera interaktiva talande böcker, då har 

de en strategisk fördel då de har tillgång till böcker (rättigheterna) i den förvärvade 

verksamheten.  

 

• Marknadsledande/monopolställning: Ett förvärv kan göras för att få bort en 

konkurrent från marknaden. Det kan göra så att det förvärvande företaget får en större 

bit av kakan på marknaden och kan styra och ställa lite mer beroende på hur stora de 

är. Dessa skäl kan dock leda till att förvärv inte tillåts av de konkurrensmyndigheter 

som skall skydda konsumenter. 
(Ross, Westerfield, Jaffe, 2002) 

 

3.5.2 Minskade kostnader (∆Costst) 
Det är större sannolikhet att två företag är mer kostnadseffektiva än två separata företag. Ett 

företag kan få en högre effektivitet vid förvärv av ett annat företag. Detta kan ske genom: 

 

• Skalfördelar: Om kostnaden per producerad enhet faller samtidigt som produktionen 

ökar så kallas det att ett företag har skalfördelar. Detta inträffar när företaget har en 

”optimal” storlek för att sedan börja öka igen då de blir för stora. Detta fenomen 

förekommer främst vid horisontella förvärv, då förvärv av liknande företag sker. 

Kostnadsminskningen påverkas också av att företagen (förvärvaren och de förvärvade) 

har samma huvudkontor mm det blir överflödigt med dubbletter av vissa funktioner i 

företaget och därför rationaliseras dessa bort.  

 

• Vertikal integrering: Intäkterna kan öka vid vertikal integrering. Det som är 

vanligast är att verksamheter som ligger den egna verksamheten nära förvärvas, det 

kan som exempel tas upp att många skogsbolag har sina egna sågverk då det ligger så 

nära kärnverksamheten. Det finns även andra skäl, det kan vara så att förvärvaren får 

tillgång till viss teknologi eller kunskap som kan vara till stor nytta för dess företag. 

Exempelvis så kan en biltillverkare förvärva ett mjukvaruföretag som har någon ny 

mjukvara som i förvärvarens verksamhet gör den bättre.  

 

• Extra resurser: Det händer att företag förvärvar företag för att tillföra något som inte 

finns i organisationen och gör att de bättre kan utnyttja sina resurser.  
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• Byte av ledning: Det finns företag vars värde skulle öka om de bytte ledning. Förvärv 

kan ske som en effekt av att det är ändrade marknadsförhållanden eller ny teknologi 

som kräver en omstrukturering i företaget. Det kan vara så ibland att en strategi som 

det tagit ett företag väldigt lång tid att utveckla kan göra det svårt för vissa personer i 

ledande ställning att göra avsteg ifrån den, det handelsmönstret existerar inte i deras 

värld, då kan det vara bra med någon opartisk som inte är lika ”insnöad” i företagets 

sätt att handla. 
 (Ross, Westerfield, Jaffe, 2002) 

 

Beroende på vilken typ av förvärv som sker så kan förvärvaren få vissa fördelar. Dessa 

illustreras sammanfattande i figuren nedan.  

 
(Larsson, 1990) 

 

3.6 Myter vid förvärv 

• Diversifiering: En vanlig fras som brukar nämnas vid förvärv är att diversifiering av 

företagets verksamhet är bra. Men diversifieringen i sig leder inte till framgång. Ett 

företags möjliga utfall för förvärvet kan delas in i två delar: det som karaktäriseras för 

verksamheten (osystematiskt) går att påverka vid t.ex. förvärv och det som fås av alla 

företag (systematiskt) det går inte att påverka då dessa förekommer för alla. Det finns 

två sätt som en diversifiering kan vara bra för ett företag:  
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- Om diversifieringen minskar den osystematiska delen till en lägre kostnad än 

om aktieägarna skulle stuva om sina aktieportföljer så att de hade andelar det 

förvärvade i företaget.  

- Det andra är om diversifieringen i sig minskar risken och därmed ökar 

spännvidden för skuldsättning. 

 

• Ökade intäkter: Ett förvärv kan skapa en felaktig uppfattning om att vinsten skall 

öka och därmed vara mer värt än vad det faktiskt är. Om det ena företaget har en 

sämre vinst per aktie än det andra företaget. vid ett förvärv av den andra verksamheten 

så kommer det nya värdet att vara de två företagens värden sammanlagt. Vid ett 

förvärv av det andra företaget så kommer det förvärvande företaget att betala med 40 

av dess aktier. De kommer då att ha 140 utestående aktier då de hade 100 ”gamla” och 

de 40 ”nya” som är betalning för förvärvet. Då aktievärdet efter förvärvet är ett högre 

än innan förvärvet så kan det tolkas på två sätt: antingen kommer marknaden att se att 

värdet på aktien är högre än innan men det finns fler aktier än innan och därför 

kommer vinst per aktie att sjunka. Det andra sättet kan vara så att marknaden bara ser 

till att aktievärdet stigit och aktien kommer inte att sjunka. Om så skulle vara fallet så 

kommer aktievärdet långsiktigt sett att sjunka då vinst per aktie är lägre än innan.  
(Ross, Westerfield, Jaffe, 2002) 

 

3.7 Kortsiktig påverkan för aktieägare 

• De eventstudier som är gjorda visar på att aktieägarna för det förvärvade företaget 

gagnas vid förvärv. Särskilt positivt är det vid budgivning. Anledningen till detta tros 

vara att allt oftast börjar med ett bud till ledningen för företaget, sen kan ledningen 

välja att förkasta budet då vänder sig förvärvaren till aktieägarna. Det blir då ett 

fientligt bud. Då kommer ledningen för företaget att motarbeta budet. Det kan få den 

effekten att budet höjs och premien till aktieägarna blir högre i och med att det är ett 

fientligt budförfarande.  

 

• Aktieägarna till det förvärvande företaget tjänar väldigt lite på förvärv. En siffra som 

det talas om är att de tjänar ca 4 %. I en studie har det till och med visat sig ha en 

negativ påverkan efter offentliggörandet. Detta kan förklaras av: 

A) Vid vissa förvärvs så kan vissa överskattningar av fördelarna med förvärvet 
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göras som sedan inte infrias och därmed är negativt för aktieägarna. 

 

B) Förvärvaren är ofta större än de som blir förvärvade. Det gör att en ”vinst” som 

är lika stor för båda parter inte är tillräckligt stor för förvärvaren då det 

procentuellt blir en lägre avkastning. 

 

C) Ledningen för ett företag kan ta beslut som gynnar deras egna visioner som 

nödvändigtvis inte är de mest förmånliga för aktieägarna. Detta kan vara att 

expandera som inte alltid är positivt för ett företag.  

 

D) Det har också framkommit att det är väldigt svårt att mäta avkastningen för 

förvärvarna. Studier visar på att de ökningar som sker har att göra med när 

handlingsplanerna efter förvärvet trätt i kraft.  Påverkan på aktievärdet är väldigt 

liten detta anses vara för att aktievärdet ska spegla förväntade förvärv i framtiden. 

 

• Om ett planerat förvärv offentliggjorts och sedan av någon anledning inte blir av så 

kommer det förvärvade företagets aktievärde att gå ner till omkring det värde det hade 

innan offentliggörandet av förvärvet. Det är oavsett om det varit ett vänligt sinnat 

förvärv eller försök till fientligt förvärv.   
(Ross, Westerfield, Jaffe, 2002) 

 

3.8 Långsiktig påverkan för aktieägare 

• Långsiktigt så får förvärvarnas aktieägare lägre avkastning än medelavkastningen rent 

generellt. Det har i och med detta ifrågasatts huruvida den effektiva 

marknadshypotesen är ansvarig för detta då det i samband med förvärvet kommit fram 

information som haft en negativ inverkan på aktievärdet.  

 

• Kontanta förvärv skiljer sig åt från förvärv gjorda med aktier. När förvärv görs med 

aktier så måste händelsen ses som två händelser den ena är utfärdandet av aktier och 

förvärvet. När nytt kapital utfärdas så har det en negativ påverkan på den 

avkastningen. Detta kan vara förklaringen till varför en del aktievärden påverkas av 

förvärv.  
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• Förvärvet kan ske fientligt men även med ledningens godkännande. Det är så att det 

förvärv som sker fientligt har en märkbart stor skillnad i positivt utfall jämförelsevis 

mot vänligt sinnade förvärv. Anledningen till detta tros vara att förvärvaren är 

snabbare på att byta ut ledningen om den inte är tillräcklig, om så skulle vara fallet så 

skulle det kunna vara den bakomliggande orsaken till den positiva utvecklingen för 

fientliga förvärv.  
(Ross, Westerfield, Jaffe, 2002) 

 

3.9 Abnormal avkastning 
Den abnormala avkastningen för en aktie kan fås fram genom att jämföra den aktuella aktiens 

utveckling under en period och jämför det med hur marknaden generellt har gått. Med 

marknadens utveckling menas att ett index används. Formeln lyder följande: 

 

mRRAR −=  

Formeln för den abnormala avkastningen kan se annorlunda ut genom att använda 

marknadsmodellen. 

 

)( mRRAR βα +−=  

         (Ross, Westerfield, Jaffe, 2002) 
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4. Tidigare forskning 
Detta avsnitt beskriver tidigare forskning som existerar i dagsläget gällande samband mellan 

företags annonserande av uppköp och hur företagens aktiekurser påverkas. Forskningen 

kommer att ställas mot varandra och ta upp vad varje enskild studie kommit fram till.   
 

 

Så här långt i uppsatsen har förvärv, motiv till förvärv och företagsfinansiering studerats ur en 

generell synvinkel. Uppsatsen kommer i och med detta stycke preciseras och styras in på hur 

det budgivande företagets börskurs påverkas vid förvärvssituationer.  

Efter en noggrann genomgång av tidigare forskning kring valt område kommer man fram till 

att de flesta undersökningar fokuserar på hur börskurserna för de involverade parterna 

reagerar efter ett realiserat uppköp och försöker korrelera dessa reaktioner med olika 

karaktäristika som föregick uppköpet. Det vill säga att föga forskning om hur aktiemarknaden 

för de involverade parterna reagerar kring annonseringen av ett uppköp fram till ett eventuellt 

genomförande av uppköpet existerar. Än viktigare, existerar i dagsläget, enligt vår vetskap, 

ingen tidigare forskning kring huruvida förvärv påverkar budgivandes respektive målföretags 

abnormala avkastning, med hänsyn tagen till olika bakomliggande motiv som föregår 

förvärvet och om värdeutvecklingen på aktien har något samband med respektive motiv.  

Majoriteten av de undersökningar som finns inom området rapporterar att förvärv skapar eller 

påverkar värdet för aktieägarna, men dock råder det stora variationer gällande hur, eller för 

vem avkastningen tillfaller vid förvärv. Ett genomsnitt av resultaten från tidigare studier 

skulle kunna sammanfattas enligt följande; (i) målföretagens aktieägare erhåller betydande 

positiv abnormal avkastning samt (ii) budgivande företagens aktieägare erhåller liten eller 

ingen abnormal avkastning vid förvärv, dock (iii) med tillägg att fluktuationer och 

motsägelser påträffats gällande avkastningens utveckling, beroende på undersökningens 

kriterier och omständigheter.   

 

4.1 Resultat från tidigare forskning gällande förvärv och abnormal avkastning  
Exempelvis Campa och Hernando (2005) belyser bland annat hur fusioner och förvärv inom 

EU´s finansiella sektor under tidsperioden 1998-2002 påverkat värdet för aktieägarna, både 

för det uppköpande respektive det uppköpta företaget, runt tiden för annonseringen av 

uppköpet fram till ett år efter uppköpet realiserats. Urvalet bestod av 244 transaktioner inom 

 17



 
 
 
 
 
EU´s finansiella sektor varav främst brittiska och italienska uppköpare inbegreps samt att 

dessa transaktioner oftast skedde inom samma land. Uppköpare som redan ägde minst 50 

procent av målföretaget samt uppköpare inom fastighetsbranschen uteslöts från stickprovet 

vilket lämnade 172 transaktioner, varav 104 av dessa bestod av företag inom banksektorn.  

Eventstudier gjordes för tiden innan, tiden kring och tiden efter annonseringen av 

sammanslagningen och analyserade hur målföretagets samt det uppköpande företagets värden 

reagerade på denna information. Den abnormala avkastningen i målföretaget visade sig 

utvecklas positivt överlag (5,80%). Man bör dock tillägga att denna utveckling främst kan 

hänföras till tiden innan annonseringen samt att i princip ingen utveckling sker den närmsta 

tiden efter datumet för annonseringen. Den abnormala avkastningen i det uppköpande 

företaget utvecklades en aning negativt i genomsnitt (-1%), kring tidsperioden för 

annonseringen av uppköpet. Man bör även här tillägga att kring 55% av samtliga 

observationer upplevde en negativ utveckling och resterande en positiv utveckling som 

därmed innebär att spridningen i observationen var stor. Ett år efter annonseringen av 

sammanslagningen upplevs en negativ utveckling av den abnormala avkastningen, både för 

målföretag och uppköpare som fluktuerar inom intervallet -2,4% till -4,4%. Vad gäller 

företagsförvärv verkade aktieägarna i det uppköpta bolaget, även enligt Jensen och Ruback 

(1983), få en positiv abnormal avkastning medan aktieägarna i det företag som lägger budet 

hur som helst inte förlorar. Jarrell m.fl.(1988) sammanfattade tidigare studiers resultat rörande 

företagsuppköp och fann att aktieägare i det uppköpta företaget erhöll stora premier och 

därmed hög positiv abnormal avkastning, medan det budgivande företaget blott hade 

moderata uppgångar i abnormal avkastning på grund av förvärvet. 

 

Moeller, Schlingemann och Stulz (2004) rapporterade att företag med högre grad av osäkerhet 

gällande tillväxt erhöll lägre abnormal avkastning för vissa typer av förvärv efter annonsering. 

Detta på grund av olika orsaker: osäkerhet gällande tillväxten för företaget leder till att 

analytikers åsikter skiljer sig åt vilket i förlängningen innebär att efterfrågan på aktien sjunker 

som medför sämre avkastning för förvärv finansierade med aktier, då detta ökar tillgången på 

aktier vilket medför att priset på aktien sjunker. Osäkerhet gällande tillväxten för företaget 

kan bero på att information inom företaget skiljer sig från information som de utomstående 

aktieägarna besitter vilket leder till sämre värdeutveckling, vid annonsering av uppköp genom 

aktier i och med att denna form av uppköp oftare väljs av företagsledningen då denna anser att 

den egna aktien är övervärderad. Å andra sidan är värdeutvecklingen vid annonsering av 
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uppköp genom kontantbetalning starkare eftersom detta signalerar att aktien inte är 

övervärderad (Se även Guglers (2005) undersökning gällande skillnaden mellan förvärv via 

aktier och kontanta medel). Undersökningen resulterade i att utvecklingen av värdet för 

aktieägarna berodde på förvärvsmetod, d v s antingen genom betalning med aktier eller 

kontanter. Även Travlos (1987) undersökte vilken påverkan val av finansieringssätt fick på 

aktieavkastningen, men endast för det budgivande företaget. Han särskilde framförallt mellan 

aktiefinansiering och rena kontantbud och fann klara skillnader i den abnormala avkastningen. 

Resultaten var dessutom oberoende av typ av transaktion (förvärv eller sammangående) samt 

oberoende av huruvida budet lyckades eller ej. Travlos fann att bud finansierade via aktier 

hade en negativ påverkan på den abnormala avkastnnigen i det köpande bolaget medan rena 

kontantbud åtföljdes av en normal avkastning. Detta till skillnad mot Changs (1998), Fuller, 

Netter och Stegemoller (2002) undersökningar som tvärtom visade att då förvärv 

finansierades via aktier utvecklades det budgivande företagets abnormala avkastning positivt 

till skillnad för kontantfinansierade förvärv som ej erhöll någon överavkastning.  

 

Moeller, Schlingemann och Stulz  (2003) visar att annonseringar av uppköp kan kopplas till 

en minskning av värdet för aktieägarna då ”stora” företag ämnar köpa upp ett annat. Om man 

endast tar hänsyn till ”små” företags uppköpande så visar det sig att värdet för aktieägarna 

ökar. Den viktigaste variabeln var därmed storleken på det uppköpande företaget. 

Undersökningen visar i linje med Moeller (med flera 2004) att värdet för aktieägarna minskar 

då (stora) företag finansierar förvärvet genom aktier. Man hävdar att sannolikhet finns för att 

stora företag väljer att förvärva då dem interna tillväxtmöjligheterna avtagit vilket signalerar 

svaghet och därmed minskar värdet på företaget av den anledningen.  

 
En undersökning av Schwert (2000) utreder huruvida fientliga uppköp kan särskiljas från 

”vänliga” uppköp genom att granska redovisnings- och aktiedata. Resultatet blev att fientliga 

uppköp kan utrycka sig på olika sätt som oftast ej framkommer ur granskning av ekonomiska 

termer. Ett uppköp kan tendera vara fientligt då företagsledningar på ett strategiskt sätt 

förhandlar med målföretaget om priset. Detta kan leda till att fler uppköpare konkurrerar om 

att få köpa vilket leder till en auktionsmässig budgivningsprocess där premien för uppköpet 

ökar, vilket innebar en ökning av värdet för aktieägarna i målföretaget samtidigt som en 

minskning av värdet för aktieägarna i det budgivande företaget sker. 
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Jarell och Poulsen (1989) undersökte hur det budgivande företagets värde för aktieägarna 

påverkades vid förvärv av ett annat bolag. Resultatet av undersökningen pekade på att 

aktieägarna i målföretaget gynnas och det budgivande företagets aktieägare missgynnas i och 

med att den genomsnittliga abnormala avkastningen för budgivande bolag var negativ eller 

nära noll. Man hävdar även att budgivningsprocessens form påverkar hur mervärdet fördelas 

mellan budgivande- respektive målföretag då flera budgivande bolag i en auktionsmässig 

situation pressar upp priset på målbolagets värdepapper och därmed skapar mervärde för 

aktieägarna. Samtidigt visas också att målföretagets relativa storlek till det uppköpande 

bolaget har effekter för fördelningen av mervärdet. Man hävdar att ju större det budgivande 

företaget är i relation till målföretaget, desto högre blir den abnormala avkastningen för det 

uppköpande bolaget. Sammanfattningsvis redogör Jarell och Poulsen för orsaker till varför det 

budgivande företagets abnormala avkastning är negativ eller nära noll. En förklaring till detta 

är att de totala positiva effekterna av förvärvet inte utgör någon avgörande del av det 

budgivande företagets totala tillgångar eller att informationen av annonseringen avspeglas i 

någon annan information. Ytterligare förklaringar är att ett överskott utöver det verkliga 

mervärdet blir tilldelat till målföretaget då budgivningen sker efter auktionsliknande former 

och slutligen att det uppköpande bolagets aktiekurs utveckling eller knappt negativa 

utveckling helt enkelt är ett resultat av en mindre lyckad transaktion. 

 

Vidare undersökte Gashchenko (2005), huruvida annonsering av förvärv inom 

tillväxtekonomier påverkade avkastningen av det uppköpande företagets underliggande aktie, 

vilken  visade att den abnormala avkastning för dessa var i genomsnitt –9%, då ett 

händelsefönster på 60 dagar användes. Undersökningen hävdade att orsaken till denna 

negativa utveckling berodde på att förvärv i tillväxtekonomier  förknippas med osäkerhet. 

 

Manasakis (2006) undersökte hur horisontella respektive vertikala förvärv inom den grekiska 

finansiella marknaden påverkade värdet för aktieägarna. Han fann att det budgivande 

företagets abnormala avkastning utvecklades negativt vid horisontella förvärv samt att ingen 

abnormal avkastning skedde vid vertikala förvärv 
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5. Undersökning 
Här kommer en lista över de företag som undersöks att presenteras. Förvärvsstrategi för de 

företag som har sådan kommer att presenteras. Sedan kommer resultatet av beräkningar 

gjorda på om det finns ett samband mellan motiv till förvärv och utvecklingen för 

förvärvarens aktievärde. 

 
 
5.1 Undersökta Företag   

• Astra Zeneca   

• Ericsson    

• Scania   

• Mtg 

• Swedish Match  

• SCA 

• Tele2 

• TeliaSonera   

• Trelleborg AB 

• Volvo   

 

5.2 SCA:s strategi vid förvärv 
SCA har 5 steg som deras förvärv skall uppfylla: 

1. Förvärvet måste skapa värde för företagets aktieägare: 

· Det innebär att vinst per aktie måste öka samt kassaflöde per aktie detta under det 

första året.  

· Nuvärdet på det förväntade kassaflödena som genereras av det förvärvade     bolaget 

måste vara minst 20 % mer än vad priset per aktie som företaget betalar. Kassaflödena 

diskonteras med r-waccen.  

 

      Detta kriterium ses som en säkerhetsåtgärd. 

 

2. Decentralisering av beslut till de aktuella områdena: 
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· De befintliga företagsledarna i det förvärvade bolaget är de som har bäst kunskap om 

hur SCA  och det förvärvade bolaget på bästa sätt kan integrera sina verksamheter, 

detta i form av synergier men även beslut som rör det förvärvade bolagets verksamhet.  

 

Företagets inställning gällande ledning av förvärvet är att det skall göras där verksamheten 

sker. 

 

3. Koppla ett  bonussystem till resultatet av förvärvet: 

· Utfallet av ett förvärv har ett direkt samband med storleken på bonusen. Detta skall 

motivera de personer som har ledande positioner, detta för att göra gällande att det inte 

bara är att köpa ett bolag om det skall hålla långsiktigt. 

 

4. Ha en så stark position som möjligt så att vi har råd att vänta ut det rätta 

tillfället till förvärv. Förvärv skall aldrig ske i pressad situation: 

· Varje förvärv skall utvärderas väldigt noggrant, de strategiska värde skall analyseras 

och hur företaget kan tillgodogöra sig så mycket värde som möjligt genom ett förvärv. 

Varje beslut skall vara genomtänkt. 

 

5. Gör endast ett förvärv när det välkomnas: 

· För att förvärvet skall vara framgångsrikt och för att allt skall löpa så smärtfritt som 

möjligt vid integreringen av bolaget, så måste ledningen vara positivt inställda till 

förvärvet. SCA måste uppskattas som köpare. Detta för att om det inte finns något stöd 

hos ledningen eller anställda så är möjligheterna att förvärvet skall vara nyttigt väldigt 

små. (www.sca.se) 

 

5.3 Kriterier för Trelleborgs förvärv 
· Ska tillföra bolaget en avancerad teknik eller teknologi som ger en nytta för företaget. 

· De ska utvecklingen på attraktiva marknader för att få en dominerande ställning. 

· Förvärvet skall ha god utvecklingspotential sett till den organiska tillväxten. 
(www.trelleborg.com) 
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5.4 Resultat abnormal avkastning 
Efter genomgång av material och teori så har förvärven delats in i 4 typer av motiv: 

- Motiv 1 = Skapa närvaro på marknad 

- Motiv 2 = Erhållande av ny teknik/know how, säkerställande av råvaror samt 

breddning av produktmix. 

- Motiv 3 = Synergier/samordningseffekter 

- Motiv 4 = Tillväxtskäl 
 
 

Abnormal avkastning    Antal förvärv 
Motiv 1 0,568% 28
Motiv 2 1,610% 19
Motiv 3 -1,361% 7
Motiv 4 3,435% 11

    65
 

Genomsnittlig Total Abnormal 
 avkastning 1,222%
 
 
 

5.5 Resultat av regressionsberäkningar 
Nedan visas de beräkningar som gjorts på om det finns ett samband mellan de motiv som 

ett företag anger vid förvärv och aktievärdet på förvärvaren. 

Model Summaryb

,155a ,024 ,008 ,0433929
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Motiva. 

Dependent Variable: Abnormalb. 
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ANOVAb

,003 1 ,003 1,542 ,219a

,119 63 ,002
,122 64

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Motiva. 

Dependent Variable: Abnormalb. 
 

 

Enligt tabell N, vid 90 procents signifikansnivå är det kritiska F-värdet 2,79. Det framräknade 

F-värdet är 1,542, det ger att 1,542<2,79 och är därmed inte statistiskt signifikant på 90 

procents signifikansnivå.  

 

Residuals Statisticsa

,008191 ,026742 ,014185 ,0067356 65
-,1309913 ,1197251 ,0000000 ,0430526 65

-,890 1,864 ,000 1,000 65
-3,019 2,759 ,000 ,992 65

Predicted Value
Residual
Std. Predicted Value
Std. Residual

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: Abnormala. 
 

Nedan kan vi se våra beräkningar grafiskt illustrerat. Där kan vi se att det är en 

normalfördelning. 

3210-1-2-3-4

Regression Standardized Residual
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Mean = 5,64E-18
Std. Dev. = 0,992
N = 65

Dependent Variable: Abnormal
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6.Analys 
I detta avsnitt kommer resultatet av den undersökning som gjorts att analyseras. Vi kommer 

att se på de bakomliggande orsakerna till  utvecklingen av den abnormala avkastningen, samt  

diskutera kring förvärv och vad aktieägarna har att vinna på att ”deras”  företag  förvärvar. 

 

 

Det som vi direkt kan se efter våran regressionsberäkning är att R square (R2) är väldigt lågt, 

det ligger i våran beräkning på 0,024. Det den här siffran säger oss är att variationen i den 

beroende variabeln, abnormal avkastning, kan i  0,024 % av fallen förklaras av den oberoende 

variabeln, motiv. Detta är väldigt lågt då man strävar efter att ha ett värde så nära 1 som 

möjligt då det innebär att all varians kan förklaras.  

 

Det aktieägarna förlorar på idag i förlorat aktievärde måste ses ur ett långsiktigt perspektiv. 

Företag måste få göra förvärv för att kunna växa och förvärva viktiga verktyg/möjligheter på 

marknaden. När dessa förvärv gjorts så har det förvärvande företaget med största sannolikhet 

gjort beräkningar över hur mycket intäkter den nya verksamheten kommer att kunna generera, 

detta i sin tur kommer att påverka aktiekursen längre fram när de förhoppningsvis positiva 

kvartalsrapporterna och årsredovisningarna släpps. Det kan löna sig att ha tålamod då 

företaget kommer att växa i och med sitt/sina förvärv och i framtiden kanske ha en stark 

närvaro på marknaden. Det finns en risk att aktiemarknaden dömer ut företagens förvärv för 

att de ser för kortsiktigt. Det kan även vara så att marknaden är väldigt kritisk till företagens 

glädjesiffror över den nytta som förvärven kommer att göra. Aktiemarkanden är en bas för 

spekulationer över vad företagen är värda. Bara för att marknaden inte tycker att ett förvärv är 

bra betyder det inte att den har rätt förutom på just aktiemarknaden där det är den generella 

uppfattningen.  

 

Att den abnormala avkastningen i genomsnitt var 1,241 procent kan förklaras av att den 

svenska marknaden ser aningen mer positivt på att företag förvärvar de senaste tre åren 

jämfört med exempelvis transaktioner som sker på den internationella marknaden. Detta 

resonemang grundar sig på att internationell forskning i högre utsträckning resulterar i att det 

budgivande företagets abnormala avkastning är negativ då förvärv annonserats och 

genomförts.  Kan det vara så att aktörer på den svenska finansmarknaden reagerar på ett mer 
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positivt sätt jämfört med internationella motsvarigheter? Vår undersökning tyder på att så är 

fallet, då marknaden även skiljer på vad orsaken till förvärvet annonserats ut av företaget. 

Intressant är att undersökningens resultat visar att då företag annonserar ut att förvärv sker 

med motivet att tillväxt vill uppnås tenderar värdet för aktieägarna öka (3,5 %) till skillnad 

mot då företag motiverar uppköp genom uttalade synergieffekter, då utföll den abnormala 

avkastningen negativt (-1,3 %). Enligt våra resultat reagerar marknaden alltså olika beroende 

på vad respektive företag annonserar som bakomliggande motiv till förvärvet. Anledningen 

kan bero på att vissa nyckelord i företags pressreleaser gör att marknaden reagerar olika 

beroende på vad som sägs är anledningen till förvärvet. Exempelvis då företag hävdar att 

erhållande av ny teknik, know-how eller att produktmixen kommer breddas reagerar 

marknaden en aning mer positivt i jämförelse med då företaget annonserar ut att man ämnar 

penetrera en ny marknad. En uppenbar slutsats av hittills nämnda utfall är att aktörer på 

marknaden är mer positivt inställda till företag som vill uppnå tillväxt genom förvärv samt då 

ny teknik, produktmix (patent, licens) och know-how(nyckelpersoner) erhålls vid förvärvet 

(1,6 %) till skillnad mot då företaget ämnar penetrera en ny marknad genom förvärv (0,5 %), 

eller, att synergieffekter kan genereras utifrån förvärvet. Anledningen till detta utfall kan vara 

att marknaden ser de sistnämnda som någorlunda ”tröga” processer då företagen skall 

integreras med ett utländskt företag som kan innebära olikheter i organisationskulter, 

affärskultur och dylikt, men även en allmän osäkerhet kring dessa förvärv kan existera hos 

investerare. Vidare, kan de på förhand utlysta potentiella synergieffekterna till en början 

innebära kortsiktiga kostnader då företagen skall integreras. De positiva effekterna kan dröja 

då detta motiv anges som orsak till förvärvet, och därmed att marknaden avvaktar eller 

kortsiktigt väljer att flytta kapital tills vidare, till mer attraktiva företag. Det viktiga är vad 

företaget kan bli i framtiden i ett långsiktigt perspektiv och inte vad som sker i dag, 

kortsiktigt. 
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7. Slutsatser 
Meningen med uppsatsen var att se om det fanns ett samband mellan de motiv som anges vid 

förvärv och utvecklingen för det förvärvande företagets aktievärde. Slutsatserna som vi 

kommit fram till kommer att redovisas under detta avsnitt.   

 

 

• Det som undersökningen visade var att det skilde en del i avkastning beroende på vad 

för motiv som angavs. De som angav att de förvärvade för tillväxtens skull hade den 

högsta abnormala avkastningen på 3,435 %. Det motiv som hade den lägsta 

avkastningen var synergier med –1,362 %.  

 

• Undersökningen visade sig vara statistiskt insignifikant då vårat F-värde var lägre än 

det kritiska värdet. Det säger oss att det inte har funnits värde som avvikit tillräckligt 

mycket för att det skall kunna finnas ett samband. 

 

• En väldigt låg R square visar på att det finns en väldigt liten påverkan på aktiekursen.  

 

• Den genomsnittliga abnormala avkastningen för det budgivande företaget i 

undersökningen var positiv (1,241 %) vilket skiljer sig från majoriteten av tidigare 

forskningsresultat, vilken oftast varit negativ. 
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8.Kritisk granskning 
I detta avsnitt redovisas för vad som kunde göras bättre gällande undersökningens utförande, 
här kommenteras undersökningens reliabilitet samt validitet. 
 
 

 

Att utvinna vilket det bakomliggande motivet var till respektive förvärv genom 

årsredovisningar från de utvalda företagen lämnar utrymme för objektivitet i tolkningen av 

motiven, vilket i förlängningen kan innebära snedvridande effekter på undersökningens utfall. 

Anledningen till att ett företag ämnar förvärva ett annat företag kan självfallet var många men 

även flera från fall till fall. I och med att motiven kategoriserades in i fyra grupper där 

respektive grupp innehöll en begränsad omfattning av teoretiska motiv till förvärv fanns 

utrymme att vissa förvärv hamnade i utkanten eller placerades i en grupp som närmast 

passade in. Läsaren bör även naturligtvis ta hänsyn till händelsefönstrets bredd och 

händelsegruppens sammansättning. Om en annan bredd på händelsefönster eller andra företag 

hade ingått i populationen,  hade utfallet, möjligtvis, varit annorlunda.    
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9. Vidare forskning 
Det slutliga avsnittet tar upp vilken vidare forskning som kan göras inom området förvärv och 
dess påverkan för aktievärdet. 
 
 
Vad som skulle vara intressant att undersöka vidare är hur svenska budgivande företags 

abnormala avkastning påverkas beroende på vilket det bakomliggande motivet till förvärvet är 

som annonserats ut av företaget, men med tillägget att undersökningen belyser om skillnader 

existerar mellan olika branscher. Ett annat intressant  alternativet är att undersöka om 

skillnader i abnormal avkastning vid förvärv finansierade via aktier kontra kontanta medel 

existerar med hänsyn tagen till olika motiv till förvärven. Slutligen kan intresse finnas i att 

undersöka huruvida företag vilka förvärvar inom ett verksamhetsområde som skiljer sig 

markant från det egna och hur värdet för aktieägarna påverkas.  
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Bilaga 1 
 

En lista på de förvärv som är med i undersökningen och deras abnormala avkastning, samt de 
motiveringar som företagen haft vid sina förvärv. 

 
SCA   

2005 
Abnormala 
avkastningen Typ av förvärv/motiv 

   
   
2004   

Munksjö´s Tissue operations -1,3721% 
är inriktad på både 
marknaderna för konsumenter och storförbrukare 

Copamex, Mexico -1,3329% 

För att erhålla en effektiv samordning med SCAs  
övriga verksamheter, främst i Nord- och Syd- 
amerika, och för att uppnå full kontroll över  
företagets framtida styrning och utveckling på 
 de snabbt växande marknaderna i Mexiko  
och Centralamerika, 

Busto & tema, Italy 3,2914% 

stark marknadstillväxt, och kompletterar därmed 
SCAs omfattande nätverk av liner- och 
 konverteringsenheter i övriga delar av Italien. 

Copamex, Mexico 3,2914% näst största producent i mexiko 
Copamex, Mexico 5,1297%  

Central Package Group 3,1295% 
stabil marknadsposition på den kinesiska 
förpackningsmarknaden,lönsamma 

Carter Holt Harvey, New Zealand 0,0781% 
ökade marknadsandelar, råvaror, ökad  
konkurrenskraft. 

Drypers, Malaysia 6,5731% 

framtida plattform för försäljning,samordning  
av försäljning,kostnadsledande 
 och marknadsledande 

   
2003   

Vincor Group, The Netherlands 2,6748% 
förpackningsförvärv i Nederländerna, 
lönsamma enligt kassaflödesberäkningar 

Scaninge, Sweden -1,3265% tillgång på råvaror säkerställs 
Central package group, Singapore -1,3265% lönsam,finns i kina.… 
Alloyd inc., USA -0,0401% samordningseffekter 
Southeastern packaging, USA 0,6578% samordningsfördelar 

PISA, Chile -5,9667% 

komplement till SCAs positioner på hygien- 
marknaderna i Mexiko, Colombia, 
 Ecuador och andra närliggande länder 

Segas, France 9,4468% kontroll över tillverkning, utveckling och 

Specor Systems, Inc., USA 3,5136% 
patenträttigheter avseende ett konkurrenskraftigt 
 dispensersystem 



 
 
 
 
 
   
Volvo   

2005 
Abnormala 
avkastningen Typ av förvärv/motiv 

   
   
2004   

Aerocraft 1,7980% 
expansiontillverkningsmässigt och tekniskt, strategisk 
 allians 

Prévost Car Inc. (USA) 3,6485% 

strategiskt intressant eftersom det finns framtida 
 möjligheter till ytterligare synergier med volvos 
 övriga bussverksamhet 

   
2003   
LB smith (USA) 0,4560% amerikanska marknaden 

Bilia lastvagns & 
entreprenadmaskinverksamhet,  
Kommersiella Fordon Europa AB 
(KFAB). 3,0672% 

genom förvärvet av Bilias nätverk av lastbils- 
återförsäljare. För att ytterligare förbättra 
 kundernas möjligheter att bedriva en  
konkurrenskraftig verksamhet erbjuder Volvo  
Lastvagnar också ett omfattande utbud av tjänster. 

   
TeliaSonera   

2005 
Abnormala 
avkastningen Typ av förvärv/motiv 

Vollvik Gruppen AB 0,8881% ökad konkurrenskraft i norge 

Micro link 2,1443% 
det ledande IT-servicebolaget MicroLink AS 
 med verksamhet i Estland, Lettland och Litauen. 

   
2004   
Orange (Danmark) -1,2483% konkurrens,synergier 

Klintelstö Oy Sturenportti 2,4352% 
fastighetsköpet är ett lönsammare alternativ än  
ett långsiktigt hyreskontrakt  

Esti Telecom -2,1406% stärka position i baltikum och norden 
   
2003   
Aurla (Finland) 2,5292% ökade konkurrensfördelar, lönsam tillväxt. 
Aurla -5,5852% ökade konkurrensfördelar, lönsam tillväxt. 

Ökat innehav Omnitel -1,2580% 
stärka position i hemmamarknader,norden  
och baltikum 

   
Tele2   

2005 
Abnormala 
avkastningen Typ av förvärv/motiv 

Tiscali Danmark 1,5046% 
stärker position på bredbandsmarknaden 
 i danmark 



 
 
 
 
 

Comunitel (Spanien) 2,4831% 

förstärker Tele2s position som en av Spaniens 
 starkaste konkurrenter  till den forne 
 monopolisten. synergier 

Econophone (Scweiz) 1,8837% 

Tele2 blev Schweiz största alternativa operatör  
efter förvärvet av fasttelefonioperatören 
 Econophone,synergier 

Versatel Telekom International NV 5,0398% 
starkare plattform med över 2,6 miljon privat- 
kunder i Holland och Belgien; 

Lipetsk Mobile CJSC (Ryssland) 4,1705% nästa steg i Tele2s expansion i Ryssland 
   
2004   
UTA AG (Östrerrike) -2,5143% synergier 

Votec Mobile (Ryssland) 8,0686% 
naturligt steg i utvecklingen av Tele2s  
verksamhet i Ryssland efter våra lyckade 

   
2003   

Alpha Telekom (Storbritannien) 8,8363% 

stabil bas att vidare utveckla vår verksamhet 
 i Storbritannien. Vår målsättning  är att replikera 
 Alphas framgångsrika produktkoncept till andra 
 viktiga marknader i Europa, till vilket Tele2s 
 nuvarande närvaro kommer att bidra med stora 
 intäkts- och kostnadssynergier. Synergierna  
mellan de två företagen är mycket tydliga  

Suomen 3GOy 8,8338% 

att med låga kostnader och investeringar, 
utveckla ett MVNO i Finland och på 
 sikt erbjuda våra kunder 3G-tjänster 

   
Trelleborg AB   

2005 
Abnormala 
avkastningen Typ av förvärv/motiv 

Rollon Hydraulics Pvt. Ltd 1,9211% 

Förvärvet är ett led i att förstärka vår närvaro 
 och utöka vår marknadsbearbetning 
 i Asien 

Armwest Pty Ltd -12,2779% 

Förvärvet stärker våra ledande positioner i  
Australien inom intressanta 
 tillväxt-områden 

Cimap Roues Industrielles SAS 0,3188% 

stärker därmed sin position på den viktiga  
eftermarknaden för industridäck på 
 den franska marknaden. 

Chase-Walton Elastomers Inc 0,3005% 

 stärker vi positionen inom viktiga marknads- 
segment med god tillväxtpotential, Vi ökar 
 också vår täckning på den amerikanska  
marknaden. Företaget har djup kompetens 
 och erfarenhet inom silikonteknologi, och  
verksamheten kompletterar och expanderar 
 vår produktportfölj på ett utmärkt sätt 



 
 
 
 
 

Wuxi Trelleborg Vibration 
 Isolator Co Ltd. 3,9046% 

strategiska inriktning att förstärka vår 
 konkurrenskraft i Asien, 

Andre Structural Bearings 2,5883% 
Andre Structural Bearings kompletterar 
 Trelleborgs 

Dunlop GRG Holdings Ltd 1,7047% 

Synergier förväntas dels genom möjligheten 
 att använda affärsområdets globala nätverk 
 för att marknadsföra produkterna, dels  
genom förädling av halvfabrikat internt i  
koncernen. 

   
2004   

Metzeler Automotive 
 Hose Systems 5,0720% 

Förvärvet stärker vår marknadsnärvaro,  
bland annat i Östeuropa, och tillför nya  
kunder samt nya produkter inom segment 
 vi bedömer har god tillväxtpotential 

Dynaflex Division 0,6235% 

Förvärvet är en del i affärsområdets strategi 
 att expandera inom utvalda industrislang- 
segment som karaktäriseras av hög konkurrens- 
kraft och god framtida lönsamhet 

Eika -3,7010% 

Förvärvet av den återstående delen av Eika  
är ett strategisk förstärkning av vår 
 distributionsverksamhet 

Batek -0,5332% 

Förvärvet kompletterar Trelleborg Building 
Systems inom produktområdet Pipe Seals,  
och ger ökad tillgång till den växande 
eftermarknaden i Norden 

Ecoboard 1,3653% 

vidgat produkterbjudande inom marina 
 ingenjörslösningar, med hamnanläggningar 
 som främsta slutkund, samtidigt som förvärvet 
 förstärker Trelleborg redan ledande 
 position inom området 

   
2003   

ETU GMBH 5,4501% 

stärker vi vår utvecklingskraft inom tätnings- 
profiler. ETU är också aktivt på industrimarknader 
 vid sidan om byggindustrin, och kompletterar  
oss därför väl 

Kunhwa co Ltd -3,4161% 

förstärker vi vår närvaro på den växande  
asiatiska marknaden, säger George Caplea, 
 VD för Trelleborg Automotive. Med förvärve 
t skapas en god plattform för försäljning 
 av termoplastiska bälgar till Koreanska  
och Japanska biltillverkare, 

Polymer Sealing Solutions Smiths of 
UK -0,4018% 

Förvärvet är ett kraftfullt steg framåt som inte 
 bara kompletterar och ger oss goda 
synergier utan också ger oss en utmärkt platt- 
form för vidare tillväxt inom ett intressant  



 
 
 
 
 

produktsegment. 

DJ Profiles of the UK -1,9273% 

Stärkt position inom industriprofiler på den 
 brittiska marknaden genom förvärv 
av verksamheten i DJ Profiles. 

   
Astra Zeneca   

2005 
Abnormala 
avkastningen Typ av förvärv/motiv 

Kudos Pharmaceuticals 2,9195% 
forskningsportföljen förstärks, tillgång till  
specialister och teknik 

   
Swedish Match   

2005 
Abnormala 
avkastningen Typ av förvärv/motiv 

General Cigarr -0,5511% 
marknadsledande konkurrent, närvaro på 
 (USA) marknaden 

   
2003   

Cyan d.o.o. -8,2908% 
säkring av distribution, länk i distributions- 
kedjan faller inom bolaget 

   
Ericsson   

2005 
Abnormala 
avkastningen Typ av förvärv/motiv 

Marconi 1,7594% 

Breddning av och tillgång till ny produkt- 
portfölj (nätverk/bredband), erhållande av  
teknisk kompetens (fiberopt.) 

Netspira 13,4113% 
ny teknik erhålls och integreras i befintliga 
 system 

Axxessit 1,7238% 
ny teknik erhålls och integreras i befintliga  
system 

   
MTG   

2005 
Abnormala 
avkastningen Typ av förvärv/motiv 

Bet24  -7,6878% 

synergier och möjligheter för cross  
promotion mellan sportkanaler och dess 
 program och verksamheterna 
 inom BET24 

Ges Media Hold. 11,0196% näst största nationella TV-kanalen i Tjeckien 
Engine 3,3893% breddning av produktportföljen 
   
2003   
litauiska TV3 1,8401% tillväxt potential 
   



 
 
 
 
 
Scania   

2005 
Abnormala 
avkastningen Typ av förvärv/motiv 

Universal auto -0,9577% närvaro på marknaden 

Griffin automotive Ltd 1,2045% 
närvaro på marknaden, länk i distributions- 
kedjan faller inom bolaget 

 



 
 
 
 
 

Bilaga 2 
 
Lista över de förvärv som tagits med i undersökningen, datumen är satta med hänsyn till 
eventfönstret som upprättats i undersökningen. 
 
SCA  2005  Kurs efter offentlighet 
 
SCA    2004  Kurs efter offentlighet 
Munsksjö  (2004-12-10)  (2004-12-15) 
Copamex  (2004-12-06)         (2004-12-09) 
Busto  (2004-04-30)         (2004-05-05) 
Copamex  (2004-04-30)         (2004-05-05) 
Copamex  (2004-03-30)           (2004-04-02) 
Central package  (2004-03-25)       (2004-03-30) 
Carter holt  (2004-03-23)         (2004-03-26) 
Drypers  (2004-02-26)           (2004-03-02) 
 
SCA    2003  Kurs efter offentlighet 
Wincor                  (2003-12-18)         (2003-12-23) 
Scaninge    (2003-11-07)           (2003-11-12) 
Central package group  (2003-11-07)    (2003-11-12) 
Alloyd                            (2003-10-31)        (2003-11-05) 
Southeastern                       (2003-09-03)      (2003-09-08) 
Pisa                                   (2003-08-21)              (2003-08-26) 
Segas   (2003-03-14)             (2003-03-19) 
Specor systems inc (2003-02-10)          (2003-02-13) 
 
Volvo   2005  Kurs efter offentlighet 
 
 
Volvo   2004  Kurs efter offentlighet 
Prevost car inc.    (2004-10-14)             (2004-10-19)  
Aerocraft  (2004-08-31)  (2004-09-03) 
 
Volvo   2003  Kurs efter offentlighet 
LB.smith  (2003-04-30)  (2003-05-05) 
Bilia…  (2003-06-09)  (2003-06-12) 
 
Teliasonera  2005  Kurs efter offentlighet 
Vollwik ab  (2005-11-03)  (2005-11-08) 
Microlink  (2005-10-27)  (2005-11-01)  
 
Teliasonera  2004  Kurs efter offentlighet 
Orange  (2004-10-07)  (2004-10-12) 
Klintel sturenportti oy (2004-02-25)  (2004-03-01) 
Esti telekom blir db (2004-12-23)  (2004-12-29) 
 
Teliasonera  2003  Kurs efter offentlighet 



 
 
 
 
 
Aurla  (2003-09-15)  (2003-09-18) 

(2003-09-29)  (2003-10-02) 
Omnitel 55 till 905 (2003-12-15)  (2003-12-18) 
 
Tele2  2005  Kurs efter offentlighet 
Tiscali  (2005-01-27)  (2005-02-01) 
Comunitel  (2005-09-26)  (2005-10-01) 
Econophone  (2005-06-17)  (2005-06-21) 
Versatel telekom (2005-10-28)  (2005-11-02) 
international NV   
Lipetsk mobile CJSC (2005-11-08)  (2005-11-11) 
 
Tele2  2004  Kurs efter offentlighet 
UTA AG  (2004-12-03)  (2004-12-08) 
Votec  (2004-12-17)  (2004-12-23) 
 
Tele2  2003  Kurs efter offentlighet 
Alpha Telekom (2003-02-13)  (2003-02-18) 
Suomen 3GOY (2003-05-08)  (2003-05-13) 
 
 
Trelleborg  2005  Kurs efter offentlighet 
Rollon Hydraulics  (2005-03-10)  (2005-03-15) 
Pvt. Ltd  
Armwest Pty Ltd  (2005-04-26)  (2005-04-29) 
Cimap Roues Industrielles (2005-09-14)  (2005-09-19) 
 SAS   
Chase-Walton Elastomers (2005-10-26)  (2005-10-31) 
 Inc   
Wuxi Trelleborg Vibration (2005-10-27)  (2005-11-01) 
 Isolator Co Ltd.   
Andre Structural Bearings  (2005-10-31)  (2005-11-03) 
Dunlop GRG Holdings Ltd (2005-11-04) (2005-11-09) 
 
Trelleborg  2004  Kurs efter offentlighet 
Metzeler Automotive (2004-01-05)  (2004-01-08) 
Hose Systems  
Dynaflex Division  (2004-03-01)  (2004-03-04) 
eika resterande 49%  (2004-05-06)  (2004-05-11) 
Batek   (2004-10-01)  (2004-10-06) 
Ecoboard   (2004-11-02)  (2004-11-05) 
 
Trelleborg  2003  Kurs efter offentlighet 
ETU GMBH  (2003-04-03)  (2003-04-08) 
Kunhwa co Ltd  (2003-05-19)  (2003-05-22) 
Polymer Sealing Solutions (2003-09-29  (2003-10-02) 
 Smiths of UK  
DJ Profiles of the UK  (2003-10-30)  (2003-11-04) 
 



 
 
 
 
 
 
Mtg  2005  Kurs efter offentlighet 
Bet 24  (2005-12-01)  (2005-12-05) 
GES media holding (2005-10-28)  (2005-11-02) 
Engine  (2005-06-28)  (2005-07-01) 

 
2004  Kurs efter offentlighet 
 
2003  Kurs efter offentlighet 

litauiska TV3 (2003-05-30)  (2003-06-03) 
 
Scania  2005  Kurs efter offentlighet 
Universal auto (2005-05-30)  (2005-06-07) 
Griffin automotive ltd. (2005-12-22)  (2005-12-28) 
   
  2004  Kurs efter offentlighet 
   
  2003  Kurs efter offentlighet 
 
Astra Zeneca 2005  Kurs efter offentlighet 
Kudos Pharmaceuticals  (2005-12-21)  (2005-12-27) 
 

2004  Kurs efter offentlighet 
   

2003 Kurs efter offentlighet 
 
 
Swedish match 2005  Kurs efter offentlighet 
General  (2005-08-18)  (2005-08-23) 
Cigarr  

2004  Kurs efter offentlighet 
   

2003  Kurs efter offentlighet 
Cyan d.o.o.   (2003-03-26)  (2003-03-31) 
 
Ericsson  2005  Kurs efter offentlighet 
Marconi  (2005-10-21)  (2005-10-26) 
Netspira  (2005-06-01)  (2005-06-07) 
Axxessit  (2005-07-21)  (2005-07-26) 

 
2004  Kurs efter offentlighet 

   
2003  Kurs efter offentlighet 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Bilaga 3 
 

Nedan presenteras data som behandlats i SPSS. 
 

Model Summaryb

,155a ,024 ,008 ,0433929
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Motiva. 

Dependent Variable: Abnormalb. 
 

 
 

ANOVAb

,003 1 ,003 1,542 ,219a

,119 63 ,002
,122 64

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Motiva. 

Dependent Variable: Abnormalb. 
 

 
 

Coefficientsa

,002 ,011 ,179 ,858
,006 ,005 ,155 1,242 ,219

(Constant)
Motiv

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Abnormala. 
 

 
 

Residuals Statisticsa

,008191 ,026742 ,014185 ,0067356 65
-,1309913 ,1197251 ,0000000 ,0430526 65

-,890 1,864 ,000 1,000 65
-3,019 2,759 ,000 ,992 65

Predicted Value
Residual
Std. Predicted Value
Std. Residual

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: Abnormala. 
 

 



 
 
 
 
 

Bilaga 4 
Dessa kolumner nedan visar de förvärv som gjorts och vad aktiekurserna varit förvärvet genomförts.  

 
SCA                 

2005 
Innan 
offentlig 

Stängnings- 
kurs Utfall i % Aktieindex

Aktieindex
efter 

Förändring 
index % 

Abnormala 
avkastningen

Kodat
motiv

                  
                  

2004                 
Munksjö´s Tissue 
operations 281,5 277,5 -1,4210% 736,89 737,25 -0,0489% -1,3721% 1
Copamex  278,5 278 -0,1795% 740,45 731,91 1,1534% -1,3329% 1
Busto & tema 299,5 304,5 1,6694% 685,59 696,71 -1,6220% 3,2914% 2
Copamex 299,5 304,5 1,6694% 685,59 696,71 -1,6220% 3,2914% 1
Copamex,  301 305,5 1,4950% 688,1 713,11 -3,6346% 5,1297%  1
Central Package 
 Group 296 301 1,6892% 678,33 688,1 -1,4403% 3,1295% 1

 
 
 
 
 
Carter Holt 
Harvey  302 298 -1,3245% 670,17 679,57 -1,4026% 0,0781% 2
Drypers  297 309,5 4,2088% 697,44 713,93 -2,3644% 6,5731% 4
                  

2003                 
Vincor Group  294 295 0,3401% 613,78 628,11 -2,3347% 2,6748% 1
Scaninge  302,5 301 -0,4959% 622,38 617,21 0,8307% -1,3265% 2
Central package 
group,  302,5 301 -0,4959% 622,38 617,21 0,8307% -1,3265% 1
Alloyd inc  294,5 297 0,8489% 617,57 612,08 0,8890% -0,0401% 3
Southeastern 
packaging, 303 303 0,0000% 611,12 615,14 -0,6578% 0,6578% 3
PISA 292 282 -3,4247% 599,13 583,9 2,5420% -5,9667% 1
Segas  264,5 275,5 4,1588% 465,77 490,4 -5,2880% 9,4468% 2
Specor Systems, 
Inc  264 263 -0,3788% 456,53 474,3 -3,8924% 3,5136% 2
                  



 
 
 
 
 
Volvo                 

2005 
Innan 
offentlig 

Stängnings
kurs 

Utfall/för
ändring 
 i % Aktieindex

Aktieindex
 efter 

Förändring 
 index % 

Abnormala 
avkastningen

Kodat
motiv

                  
                  

2004                 
Aerocraft  262,5 265 0,9524% 717,78 723,85 -0,8457% 1,7980% 4
Prévost Car Inc.  256,5 261,5 1,9493% 685,03 696,67 -1,6992% 3,6485% 4
                  

2003                 
LB smith  163,5 163,5 0,0000% 521,92 524,3 -0,4560% 0,4560% 1
Bilia lastvagns & 
entreprenadmaski
n 
verksamhet,  
Kommersiella 174,5 176,5 1,1461% 528,88 539,04 -1,9210% 3,0672% 1

 
 
 
 
 
 Fordon Europa  
AB (KFAB). 
                  
TeliaSonera                 

2005 
Innan 
offentlig 

Stängnings
kurs 

Utfall/för
ändring 
 i % Aktieindex

Aktieindex
 efter 

Förändring 
 index % 

Abnormala 
avkastningen

Kodat
motiv

Vollvik Gruppen 
AB  38,9 39,2 0,7712% 898,24 899,29 -0,1169% 0,8881% 1
Micro link  38,8 38,6 -0,5155% 862,86 885,81 -2,6598% 2,1443% 1
                  

2004                 
Orange   36,7 36,6 -0,2725% 723,5 716,44 0,9758% -1,2483% 3
Klintelstö Oy 
 Sturenportti  33,6 33,9 0,8929% 693,77 704,47 -1,5423% 2,4352% 2
Esti Telecom  40,4 39,6 -1,9802% 741,98 740,79 0,1604% -2,1406% 1
                  



 
 
 
 
 

2003                 
Aurla   34,5 35,1 1,7391% 603,71 608,48 -0,7901% 2,5292% 4
Aurla  34,2 32,6 -4,6784% 575,61 570,39 0,9069% -5,5852% 4
Omnitel   36,1 36,1 0,0000% 621,6 613,78 1,2580% -1,2580% 1
                  
Tele2                 

2005 
Innan 
offentlig 

Stängnings
kurs 

Utfall/för
ändring 
 i % Aktieindex

Aktieindex
 efter 

Förändring 
 index % 

Abnormala 
avkastningen

Kodat
motiv

Tiscali  81 81,33 0,4074% 741,92 750,06 -1,0972% 1,5046% 1
Comunitel   78,25 79 0,9585% 882,83 896,29 -1,5246% 2,4831% 1
Econophone   73,75 74,25 0,6780% 808,62 818,37 -1,2058% 1,8837% 2
Versatel Telekom 
International NV  74 75,5 2,0270% 862,66 888,65 -3,0128% 5,0398% 1
Lipetsk Mobile 
CJSC   79,25 81,25 2,5237% 899,29 914,1 -1,6469% 4,1705% 4
                  

 
 
 
 
 

2004                 
UTA AG   90 88,17 -2,0333% 744,4 740,82 0,4809% -2,5143% 3
Votec Mobile   82,17 87,33 6,2797% 728,94 741,98 -1,7889% 8,0686% 4
                  

2003                 

Alpha Telekom   83,5 86,5 3,5928% 474,3 499,17 -5,2435% 8,8363% 2
                  
Suomen 3GOy  87,67 92,33 5,3154% 506,19 524 -3,5184% 8,8338% 4
                  
Trelleborg AB                 

2005 
Innan 
offentlig 

Stängnings
kurs 

Utfall/för
ändring 
 i % Aktieindex

Aktieindex
 efter 

Förändring 
 index % 

Abnormala 
avkastningen

Kodat
motiv

Rollon 
Hydraulics  127 127,5 0,3937% 766,64 778,35 -1,5274% 1,9211% 1



 
 
 
 
 
Pvt. Ltd  
Armwest Pty Ltd  114 104,5 -8,3333% 780,32 749,54 3,9445% -12,2779% 1
Cimap Roues  
Industrielles SAS 127,5 128 0,3922% 873,03 872,39 0,0733% 0,3188% 1

Chase-Walton 
 Elastomers Inc  123 122 -0,8130% 872,91 882,63 -1,1135% 0,3005% 1
Wuxi Trelleborg 
 Vibration 
 Isolator Co Ltd.  120,5 122 1,2448% 862,86 885,81 -2,6598% 3,9046% 1
Andre Structural 
 Bearings 122 123 0,8197% 882,63 898,24 -1,7686% 2,5883% 2
Dunlop GRG 
 Holdings Ltd  123 124,5 1,2195% 896,62 900,97 -0,4852% 1,7047% 3
                  

2004                 
Metzeler 
Automotive 120 125,5 4,5833% 644,55 647,7 -0,4887% 5,0720% 1

 
 
 
 
 
 Hose Systems  
Dynaflex 
Division  140 138,5 -1,0714% 704,47 716,41 -1,6949% 0,6235% 2
Eika  136 133,5 -1,8382% 677,48 664,86 1,8628% -3,7010% 2
Batek  109,5 108 -1,3699% 717,1 723,1 -0,8367% -0,5332% 2

Ecoboard 102,5 103,5 0,9756% 723,72 726,54 -0,3897% 1,3653% 2
                  

2003                 
ETU GMBH 72 74 2,7778% 480,86 493,71 -2,6723% 5,4501% 4

Kunhwa co Ltd  77 75,5 -1,9481% 504,75 497,34 1,4681% -3,4161% 1
Polymer Sealing 
 Solutions Smiths 
 of UK  99 99,5 0,5051% 575,61 570,39 0,9069% -0,4018% 3
DJ Profiles of the 114,5 112,5 -1,7467% 620,28 619,16 0,1806% -1,9273% 1



 
 
 
 
 
 UK  
                  
Astra Zeneca                 

2005 
Innan 
offentlig 

Stängnings
kurs 

Utfall/för
ändring 
 i % Aktieindex

Aktieindex
 efter 

Förändring 
 index % 

Abnormala 
avkastningen

Kodat
motiv

Kudos 
Pharmaceuticals 384,5 389,5 1,3004% 949,27 964,64 -1,6191% 2,9195% 2
                  
Swedish Match                 

2005 
Innan 
offentlig 

Stängnings
kurs 

Utfall/för
ändring 
 i % Aktieindex

Aktieindex
 efter 

Förändring 
 index % 

Abnormala 
avkastningen

Kodat
motiv

General Cigarr 83,25 83 -0,3003% 861,41 859,25 0,2508% -0,5511% 1
                  

2003                 
 Cyan d.o.o. 64,5 63 -2,3256% 486,82 457,78 5,9652% -8,2908% 2

 
 
 
 
 
                  
Ericsson                 

2005 
Innan 
offentlig 

Stängnings
kurs 

Utfall/för
ändring 
 i % Aktieindex

Aktieindex
 efter 

Förändring 
 index % 

Abnormala 
avkastningen

Kodat
motiv

 Marconi 26,1 26 -0,3831% 854,6 872,91 -2,1425% 1,7594% 2
Netspira 23,4 23,6 0,8547% 795,58 793,48 0,2640% 0,5907% 2
Axxessit 26,3 26,7 1,5209% 852,79 854,52 -0,2029% 1,7238% 2
                  
MTG                 

2005 
Innan 
offentlig 

Stängnings
kurs 

Utfall/för
ändring 
 i % Aktieindex

Aktieindex
 efter 

Förändring 
 index % 

Abnormala 
avkastningen

Kodat
motiv

Bet24  314 317,5 1,1146% 797,16 726,99 8,8025% -7,6878% 3
Ges Media Hold. 293,5 317 8,0068% 862,66 888,65 -3,0128% 11,0196% 1
Engine 243 246,5 1,4403% 814,28 830,15 -1,9490% 3,3893% 2
                  



 
 
 
 
 

2003                 
Litauiska TV3 106,5 109 2,3474% 514,46 511,85 0,5073% 1,8401% 4
                  
Scania                 

2005 
Innan 
offentlig 

Stängnings
kurs 

Utfall/för
ändring 
 i % Aktieindex

Aktieindex
 efter 

Förändring 
 index % 

Abnormala 
avkastningen

Kodat
motiv

Universal auto 272,5 270 -0,9174% 793,8 793,48 0,0403% -0,9577% 1
Griffin 
automotive Ltd 288,5 289 0,1733% 951,31 961,12 -1,0312% 1,2045% 1
 

Kodat motivs betydelse 

Motiv 1 = Skapa närvaro på marknad, Motiv 2 = Erhållande av ny teknik/know how, säkerställande av råvaror 

samt breddning av produktmix, Motiv 3 = Synergier/samordningseffekter, Motiv 4 = Tillväxtskäl 
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