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Sammanfattning   
 

Titel: Equity issue announcement vs. the stock price  

– En eventstudie om hur ett tillkännagivande av en nyemission påverkar 

aktiekursen  

 

Författare: Johanna Biderman och Dragana Grujicic 

 

Handledare: Curt Scheutz   

 

Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi - 15 högskolepoäng 

 

Tema: Finansiering 

 

Nyckelord: Eventstudie, nyemission, aktiekursreaktion, abnormal avkastning, 

Effektiva marknadshypotesen 
 

 

Inledning: Marknadens reaktion när ett företag informerar och annonserar om en 

eventuell nyemission sägs vara oförutsägbar. Enligt tidigare forskning 

pressas aktiekursen i de flesta fallen nedåt vid en nyemission. Under det 

senaste året har en del nyemissioner utförts i synnerhet på grund av den 

globala lågkonjunkturen då många företag haft för lite kapitalbas. Vad 

gäller företag på Stockholmsbörsen som valt att nyemittera aktier har 

även här de flesta fått se sin aktiekurs rasa. 

 

Syfte:     Författarna till denna uppsats avser att studera hur marknaden reagerar på 

ett offentligt tillkännagivande av en kommande nyemission. Det 

undersöks även om det förefaller någon skillnad mellan 

tillkännagivanden av nyemissioner genomförda innan eller under 

lågkonjunkturen och skillnader branscher emellan. 

 

Metod:   Då vi ville se hur denna händelse påverkar ett företags aktiekurser valde 

vi att göra en eventstudie. En eventstudie ger oss möjligheten att mäta 

effekten av en specifik händelse. Datainsamlingen har endast bestått av 

sekundärdata som vetenskapliga artiklar, litteratur, tidigare forskning 

samt elektroniska databaser så som Avanza och OMX. Vi valde att ta 

med alla de företag som under tidsperioden 2005-01-01 till 2009-04-01 

annonserat om en nyemission och som i dagsläget fortfarande är noterade 

på OMX, Stockholmsbörsen.  

 

 

Resultat:   I studien ingick 21 tillkännagivanden varav hela 13 stycken, ca 62 % av 

dem, resulterade i en negativ kursreaktion och avkastning. Fyra av åtta 

tillkännagivanden om nyemission som offentliggjordes innan 

lågkonjunkturen uppvisade en nedåtgående kursreaktion på 

annonseringsdagen och därmed en negativ abnormal avkastning. Denna 

trend fortsätter att hålla i sig då även nio av 13 tillkännagivanden under 

lågkonjunkturen, visade på en negativ abnormal avkastning. 
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 Abstract 
 

Title: Equity issue announcement vs. the stock price  

– An event study of how an announcement of an upcoming 

equity issue affects the stock price 

 

Authors: Johanna Biderman och Dragana Grujicic 

 

Tutor: Curt Scheutz   

 

Level: Bachelor thesis in business management, 15 credits 

 

Theme: Finance 

 

Keywords: Event study, equity issue, stock price reaction, abnormal return, 

Efficient market hypothesis 

 
 

 

Introduction: The market reaction when a company provides information about a 

possible equity issue is said to be unpredictable. According to previous 

research the stock price, in most cases, is pushed downward in case of 

an equity issue. Over the past year some equity issues has been 

implemented particular because of the global recession. This because 

many companies experience too small funds. As for companies on the 

Stockholm Stock Exchange that have chosen to do an equity issue most 

of them had also experienced a decline in the stock price. 

 

Objective:     The authors of this essay intend to study how the market reacts to a 

public announcement of an upcoming equity issue. They would also 

like to know if there is any differences between the announcements of 

an equity issue that’s been done before or during the recession and if 

there is any differences between industries. 

 

Method:   Thus we wanted to see how equity issues affect a company's stock 

price, we have chosen to do an event study. An event study enables us 

to measure the effect of a specific event. The data that we been using 

has only consisted of secondary data as scientific articles, literature, 

previous research and electronic databases such as Avanza and OMX. 

For our study we have chosen to include all of the companies that 

during the period 2005-01-01 to 2009-04-01 announced about an 

upcoming equity issue and are still listed at the OMX, on the 

Stockholm Stock Exchange. 

 

Results:   The study included 21 public notices of which entirely 13 of them, 

about 62 %, resulted in a negative rate reaction and return. Four of the 

eight notices about an equity issue, which was announced before the 

recession, resulted in a declining rate reaction on the day of the 

announcement and also had a negative abnormal return. This trend 

continues thus nine of 13 notices, which announced an equity issue 

during the recession, also showed a negative abnormal return. 
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Begreppsförklaring 
 

I expansionsfasen lösgör sig företaget från den dagliga verksamheten och fungerar nu som planerare 

och övervakare. Kunderna och kundförståelse är en självklarhet och egentligen ett livsvillkor i den här 

fasen och i de övriga faserna.  

 

 

Interna medel, (även benämnd intern finansiering) innebär att företagets kapitalbehov täcks med 

företagets egna medel såsom exempelvis företagets egna genererade vinst eller privata medel. 

 

 

Externa medel, (även benämnd extern finansiering), innebär att ett företag tar in kapital från externa 

finansiärer, dvs. från institutioner utanför företaget. Hit hör t.ex. banker, aktieägare etc. Detta är en 

vanlig åtgärd när företaget växer eller då nya finansieringsbehov uppstår. 

 

 

Företagsförvärv, kallas den aktivitet som innebär att ett företag köps av en utomstående intressent. 

Vanligast är att det är ett företag eller juridisk person som är köpare men det kan även vara en fysisk 

person. 

 

 

Goodwill, uppstår då man köper ett företag till ett högre pris än det bokförda värdet på företagets egna 

kapital. Ofta får man betala betydligt mer för att varumärket är välkänt. Om företag A köper företaget B 

som har ett eget kapital på 100 och vi betalar 120, kommer företag A att införa en goodwillpost i 

balansräkningen på 20, för att "gottgöra" att vi betalat mer än B var värt. 

 

 

Nominellt värde är fast värde utan hänsyn till värdeförändringar, dvs. ett mått som inte tar hänsyn till 

prisnivåns förändring.  

 

 

OMX AB är ett företag som driver börserna i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, Tallinn, Riga och 

Vilnius, under det gemensamma namnet The Nordic Exchange. Företaget är även själv noterat på 

Stockholmsbörsen. 

 

 

Penningmarknadsinstrument, utgörs bland annat av bankcertifikat, statsskuldväxlar och andra 

finansiella verktyg som omsätts på penningmarknaden (en del av kreditmarknaden som avser lån med 

kortare löptid än ett år). 

 

Soliditet är ett mått på ett företags långsiktiga betalningsförmåga. Soliditet beräknas som eget kapital 

dividerat med värdet av tillgångarna enligt balansräkningen. En soliditet på 100 % innebär att företag 

bara finansieras av eget kapital. En soliditet på 0 % innebär att företaget inte har något eget kapital kvar, 

utan endast lånat kapital. En högre soliditet innebär att risken i företaget är mindre.   

http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6retag
http://sv.wikipedia.org/wiki/Juridisk_person
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholm
http://sv.wikipedia.org/wiki/Helsingfors
http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6penhamn
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tallinn
http://sv.wikipedia.org/wiki/Riga
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vilnius
http://sv.wikipedia.org/wiki/The_Nordic_Exchange
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholmsb%C3%B6rsen
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1. Inledning 
 

I följande kapitel ger vi läsaren en kort presentation av studiens problembakgrund som först och främst 

behandlar händelsen annonsering av nyemission samt dess påverkan på aktiemarknaden. 

Problembakgrunden övergår sedan till ett par frågeställningar för att ge läsaren en översikt av vart vi 

är på väg med denna studie. Dessutom redogörs kort för uppsatsens syfte och avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Det existerar i dagens samhälle många olika typer av företag och därmed också företagsformer. 

Aktiebolag är den vanligaste och mest förekommande företagsformen och det främst på grund av att 

aktiebolag lättare än andra bolagsformer kan attrahera kapital. När ett företag behöver nytt kapital har de 

flera olika tillvägagångssätt till sitt förfogande, förslagsvis genom att använda sig av interna och/eller 

externa medel.
1
 Vid brist på interna medel vänder sig företag ofta till externa kontakter såsom långivare 

och aktieägare. Banklån är dock inte alltid den bästa lösningen, i synnerhet inte för företag med låg 

lönsamhet som befinner sig i expansionsfasen. Den alternativa finansieringsvägen, då företaget vänder 

sig till aktiemarknaden, är nyemission. Genom att emittera (ge ut) aktier, obligationer eller 

penningmarknadsinstrument får ett aktiebolag tillgång till kapital och ökar samtidigt sin soliditet. 

 

Marknadens reaktion när ett företag informerar och annonserar om en eventuell nyemission sägs vara 

oförutsägbar. Givetvis kan marknaden antingen värdera informationen som positiv eller negativ 

beroende på under vilka förutsättningar nyemissionen utförts. Fenomenet då en viss information, nyhet 

eller en handling speglas i ett företags aktiekurs kallas annonseringseffekt. Korajczyk, Lucas och 

McDonald (1991) anser att nyemissioner har en benägenhet att påverkas av trovärdig offentlig 

information, vilket gör att många företag väljer att emittera aktier när marknaden är välinformerad om 

företagets kvalité. 
2
 

 

Enligt tidigare forskning pressas aktiekursen i de flesta fallen nedåt vid en nyemission. Detta beror i 

huvudsak på att befintliga aktieägare väljer att sälja sina aktier; främst på grund av att de inte kan men 

även för att de av någon orsak inte vill delta i nyemissionen.
3
 D’Mello och Ferris forskning behandlar 

huruvida informationseffekter påverkar marknadens reaktion vid ett företags tillkännagivande av en 

                                                 
1 Andersson, L. (1998)  
2 Korajczyk, R. Lucas, D. & McDonald, R. (1991) 
3 Hansson, S. (2005)  
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framtida nyemission. Resultatet visade på en påtaglig nedgång i aktiekursen, inte bara vid 

tillkännagivandet av nyemissionen utan även för de närmaste åren.
4
  

Efter att ha studerat ett stort antal företag som under 1970-1990 talet utfärdade nyemissioner kom 

Loughran och Ritter (1995) fram till att emissioner inte bara är dåliga kortsiktigt, utan också är odugliga 

långsiktiga investeringar. Forskarna menar att en investerare var tvungen att investera 44 procent mer 

kapital i emitterande bolag, än i ett företag som inte utfärdat emissioner, för att behålla samma 

förmögenhet fem år senare.
5
 

 

Under det senaste året har en del nyemissioner utförts i synnerhet på grund av den globala 

lågkonjunkturen då många företag haft för lite kapitalbas.
6
 Vad gäller företag på Stockholmsbörsen som 

valt att nyemittera aktier har även här de flesta fått se sin aktiekurs rasa. Analytiker tror att en hög 

skuldsättningsgrad och en stor goodwill- post i balansräkningen är ett par faktorer som bidrar till denna 

kursreaktion. De menar att dessa två faktorer är något som ingen investerare vill se.
7
 

 

1.2 Problemformulering 

 

Med tanke på ett stort antal av de svenska företagens pågående nyemissioner upplever vi att 

annonseringseffekterna kopplade till dessa emissioner är mycket aktuella att studera. Vi är intresserade 

av att undersöka ett antal företags aktiekursutveckling och mönster vid tillkännagivandet av en 

kommande nyemission. Hur reagerar aktiekursen på denna händelse?  

Påverkas aktiekursen mer eller mindre under ”normala” respektive dåliga tider (lågkonjunktur)? Finns 

det någon tydlig skillnad på aktiekursreaktionen beroende på om annonseringen utförts före eller under 

lågkonjunkturen? Hur ser kursreaktionen ut vid en händelse som denna, branscher emellan? Motsvarar 

våra resultat tidigare forskning/studier? 

 

  

                                                 
4 D’Mello, R & Ferris, S. (2000) 
5 Loughran, T & Ritter, J. (1995) 
6 http://www.sr.se/sida/gruppsida.aspx?programID=3265&Nyheter=&grupp=5562&artikel=2402493  
7 http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article531732.ece  

http://www.sr.se/sida/gruppsida.aspx?programID=3265&Nyheter=&grupp=5562&artikel=2402493
http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article531732.ece
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1.3 Syfte 

 

Huvudsyftet med denna uppsats är att studera hur marknaden reagerar på ett offentligt tillkännagivande 

av en framtida nyemission. Våra delsyften är: 

- Att studera aktiekursutvecklingen under en begränsad period; tio dagar före tillkännagivandet till 

och med tio dagar efter annonseringsdagen. 

- Att jämföra om kursreaktionen vid ett nyemissionstillkännagivande skiljer sig åt beroende på om 

annonseringen äger rum innan eller under en lågkonjunktur. 

- Att jämföra om kursreaktionen skiljer sig avsevärt mellan olika typer av branscher. 

 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Studien kommer att avgränsas till annonserade nyemissioner gjorda under tidsperioden 2005-01-01 – 

2009-04-01, av företag som än idag är noterade på Stockholmsbörsen (OMX). Vi har valt att utgå från 

den dagen då Lehman Brothers förklarades i konkurs, pga. att vi upplever denna händelse som en början 

på vad som idag kallas för ”finanskrisen”. För att kunna jämföra aktiekurserna under bra såväl som 

dåliga tider blir det naturligt att dela in samtliga företag i två grupper, där grupp 1 representeras av 

företag som annonserat nyemissioner före 2008-09-15 och grupp 2 av bolag vars 

nyemissionstillkännagivande ägt rum efter 2008-09-15. Anledningen till att vi avgränsat oss till bara 

Stockholmsbörsen och ej tagit hänsyn till utländska marknader är för att vi främst är intresserade av den 

svenska finansmarknaden och dess företag.  
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2. Metod 
 

I metodkapitlet beskrivs hur vi gått tillväga för att kunna genomföra denna eventstudie, som till stor del 

grundar sig på en vetenskaplig artikel av C. MacKinlay. Kapitlet är således tänkt att ge läsarna en 

insikt i hur vi har valt att gå tillväga för att kunna uppfylla syftet med denna uppsats.                    

 

2.1 Val av metod 

 

Då vi vill se hur en händelse som annonsering av nyemission påverkar ett företags aktiekurs har vi valt 

att göra en eventstudie. En eventstudie ger oss möjligheten att mäta effekten av en specifik händelse
8
. 

Vår eventstudie utförs som en kvantitativ metod, vilket innebär att all data som samlas in är empirisk 

och kvantifierbara samt att insamlingen sker systematiskt.
9
 

 

2.2 Eventstudie 

 

Enligt MacKinlay (1997) är det med en eventstudie möjligt att mäta hur specifika händelser inverkar på 

företagets respektive aktiens värde, detta genom att använda sig av finansiell data från marknaden. 

Anledningen till att en eventstudie anses användbart är det faktum att effekterna av en händelse direkt 

avspeglas i priset på värdehandlingen, exempelvis aktien. Genom att studera aktiepriset under en kortare 

tidsperiod och använda den data som framkommit, fås ett mått på hur stort ekonomiskt inflyttande 

händelsen har. 

En viktig del i eventstudien är att man definierar själva eventet, dvs. den händelse som antas påverka 

företagets aktiekurs. Dessutom ska det tydliggöras för under vilken tidsperiod som de inblandade 

företagens aktiekurser ska undersökas, vilket därefter benämns som eventfönstret.
10

 

 

2.2.1 Val av event 

 

Dagens Nyheters ekonomisidor skriver i september 2008 om att den pågående ”finanskrisen” och 

lågkonjunkturen tillsammans har bidragit till att stärka varandra i ett olyckligt samspel. Det hela började 

                                                 
8 MacKinlay, C. (1997)  
9 http://www.ne.se/kort/kvantitativmetod  
10 MacKinlay, C. (1997) 

http://www.ne.se/kort/kvantitativmetod
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under 2006 då många villaägare började få svårt att betala sina lån till följd av att räntorna steg och 

villkoren skärptes.
11

 

Vidare har denna lågkonjunktur bidragit till att en rad företag valt att genomföra en nyemission för att få 

in nytt kapital, däribland tre av fyra storbanker på Stockholmsbörsen. Då detta är högst aktuellt och 

mycket intressant att studera har vi valt att titta närmare på alla de företag som under tidsperioden 2005-

01-01 till 2009-04-01 offentligt meddelat om en nyemission och som i dagsläget fortfarande är noterade 

på OMX, Stockholmsbörsen. Man kan därmed säga att vi utför en totalundersökning av alla företag på 

Stockholmsbörsen som under den valda tidsperioden varit med om den aktuella händelsen.  

 

2.2.2 Val och indelning av företag 

 

Den 15 september 2008, konkursen för Lehman Brothers en enda händelse och en dag som kan sägas 

vara en ödesdag. Alla händelser under året 2008 kan delas upp före och efter detta besked.
12

  

Samtliga företag som offentligt meddelat om en nyemission under den aktuella tidsperioden har därför 

delats in i nedanstående två grupper.  

Tabell 1 – Uppdelningen av studiens företag i före och efter lågkonjunkturen 

Företag Teckningsperiod Bransch 

   

Biotage 2005-06-28 08:30* Läkemedel/Medicin 

Cybercom Group Europe 2007-08-30 15:00* Data/IT 

Fingerprint Cards 2006-10-04 11:02* Data/IT 

Getinge 2008-02-01 08:30* Läkemedel/Medicin 

IBS 2008-04-29 08:25* Data/IT 

RNB Retail and Brands 2008-07-18 12:32* Mode/Kläder 

SSAB (Svenskt Stål) 2007-07-10 11:59* Industri 

Tilgin 2008-02-15 07:10** Data/IT 

 

Bilia 2008-11-14 08:31* Detaljhandel 

Cybercom Group Europe 2009-03-30 18:05* Data/IT 

Digital Vision 2009-01-23 15:45* Data/IT 

Fingerprint Cards 2008-11-13 08:19* Data/IT 

Hemtex 2009-03-31 08:45* Detaljhandel 

Husqvarna AB 2009-03-05 08:03* Industri 

Morphic Technologies 2008-09-19 15:08* Industri 

Nordea Bank 2009-02-10 08:03* Finans 

                                                 
11 Rosén, H & Djurberg. S (2008) 
12 Örn, G. (2008) 

http://www.nyemissioner.se/nyemission/584__nyemission_biotage_ab.html
http://www.nyemissioner.se/nyemission/596__nyemission_cybercom_group_europe_ab.html
http://www.nyemissioner.se/nyemission/720__nyemission_fingerprint_cards_ab.html
http://www.nyemissioner.se/nyemission/613__nyemission_getinge_ab.html
http://www.nyemissioner.se/nyemission/662__nyemission_ibs_ab.html
http://www.nyemissioner.se/nyemission/685__nyemission_rnb_retail_and_brands_ab.html
http://www.nyemissioner.se/nyemission/554__nyemission_ssab_svenskt_stal_ab.html
http://www.nyemissioner.se/nyemission/626__nyemission_tilgin_ab.html
http://www.nyemissioner.se/nyemission/725__nyemission_bilia_ab.html
http://www.nyemissioner.se/nyemission/801__nyemission_cybercom_group_europe_ab.html
http://www.nyemissioner.se/nyemission/759__nyemission_digital_vision_ab.html
http://www.nyemissioner.se/nyemission/718__nyemission_fingerprint_cards_ab.html
http://www.nyemissioner.se/nyemission/803__nyemission_hemtex_ab.html
http://www.nyemissioner.se/nyemission/772__nyemission_husqvarna_ab.html
http://www.nyemissioner.se/nyemission/701__nyemission_morphic_technologies_ab.html
http://www.nyemissioner.se/nyemission/784__nyemission_nordea_bank_ab.html
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Nordic Service Partners Holding 2008-11-10 07:31* Livsmedel 

SAS 2009-02-03 09:23 DN Tjänster 

SEB 2009-02-05 07:08* Finans 

Swedbank 2008-11-25 12:37* Finans 

Trelleborg 2009-03-23 08:00* Industri 

*Datum och tid hämtad från avanza.se, tidpunkten utgörs av när pressmeddelandet från respektive företag 

presenterats/publicerats på avanza.se (pressmeddelande). Informationen för SAS är dock hämtad från Dagens Nyheters 

ekonomi sidor. 

**Samma som ovanstående med skillnaden att informationen publicerats på nyhetssidan istället för under pressmeddelanden 

 

Företagen kategoriserades också ytterligare efter tillhörande bransch, mer specifikt Data/IT, Finans, 

Industri samt Övriga företag (Se bilaga 2). Anledningen till att vi även valde denna typ av indelning var 

för att se om det föreligger skillnader på annonseringseffekterna av nyemissioner branscher emellan. Då 

ett antal av företagen skulle kunna ingå i flera branscher valde vi att placera dem i den branschen som 

företagets kärnverksamhet anses tillhöra. Observera att Fingerprint Cards samt Cybercom Group Europé 

har annonserat om 2 nyemissioner vardera, vilket är förklaringen till att de förekommer flera gånger. 

 

2.2.3 Identifiering och definition av datum för genomförande av händelserna 

 

I denna undersökning väljer vi att definiera händelsen som den dag då företaget offentliggör den 

planerade nyemissionen för marknaden, vilket kan ske genom pressmeddelande eller liknande. För att 

kunna identifiera när pressreleaserna således skedde har vi framför allt använt oss av den elektroniska 

källan avanza.se. Sidan valdes då den publicerat de flesta företagens pressmeddelanden, vilket gjorde 

det relativt enkelt att sammanställa datumen för samtliga företag. Senare har också de detta 

dubbelkollats med di.se att de verkligen släppt pressmeddelandet samt att informationen stämmer. 

 

2.2.4 Definition av estimerings- och eventfönster 

 

Den intressanta tidsperioden i en eventstudie innefattar dagen för offentliggörandet (dag 0) samt ett antal 

dagar före och efter offentliggörandet, vilka således måste tas med då eventfönstret uppskattas. Med 

eventfönster menas under vilka dagar som aktiepriset skall studeras. Det anses i dagens 

informationssamhälle ibland svårt att avgöra den exakta dagen för annonseringen, detta pga. alla 

informationskällor som finns för investerare samt att även läckage kan tänkas förekomma. Vi har valt att 

låta eventfönstret innefatta sammanlagt 21 börsdagar, dvs. 10 dagar före, 10 dagar efter samt givetvis 

dagen för händelsen.  

http://www.nyemissioner.se/nyemission/737__nyemission_nordic_service_partners_holding_ab.html
http://www.nyemissioner.se/nyemission/777__nyemission_sas_ab.html
http://www.nyemissioner.se/nyemission/767__nyemission_skandinaviska_enskilda_banken_ab.html
http://www.nyemissioner.se/nyemission/738__nyemission_swedbank_ab.html
http://www.nyemissioner.se/nyemission/789__nyemission_trelleborg_ab.html
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Rit = Avkastningen för aktien i dagen t 

Pit = Priset på aktien i dagen t 

Pit-1 = Priset på aktien i dagen före dag t 

 

 

 

Detta för att inte missa ett eventuellt läckage i ett tidigare stadium, samt för att även kunna se hur 

aktiekursen påverkats under en längre tidsperiod efter själva offentliggörandet av nyemissionen. 

 

Med estimeringsfönster menas antalet dagar innan eventfönstret tar vid. Stängningskursen för dessa 

dagar är nödvändigt för att kunna uppskatta marknadens förväntade avkastning under själva 

eventfönstret. Lägg dock märke till att estimerings- respektive eventfönstret inte överlappar varandra.
 13

 

Estimeringsfönstret har satts till 90 börsdagar, vilket innebär att helger och röda dagar inte räknas. 

 

       
                       Figur 1 – Eventstudiens tidslinje 

 

2.2.5 Beräkning av den verkliga avkastningen 

 

För att beräkna aktiens verkliga avkastning samt marknadens förväntade avkastning kan man använda 

sig av en och samma formel. För den senare beaktas givetvis marknadens index istället för aktiens pris. 

Skillnaden mellan den verkliga avkastningen för aktien och den förväntade avkastningen för marknaden 

utgör sedan den abnormala avkastningen. I studien görs denna beräkning för varje företag och varje 

enskild dag. Nedanstående formel används vid beräkningen av den verkliga avkastningen: 

 

 

 

 

            Formel 1- Verklig avkastning 

 

  

                                                 
13 MacKinlay, C. (1997) 

 τ = 0 är händelsedagen 

τ = T1+1 till τ = T2 är event/ 

händelsefönstret 

τ = T0+1 till τ = T1 är estimeringsfönstret 
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ARit = Abnormal avkastning 

Rit = Avkastningen för aktien i dagen t 

Rmt = Förväntade avkastningen för marknaden 

dagen t 

 
 

 
 
 

2.2.6 Beräkning av abnormal avkastning, AR 

Den abnormala avkastningen kan därefter beräknas med ett antal olika ekonomiska och statistiska 

modeller. En av dessa är marknadsmodellen, vilken klassas som en statistisk metod. Modellen bygger på 

att under en förutbestämd tidsperiod kunna visa aktiens avkastning i förhållande till marknadens 

avkastning. Nedanstående formel används vid beräkning med marknadsmodellen: 

 

 

 

                                                    Formel 2 – Abnormal avkastning enligt marknadsmodellen 

 

För event då data är begränsad eller svårtillgänglig kan man istället använda sig av den justerade 

marknadsmodellen, vilken utgår från samma sak som marknadsmodellen. Skillnaden mellan dem båda 

ligger i förenklingen hos den justerade varianten där man antar ett -värde motsvarande ett (=1) och  

noll (=0) för samtliga företag. Modellen förutsätter således att aktiens förväntade avkastning motsvarar 

marknadens avkastning. Vidare antas också att aktien inte har någon garanterad avkastning med tiden. 

Följande formel fås: 

 

 

 

 
Formel 3 - Abnormal avkastning enligt den justerade 

marknadsmodellen 

 

 

Vi kommer i våra beräkningar att använda oss av den justerade marknadsmodellen då det visat sig att 

beräkningar med enskilt alfa () respektive beta () variabler för varje företag resulterar i en mycket 

liten förändring på utfallet för den abnormala avkastningen då företagen, som i vårt fall, tillhör olika 

branscher.
14

 

 

  

                                                 
14 MacKinlay, C. (1997) 
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1 = första undersökningsdagen 

2 = andra undersökningsdagen 
 

 

 
 

AARt = Genomsnittliga abnormala avkastningen 

ARit = Abnormala avkastningen för aktien i dagen t 

n = Antalet observationer i studien 

2.2.7 Beräkning av AAR samt CAAR 

AAR står för genomsnittlig abnormal avkastning och utgör summan för alla företags abnormala 

avkastningar dividerat med antalet företag i undersökningen. Resultatet används sedan vid beräkning av 

CAAR samt även för att ge en bild av avkastningens allmänna utfall i studien. Formeln för AAR blir 

således:  

 

 

 

   Formel 4 – Genomsnittlig abnormal avkastning 

 

För att få fram några slutsatser i vår eventstudie behöver vi veta den kumulativa genomsnittliga 

abnormala avkastningen, CAAR. CAAR talar nämligen om den sammanlagda abnormala avkastningen 

för alla företag dag för dag under hela studien och ger därmed även en bild av marknadens effektivitet 

under tidsperioden. Den visar även hur mycket kursvärdena avviker från det uppskattade värdet ifall 

ingen ny information hade nått marknaden. CAAR för studiens första dag (T-10) motsvaras således av 

AAR för samma dag. Vidare utgörs sedan den andra undersöknings dagen (T-9) av AAR-summorna för 

dagarna -10 och -9 osv. Detta leder i slutändan till att studiens sista dag (dag 10) utgörs av alla AAR i 

studien och skrivs med följande formel:
 15

 

 

 

 

 

 
 

Formel 5 – Kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning 

 

 

2.3 Datainsamling 

 

Till datainsamlingen finns två olika typer av data att använda sig av, primär- och sekundärdata.  I denna 

uppsats har vi använt oss av sekundärdata, det vill säga data som tidigare har samlats in och 

dokumenterats. 
16

 Vi har använt oss av sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar, tidningsartiklar, 

litteratur, tidigare forskning samt elektroniska databaser så som Avanza och OMX. 

 

                                                 
15 MacKinlay, C. (1997) 
16 Christensen, Engdahl, Carlsson, Haglund (2001) 



 

 
15 

2.4 Metoddiskussion 

 

2.4.1 Reliabilitet 

 

Reliabiliteten är tänkt att visa på undersökningens tillförlitlighet. En hög reliabilitet kännetecknas av att 

samma resultat uppnås varje gång man genomför en studie, under förutsättningen att samma data 

används. I motsatts till detta utgörs då en låg reliabilitet istället av att olika resultat fås även om samma 

data används i undersökningen.
17

 

För att få en så hög reliabilitet som möjligt i vår studie utfördes våra beräkningar till stor del med hjälp 

av det matematiska datorprogrammet MatLab. Beräkningarna har även genomförts flera gånger för att i 

så stor utsträckning som möjligt kunna eliminera eventuella räknefel. Vidare utnyttjar vi välkända 

modeller för att beräkna de olika avkastningarna. På detta sätt har vi förhoppningsvis kunnat minska 

risken för att data bearbetats felaktigt. 

Vi hade kunnat öka reliabiliteten ytterligare genom att använda oss av flera olika sätt vid beräkning av 

de olika avkastningarna. Om samma resultat då uppnåtts vid alla beräkningar hade det tytt på en hög 

tillförlitlighet. 

 

2.4.2 Validitet 

 

Validitet behandlar huruvida data som används i studien eller undersökningen mäter det som den i teorin 

är avsedd att mäta. Den är med andra ord ett mått på undersökningens giltighet.
18

 Vår metod ska därmed 

mäta hur aktiekursen påverkas vid annonsering om en kommande nyemission.  

För att kunna genomföra vår studie har vi därför valt att göra en eventstudie; detta då eventstudier är en 

välkänd och beprövad metod i den här typen av fall.  

Vidare har vi hämtat stora delar av våra data från OMX hemsida, som vi anser är en pålitlig och 

oberoende källa. Det vi dock måste ha med i tanken är att eventuella feltryck mycket väl kan 

förekomma. Har vi sett något som verkar onormalt har vi därför även letat reda på informationen från 

ytterligare källor (exempelvis Avanza) för att kontrollera huruvida resultatet stämmer eller inte. Även de 

teoretiska referensramar som används anser vi bidrar till att stärka validiteten. 

 

  

                                                 
17 Johannessen, A. & Tufte, P-A. (2003)  
18 Johannessen, A. & Tufte, P-A. (2003)  
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2.4.3 Källkritik 

 

Data som vi använt oss av i denna undersökning kommer från Stockholmsbörsen/OMX hemsida. 

Hemsidan är publik och uppgifterna är relativt enkla att kontrollera om det skulle behövas, därför anser 

vi att det finns en hög tillförlitlighet i de siffror vi haft tillgång till.  

Vi utgår ifrån att den litteratur vi använt oss av är tillräckligt pålitligt då de flesta av böckerna används i 

undervisningssammanhang. Ingen av dem är publicerad innan 1998 och är då fortfarande relativt 

aktuella.  

Författarna till de vetenskapliga artiklarna är oftast omnämnda forskare, doktorer, professorer etc. med 

många år på nacken inom området och därför antar vi att korrekt fakta anges.  
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3. Praktisk referensram 
 

Detta kapital avser att ge läsaren en teoretisk bakgrund till ämnet, synnerligen om denne inte är insatt i 

området. Vi presenterar således begreppen aktiemarknad och nyemission för att ge överblick av hur 

dessa fungerar i verkligheten. 

 

3.1 Aktiemarknaden 

 

Enligt Gavelin och Sjöberg (2007) definieras kapitalmarknaden som en sammanfattande beteckning för 

de marknader och institutioner som har inrättats för att sammanföra och jämka ihop utbud och 

efterfrågan på kapital, dvs. sparade pengar (kapital som omsätts på de finansiella marknaderna). 

Kapitalmarknaden består i sin tur av ytterligare underliggande marknader, dvs. aktiemarknaden, 

obligationsmarknaden, penningmarknaden och marknaderna för finansiella derivat.  

Aktiemarknaden består av en primär- och sekundärmarknad och för samman investerare och emittenter 

med kapitalbehov. Primärmarknaden kännetecknas av att företagens kapitalbehov tillfredsställs, mer 

specifikt när ett värdepapper övergår från säljare till köpare. På sekundärmarknaden sker däremot alla 

nästkommande transaktioner. För att förenkla detta kan man säga att den dagliga utvecklingen på en 

aktiebörs, exempelvis Stockholmsbörsen, sker på sekundärmarknaden medan alla affärer som sker 

mellan investerare som byter aktier med varandra sker på primärmarknaden.
19

 Sveriges aktiebörs, 

Stockholmsbörsen, ägs och drivs idag av företaget Nasdaq OMX som också har en aktie på den egna på 

börsen.
20

 

 

3.2 Nyemission 

 

Ett aktieföretag får tillgång till kapital och ökar samtidigt företagets soliditet genom att emittera (ge ut) 

aktier, obligationer eller penningmarknadsinstrument. I dessa fall erbjuder företaget sina aktieägare 

möjligheten att köpa fler aktier.
 21

 Om företaget således har 1 000 000 utestående aktier och emitterar 

ytterligare 250 000 kommer detta resultera i 1 250 000 utestående aktier. I och med att det nu finns ett 

högre antal utestående aktier ökar även aktiekapitalet medan det nominella värdet kvarstår. Efter en 

nyemission representerar varje enskild aktie en mindre andel av bolaget jämfört med före emissionen. 

Detta kommer således att tvinga bolagets ursprungliga aktieägare att köpa fler aktier. Om de av någon 

                                                 
19 Gavelin, L & Sjöberg, E. (2007)  
20 http://www.nasdaqomxnordic.com/  
21 Gavelin, L & Sjöberg, E. (2007)  

http://www.nasdaqomxnordic.com/
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orsak inte har en möjlighet att delta i nyemissionen kommer deras procentuella innehav minska. Denna 

företeelse kallas för utspädning.
22

  

 

Beroende på hur aktierna ersätts brukar nyemissioner delas in i två olika grupper, kontant- och 

apportemission. Kontantemission innebär att företaget får kontanter i utbyte mot aktier medan aktierna 

via apportemission bekostas med hjälp av något annat än kontanter, det kan exempelvis vara någon form 

av ägodel. Apportemission är väldigt vanligt vid bland annat företagsförvärv då det förvärvade företaget 

bidrar med likvida medel i form av nya aktier till företaget som utför uppköpet. Vid företagsförvärv blir 

emissionen således riktad, mot den part som innehar den egendom som skall användas som likvid. 

 

Emissionerna kan också kategoriseras efter hur och till vem de riktas. Riktade emissioner innebär att 

man väljer ut en målgrupp som nyemissionen skall riktas till, t.ex. anställda på det egna företaget, 

investmentbolag, försäkringsbolag eller andra kapitalplacerare. Vidare innebär det att tidigare aktieägare 

inte har rätt att delta i nyemissionen, den främsta anledningen till detta är antagandet att de inte har 

möjlighet att delta i nyemissionen i en tillräckligt stor omfattning. Så kallade öppna/publika emissioner 

vänder sig både till allmänheten och till de befintliga aktieägarna.
23

 

 

3.3 Informationsskyldighet 

 

Företagen på Stockholmsbörsen regleras idag av en mängd lagar och föreskrifter för att marknaden ska 

kunna upprätthållas så rättvis och effektiv som möjligt. Likaså finns det bestämmelser för hur 

börsnoterade aktiebolag bör agera i olika situationer som anses vara aktiekurspåverkande. Företag som 

emitterar aktier måste enligt värdepappersmarknadslagen offentligt meddela beslut och händelser som 

väsentligt kan påverka värdet på företagets värdepapper. Dessutom skall informationen offentliggöras så 

snabbt som möjligt och vara tillförlitlig, heltäckande, aktuell, korrekt osv. Informationsskyldigheten är 

också avsedd att ge alla investerare lika möjligheter till samtidig information. 

Det är således alltid företagen som ansvarar för att informationen sprids, oavsett om man har valt att 

informationen skall offentliggöras i medierna eller om företaget själva bestämt sig för att distribuera 

meddelandet.
24

 

  

                                                 
22 Andersson, L. (1998)  
23 Hansson, S. (2005)  
24 http://www.rahoitustarkastus.fi/Swe/Noterade_bolag/Informationsskyldighet/etusivu.htm  

http://www.rahoitustarkastus.fi/Swe/Noterade_bolag/Informationsskyldighet/etusivu.htm
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Det finns tre olika typer av informationsskyldighet: 

- Regelbunden informationsskyldighet; regelbunden information om företagets ekonomiska 

ställning och dess resultat, exempelvis årsredovisningar.
25

 

- Fortlöpande informationsskyldighet; förutom den regelbundna informationen har företagen även 

skyldighet att fortlöpande offentliggöra all annan information som kan påverka aktiekursen. Den 

här typen av information måste meddelas omedelbart efter att direktören eller styrelsen fått 

kännedom om saken.
26

 

- Tillsyn av informationsskyldighet; finansinspektionen kontrollerar regelbundet företagen för att 

se till att investerarna får tillgång till information som krävs för att få en uppfattning om 

företaget och dess värdepapper.
27

 

 
  

                                                 
25 http://www.rahoitustarkastus.fi/Swe/Noterade_bolag/Informationsskyldighet/Regelbunden/etusivu.htm 
26 http://www.rahoitustarkastus.fi/Swe/Noterade_bolag/Informationsskyldighet/Fortlopande/etusivu.htm 
27 http://www.rahoitustarkastus.fi/Swe/Noterade_bolag/Informationsskyldighet/Tillsyn/etusivu.htm  

http://www.rahoitustarkastus.fi/Swe/Noterade_bolag/Informationsskyldighet/Regelbunden/etusivu.htm
http://www.rahoitustarkastus.fi/Swe/Noterade_bolag/Informationsskyldighet/Fortlopande/etusivu.htm
http://www.rahoitustarkastus.fi/Swe/Noterade_bolag/Informationsskyldighet/Tillsyn/etusivu.htm
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4. Teoretisk referensram  
 

Det finns en rad teorier som man kan tänkas applicera på detta problem; vi har valt ut tre stycken som 

vi anser vara användbara i denna studie. I nedanstående kapitel presenteras dessa teorier lite kortfattat 

för att ge läsarna en ökad förståelse för vår undersökning. 

 

 

4.1 Effektiva marknadshypotesen 

 

Med den effektiva marknadshypotesen, EMH, menas att en aktiemarknad är effektiv då varje företags 

aktiekurs alltid tar hänsyn till den informationen som finns på marknaden. EMH anser därför att inga 

egna analyser och bedömningar behöver göras. Självklart har inte alla företags aktiekurser samma 

utveckling vilket kommer av att aktiemarknaden inte kan veta vad som sker i framtiden i synnerhet med 

tanke på att aktiepriset justeras direkt efter att ny information släppts. Teorin menar på att högre 

risktagande vid placeringen skall generera en högre avkastning. I teorin pratar man om effektiviteten i 

olika styrkor; stark, halvstark samt svag.   

- Stark form av effektivitet innebär att aktiekursen har uppmärksammat all information, inkl. den 

information som ännu inte publicerats av företaget, så kallad insider-information. Här 

omöjliggörs därmed även för ”insiders” att dra nytta av eventuella informationsövertag. I och 

med att informationsläckage förekommer så kan marknaden enligt EMH endast vara delvis 

effektiv och aldrig helt effektiv i den starka formen. 

- Halvstark form betyder att aktiekursen speglar all tillgänglig publik information. Till den publika 

informationen hör allt som finns i exempelvis årsredovisningar; däribland intäkter, vinster, 

utdelningar, produktinformation, prognoser etc. Enligt studier är det denna effektivitetsnivå som 

existerar på de större aktiemarknaderna, exempelvis Stockholmsbörsen. För att testa denna 

effektivitetsform är en eventstudie en relativt bra metod. 

- Svag form går ut på att endast historisk information, exempelvis tidigare aktiepriser och 

försäljningsvolym, beaktas i aktiekursen. Det finns studier som visat att marknaden kan vara 

effektiv även på denna nivå.
28

,
29

 

 

  

                                                 
28 Hansson, S. (2005) 
29 Ross, S. (2002) 
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4.2 Agentteorin 

 

Agentteorin utgår i grunden från ett avtal mellan en principal och en agent, där agenten, enligt ett 

kontrakt, skall utföra en tjänst åt principalen i utbyte mot ersättning. Denna förbindelse hittar man i 

dagens alla organisationer och kooperativa projekt.
30

 1932 presenterade Adolf Berle och Gardiner ett 

klassiskt problem inom agentteorin. De hade nämligen observerat att ägandeskapet och ledningen i ett 

stort bolag ofta var åtskilda. De bestämde sig därför att ta reda på om det var följden av en 

organisations- och publikpolicy.
31

 När ledningen (agenten) i ett företag är separerat från ägandet 

(principalen) i samma företag och då även fördelat mellan ett antal små aktörer uppstår ofta problem. 

Dessa problem kommer till följd av olika intressen och agentteorin har för avsikt att redogöra för detta. 

 

Antaganden som görs i teorin är således att företagets ledning och ägare inte har samma mål för 

företaget, vidare antas även att ledningen är riskavers. Agenten väntas därmed anta det alternativ som 

innebär den lägsta risken eller ingen risk alls. Antas ett alternativ som innebär en högre risk så förväntar 

sig agenten även en högre ersättning.
32

 När agenten däremot försöker maximera sin egen nytta kommer 

en konflikt att uppstå mellan denne och principalen. Denna situation kommer att tvinga principalen att 

skapa förmögenhetsincitament samt till att börja övervaka agenten för att förhindra opportunism.
33

 

 

4.3 Signalteorin 

 

I slutet av 1970-talet presenterades signalteorin av Stephen A. Ross och ansågs vara ett komplement till 

de både bristande teorierna CAPM och Modigliani-Miller. De ansågs bristfälliga främst på grund av att 

båda utgår från att en perfekt konkurrens råder på finansmarknaden. Så för att kunna skapa mer 

realistiska teorier menar Ross att man måste vara beredd på att göra sig av med antagandet att det råder 

en effektiv marknad och perfekt konkurrens. 

 

Signalteorin har som utgångspunkt att all ny information omedelbart tas upp av marknaden och speglas i 

aktiepriset. Det är därför inte möjligt för en investerare att uppnå överavkastning på en effektiv marknad 

utan tillgång till insider-information. Detta innebär att även köp eller försäljning av aktier i stora 

volymer inte kan påverka aktiepriset om inte insider-informationen är tillgänglig.
34

 

                                                 
30 Jensen, M. & Meckling, W. (1976) 
31 Williamson, O. (1998) 
32 Nygaard, C. & Bengtsson, L. (2002) 
33 Eisenhardt, K.M. (1989) 
34 Brealey R. A. (1996)  
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Istället för att all information är lika fördelad mellan marknadens olika parter så bygger signalteorin på 

att informationen är mer ojämnt fördelad. Denna ojämnhet medför visa störningar på marknaden, vilket 

gör att en och samma information tolkas på olika sätt av olika parter.
35

 

  

                                                 
35 Ross, S. (1977) 



 

 
23 

5. Tidigare forskning 
 

Det har gjorts en hel del forskning delvis ligger inom uppsatsens ämnesområde och många 

vetenskapliga artiklar har publicerats. Vi har valt ut fyra stycken som vi anser vara aktuella för vår 

studie och redogör kortfattat för dem under denna punkt. 

 

 

Paul Asquith and David W. Mullins, Jr (1986)
36

 

Syftet med eventstudien “Signalling with Dividends, Stock repurchases and Equity issues” var att ge 

förståelse för kapitalmarknadens reaktion vid beslut om utdelning, återköp av aktier samt vid 

nyemissioner. För att analysera konsekvenserna av en nyemission har författarna beräknat den 

abnormala avkastningen (AR) och kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen (CAAR) för 

annonseringsdagen. De kunde på detta sätt få en översikt av aktiekursens utveckling omkring tidpunkten 

för emissionen.  

 

Marknadsundersökningar visade att företag helst emitterar aktier när aktiekursen i allmänhet stiger och 

detta främst på grund av att emissioner visat sig sänka aktiekurserna. Även om den procentuella 

minskningen i aktiekursen är liten är den sammanlagda förlusten i marknadsvärde relativt stor. 

Regressionsanalyser av resultaten visade att kurssänkningen är direkt proportionell mot storleken på 

emissionen och att över 80 % av urvalets företag upplevde nedgångar i kursen redan i samband med 

tillkännagivandet av nyemissionen. Vidare resulterade eventstudien i en CAAR på –4 % på 

annonseringsdagen. Asquith och Mullins menar att det finns flera möjliga förklaringar till den negativa 

påverkningen av aktiekursen vid nyemissioner. Den negativa effekten kan vara följden av tre möjliga 

händelser: utspädning av vinsten per aktie, obalans i utbud och efterfrågan och/eller av en förändring i 

skuldsättningsgraden. 

 

Överlag anses nyemissioner vara en god idé, främst när marknaden är alltför optimistisk vilket gynnar 

både företaget och dess befintliga aktieägare. Det kan också vara bra om företaget har lönsamma 

investeringsprojekt på gång men otillräckliga interna medel och otillräcklig skuldkapacitet. 

 

  

                                                 
36 Asquith, P & Mullins, D. (1986) 
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Robert A. Korajczyk, Deborah J. Lucas, Robert L. McDonald (1991)
37

 

Författarna presenterar i “The effect of information releases on the pricing and timing of equity issues” 

att företag kommer att föredra att emittera aktier när marknaden är välinformerad om företagets kvalitet. 

Detta innebär att nyemissioner har en tendens att följa och påverkas av trovärdig offentlig information. 

 

Det finns tre intressanta dagar vad gäller nyemissioner (tillkännagivande av nyemission, utsläpp av 

information och den faktiska nyemissionen) och två möjliga anpassningar av dessa. Företaget kan 

tillkännage en framtida nyemission och sedan utföra själva nyemissionen utan den mellanliggande 

informationen, eller att man som alternativ två, utför alla tre inklusive den mellanliggande 

informationen. 

 

Det har visat sig att företag haft ca 3 % nedgång i aktiekursen vid tillkännagivandet av en nyemission 

med en ytterligare nedgång med ca 0,65 % vid själva genomförandet av nyemissionen. Den 

genomsnittliga abnormala avkastningen (AAR) motsvarade på annonseringsdagen -2,26 % och -0,94 % 

dagen då nyemissionen utfördes. 

Författarna menar att om tillkännagivandet och dagen för utfärdandet av nyemissionen skulle infalla 

samtidigt skulle man inte ha ett ytterligare prisfall på utfärdandedagen. I praktiken har dessa datum är 

oftast flera veckors mellanrum. 

 

 

Tim Loughran and Jay R. Ritter (1995) – The new issues puzzle
38

 

Studien omfattar ett urval på 4753 företag i USA som under perioden 1970 till 1990 utförde 

nyemissioner. Samtliga företag var noterade på Nasdaq, Amex eller NYSE under denna tidsperiod. 

Forskarna studerade företagen samt dess aktiekurs dagligen från och med tillkännagivandet av 

nyemissionen till och med nyemissionens fem års dag. 

 

Företag som utfärdade nyemissioner under 1970-1990-talet, oavsett om det gällde en börsintroduktion 

eller en erfaren nyemission, visade sig vara dåliga långsiktiga investeringar för investerare. De följande 

fem åren efter emissionen fick investerarna en genomsnittlig avkastning på bara 5 procent per år för 

introduktionsföretagen och endast 7 procent per år för erfarna nyemissionsbolag. Den låga avkastningen 

är också väldigt mycket beroende av tidpunkten för nyemissionen 

 

                                                 
37 Korajczyk, R., Lucas, D & McDonald, R. (1991) 
38 Loughran, T & Ritter, J. (1995) 



 

 
25 

Nyemitterande företag har något höge betavärde än företag som ej utfört emission vilket innebär att 

emittenter borde ha högre, ej lägre avkastning. Book-to-market effekterna stod endast för en liten del av 

den låga avkastningen. Detta lämnade författarna med en gåta. 

Man kom slutligen fram till att en investerare skulle vara tvungen att investera 44 procent mer kapital i 

emitterande bolag än i ett företag som ej utfärdat emissioner för att ha kvar samma förmögenhet fem år 

senare. 

 

 

Paul Asquith och David W. Mullins, Jr. (1985)
39

 

I artikeln “Equity issues and offering dilution” redogör författarna för hur nyemissioner påverkar 

företagets aktiekurs med hjälp av en eventstudie och regressionsanalys. Resultatet i deras studie visar på 

att ett tillkännagivande av en nyemission medför en signifikant minskning av aktiepriset. Vidare verkar 

inte resultatet kunna förklaras av den förändring som uppstår i kapitalstrukturen till följd av en 

nyemission. Upptäckterna visar sig således överensstämma både med antagandet att nyemissioner 

upplevs som en negativ signal av investerare och att det är en nedåtgående efterfrågan på ett företags 

aktier. 

 

Det är statistiskt signifikant säkerställt att CAAR för alla offentliggöranden motsvarande -2,7 % på 

själva annonseringsdagen. Denna priseffekt kan upplevas liten, dock motsvaras den totala minskningen i 

företagens egna kapital i genomsnitt vara 31 %. Författarna kom fram till att mer än 80% av alla 

nyemissionsannonseringar ledde till en kursnedgång på själva dagen i fråga. Vidare associeras en stor 

nyemissionssumma till ett större prisfall på annonseringsdagen jämfört med ett mindre antal emitterade 

aktier. 

 

Den effekt som annonseringen av händelsen har på aktiekursen delas in i nedanstående tre grupper och 

kommer av olika teorier. 

- Ingen pris effekt; oförändrat aktiepris. Förutses av den effektiva marknadshypotesen.  

- Negativ pris effekt; prissänkning av aktiepriset. Kan bestå av en eller flera olika ”teorier”, 

exempelvis en nedåtgående efterfrågan på företagens aktier som leder till en permanent 

prissänkning. 

- Positiv pris effekt; prisökning av aktiepriset. Denna effekt kan bestå av olika “teorier” däribland, 

en god informationseffekt i samband med investeringar. 

                                                 
39 Asquith, P & Mullins, D. (1985) 
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5.1 Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Majoriteten av tidigare studier visar på att över 80% av urvalets företag upplevde nedgångar i 

aktiekursen i samband med tillkännagivandet av nyemissionen. Mer specifikt har företag haft ca 3 

procents nedgång i aktiekursen vid offentliggörandet med en ytterligare nedgång vid själva 

genomförandet av nyemissionen. De olika studierna visar alla på en negativ kumulativ genomsnittlig 

abnormal underavkastning på annonseringsdagen (-4 %, -2,65 % & -2,7 %). Kurssänkningen är direkt 

proportionell med storleken på nyemissionen vilket gör att ett större antal nyemitterade aktier leder till 

ett större prisfall på annonseringsdagen, jämfört med ett litet antal emitterande aktier.  

 

Vid långvariga mätningar på ca 5 år efter en nyemission visade att investerarna endast erhöll en 

genomsnittlig avkastning på ca 5-7 %. För att ha kvar samma förmögenhet fem år senare skulle en 

investerare skulle ha varit tvungen att investera 44 % procent mer kapital i ett emitterande företag än ett 

företag som ej utfört en nyemission. 

 

Den negativa effekten på aktiekursen kan vara en följd av tre möjliga händelser: utspädning av vinsten 

per aktie, obalans i utbud och efterfrågan och/eller av en förändring i skuldsättningsgraden. Vidare kan 

också annonseringseffekten delas in i tre olika grupper: ingen pris effekt (oförändrat aktiepris), negativ 

pris effekt (prissänkning av aktiekursen) och positiv pris effekt (prisökning av aktiekursen). 
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6. Resultat 
 

Vi har i vår undersökning fått fram en rad resultat som i detta kapitel redogörs för, dels som en 

jämförelse före och under lågkonjunkturen samt även som en jämförande studie mellan de olika 

branscherna. Resultaten presenteras i tabeller, diagram och med viss beskrivande text. 

 

6.1 Studiens resultat 

 

Antalet offentliga tillkännagivanden som ingick i denna studie slutade på 21 stycken, varav åtta av dessa 

inträffade innan lågkonjunkturen och resterande under lågkonjunkturen. Då vi gärna ville göra en 

jämförelse mellan annonseringarna, dvs. före respektive efter finanskrisen så faller sig en uppdelning av 

företagen på det sättet därför naturligt. Företagen kategoriserades också ytterligare efter tillhörande 

bransch, mer specifikt Data/IT, Finans, Industri samt Övriga företag.  

 

 

Diagram 1 – Det totala resultatet av alla nyemissionstillkännagivanden som ingick i studien 

 

Diagrammet ovan är en sammanställning av den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen 

(CAAR) för studiens alla företag.  Av studiens alla 21 tillkännagivanden hade hela 13 stycken, ca 62 %, 

en negativ kursreaktion och avkastning på dagen för tillkännagivandet. Vi kan härmed se hur 

aktiekursen allmänt påverkades av händelsen under den aktuella tidsperioden. Händelsedagens CAAR 

ligger på -3 % och är därmed den lägsta och en av två negativa CAAR under hela händelsefönstret. 

Flera av dagarna hade även en oförändrad kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning på 0 %.  
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6.1.1 Jämförelse av resultat före och efter lågkonjunkturen 

 

För att lättare få en bild av huruvida det förekommer någon abnormal avkastning för aktierna under den 

aktuella tidpunkten redovisas resultatet både i tabell- och diagramform (för tabeller se bilaga 4). I 

tabellerna redovisas genomsnittlig abnormal avkastning (AAR) samt den kumulativa genomsnittliga 

avkastningen (CAAR) för varje enskild dag inom eventfönstret.  

 

 

Diagram 2 – Resultat av alla annonserade nyemissioner innan lågkonjunkturen 

 

 

I ovanstående diagram finns resultaten för de företag som genomfört annonseringen av nyemissionen 

innan finanskrisen. Denna grupp bestod av 8 stycken tillkännagivanden varav hälften uppvisade en 

nedåtgående kursreaktion på annonseringsdagen och därmed en negativ abnormal avkastning (AR). Vi 

kan här se att på själva händelsedagen (T0) är den genomsnittliga abnormala avkastningen, AAR -5 %, 

vilket tyder på en genomsnittlig abnormal underavkastning för den dagen. Däremot visar sig CAAR 

vara positivt för samtliga dagar under hela eventfönstret; vilket i sin tur ger en kumulativ genomsnittlig 

abnormal överavkastning. På själva annonseringsdagen motsvarar CAAR 4 % i denna studie. 

 

Den dag då annonsering äger rum ses en relativt markant nedgång jämfört med dagen innan 

annonseringen. Med ett litet undantag för dag 2 efter annonseringen sker en ganska stadig uppgång i 

CAAR under resten av eventfönstret. Dagarna efter offentliggörandet föreligger således en betydligt 

högre överavkastning jämfört med dagarna innan. 
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Diagram 3 - Resultat av alla annonserade nyemissioner under lågkonjunkturen 

  

För de företag som istället gjorde en nyemission under lågkonjunkturen visar det sig även denna gång en 

negativ genomsnittlig abnormal avkastning, på -6 % i jämförelse med -5 % innan krisen. Av de 13 

tillkännagivanden som ingick i denna grupp visade hela 9 stycken, dvs. 70 %, på en negativ abnormal 

avkastning (AR). Vidare kan man även se att AAR varierar en hel del från att vara negativ till att bli 

positiv några dagar för att sedan återigen bli negativ. Denna upp- och nedgång fortsätter genom hela 

eventfönstret. Tittar man sedan vidare på CAAR så visar den på en kumulativ genomsnittlig abnormal 

underavkastning inte bara på dagen för offentliggörandet (-8 %), utan även för samtliga dagar efter och 

flertalet av dagarna innan. Detta är en tydlig skillnad jämfört med hur CAAR såg ut för företagen innan 

finanskrisen. 

 

Diagrammet ovan visar på en negativ kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning för nästan hela 

eventfönstret. Detta diagram kan enkelt jämföras med motsvarande diagram för de företag som 

genomförde nyemissionen innan finanskrisen och vi kan då se en tydlig skillnad, från det tidigare som 

visade på en helt igenom positiv CAAR. 
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6.1.2 Jämförelse av resultat mellan olika branscher 

 

 
Diagram 4 – Resultat för Data/ IT branschen 

 

För branschen Data/IT kan man se en jämn nedgång från början av händelsefönstret fram till själva 

händelsedagen då nedgången är mycket mer markant. De kommande 10 dagarna efter tillkännagivandet 

av nyemissionen fortsätter CAAR att sjunka allt mer, med undantag av Dag 3 (T3) och Dag 4 (T4) då 

nedgången är betydligt mindre. För de flesta dagarna under eventfönstret kan vi se en kumulativ 

genomsnittligt abnormal underavkastning. 

 

 
Diagram 5 - Resultat för Industribranschen 

 

 

Till skillnad från Data/IT-branschen kan vi här se en mycket mer positiv CAAR, både på händelsedagen 

och för resten av eventfönstrets dagar. Vi kan heller inte se några tydliga toppar och/eller dalar. För att 

förtydliga verkar inte heller själva händelsedagens avkastning ha påverkats nämnvärt. Vi kan härmed se 

en kumulativ genomsnittligt abnormal överavkastning för de flesta av eventfönstrets dagar. 
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Diagram 6 - Resultat för Finansbranschen 

 

De svenska bankernas nyemissioner har resulterat i en CAAR motsvarande 3 % på händelsedagen, med 

en markant förändring på dag 1 efter händelsen då CAAR motsvarar hela 13 %. Flera av dagarna innan 

händelsen visade på en negativ CAAR som mest ner till -5 %; mer specifikt de 9 dagar innan 

annonseringen av nyemissionen. 

 

 

Diagram 7 - Resultat för Övriga företag 

 

För de övriga företagen kan vi se att händelsedagens CAAR är negativ, -9 %, jämfört med de 9 dagarna 

innan annonseringen som alla visat på en positiv CAAR. Händelsedagens kumulativa genomsnittliga 

abnormala underavkastningen håller sedan i sig även de resterande dagarna efter tillkännagivandet av 

nyemissionen. 
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7. Analys 

 

I analyskapitlet delar vi med oss av våra tankar om varför vi kan ha fått det resultatet som framkommit i 

studien. Skillnader mellan olika branscher samt mellan bra/dåliga tider analyseras och möjliga orsaker 

till eventuella skillnader diskuteras. 

 

7.1 Analys av resultat för samtliga företag 

 

Totalt 13 av de 21 tillkännagivandena resulterade i en kurssänkning på händelsedagen. De resterande 8 

annonseringarna visade däremot på en positiv kursreaktion. Dock var dessa kursökningar väldigt 

blygsamma då de flesta endast ökade med ca 1 %. Stora delar av tidigare forskning visar på att 

aktiekursen i de flesta fall pressas ned vid en händelse som denna. Vidare är denna tanke att forskningen 

i kombination med artiklar som publiceras i media bidrar till att det uppstår negativa associationer till 

nyemissioner hos investerarna. Ytterligare orsaker kan vara att företagen redovisar dåliga resultat, vilket 

kan vara en aning avskräckande.  

 

7.2 Analys av resultat före och efter lågkonjunkturen 

 

För företag tillhörande gruppen som annonserade om en nyemission innan lågkonjunkturen kan vi se en 

ganska jämn och positiv men låg CAAR fram till två dagar innan offentliggörandet (se diagram 2). 

Dagen för annonseringen är CAAR fortfarande positiv om än mindre jämfört med dagen innan. Därefter 

är utvecklingen fortsatt positiv i en hög grad under de följande tio dagarna. En tanke till detta kan vara 

att de goda tiderna (högkonjunktur) medför att människor rent allmänt är mer positivt inställda och 

därför tar nyheten på ett mer optimistiskt sätt. Detta gör att folk både vågar samt har möjligheten att ta 

större risker. De bidrar därför lättare med nytt kapital när det efterfrågas av företagen. 

 

Vad gäller företag med annonserade nyemissioner under lågkonjunkturen kan vi här se en negativ 

CAAR för nästan hela eventfönstret till skillnad från den föregående gruppen. Den dag då informationen 

offentliggjordes på marknaden sker en ganska rejäl nedgång av CAAR (till – 8 %) som även fortsätter 

att hålla i sig efter annonseringen. Även om flera av företagen visade på en positiv reaktion i samband 

med att börsen steg i februari så var inte det fallet för majoriteten av företagen. Med detta vill vi mena 

att även då kursen stiger är det inte självklart att framför allt skuldsatta bolag får det lättare.  
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Detta då det finns en rad olika faktorer så som hög skuldsättningsgrad, stor goodwill-post (i 

balansräkningen) samt krympande försäljning som gör investerarna mer försiktiga. Dessa faktorer kan 

vara något som marknaden automatiskt reagerar negativt på och därför gör det svårare för företagen att 

få in nytt kapital. 

 

7.3 Analys av resultat mellan olika branscher  

 

I empirin kan vi tydligt se att det finns skillnader på hur aktiekursen reagerar inom olika branscher då 

man annonserar om nyemissioner. Data/It är en bransch som reagerat mycket negativt till skillnad från 

finans- och industrisektorerna. Detta kan bero på att informationen om nyemission har läckt ut i förtid 

vilket kan förklara den negativa kursutvecklingen innan händelsedagen. En annan tanke är att 

investerare blir skeptiska då nyemissioner många gånger tidigare varit lösningen när dessa typer av 

företag varit i behov av nytt kapital. Detta har gjort att det blivit aningen uttjatat och kan därmed 

förklara marknadens reaktion. 

 

Industrisektorn i sin tur har mottagit informationen om nyemissioner på ett ganska positivt sätt. I princip 

utgör samtliga dagar under händelsefönstret ett positivt CAAR, som motsvarar 16 % på själva 

händelsedagen. Om vi tittar på diagram 5 kan vi se en relativt jämn utveckling av CAAR utmed hela 

eventfönstret. Flera industriföretag har i dagsläget en stark finansiell ställning vilket medför en bra 

grund för tillväxt. Detta kan därför tänkas återspegla sig i kursutvecklingen på ett positivt sätt, då 

marknaden är välinformerad om företagets kvalitet. 

 

För finansbranschen är CAAR relativt jämn för de flesta dagarna innan annonseringen. Det sker dock en 

ganska tydlig förändring precis dagen innan offentliggörandet vilket kan tänkas bero på ett tidigt 

informationsläckage. Det kan även bero på att någon annan betydande händelse inträffat som är av stor 

vikt för företaget. Värt att nämn är att alla tre bankerna genomfört sina respektive nyemissioner under 

lågkonjunkturen, vilket med största sannolikhet har påverkat aktiekursen mer påtagligt. I början av 

februari steg börsen med nästan 30 % och samtidigt rusade de emitterade bolagens aktiekurser. SEB 

tillkännagav sin nyemission den 5 februari 2009, vilket skulle kunna vara en förklaring till den positiva 

kursreaktionen (se bilaga 3, diagram 12) tillsammans med det faktum att de mycket tidigt hade 

garanterade investerare i nyemissionen. Däremot hade Swedbank en negativ abnormal avkastning på 

händelsedagen vilket kan tänkas bero på deras starka koppling till de baltiska länderna, som vidare starkt 

associeras med stora utlåningar av kapital och osäker ekonomi.  
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För de övriga företagen är CAAR mycket jämn fram till händelsedagen, då den rasar till –9 %. Därefter 

håller CAAR en fortsatt jämn nivå, dock är den fortsatt negativ. I och med att denna grupps företag 

tillhör olika branscher är det svårt att generalisera resultatet på grund av att de ingående företagens 

enskilda resultat innebär stora variationer (se bilaga 3, diagram 13). 
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8. Slutsatser 
 

I detta kapitel utgår vi från frågeställningarna i vår problemformulering för att presentera de viktigaste 

slutsatserna i studien. Dessa ställs upp punkt för punkt för att göra det så lättöverskådligt som möjligt 

för läsaren. 

 

  

Hämtat från problemformuleringen: Vi är intresserade av att studera ett antal nyemitterande företags 

aktiekursutveckling och mönster vid tillkännagivandet av en kommande nyemission.  

 

 Hur reagerar aktiekursen i allmänhet på denna händelse?  

Efter sammanställningen av alla företagens kumulativa genomsnittliga abnormala avkastning drar vi 

härmed slutsatsen att aktiekursen reagerar negativt på ett offentligt tillkännagivande av en kommande 

nyemission. Mer specifikt låg CAAR på händelsedagen på -3 %. 

 

 Påverkas aktiekursen mer eller mindre under ”normala” respektive dåliga tider 

(lågkonjunktur)? Finns det någon tydlig skillnad på aktiekursreaktionen beroende på om 

annonseringen utförts före eller under lågkonjunkturen? 

På själva annonseringsdagen kan vi se att CAAR för företagen innan lågkonjunkturen motsvarade 4 % 

medan motsvarande siffra under lågkonjunkturen låg på hela -8 %. Trots att den senare siffran är 

negativ, så tyder den i detta fall på att aktiekursen påverkats mer under lågkonjunkturen jämfört med 

under mer ”normala” förhållanden. Genom att studera CAAR-diagrammen kan vi konstatera att 

annonseringarna om nyemissioner som genomfördes innan lågkonjunkturen, har en betydligt mer positiv 

kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning jämfört med annonseringen av nyemissioner under 

lågkonjunkturen. 

 

 Hur ser kursreaktionen ut vid en händelse som denna, branscher emellan? 

Vi kan här konstatera att det föreligger en viss skillnad mellan branscherna i och med att vissa branscher 

visade en mer positiv CAAR både på dagen för offentliggörandet samt för resten av händelsefönstret. 

Likaså hade andra branscher resulterat i det motsatta, nämligen i en negativ CAAR.  
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 Motsvarar våra resultat tidigare forskning/studier? 

Majoriteten av tidigare studier visade på att över 80 % av företagen upplevde nedgångar i aktiekursen i 

samband med tillkännagivandet av nyemissionen. Den kumulativa genomsnittliga abnormala 

underavkastning motsvarade -4 %, -2,65 % respektive -2,7 %. Vi kan hålla med om att aktiekursen i de 

flesta fallen pressas ner vid en händelse som denna samt att vår studie också har gett siffror som ligger 

inom samma intervall som den tidigare forskningen.  

Vår undersökning visade att 62 % av företagen upplevde en nedgång i aktiekursen med en kumulativ 

genomsnittlig abnormal underavkastning på -3 % på annonseringsdagen. 
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9. Slutdiskussion 
 

I det nionde och sista kapitlet delar vi med oss av våra tankar kring uppsatsen rent allmänt. Vi 

diskuterar även uppsatsens ämne, vad vi kunde ha gjort annorlunda samt ger förslag på hur man skulle 

kunna gå vidare med ytterligare forskning inom området.  

 

9.1 Om uppsatsämnet 

 

Vi tycker att det har funnits relativt många uppsatser och vetenskapliga artiklar inom det aktuella 

området dock har vi varit särskilt unika vad gäller jämförelserna före och under en lågkonjunktur samt 

mellan olika branscher. Informationen som vi kommit fram till finns ingen motsvarande forskning att 

hänvisa till och jämföra med. Ett undantag är dock då vi räknat fram den kumulativa genomsnittliga 

abnormala avkastningen (CAAR) för alla företag som ingick i studien. Vidare anser vi också att det är 

svårt att jämföra vår studie med majoriteten av tidigare studier då de flesta undersökt aktiemarknaderna i 

länder utanför Europa, främst i USA. Detta beror dels på att marknaderna i bland annat USA och Asien 

är så enormt stora och betydligt flera än i Norden.  

 

Enligt den effektiva marknadshypotesen bör ett företags aktiekurs reagera så fort som marknaden nås av 

någon typ av information. Beroende på om informationen klassas som positiv eller negativ av 

marknaden kommer eventuella över- resp. underavkastningar uppstå. I vår studie kan vi tydligt se att 

fallet har varit så då vi kan se en förändring i CAAR i princip varje dag. Om så inte hade varit fallet så 

utgår vi från att vi CAAR inte hade förändrats märkbart under undersökningens tidsperiod.  

 

Som vi tidigare nämnde i teoriavsnittet hör Stockholmsbörsen till den grupp av aktiemarknader som 

kännetecknas av den halvstarka marknadseffektivitetsformen, vilket innebär att publik information 

speglas i aktiekursen. Dock tycker vi att den allt mer närmar sig den starka formen i och med att dagens 

datorisering och tillgången till information ständigt fortsätter att öka. Den starka effektivitetsformen 

karakteriseras av att marknaden reagerar även på ej offentliggjord information. Flera företag i vår studie 

som annonserat om en nyemission under lågkonjunkturen, har redan under långa perioder följts av 

rykten om eventuella nyemissioner. Om Stockholmsbörsen nu har tagit till sig dessa rykten stärker det 

våra tankar om att den går mot den starkare effektivitetsformen. Vidare kan man mycket väl tänka sig att 

dessa rykten skulle kunna tänkas vara en bidragande orsak till de snälla reaktionerna som marknaden 

haft för vissa av företagen, då beskedet varit mer eller mindre väntat. 
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9.2 Rent allmänt om uppsatsen 

 

För denna studie har vi valt att använda oss av sekundärdata, fördelarna med detta är att möjligheten att 

få tag på data är mycket stor, då den är också lättillgänglig samt att resultatet är lätt att kontrollera. För 

att stärka våra resultat ytterligare hade vi kunnat ta hjälp av eller intervjuat någon analytiker/sakkunnig 

person inom området. Dock har det inte varit så lätt att få kontakt med någon, dels på grund av att vi 

sent kom att tänka på det samt det rådande läget på marknaden. 

 

Till en början tänkte vi även utföra en statistisk undersökning för att se om det är möjligt att statiskt 

säkerställa att annonsering av en nyemission påverkar aktiekursen negativt. Vi insåg därefter att det inte 

riktigt var nödvändigt då vi gjort en totalundersökning och kunde därmed dra representativa slutsatser 

ändå. 

 

9.2.1 Vad kunde vi ha gjort annorlunda? 

 

 Studien kunde ha pågått under en längre period, både före resp. efter den nu valda tidsperioden. 

Man kanske skulle ha undersökt annonseringar av nyemissioner flera år tidigare (än 2005) och 

därmed fått med fler företag. Troligen skulle detta ha bidragit till att ett större antal företag 

funnits representerade i en viss bransch och resultatet skulle med största sannolikhet då ha varit 

mer generaliserbart än vad det kanske är nu.  

 

 Vi hade kunnat använda färre antal dagar i händelsefönstret för att utesluta annan eventuell 

information som inte var knuten till nyemissionen, men som fortfarande kan ha påverkat 

aktiekursen. Om det är så att information läckt ut för tidigt och använts av investerare finns 

informationen redan speglad i aktiepriset. När man gör en eventstudie som denna vill man endast 

studera den aktuella händelsen och om eventuell information läcker ut tidigare kan man få ett 

missvisande resultat på händelsedagen. Det är något som i alla fall vi inte anser vara önskvärt. 

 

 Dessutom kunde vi ha haft lite längre period mellan vad vi kallade för innan resp. under 

lågkonjunkturen. Idag ligger dessa perioder väldigt nära varandra och tidsskillnaden mellan de är 

nästintill hårfin. Flera företag som tillhör gruppen ”innan” lågkonjunkturen kanske egentligen 

borde vara i den andra. Svårigheten att sätta en specifik gräns beror på att det inte finns något 

exakt datum för när lågkonjunkturen tar vid. Vi valde att utgå från den dagen då börsen ansågs 

krascha rejält, medan många anser att lågkonjunkturen började redan 2007. 
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9.3 Förslag till vidare forskning 
 

Under studiens gång har det utöver problemformuleringens frågor uppstått ytterligare frågeställningar 

hos oss.  Dessa funderingar och frågeställningar uppkom i huvudsak vid sammanställningen av resultatet 

och vidare kommer vi att presentera dessa i avsnittet för vidare forskning. 

 

I och med att vi till vår uppsats utförde en eventstudie fick vi därmed ett resultat endast kring själva 

annonseringen av nyemissionen, dvs. ett kortsiktigt resultat. Ett förslag till vidare forskning skulle kunna 

vara att man studerar en sådan händelse men under en längre period där man även inkluderar dagen då 

nyemissionen utförs. Vi anser också att det skulle vara intressant att se hela händelsen ur aktieägarens 

synvinkel.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Företagen som ingick i studien 

 

 
 

Bilaga 2 – Branschuppdelningen av företagen 

 

DATA/ IT FINANS INDUSTRI ÖVRIGA 

Cybercom Group Europe 1 Nordea Bank SSAB (Svenskt Stål) RNB Retail and Brands 

Fingerprint Cards 1 SEB Biotage Nordic Service Partners Holding 

IBS Swedbank Getinge SAS 

Tilgin  Husqvarna AB Bilia 

Cybercom Group Europe 2  Morphic Technologies Hemtex 

Fingerprint Cards 2  Trelleborg  

Digital Vision    

 

http://www.nyemissioner.se/nyemission/596__nyemission_cybercom_group_europe_ab.html
http://www.nyemissioner.se/nyemission/784__nyemission_nordea_bank_ab.html
http://www.nyemissioner.se/nyemission/554__nyemission_ssab_svenskt_stal_ab.html
http://www.nyemissioner.se/nyemission/685__nyemission_rnb_retail_and_brands_ab.html
http://www.nyemissioner.se/nyemission/720__nyemission_fingerprint_cards_ab.html
http://www.nyemissioner.se/nyemission/767__nyemission_skandinaviska_enskilda_banken_ab.html
http://www.nyemissioner.se/nyemission/584__nyemission_biotage_ab.html
http://www.nyemissioner.se/nyemission/737__nyemission_nordic_service_partners_holding_ab.html
http://www.nyemissioner.se/nyemission/662__nyemission_ibs_ab.html
http://www.nyemissioner.se/nyemission/738__nyemission_swedbank_ab.html
http://www.nyemissioner.se/nyemission/613__nyemission_getinge_ab.html
http://www.nyemissioner.se/nyemission/777__nyemission_sas_ab.html
http://www.nyemissioner.se/nyemission/772__nyemission_husqvarna_ab.html
http://www.nyemissioner.se/nyemission/801__nyemission_cybercom_group_europe_ab.html
http://www.nyemissioner.se/nyemission/701__nyemission_morphic_technologies_ab.html
http://www.nyemissioner.se/nyemission/718__nyemission_fingerprint_cards_ab.html
http://www.nyemissioner.se/nyemission/718__nyemission_fingerprint_cards_ab.html
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Bilaga 3 – All data presenterat i diagram 

 

 

Diagram 8 – Jämförelse av CAAR före och under lågkonjunkturen 

 

 

Diagram 9 – De olika branschernas CAAR 
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Diagram 10 – Data/IT branschens företag 

 

 

 

Diagram 11 – Industribranschens företag 
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T-9 T-8 T-7 T-6 T-5 T-4 T-3 T-2 T-1 T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
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Diagram 12 – Finans branschens företag 

 

 

Diagram 13 – De övriga företagen 

 

 

T-
10

T-9 T-8 T-7 T-6 T-5 T-4 T-3 T-2 T-1 T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

Nordea 0% 4% -6% 1% -4% 5% 6% -2% 8% 6% -3% -2% 4% 1% -1% -7% 4% 0% -5% -1% 0%

SEB -5% -5% 15% 0% 5% -8% -1% 0% 4% 7% 5% 17% 9% 5% -1% 0% 0% -5% -1% -2% 4%

Swedbank -5% -6% 5% 2% 0% 4% -7% -6% -6% 7% -9% 13% 1% -3% 0% 4% -2% -8% -11 9% 3%
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T-9 T-8 T-7 T-6 T-5 T-4 T-3 T-2 T-1 T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

Bilia -4% 8% 2% -6% -2% -2% 8% 2% -6% -2% -5% -7% -3% 4% -4% 5% 3% -20 9% 6% 5%

Hemtex 5% -3% 5% 6% 7% -1% 9% 0% -4% -1% -13 12% 1% 2% 6% 2% 3% 8% 11% 4% 13%

NSPH -5% 7% -2% 5% -1% -4% 0% -6% 0% -5% -25 -22 -19 -8% 0% -14 5% 10% -1% -3% 0%

SAS -4% -6% -1% -1% 2% -2% 5% 1% -1% -3% -17 2% -1% 0% 2% -11 3% 0% 3% -1% 0%

RNB 6% 2% -6% 1% 0% -5% -1% -3% 9% 7% 6% 15% 2% 12% -3% 0% 2% 3% 7% 2% -1%
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Bilaga 4 – Studiens alla AR, AAR samt CAAR  

Alla företag 
 

 Bilia Biotage Cybercom (1) Cybercom (2) Digital Vision Fingerprint Cards 

(1) 

Fingerprint Cards 

(2) 

Getinge Hemtex Husqvarna 

T-10 -0,0353 0,2128 0,0286 0,0484 0,0560 -0,0002 -0,0583 -0,0051 0,0508 0,0013 

T-9 0,0796 -0,1828 0,0014 0,0519 -0,0717 -0,0502 0,0056 -0,0309 -0,0253 -0,0833 

T-8 0,0153 0,1728 -0,0114 -0,0174 0,0304 -0,0302 -0,0026 0,0291 0,0508 -0,0364 

T-7 -0,0596 0,1428 -0,0916 0,0219 0,0560 -0,0502 0,0140 0,0091 0,0608 -0,0617 

T-6 -0,0211 0,1978 0,0136 -0,0007 0,0033 0,0102 -0,0730 0,0291 0,0654 0,0207 

T-5 -0,0215 -0,1828 0,0014 -0,0173 -0,0217 -0,0702 -0,0123 -0,0109 -0,0107 0,0419 

T-4 0,0796 0,1779 -0,0063 -0,0063 -0,0736 0,0098 0,0056 -0,0109 0,0865 -0,0137 

T-3 0,0153 0,1928 0,0086 0,0049 0,0033 -0,0002 -0,0424 -0,0509 0,0016 -0,0663 

T-2 -0,0596 0,1728 -0,0114 -0,0344 -0,0245 -0,0302 -0,0328 -0,0309 -0,0362 0,0048 

T-1 -0,0211 0,2128 0,0286 0,0225 -0,0538 -0,0302 -0,0294 -0,0309 -0,0120 0,0701 

T0 -0,0499 -0,1828 0,0014 0,0390 -0,0876 -0,0202 -0,1317 0,0091 -0,1293 -0,0569 

T1 -0,0672 0,1928 0,0086 -0,1373 0,0700 0,0698 -0,0244 0,0039 0,1237 0,0013 

T2 -0,0345 -0,1828 0,0014 -0,0387 0,1908 -0,0052 -0,1430 -0,0209 0,0058 -0,0184 

T3 0,0359 -0,1828 0,0014 0,0387 0,0033 -0,0202 0,0565 -0,0059 0,0238 0,1194 

T4 -0,0449 0,2128 0,0286 0,0119 0,0033 -0,0402 -0,0082 -0,0209 0,0592 0,0928 

T5 0,0472 0,1628 -0,0214 -0,0257 -0,0756 -0,0402 -0,0545 -0,0109 0,0179 -0,0213 

T6 0,0343 0,2028 0,0186 -0,0328 0,0319 -0,0122 0,0622 -0,0021 0,0289 -0,0317 

T7 -0,2005 0,1528 -0,0314 0,0258 -0,0522 -0,0302 -0,0658 0,0291 0,0829 0,1071 

T8 0,0861 0,1781 -0,0061 -0,0330 -0,0261 -0,0152 -0,0328 0,0029 0,1099 -0,0450 

T9 0,0556 -0,1728 -0,0114 0,0193 -0,0876 -0,0402 0,0016 0,0191 0,0397 -0,0343 

T10 0,0524 -0,1828 0,0014 0,0058 0,0033 0,0198 -0,0064 -0,0109 0,1257 0,0147 
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Alla företag (forts.) 

 
IBS Morphic 

Tech. 

Nordea NSPH RNB Retail 

& Brands 

SAS SEB SSAB Swedbank Tilgin Trelleborg ∑ARit AARt CAARi 

0,0055 -0,0733 -0,0027 -0,0472 0,0609 -0,0357 -0,0544 -0,0243 -0,0531 0,068 0,0261 0,1687 0,0080 0,0080 

-0,0615 0,0443 0,0409 0,0703 0,0209 -0,0557 -0,0476 -0,0043 -0,0603 0,038 0,0474 -0,2465 -0,0130 -0,0050 

-0,0215 -0,0379 -0,0573 -0,0204 -0,0591 -0,0147 0,1489 0,0357 0,0469 -0,102 0,0376 0,1565 0,0075 0,0025 

0,0085 -0,0623 0,0104 0,0525 0,0139 -0,0149 -0,0027 0,0357 0,0224 -0,032 0,1299 0,2029 0,0097 0,0121 

-0,0315 0,0784 -0,0391 -0,0088 0,0009 0,0199 0,0508 -0,0003 -0,0032 0,0080 0,0012 0,3215 0,0153 0,0274 

-0,0115 -0,0001 0,0508 -0,0391 -0,0491 -0,0248 -0,0798 0,0157 0,0368 0,0180 0,0630 -0,3241 -0,0154 0,0120 

-0,0215 -0,0616 0,0582 -0,0041 -0,0091 0,0549 -0,0146 0,0157 -0,0729 -0,0520 -0,0019 0,1396 0,0066 0,0187 

-0,0915 -0,0415 -0,0177 -0,0609 -0,0291 0,0077 -0,0044 -0,0343 -0,0595 0,0280 -0,0085 -0,2449 -0,0117 0,0070 

0,0285 -0,0810 0,0762 -0,0024 0,0909 -0,0143 0,0355 0,0257 -0,0596 0,0080 0,0398 0,0649 0,0031 0,0101 

-0,0095 -0,0549 0,0635 -0,0493 0,0709 -0,0283 0,0675 0,0257 0,0702 0,0380 0,0355 0,3859 0,0184 0,0285 

-0,2115 0,0227 -0,0346 -0,2462 0,0609 -0,1710 0,0487 0,0357 -0,0889 -0,1120 0,0742 -1,2308 -0,0586 -0,0301 

0,1185 -0,0912 -0,0205 -0,2169 0,1509 0,0219 0,1656 -0,0029 0,1341 -0,0620 0,1068 0,5455 0,0260 -0,0042 

-0,0500 -0,0313 0,0354 -0,1878 0,0169 -0,0103 0,0902 0,0257 0,0117 -0,0520 0,0491 -0,3478 -0,0166 -0,0207 

-0,0115 0,2183 0,0099 -0,0752 0,1209 -0,0037 0,0460 0,0157 -0,0262 0,6680 0,0019 1,0344 0,0493 0,0285 

-0,0035 -0,0001 -0,0121 -0,0041 -0,0291 0,0166 -0,0097 -0,0143 -0,0032 -0,0920 0,0576 0,2007 0,0096 0,0381 

-0,0015 -0,0586 -0,0718 -0,1359 0,0049 -0,1129 -0,0050 -0,1343 0,0418 -0,0020 -0,0197 -0,5167 -0,0246 0,0135 

0,0085 -0,1384 0,0436 0,0494 0,0169 0,0260 0,0047 0,0157 -0,0247 -0,0420 0,0149 0,2746 0,0131 0,0266 

-0,0015 0,0743 -0,0025 0,0995 0,0309 0,0035 -0,0536 -0,0043 -0,0782 -0,0620 0,0180 0,0417 0,0020 0,0285 

-0,0015 0,0172 -0,0518 -0,0106 0,0709 0,0304 -0,0068 -0,0083 -0,1051 -0,0420 0,2331 0,3443 0,0164 0,0449 

0,0185 -0,1384 -0,0098 -0,0314 0,0159 -0,0107 -0,0183 0,0257 0,0920 0,0280 0,0317 -0,2078 -0,0099 0,0350 

0,0185 -0,1038 -0,0035 -0,0003 -0,0091 -0,0037 0,0385 -0,0143 0,0268 -0,0320 0,0640 0,0041 0,0002 0,0352 
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Företag som annonserat nyemissioner innan lågkonjunkturen 
 
 

 Biotage Cybercom  

Group Europé 

Fingerprint  

cards 

Getinge IBS RNB  

Retail & Brands 

SSAB Tilgin ∑ARit AARt CAARi 

T-10 0,2128 0,0286 -0,0002 -0,0051 0,0055 0,0609 -0,0243 0,068 0,3462 0,043275 0,0433 

T-9 -0,1828 0,0014 -0,0502 -0,0309 -0,0615 0,0209 -0,0043 0,038 -0,2694 -0,033675 0,0096 

T-8 0,1728 -0,0114 -0,0302 0,0291 -0,0215 -0,0591 0,0357 -0,102 0,0134 0,001675 0,0113 

T-7 0,1428 -0,0916 -0,0502 0,0091 0,0085 0,0139 0,0357 -0,032 0,0362 0,004525 0,0158 

T-6 0,1978 0,0136 0,0102 0,0291 -0,0315 0,0009 -0,0003 0,0080 0,2278 0,028475 0,0443 

T-5 -0,1828 0,0014 -0,0702 -0,0109 -0,0115 -0,0491 0,0157 0,0180 -0,2894 -0,036175 0,0081 

T-4 0,1779 -0,0063 0,0098 -0,0109 -0,0215 -0,0091 0,0157 -0,0520 0,1036 0,01295 0,0211 

T-3 0,1928 0,0086 -0,0002 -0,0509 -0,0915 -0,0291 -0,0343 0,0280 0,0234 0,002925 0,0240 

T-2 0,1728 -0,0114 -0,0302 -0,0309 0,0285 0,0909 0,0257 0,0080 0,2534 0,031675 0,0557 

T-1 0,2128 0,0286 -0,0302 -0,0309 -0,0095 0,0709 0,0257 0,0380 0,3054 0,038175 0,0938 

T0 -0,1828 0,0014 -0,0202 0,0091 -0,2115 0,0609 0,0357 -0,1120 -0,4194 -0,052425 0,0414 

T1 0,1928 0,0086 0,0698 0,0039 0,1185 0,1509 -0,0029 -0,0620 0,4796 0,05995 0,1014 

T2 -0,1828 0,0014 -0,0052 -0,0209 -0,0500 0,0169 0,0257 -0,0520 -0,2669 -0,033363 0,0680 

T3 -0,1828 0,0014 -0,0202 -0,0059 -0,012 0,1209 0,0157 0,6680 0,5856 0,0732 0,1412 

T4 0,2128 0,0286 -0,0402 -0,0209 -0,0035 -0,0291 -0,0143 -0,0920 0,0414 0,005175 0,1464 

T5 0,1628 -0,0214 -0,0402 -0,0109 -0,002 0,0049 -0,1343 -0,0020 -0,0426 -0,005325 0,1410 

T6 0,2028 0,0186 -0,0122 -0,0021 0,0085 0,0169 0,0157 -0,0420 0,2062 0,025775 0,1668 

T7 0,1528 -0,0314 -0,0302 0,0291 -0,0015 0,0309 -0,0043 -0,0620 0,0834 0,010425 0,1772 

T8 0,1781 -0,0061 -0,0152 0,0029 -0,0015 0,0709 -0,0083 -0,0420 0,1788 0,02235 0,1996 

T9 -0,1728 -0,0114 -0,0402 0,0191 0,0185 0,0159 0,0257 0,0280 -0,1172 -0,01465 0,1849 

T10 -0,1828 0,0014 0,0198 -0,0109 0,0185 -0,0091 -0,0143 -0,0320 -0,2094 -0,026175 0,1588 
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Företag som annonserat nyemissioner under lågkonjunkturen 
 
 

  Bilia CYBE Digital Vision Fingerprint Cards Hemtex Husqvarna Morphic Tech. Nordea 

T-10 -0,0353 0,0484 0,0560 -0,0583 0,0508 0,0013 -0,0733 -0,0027 

T-9 0,0796 0,0519 -0,0717 0,0056 -0,0253 -0,0833 0,0443 0,0409 

T-8 0,0153 -0,0174 0,0304 -0,0026 0,0508 -0,0364 -0,0379 -0,0573 

T-7 -0,0596 0,0219 0,0560 0,0140 0,0608 -0,0617 -0,0623 0,0104 

T-6 -0,0211 -0,0007 0,0033 -0,0730 0,0654 0,0207 0,0784 -0,0391 

T-5 -0,0215 -0,0173 -0,0217 -0,0123 -0,0107 0,0419 -0,0001 0,0508 

T-4 0,0796 -0,0063 -0,0736 0,0056 0,0865 -0,0137 -0,0616 0,0582 

T-3 0,0153 0,0049 0,0033 -0,0424 0,0016 -0,0663 -0,0415 -0,0177 

T-2 -0,0596 -0,0344 -0,0245 -0,0328 -0,0362 0,0048 -0,0810 0,0762 

T-1 -0,0211 0,0225 -0,0538 -0,0294 -0,0120 0,0701 -0,0549 0,0635 

T0 -0,0499 0,0390 -0,0876 -0,1317 -0,1293 -0,0569 0,0227 -0,0346 

T1 -0,0672 -0,1373 0,0700 -0,0244 0,1237 0,0013 -0,0912 -0,0205 

T2 -0,0345 -0,0387 0,1908 -0,1430 0,0058 -0,0184 -0,0313 0,0354 

T3 0,0359 0,0387 0,0033 0,0565 0,0238 0,1194 0,2183 0,0099 

T4 -0,0449 0,0119 0,0033 -0,0082 0,0592 0,0928 -0,0001 -0,0121 

T5 0,0472 -0,0257 -0,0756 -0,0545 0,0179 -0,0213 -0,0586 -0,0718 

T6 0,0343 -0,0328 0,0319 0,0622 0,0289 -0,0317 -0,1384 0,0436 

T7 -0,2005 0,0258 -0,0522 -0,0658 0,0829 0,1071 0,0743 -0,0025 

T8 0,0861 -0,0330 -0,0261 -0,0328 0,1099 -0,0450 0,0172 -0,0518 

T9 0,0556 0,0193 -0,0876 0,0016 0,0397 -0,0343 -0,1384 -0,0098 

T10 0,0524 0,0058 0,0033 -0,0064 0,1257 0,0147 -0,1038 -0,0035 
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Företag som annonserat nyemissioner under lågkonjunkturen (forts.) 
 
 

 NSPH SAS SEB Swedbank Trelleborg ∑ARit AARt CAARi 

T-10 -0,0472 -0,0357 -0,0544 -0,0531 0,0261 -0,1775 -0,0137 -0,0137 

T-9 0,0703 -0,0557 -0,0476 -0,0603 0,0474 -0,0039 -0,0003 -0,0140 

T-8 -0,0204 -0,0147 0,1489 0,0469 0,0376 0,1431 0,0110 -0,0029 

T-7 0,0525 -0,0149 -0,0027 0,0224 0,1299 0,1667 0,0128 0,0099 

T-6 -0,0088 0,0199 0,0508 -0,0032 0,0012 0,0937 0,0072 0,0171 

T-5 -0,0391 -0,0248 -0,0798 0,0368 0,0630 -0,0347 -0,0027 0,0144 

T-4 -0,0041 0,0549 -0,0146 -0,0729 -0,0019 0,0360 -0,0028 0,0116 

T-3 -0,0609 0,0077 -0,0044 -0,0595 -0,0085 -0,2683 -0,0206 -0,0090 

T-2 -0,0024 -0,0143 0,0355 -0,0596 0,0398 -0,1885 -0,0145 -0,0235 

T-1 -0,0493 -0,0283 0,0675 0,0702 0,0355 0,0805 0,0062 -0,0173 

T0 -0,2462 -0,1710 0,0487 -0,0889 0,0742 -0,8114 -0,0624 -0,0797 

T1 -0,2169 0,0219 0,1656 0,1341 0,1068 0,0659 0,0051 -0,0747 

T2 -0,1878 -0,0103 0,0902 0,0117 0,0491 -0,0809 -0,0062 -0,0809 

T3 -0,0752 -0,0037 0,0460 -0,0262 0,0019 0,4488 0,0345 -0,0464 

T4 -0,0041 0,0166 -0,0097 -0,0032 0,0576 0,1593 0,0123 -0,0341 

T5 -0,1359 -0,1129 -0,0050 0,0418 -0,0197 -0,4741 -0,0365 -0,0706 

T6 0,0494 0,0260 0,0047 -0,0247 0,0149 0,0684 0,0053 -0,0653 

T7 0,0995 0,0035 -0,0536 -0,0782 0,0180 -0,0417 -0,0032 -0,0685 

T8 -0,0106 0,0304 -0,0068 -0,1051 0,2331 0,1655 0,0127 -0,0558 

T9 -0,0314 -0,0107 -0,0183 0,0920 0,0317 -0,0906 -0,0070 -0,0628 

T10 -0,0003 -0,0037 0,0385 0,0268 0,0640 0,2135 0,0164 -0,0463 
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