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Sammanfattning 

Titel: Vilken effekt har Electrolux uppköp och försäljningar inneburit på aktiekursen? 

Datum : 2011-05-30 

Ämne: Kandidatuppsats, Företagsekonomi inriktning finansering, 15 högskolepoäng 

Författare: Kristina Ekberg 

Handledare: Curt Scheutz 

Nyckelord: Eventstudie, Förvärv, Företagsförsäljning 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om Electrolux aktiekurs har påverkats vid 

information om förvärv och försäljning. Uppsatsen begränsas till att granska Electrolux 

B-aktiekurs på Stockholms börsen i samband med ett sjuttontal företagsförvärv och 

försäljningar har offentliggjorts under perioden 1999 till 2002.  

Metod: Undersökningen är kvantitativ och utgår ifrån sekundärdata i form av 

årsredovisningar, pressreleaser samt historiska aktiekurser. För att uppfylla syftet 

användes metoden Eventstudie. 

Teori: Undersökningen bygger på hypotesen om effektiva marknader. 

Empiri: Efter att marknaden har nåtts av information att Electrolux ska genomgå en 

organisationsförändring genereras, med undantag för den första dagen efter 

informationstillfället, en positiv CAAR. Vid organisatioinsförändringar under åren 1999 

och 2000 är den kumulativa onormala avkastningen till största delen negativ, vilket för 

båda åren ger en sammanlagd negativ onormal avkastning på drygt -17%. Åren som 

följer därefter, 2001 och 2002, visar på en betydligt mer positiv kumulativ onormal 

avkastning. Information om organisationsförändringar under dessa år innebar inte någon 

kumulativ onormal negativ avkastning inom studerade händelsefönster.  

Analys/Slutsats: Det totala resultatet oberoende av vilket år pressreleasen publiceras 

eller om organisationsförändringen är i form av förvärv eller försäljning visar studien att 

den får en liten men positiv kumulativa onormala avkastning efter att information har 

blivit officiell. Den positiva effekten kommer från annonseringar om förvärv. 
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1. Inledning 

Detta avsnitt presenterar bakgrunden till uppsatsen. Efter det följer frågeställning, syfte 

och avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Bakomliggande orsaker till företagsuppköp och avvecklingar är otaliga. Bland annat kan 

ökade marknadsandelar, ökad kompetens och utökade resurser för att uppnå 

konkurrensfördel vara några av anledningarna. Dagligen kan vi i media ta del av 

företagsuppköp eller fusioner. Anledningen till att en ökad andel företagsförvärv 

genomförs kan bland annat bero på att företag ser sig om efter nya marknader på grund 

av ökad konkurrens (Orrbeck, 2006). Motiven för företagsuppköp kan vara teoretiskt 

korrekta men det är inte alltid teori sammanfaller med praktik. Historiskt sett har de 

synergieffekter företagsledningen eftersträvat varit svåra att uppnå och förvärven blir inte 

alltid lyckade. Anledningarna till att ett förvärv blir misslyckat kan bero på flertalet 

faktorer. Ledningens uppfattning om värdet på det företag som eftersträvas att förvärvas 

kan skilja sig från marknadsvärdet vilket kan generera att företaget erbjuder ett högre bud 

på målföretaget än vad det egentligen är värt (MacDonald, 2005). Vidare kan 

organisatoriska skillnader i företagsstruktur bidra till svårigheter att integrera det 

uppköpta företaget i den befintliga organisationen. Personliga åsikter, skillnad i vad som 

anses vara officiella och inofficiella hierarkier är några exempel som Cartwright och 

Cooper tar upp i sin artikel (Cartwright & Cooper, 1993).  

 

Electrolux bildades genom sammanslagning av två företag och vid en tillbakablick i 

företagets historia går det att finna att koncernen har genomfört en rad företagsuppköp 

och avknoppningar genom åren, med start redan på 1920-talet. Efterföljande år 

påverkades Electrolux kraftigt av 1930-talets lågkonjunktur och världskrig. 

Efterkrigstiden följdes av stor internationell expansion och stora teknologiska framsteg 

och företagets produktsortiment var koncentrerat till hushållsprodukter. Under 1960-talet 

upprättade företaget en diversifieringsstrategi, bland annat genom företagsförvärv samt 

genom egna produkter. Diversifieringen innebar att verksamhetsområdet breddades till att 

förutom hushållsprodukter även omfatta symaskiner, jordbruksutrustning, 
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återvinningsverksamhet, tillverkning av köks- och badrumsskåp med mera. Företaget 

strukturerades om och dess produktion förlades till landsorten samt ett flertal utländska 

företagsförvärv genomfördes vilket gav skalfördelar som sänkte produktionskostnaderna. 

På 1980-talet intog Electrolux positionen som Europas marknadsledare inom vitvaror och 

köksutrustning efter förvärv av italienska Zanussi. Expansionen fortsatte starkt fram till 

slutet av 1990-talet då Electrolux kom att visa på lönsamhetsproblem. Företaget 

påbörjade i slutet av 1990-talet ett tvåårigt omstruktureringsprogram som ledde till att 

kärnverksamheten renodlades. Efter omstruktureringsprogrammet hade Electrolux 

möjlighet att förvärva viktiga företag i Nordamerika och Australien och är idag en av 

världens största tillverkare av hushållsprodukter. 

 

1.2 Frågeställning 

Att Electrolux idag är en av världens största tillverkare av hushållsprodukter kan tyda på 

att företaget har gjort många lönsamma affärer genom åren men hur har marknaden 

reagerat på information om förvärv och försäljningar? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om Electrolux aktiekurs har påverkats vid 

information om uppköp och försäljningar.  

 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen begränsas till att granska Electrolux B-aktiekurs på Stockholms börsen i 

samband med ett sjuttontal företagsförvärv och avyttringar har offentliggjorts under 

mellan åren 1999 till 2002.  
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2. Metod 

Detta avsnitt ska beskriva hur det material som ligger till grund för undersökningen har 

behandlats. Metodavsnittet är uppdelat i metodförklaring och eventstudie. 

 

2.1 Metodförklaring 

Datainsamlingen till denna uppsats har skett genom användning av sekundär data, vilket 

innebär att information har samlats upp från tryckt material, i detta fall genom 

användning av årsredovisningar, pressreleaser samt historiska aktiekurser. Detta innebär 

att studien bygger på en kvantitativ datainsamling. 

 

2.2 Eventstudie 

Då studien har som syfte att lyfta fram huruvida Electrolux aktiekurs har förändras vid 

information om historiska företagsuppköp och försäljningar har jag valt att tillämpa 

metoden eventstudie som Craig MacKinlay beskriver i artikeln; ”Eventstudies in 

Economics and Finance”. Studiemetoden avser mäta den effekt en händelse har på 

aktiepriset.  

 

2.2.1 Estimerings- och händelsefönster 

MacKinlay menar att det är viktigt att använda både ett estimeringsfönster och 

händelsefönster vid beräkning av normal och onormal avkastning. 

 

 

 

 

Estimeringsfönstret ska ge en bild över den förväntade avkastningen, den så kallade 

normala avkastningen, för en enskild aktie (se stycke 2.2.3). För att undersöka effekten av 

en händelse måste den normala avkastningen beräknas, vilket görs enligt MacKinlay med 

Estimeringsfönstret Händelsefönstret 
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hjälp av valt estimeringsfönster. Jag har valt att beräkna den normala avkastningen på 60 

dagar.  

 

Den onormala avkastningen (se stycke 2.2.4) beräknas utifrån de datum som faller inom 

händelsefönstret och måste beräknas för att slutsatser ska kunna dras gällande 

förvärvseffekten på aktieägarnas avkastning i det förvärvade bolaget. I tabellen nedan har 

jag angivit vilka tidpunkter som ingår i händelsefönstret. Notera att de 60 dagarna som 

ingår i estimeringsfönstret infaller innan första dagen i händelsefönstret. 

 

Aktiepris (datum) Förklaring 

T -10 10 arbetsdagar före offentliggörandet 

T -1 1 arbetsdag före offentliggörandet 

T 0 Dagen då information offentliggjordes 

T 1 1 arbetsdag efter offentliggörandet 

T +10 10 arbetsdagar efter offentliggörandet 

 

Händelsefönstret är inte inkluderat i de dagar som ingår i estimeringsfönstret då effekten 

av händelsen ska kunna härledas ur skillnaden mellan normal avkastning och onormal 

avkastning. Nedan beskrivs hur de olika avkastningarna har beräknats. 

 

2.2.2 Faktisk avkastning 

För att beräkna den faktiska avkastningen används stängningskursen per dag. Detta 

genom nedan angiven formel, där Pt är stängningskursen på börsen dag t och P t-1 står för 

dagen innan Pt. 

 

Rit = (Pt – Pt-1) / Pt 

 

2.2.3 Normal avkastning 

Den normala avkastningen kan beräknas antingen utifrån den konstanta 

medelavkastningsmodellen eller genom marknadsmodellen. Den konstanta modellen 

antar att medelavkastningen för en aktie är konstant över tiden medan marknadsmodellen 

mäts genom relationen till ett marknadsindex. MacKinlay (1997) anser att 
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marknadsmodellen ger, genom användningen av index, en mer exakt beräkning av 

normalavkastningen. 

 

I denna studie har jag valt att använda marknadsmodellen och marknadsindex OMXSPI 

då detta index är en sammanvägning av samtliga aktier noterade på Stockholmbörsen. 

Vidare utgår studien ifrån en justerad marknadsmodell där alfavärdet, αi, värderas till noll 

och betavärdet, βi värderas till ett. Denna modell räknar med att det finns en linjär 

anknytning mellan aktiens och marknadens avkastning. Formeln som används är 

följande: 

 

Rit = αi + βi * Rmt + εit 

 

Rit står för den normala avkastningen av aktien och Rmt avser marknadens avkastning för 

perioden t. Alfavärdet, αi, är risken för aktien och är ett komplement till betavärdet, βi, 

som klargör marknadsrisken för aktien. εit utgör det slumpmässiga fel i mätvärdet som 

antas vara noll. 

 

2.2.4 Onormal avkastning 

Den onormala avkastningen beräknas för att visa effekten på aktiemarknaden till följd av 

en händelse. Den onormala avkastningen, nedan angiven som ARit, beräknas genom att 

dra bort den normala avkastningen från den faktiska avkastningen: 

 

ARit = Rit – E (Rit/Xt) 

 

Här anges den faktiska avkastningen som Rit och den normala avkastningen som E 

(Rit/Xt).  
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2.2.5 Genomsnittlig onormal avkastning 

Den genomsnittliga onormala avkastningen, AAR, utgörs av den totala onormala 

avkastningen per dag dividerat med antal undersökta organisationsförändringar. Denna 

uträkning ger svar på den genomsnittliga onormala avkastningen för varje enskild dag 

som ingår i händelsefönstret. Formeln för beräkning av AAR ser ut på följande sätt: 

 

AAR = ∑ARit/N 

 

2.2.6 Kumulativ onormal avkastning 

En kumulativ onormal avkastning beräknas för att få en mer översiktlig bild av aktiens 

avkastning då allmänheten får kännedom om händelsen. För att beräkna CAR används 

följande formel: 

 

CAR = ∑ARit 

 

För att sedan analysera en specifik dag i vald händelseperiod beräknas CAAR. Detta görs 

för varje dag och sedan summeras samtliga onormala avkastningar i händelsefönstret och 

för detta används följande formel: 

 

CAARi(t1,t2) = (1/N)∑ CARit 
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3. Teori 

Detta avsnitt syftar till att ge en bild över de vetenskapliga teorier som ligger bakom 

företagsförvärv, den effektiva marknadshypotesen samt agentteorin. 

 

3.1 Bakomliggande faktorer till förvärv 

Ett förvärv skapar i de flesta fall en högre belåningsgrad vilket resulterar i att 

företagsledningen kommer sedan att ta hänsyn till den ökade risken som företaget har 

dragit på sig när de tar framtida beslut vilket inte ger optimala vinstmaximerade beslut. 

Förvärvet kan därmed leda till en negativ effekt på företagets prestationer (Harrison & 

Oler, 2009). 

 

Hur aktiekursen förändras i samband med ett företagsförvärv går att nå genom offentlig 

information, men hur ett företags insiderinformation ser ut vid samma tillfälle är inte 

något som finns dokumenterat. Shleifer & Vishny (2001) nämner i sin artikel Stock 

Market Driven Acquisitions att det finns empiriska bevis för att övervärdering av en aktie 

är starkt motiv för ett företag när de ska förvärva. Ifall övervärdering av en aktie är 

motivet vid ett företagsförvärv borde detta leda till att företagsledningen ser anledning att 

sälja av sina egna aktieinnehav alternativt skjuta upp nya inköp. Företag som innehar ett 

flöde av insiderinformation som resulterar i att aktieägarna säljer av sitt aktieinnehav 

presterar sämre än företag som har ett kontrollerat informationsflöde. Företagets dåliga 

prestation efter sammanslagningen kan vara ett resultat av en ”dålig sammanslagning” 

eller ”övervärdering”. Aktieägare med tillgång till insiderinformation är förknippade med 

en sämre långsiktig aktieutveckling även när ”dåliga sammanslagningar” har räknats bort 

vilket visar på att övervärdering är ett viktigt motiv vid förvärv (Song; Ali; Pillay, 2007). 

 

3.2 Effektiva marknadshypotesen 

I studien ”Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work” 

presenterar Eugene Fama (1970) den effektiva marknadshypotesen. Fama (1970) anser att 

ett företags aktiepris avspeglar tillgänglig information på marknaden och indelar 

marknaden i tre olika grader av effektiv. Vid svag marknadseffektivitet kan investerare 

inte basera sina investeringsbeslut på historisk aktieinformation för att generera vinst, 
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detta med anledning av att aktiepriset redan återspeglar all relevant historisk information 

som finns att tillgå, såsom utvecklingen av aktiekursen, handelsvolymer och liknande. 

Denna typ av information finns tillgänglig i publicerad information och investerare har 

redan lärt sig tyda historiska trender. Vilket innebär att analyser inte ger något mervärde 

vid svag marknadseffektivitet. Vid halvstark marknadseffektivitet går det varken utifrån 

historisk- eller publik information att skapa stora förtjänster på aktieköp utan investerare 

måste få hjälp av insiderinformation för att ha möjlighet att skapa vinster. När istället 

aktiepriset anses avspegla all historisk, publik och insiderinformation kategoriseras 

marknaden som starkt marknadseffektiv och aktiepriset anpassar sig snabbt till all 

information som ges ut. Eugene Fama (1970) nämner att i en starkt marknadseffektiv 

marknad finns det inga transaktionskostnader kopplade till aktiehandeln, all information 

är tillgänglig för alla aktiva på marknaden och samtliga involverade är tillsammans med 

och avgör marknadspriset. Dessa påverkar i olika utsträckning verkligheten och har olika 

stor inverkan på effektiviteten på marknaden.  

 

Anledning till att aktiepriset höjs när information om förvärvet blir officiellt är för att det 

nya aktiepriset reflekterar en stor del av förvärvets premie (Bodie, Z; Kane, A; Marcus, 

A, 2008). Nedanstående tabell som är från boken A Investments (Bodie, Z; Kane, A; 

Marcus, A, 2008) visar aktiepriset i samband med 149 företagsförvärv, grafen visar att 

redan några dagar innan informationen om förvärvet offentliggjordes började aktiepriset 

att öka för att sedan på informationsdagen göra ett hopp för att sedan ligga relativt 

konstant. Detta visar på att aktiemarknaden har absorberat informationen som 

offentliggjordes.  
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Börsmäklare är inte vidare entusiastiska kring den effektiva marknadshypotesen då teorin 

anser att börsmäklarnas arbete med att söka efter undervärderade objekt är onödigt 

samtidigt som det skadar klienterna, dels genom att det är kostsamt och dels då det inte 

ger olikartade portföljer (Bodie, Z; Kane, A; Marcus, A, 2008).  

 

3.3 Agentteori 

Kontrollen mellan företagsledning och dess aktieägare separeras vilket kan skapa konflikt 

mellan de mål som ledningen strävar efter att uppnå ifall dessa skiljer sig från de mål som 

aktieägarna har satt upp. Generellt går det att säga att aktieägarna vill ha ett så högt värde 

som möjligt på sina aktier medan ledningen inte vill skapa för stor aktieutdelning, för att 

på så sätt öka bolagets resurser och samtidigt sin makt inom bolaget. Ifall 

intressekonflikter uppstår orsakar de agentkostnader genom att ledningens arbete 

kontrolleras, för att förhindra att ledningen skapar för stor maktposition. Aktieägarnas 

övervakning av företagsledningen kan ske genom revision av bolagets redovisning och 

utformning av incitament för att säkerställa att företagsledningen arbetar mot mål som 

gynnar aktieägarna (Grinblatt, M & Titman, S, 2002). Agentteorin har sin utgångspunkt i 

att individer agerar utifrån eget intresse och företagsledningen förväntar sig få 

kompensation i form av både finansiella medel och även i form av ledig tid, vilket inte 

skapar mervärde för aktieägarna. Aktieägarna antas bara vara intresserade av den 

finansiella avkastningen som deras investering i företaget genererar (Anthony, R & 

Govindarajan, V, 2007).  
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4. Empiri 

I detta avsnitt presenteras de resultat som har framkommit från undersökningen. Tabeller 

och figurer ska hjälpa till att förtydliga studiens resultat. 

 

4.1 Beskrivning av urval 

Studien innefattas av 17 informationstillfällen då Electrolux har meddelat att de ska 

förvärva eller sälja av en del av verksamheten under åren 1999-2002. Sju av de 

kommunicerade organisationsförändringarna omfattar förvärv och resterande tio avsåg 

information om att en del av verksamheten säljs av.  

 

4.2 Förklaring av valt tidsintervall 

Utifrån den första tidsperioden på 60 dagar innan händelsefönstret, som benäms om 

estimeringsfönstret, beräknas den förväntade avkastningen. Inom händelsefönstret 

beräknas den onormala avkastningen och händelsefönstret består av tre olika perioder, 

den första perioden innehåller tio dagar innan information publiceras. Dag T0 är dagen då 

marknaden nås av information om förvärv respektive försäljning och efterföljande 

tidsperiod består av tio dagar efter informationsdagen. En illustration över estimerings- 

och händelsefönstret återfinns under stycke 2.2.1. 

 

4.3 Organisationsförändringarnas fördelning över år 

Organisationsförändringar per år
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4.4 Total onormal avkastning 

Syftet med denna studie är att titta på huruvida Electrolux aktie har påverkats av 

offentliggörandet av information vid antingen förvärv eller försäljning. I nedanstående 

graf visas den genomsnittliga onormala avkastningen (AAR) under de dagar som inträffar 

inom händelsefönstret i samband med offentliggörande av information om en 

organisationsförändring, både i form av uppköp och försäljning. 

 

Graf 1 

 

 

Grafen visar att den genomsnittliga onormala avkastningen flukturerar under samtliga 

dagar i händelsefönstret oavsett ifall ny information har kommunicerats eller inte. I 

samband med informationsdagen (T0) visar grafen att aktiepriset har en positiv onormal 

avkastning, för att sedan dagen efter ge en tillfällig negativ AAR. Sedan följer några 

dagar med återigen en positiv genomsnittlig onormal avkastning. Sju dagar efter att 

marknaden fått information om en organisationsförändring visar grafen på variationer av 

den genomsnittliga onormala avkastningen. Dag nio genererar aktien den största negativa 

AAR inom studerade händelsefönster. 
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Som komplement till ovanstående graf går det att finna resultatet om den totala onormala 

avkastningen per dag i nedanstående tabell. Tabellen visar, förutom AAR även kumulativ 

onormal avkastning (CAAR). 

 

Dag AAR AAR % CAAR CAAR % 

-10 -0,001 -0,1% -0,001 -0,1% 

-9 -0,007 -0,7% -0,008 -0,8% 

-8 0,011 1,1% 0,003 0,3% 

-7 0,002 0,2% 0,005 0,5% 

-6 0,002 0,2% 0,006 0,6% 

-5 0,004 0,4% 0,010 1,0% 

-4 -0,003 -0,3% 0,007 0,7% 

-3 -0,008 -0,8% -0,001 -0,1% 

-2 -0,006 -0,6% -0,007 -0,7% 

-1 0,002 0,2% -0,005 -0,5% 

T0 0,005 0,5% 0,000 0,0% 

1 -0,002 -0,2% -0,002 -0,2% 

2 0,005 0,5% 0,003 0,3% 

3 0,002 0,2% 0,005 0,5% 

4 0,003 0,3% 0,008 0,8% 

5 0,004 0,4% 0,012 1,2% 

6 0,001 0,1% 0,013 1,3% 

7 -0,002 -0,2% 0,011 1,1% 

8 0,002 0,2% 0,013 1,3% 

9 -0,012 -1,2% 0,001 0,1% 

10 0,008 0,8% 0,009 0,9% 

 

Samma dag som information offentliggörs är AAR positiv men inom CAAR synliggörs 

inte detta då den positiva avkastningen inte är tillräckligt stor i förhållande till den 

negativa onormala avkastningen dagarna innan. Utvecklingen av CAAR efter 

informationsdagen är övervägande positiv, och visar inte i jämförelse med AAR, lika 

många negativa onormala avkastningsdagar. Detta då de negativa förändringarna i AAR 

inte är tillräckligt markanta för att generera negativ CAAR. Detta synliggörs i nästa 

diagram, som visar utvecklingen av CAAR under dagarna i händelsefönstret. 
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Graf 2 

 

 

Ovanstående diagram visar den kumulativa onormala avkastningen i studerade 

händelsefönster. Dagarna innan informationstillfället (T0) visar diagrammet att aktiens 

kumulativa onormala avkastning börjar med en tillfälligt negativ avkastning för att sedan 

under fem dagar generera positiv CAAR. Avkastningen blir sedan inför 

informationsdagen återigen negativ för att på informationsdagen hamna på 0%. Efter att 

marknaden har nåtts av information att Electrolux ska genomgå en 

organisationsförändring genereras, med undantag för den första dagen efter 

informationstillfället, en positiv kumulativ onormal avkastning.  

 

4.5 Onormal avkastning i samband med förvärv 

För att granska enskilt hur information om förvärvsplaner påverkar den onormal 

avkastningen visas i nedanstående graf utvecklingen av AAR och CAAR i samband med 

att Electrolux skickade ut en pressrelease om förvärvsplaner. 
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Graf 3 

 

 

Under de första dagarna i händelsefönstret, som inträffar innan Electrolux annonserar 

sina förvärvsplaner, genererar aktien både positiv och negativ AAR. I samband med 

pressreleasen utvecklas en positiv genomsnittlig onormal avkastning. Electrolux aktie har 

sedan en positiv AAR fram till åtta dagar efter informationsdagen. Aktien genererar 

sedan en tillfälligt negativ AAR innan den återigen blir positiv. Eftersom aktien genererar 

negativ AAR under majoriteten av dagarna som infaller innan dag T0 blir inte CAAR 

positiv förrän en dag efter att pressreleasen har publicerats. Under den andra halvan av 

händelsefönstret är dock CAAR starkt positiv. Värt att notera är att grafens skala på y-

axeln är ändrad från när vi tidigare tittade på AAR och CAAR i samband med en 

organisationsförändring. 

 

I nedanstående graf visas den onormala avkastningen (ARit) som genererats i samband 

med varje enskild publicering avseende förvärvsplaner.  
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Graf 4 

 

 

Under de första dagarna i händelsefönstret varierar den onormala avkastningen mest 

markant inför förvärvet av företag sex och företag två. När informationsdagen sedan 

närmar sig genererar främst förvärvet av företag ett och tre en negativ ARit medan aktien 

inför förvärv av företag två, fyra och fem genererar positiv onormal avkastning. När 

information om förvärv av företag ett på dag T0 offentliggörs blir den onormala 

avkastningen positiv medan när information om förvärvet av företag tre förblir ARit 

negativ. Det kanske är svårt att observera i ovanstående graf att även vid information om 

förvärv av företag sju genereras negativ onormal avkastning, om än betydligt mindre 

negativ än vid information om förvärv av företag tre. En dag efter att marknaden har haft 

möjlighet att ta del av pressreleasen genererar nästan hälften av förvärven en positiv 

onormal avkastning, men inte i samband med förvärv av företag två, fem och sju. Aktien 

har i denna studie, i samband med information om förvärv, inte enbart genererat positiv 

AAR utan samtliga förvärv har i olika utsträckning genererat både positiv och negativ 

onormal avkastning. 
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4.6 Onormal avkastning i samband med avveckling 

Här vill jag synliggöra hur Electrolux aktie har utvecklats i samband med information om 

att företaget ska sälja av en del av sin verksamhet. I nedanstående diagram går att finna 

AAR och CAAR i samband med information om försäljning. 

 

Graf 5 

 

 

Grafen visar en konstant variation mellan positiv och negativ AAR både inför 

informationsdagen och under efterföljande dagar. På informationsdagen är AAR positiv 

för att under efterföljande fyra dagar generera en negativ genomsnittlig onormal 

avkastning. Under resterande dagar i händelsefönstret varierar den genomsnittliga 

onormala avkastningen mellan positiv och negativ nästintill från dag till dag. Eftersom 

AAR, i början av händelsefönstret, gör tvära kast mellan att vara positiv och negativ men 

har högre positiva toppar än de djupa negativa dalarna blir effekten att CAAR inför 

informationsdagen till största del är positiv. När sedan informationsdagen infaller övergår 

CAAR till att bli övervägande negativ. 

 

I nedanstående graf visas den onormala avkastningen (ARit) som genererats i samband 

med varje enskilt informationstillfälle om planer på försäljning.  
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Graf 6 

 

 

Grafen visar de stora variationerna av onormal avkastning som genereras i samband med 

att Electrolux informerar om avveckling av en del av verksamheten. På dag T0 genererar 

information om avveckling av företag tre, fem och sju negativ ARit men de förstnämnda 

är blygsamma i jämförelse med den negativa onormala avkastning som genereras i 

samband med information om avveckling av företag sju. Dagen efter informationsdagen 

visar aktien i samband med sex utav tio informationstillfällen negativ ARit, främst vid 

offentliggörandet av avveckling av företag tre och fyra. Aktien gerererar störst 

sammanlagd positiv onormal avkastning i samband med information om avveckling av 

företag två. I samband med information om avveckling av företag fyra, sju, åtta och nio 

genereras summerat över hela händelsefönstret negativ onormal avkastning. 
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4.7 Kumulativ onormal avkastning per år 

Baserat på vilket år förvärvet eller försäljningen publicerades har de grupperats. I 

nedanstående graf visas hur den kumulativa onormala avkastningen skiljer sig mellan de 

studerade åren. 

 

Graf 7 

 

 

Linjerna som motsvarar år 1999 och 2000 visar att den kumulativa onormala 

avkastningen under studerade händelsefönster är till största delen negativ, vilket för båda 

åren ger en sammanlagd negativ onormal avkastning på drygt -17%. Åren som följer 

därefter, 2001 och 2002, visar på en betydligt mer positiv kumulativ onormal avkastning. 

Information om organisationsförändringar under dessa år innebär inte någon kumulativ 

onormal negativ avkastning inom studerade händelsefönster.  

 

För att studera de två olika formerna av organisationsförändringar inom ett år följer här 

nedan grafer som visar den genomsnittliga onormala avkastningen i samband med 

information om förvärv respektive försäljning samt CAAR för båda 

organisationsförändringarna summerat. 
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1999: 

 

Graf 8 

 

 

Denna graf visar att i samband med att Electrolux informerade om att de skulle förvärva 

företag under året varierade den genomsnittliga onormala avkastningen kraftigt, både 

innan och efter informationsdagen. Samma dag som information offentliggjordes och 

dagen efter var AAR postiv, och når sin högsta notering under händelsefönstret. Aktiens 

genomsnittliga onormala avkastning, i samband med avveckling, visar inte på lika stora 

variationer som vid information om förvärv. Men även inför information om avveckling 

varierar den genomsnittliga onormala avkastningen mellan positiv och negativ från dag 

till dag. I motsats till när Electrolux informerade att de skulle förvärva blir den onormala 

avkastningen i samband med information om försäljning negativ. 
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2000: 

 

Graf 9 

 

 

Den kumulativa onormala avkastningen under år 2000 är sammantaget negativ då både 

sex dagar inför samt fyra dagar efter informationsdagen är den kumulativa onormala 

avkastningen negativ, vilket motsvarar majoriteten av dagarna inom händelsefönstret. När 

vi istället tittar på flera dagar inför att information avseende förvärv offentliggörs är den 

onormala avkastningen negativ, men samma dag som information når marknaden ändras 

den onormala avkastningen till att bli positiv. Den positiva onormala avkastningen 

genereras sedan fram till sju dagar efter T0 då aktien skapar en tillfällig negativ onormal 

avkastning. Den onormala avkastningen i samband med information om avveckling är 

större utsträckning mer negativ samtidigt som den innehåller större kontraster mellan 

dagarna. Exempelvis har aktien en onormal avkastning dag -2 på -3,5% för att dagen efter 

ligga på +2%, dag T0; -2,3% och sedan på dag 1; 0,3% och dag 2; -3,4%.  
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2001: 

 

Graf 10 

 

 

Under 2001 informerade Electrolux inte om några beslutade avvecklingar utan endast om 

ett förvärv. Aktiens genomsnittliga onormala avkastning inför informationsdagen är till 

största delen positiv vilket ger en hög kumulativ onormal avkastning. I samband med 

informationsdagen och under de två efterföljande dagarna är AAR positiv för att sedan 

variera mellan positiv och negativ. 
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2002: 

 

Graf 11 

 

 

Den kumulativa onormala avkastningen under 2002 är aldrig negativ under studerade 

händelsefönster. Detta då både linjen för AAR i samband med förvärv och i samband 

med avveckling överlag endast har tillfälligt negativ genomsnittlig onormal avkastning 

vägs detta upp utav flera dagar med positiv AAR. Den onormala genomsnittliga 

avkastningen i samband med information om avveckling är till en början av 

händelsefönstret positiv för att sedan ett par dagar innan T0 bli negativ. När det sedan 

återstår två dagar till information släpps om avveckling blir den genomsnittliga onormala 

avkastningen återigen positiv och är sedan positiv till tre dagar efter T0. På den tredje 

dagen är den onormala avkastningen tillfälligt -5% för att sedan variera mellan 1,4% och 

-2,9% resterande dagar i händelsefönstret.  

 

4.8 Kumulativ onormal avkastning grupperat utifrån typ av verksamhet 

För att analyser den kumulativa onormala avkastningen ytterligare har jag valt att dela in 

förvärven och avvecklingarna i tre olika grupper. Grupp 1 består av verksamheter som 

producerar reservdelar, och representeras av ett förvärv och tre försäljningar. Grupp 2 

representerar organisationsförändring av hela verksamhetsområden där både tillverkning 

och försäljning ingår. Denna grupp är den största och innefattas av tre förvärv och sju 

försäljningar. I grupp 3 ingår tre företagsuppköp inriktade på produktion av diamant 
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verktyg. I nedanstående graf visas utvecklingen av den kumulativa onormala 

avkastningen för respektive grupp. 

 

Graf 12 

 

 

Grafen visar att den kumulativa onormala avkastningen är mest positiv när 

verksamhetsområden som producerar reservdelar eller specifika verktyg säljs eller köps. 

Mest anmärkningsvärd är den positiva kumulativa onormala avkastningen som Grupp 3 

genererar, där CAAR går från 0,96% dagen innan T0 till 9,1% sex dagar efter 

information om förvärv. Grupp 2 som representeras av försäljning eller förvärv av hela 

verksamhetsområden har en jämnare kumulativ onormal avkastning, och den är till 

största delen negativ inom händelsefönstret. I samband med annonsering av förvärv och 

avvecklingar som ingår i Grupp 1 har detta en positiv effekt på den kumulativa onormala 

avkastningen. Efter ungefär åtta dagar verkar aktiemarknaden ha stabiliserat sig efter den 

nya informationen. 
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5. Analys 

I detta avsnitt analyseras redovisat resultat, utifrån resultatets struktur. 

 

5.1 Total onormal avkastning 

I graf 1 visas den genomsnittliga onormala avkastningen (AAR) i samband med att 

Electrolux kommunicerar att de planerar genomföra en organisationsförändring. Överlag 

varierar den onormala avkastningen under hela händelserfönstret. Ett par dagar inför 

informationsdagen minskar den negativa AAR fram till en dag innan T0, då den blir 

positiv. AAR är positiv även under informationsdagen, för att sedan växla till att bli 

negativ dagen efter att information offentliggjordes. Denna tapp är tillfällig för redan 

dagen efter, dag två, genererar aktien återigen positiv genomsnittlig onormal avkastning. 

I graf 2 kan vi se dessa tendenser tydligare. Innan information om en 

organisationsförändring når marknaden är till en början den kumulativa onormala 

avkastningen (CAAR) starkt positiv för att sedan ett par dagar innan informationsdagen 

tillfälligt bli negativ. Inför informationsdagen vänder sedan CAAR, för att på 

informationsdagen hamna på 0%. Den kumulativa onormala avkastningen gör sedan en 

tillfällig nedgång, under en dag, och blir negativ innan den vänder upp och genererar 

återigen  positiv CAAR.  

 

5.2 Onormal avkastning vid förvärv respektive försäljning 

I graf 3 visas att dagarna innan information om förvärvsplaner offentliggörs minskar både 

negativ CAAR och AAR. I samband informationsdagen av förvärvsplanerna får CAAR 

en starkt positiv utveckling. Lite motsägelsefullt minskar även den onormala negativa 

avkastningen inför offentliggörandet av en avveckling och blir under två dagar positiv för 

att sedan, till skillnad från när Electrolux stod inför ett förvärv, generera en kraftig 

negativ CAAR efter informationsdagen. Då CAAR vid information om både förvärv och 

försäljning har en ökande utveckling efter informationsdagen visar det på att marknaden 

inte är starkt marknadseffektiv enligt Eugene Famas (1970) teori. Med hjälp av graf 4 kan 

vi betrakta hur Electrolux aktie utvecklades i samband med information om respektive 

förvärv. Inför de flesta informationstillfällena genererade aktien en minskad negativ 

genomsnittlig onormal avkastning. Avvikande är dock utvecklingen i samband med 

information om förvärv av företag två och fem som genererar -1,4% respektive -2,2% 
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onormal avkastning dagen efter T0. Vid en analys av den genomsnittliga onormala 

avkastningen tar det i genomsnitt drygt tre dagar innan den onormala avkastningen är 

mindre än +/- 2% efter informationsdagen. Snabbast att absorbera den nya informationen 

inträffade i samband med informationen om förvärv sju, där aktiens onormala avkastning 

aldrig överträffade +/- 1,8% efter att informationen offentliggjordes. Som nämndes 

tidigare minskade den onormala negativa avkastningen inför annonseringen av nästintill 

alla avvecklingar, förutom inför offentliggörandet av försäljningen av företag åtta. I detta 

sammanhang vill jag lyfta fram den totala onormala avkastningen per avvecklat företag, 

detta då i samband med annonsering är AR både positiv och negativ vilket ger en 

utjämnande effekt och den summerade onormala avkastningen per studerad 

organisationsförändring är inte mer än +/- 8% under hela perioden. 

 

5.3 Kumulativ onormal avkastning per år 

För att se om det fanns skillnader i den kumulativa onormala avkastning mellan åren 

redovisas i avsnitt 4.6 den kumulativa onormala avkastningen fördelat per år. Mellan åren 

går det att utläsa stora skillnader, de första två åren som ingår i studien visar på en 

betydligt större negativ kumulativ onormal avkastning än under de två sista åren. I detta 

sammanhang kan man sätta resultatet i relation till det omstruktureringsprogram som 

Electrolux startade under år 1997. Programmet som kommunicerades skulle innebära 

stora nedskärningar, något som är både kostsamt och som av aktiemarknaden kan 

uppfattas som att företagets ekonomiska situation är osäker. Graf 7 visar på skillnader i 

hur den kumulativa onormala avkastningen förändras inför informationsdagen mellan 

åren. Inför dag T0 år 1999 och 2000 sker inga stora förändringar i CAAR vilket kan kan 

tyda på att insiderinformation inte har kommit ut på marknaden innan planerna på en 

organisationsförändring kommuniceras ut officiellt.Vid granskning av CAAR inför T0 år 

2001 och 2002 går det att finna att den positiva kumulativa onormala avkastningen först 

ett par dagar innan T0 minskar från 8% respektive 5% till 5% respektive 3% för att sedan 

öka strax innan informationsdagen och sedan ha en fortsatt positiv utveckling. Under år 

1999 genomför Electrolux ett förvärv och fem avvecklingar som enligt graf 8 har olika 

effekter. Förvärvet som är en utveckling av utomhussegmentet visar på ständigt 

varierande AAR. Under dagarna som motsvarar händelsefönstret genereras negativ 
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genomsnittlig onormal avkastning, precis som vid annonsering av avveckling. Skillnaden 

är att i samband med information om avvecklingar har den onormala avkastningen en 

jämnare utveckling vilket kan förklaras av att denna typ av organisationsförändring är 

väntad av aktiemarknaden i och med omstruktureringsprogrammet som pågått under två 

år. Likaså under år 2000 går det att finna stora skillnader mellan den genomsnittliga 

onormala avkastningen i samband med information om förvärv respektive avveckling. 

Under år 2000 genererar förvärven, i motsats till under år 1999, mindre variation i AAR. 

Utvecklingen av genomsnittlig onormal avkastning efter informationsdagen är positiv 

med anledning av förvärv av verksamheter inom tillverkning av diamantverktyg, förvärv 

inom denna typ av verksamhet får överlag bra mottagande på börsen vilket syns i graf 12. 

Information om avvecklingar under år 2000 leder till att den onormala avkastningen 

varierar mellan positiv och negativ nästan varje dag. Under år 2001 genomfördes det en 

organisatorisk förändring och detta genom en försäljning av verksamheten som tillverkar 

mindre kylskåp till husvagnar och hotellrum. I anslutning till informationsdagen av 

avvecklingen reagerar marknaden överlag negativt vilket kan förklaras med att Electrolux 

generellt hade en ekonomisk nedgång under detta år, exempelvis redovisade företaget en 

rörelsemarginal på 4,7% för 2001 jämfört med 6,5% 2000. Försäljningen är dock i linje 

med diversiferingen som företaget kommunicerade flera år tidigare vilket ger 

aktiemarknaden en indikation att Electrolux fortfarande jobbar mot uppsatta mål och 

jobbar med kontrollerad utveckling av företagets uttalade strategi. Ifall man bortser ifrån 

reaktionerna i samband med informationsdagen genereras en positiv AAR under det 

studerade händelsefönstret för år 2001, vilket även synliggörs genom den positiva 

utvecklingen av CAAR. När vi sedan studerar hur den onormala avkastningen under 

dagarna som infaller inom händelsefönstret har sett ut under år 2002 är den kumulativa 

onormala avkastningen fortsatt positiv, aktien genererar CAAR upp till 6%. Värt att 

nämna är att både i samband med förvärv och avvecklingar genereras under år 2002 störst 

negativ AAR i jämförelse med resterande år i studien samtidigt som CAAR under samma 

år uppnår 6%. 
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5.4 Kumulativ onormal avkastning grupperat 

Efter gruppering av de olika typerna av förvärvade och avvecklade företag tillkommer 

ytterligare en möjlighet till analys av Electrolux akties påverkan i samband med 

information om organisationsförändring. Förvärv och avvecklingar som ingår i Grupp 2 

genererar tillsammans marginell kumulativ onormal avkastning, då CAAR inom 

händelsefönstret pendlar mellan -2,1% och 0,66%. Den grupp som absolut genererar mest 

positiv CAAR är de förvärv som ingår i Grupp 3, vilken består av företag som tillverkar 

diamantverktyg. Den positiva kumulativa onormala avkastning som dessa förvärv 

genererar kan spegla aktiemarknadens samtyckande till Electrolux satsning inom 

utomhusprodukter. I Grupp 1 finner vi verksamheter som producerar reservdelar och i 

denna grupp ingår både förvärv och avvecklingar. I samband med informationsdagen 

genererar denna grupp positiv CAAR som även efter informationsdagen har en fortsatt 

positiv utveckling till dess att marknaden har anpassat sig.  
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6. Slutsats 

I detta avsnitt sammanvägs resultatet och analysen för att presentera studiens slutsatser 

utifrån dess syfte. 

 

För att besvara studiens syfte om huruvida Electrolux aktiekurs har påverkats vid 

information om förvärv och försäljning har datainsamling om aktiekursens utveckling 

sammanställts och analyserats. När vi tittar på det totala resulatet, oberoende av om det är 

ett förvärv eller försäljning eller vilket år Electrolux informerar om 

organisationsförändringen, visar studien att den får en liten men positiv kumulativa 

onormala avkastning efter att information har blivit officiell. Den positiva effekten 

kommer från annonseringar om nyförvärv, detta då information om förvärvsplaner 

genererar en positiv CAAR dagen efter pressreleasen för att sedan fortsätta vara positiv 

under resterande dagar i händelsefönstret. Detta i kontrast till när aktiemarknaden nås av 

information om planerad avveckling, då aktien två dagar efter informationstillfället och 

fortsättningsvis genererar en negativ kumulativ onormal avkastning. Då det under flera 

dagar, både vid information om förvärv och avveckling, genereras en kumulativ onormal 

avkastning tyder det på att marknaden inte är starkt marknadseffektiv eftersom den inte 

snabbt anpassar sig efter all information som ges ut, utan marknaden kan vid granskning 

av denna studies resultat snarare benämnas som halvstark.  

 

Förutom skillnader i aktieprisets utveckling mellan information om förvärv och 

avveckling fann jag även skillnader i hur informationen togs emot beroende på vilket år 

den kommunicerades. Under åren 1999 och 2000 genererade aktien överlag negativ 

CAAR i samband med information om organisationsförändring, medan vid liknande 

information under åren 2001 och 2002 genererade aktien istället överlag positiv CAAR.  
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7. Avslutande diskussion 

Slutligen behandlas ämnet mer övergripande med en diskussion kring ämnets framtid 

samt förslag till vidare forskning.  

 

Om anledningen till att Electrolux väljer att förvärva för att finna nya marknader som 

Orrbeck (2006) nämner framgår inte av denna studie. Istället har jag kunnat redovisa för 

hur aktiekursen har påverkats i samband med information om exempelvis förvärv. 

Electrolux har sedan starten på 1920-talet växt genom förvärv och med hänvisning till 

storleken på företaget idag kan jag inte tro annat än att de är bra på att finna företag att 

förvärva. Studien har visat att aktiemarknaden reagerar positivt i samband med 

organisationsförändringar som Electrolux annonserar, vilket får en att dra slutsatsen att 

investerare litar på Electrolux strategi och aktieprisets utveckling under de år som ingår i 

denna studie talar för att aktieägarna har gynnats av utvecklingen företaget har skapat. 

Som nämns i analysavsnittet visar resultatet från studien att marknaden kan anses vara 

halvstark med hänvisning till den kumulativa onormala avkastningen som genereras 

under stora delar av händelsefönstret. Värt att notera är hur aktiepriset förändras inför 

informationsdagen, vid granskning av det totala resultatet, och det går att utläsa att den 

negativa kumulativa onormala avkastning minskar. Detta kan tyda på att det förekommer 

läckor. De skillnader studien visar mellan åren finner jag inga starka kopplingar till 

Electrolux redovisade rörelseresultat men sedan året 1998 visar Electrolux aktie på en 

stark utveckling av utdelning per aktie vilket kan ge investerare motiv till aktieköp. 

Andra former av faktorer har troligtvis även en stor påverkan, såsom omvärlds faktorer. 

Exempelvis sprack IT-bubblan (www.dn.se/ekonomi/tufft-atervinna-fortroende-for-

borsen) under år 2000 vilket kan ha orsakat stor försiktighet och osäkerhet bland 

investerare det året.  

 

Under de år som ingår i studien har Electrolux sålt fler verksamheter än de har förvärvat 

vilket ger tecken på att företagsledningen under denna period inte hade sitt egna intresse i 

främsta rum utan utgick ifrån företagets uttalade strategi att i framtiden fokusera på 

kärnverksamheten av hushållsprodukter. Detta kan kanske finnas förklaring till i 

företagets ekonomiska nedgång i mitten på 1990-talet. Företaget hade då en stor bredd av 
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produkter och företagets rörelseresultat visade på försämrade siffror. Genom en 

fokusering på att renodla verksamheten visade företaget på förbättrade ekonomiska 

siffror. Men utifrån att företaget inte bara avvecklade verksamheter under denna period 

utan även förvärvade nya företag kan man dock anta att företagsledningen inte ville 

minska företagets storlek eller sin egen maktposition. Ledningen såg därför till att vara 

forsatt aktiva i förvärvsprocessen, och så länge förvärven skedde inom kärnverksamheten 

hade kanske inte aktieägarna något emot det. 

 

Under arbetets gång har min nyfikenhet kring hur de förvärvade företagen har utvecklats 

inom Electrolux väckts, vilket skulle vara ett intressant ämne att undersöka. Vidare vore 

det intressant att ändra undersökningsår och istället fokusera på hur 

organisationsförändringarna som genomfördes under diversifieringsperioden på 60-talet 

togs emot på aktiemarknaden eller förslagsvis välja en period under 80-talet då Electrolux 

genomförde förvärv för att bredda sitt verksamhetsområde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

8. Källförteckning 

Litteratur: 

Anthony, R & Govindarajan, V. (2007) Management Control Systems. McGraw Hill 

Education: New York 

 

Bodie, Z; Kane, A; Marcus A (2008) A Investments, McGraw Hill: Boston 

 

Grinblatt, M & Titman, S. (2005) Financial Markets and Corporate Strategy. Second 

Edition. McGraw Hill/Irwin: London 

 

Orrbeck, M (2006) Företagsförvärv i praktiken. Studenlitteratur: Sverige 

 

Vetenskapliga artiklar: 

Cartwright, S; Cooper C.L. (1993) “The role of Culture Compatibility in Successful 

Organizational Marriage”, Vol 7, No 2, s. 57-71 

 

Fama, Eugene (1970) “Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical 

Work”, Journal of Finance, No 2, s.383-417 

 

MacDonald, R. (2005) “A template for shareholder value creation on M&As”, Strategic 

Direction, Vol 21, No 5, s. 2-4 

 

Shleifer, A; Vishny, R.W (2001) “Stock Market Driven Acquisitions”, tillgänglig på 

SSRN: http://ssrn.com/abstract=278563 

 

Song, S.I.; Ali, R., Pillay, S. (2007) “Corporate Takeovers in Malaysia: The Determinants 

of Post- Acquisition Value of Acquiring Firms”, tillgänglig på SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=1031609 

 

Elektroniska källor: 

http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/Historiska_kurser/?Instrument=SSE80  



35 

 

Hämtad: 2011-04-30 

 

http://www.nasdaqomxnordic.com/indexes/historical_prices/?Instrument=SSE0001775602  

Hämtad: 2011-04-30 

 

www.electrolux.com/ir 

Hämtad: 2011-04-30 

 

http://www.dn.se/ekonomi/tufft-atervinna-fortroende-for-borsen 

Hämtad: 2011-05-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

Bilaga 1 Kommunicerade organisationsförändringar som ingått i studien 

 

Pressreleaser gällande förvärv: 
Datum Företagsnamn 

19991006 Turfcare 

20000504 Seitz Group 

20000901 Bluebird 

20001114 Magnus Diamond & Machinery 

20001120 Email 

20001229 Cushion Cut 

20020502 Diamond Boart International 

 

 
 
 

Pressreleaser gällande försäljning: 
Datum Verksamhetsområde 

19990714 Plastcenter AB 

19990729 Food and Beverage vending 

19991119 Commercial refrigeration 

19991217 Manufacturing facility 

19991125 Direct selling operations - Lux 

20000606 A/S Wodshow & Co 

20000914 Washex/Challenge 

20010801 Leisure-appliances 

20020422 Motor Operations 

20020628 Zanussi Metallargica 
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Bilaga 2 Onormal avkastning i samband med information om planerade 

förvärv framräknad enligt marknadsmodellen 

 

Förvärv 

Dag Ftg 1 Ftg 2 Ftg 3 Ftg 4 Ftg 5 Ftg 6 Ftg 7 AAR AAR % CAAR CAAR % 

-10 -0,011 0,002 -0,004 0,046 0,028 -0,098 0,009 -0,004 -0,40% -0,004 -0,40% 

-9 -0,021 -0,025 0,016 -0,006 0,006 -0,015 0,002 -0,006 -0,63% -0,010 -1,03% 

-8 -0,003 0,000 -0,003 0,012 0,025 0,067 -0,003 0,014 1,35% 0,003 0,32% 

-7 0,035 -0,006 -0,001 0,010 -0,010 0,010 0,005 0,006 0,60% 0,009 0,92% 

-6 0,002 0,014 -0,013 0,028 -0,016 -0,067 0,008 -0,006 -0,64% 0,003 0,28% 

-5 -0,016 -0,068 0,004 0,006 0,015 0,034 0,021 -0,001 -0,07% 0,002 0,21% 

-4 -0,007 -0,034 0,004 0,025 0,001 0,002 0,012 0,000 0,04% 0,002 0,25% 

-3 0,036 -0,007 -0,019 -0,010 0,014 0,006 -0,039 -0,003 -0,29% 0,000 -0,04% 

-2 -0,012 0,012 -0,045 -0,016 0,000 -0,018 0,004 -0,011 -1,08% -0,011 -1,12% 

-1 -0,037 0,029 -0,050 0,015 0,006 -0,010 -0,009 -0,008 -0,79% -0,019 -1,91% 

T0 0,006 0,012 -0,023 0,001 0,007 0,022 -0,002 0,003 0,34% -0,016 -1,57% 

1 0,055 -0,014 0,002 0,014 -0,022 0,023 -0,004 0,008 0,78% -0,008 -0,79% 

2 0,013 0,016 0,015 0,000 0,026 0,046 0,006 0,017 1,73% 0,009 0,94% 

3 -0,023 0,030 0,041 0,006 0,001 0,005 0,018 0,011 1,11% 0,020 2,05% 

4 -0,020 0,030 0,009 0,007 -0,003 0,037 -0,001 0,008 0,84% 0,029 2,89% 

5 0,017 0,007 -0,003 -0,022 -0,013 0,043 0,010 0,006 0,56% 0,034 3,45% 

6 0,007 -0,017 0,007 0,026 0,033 -0,007 0,015 0,009 0,90% 0,044 4,35% 

7 0,019 -0,031 0,009 0,001 0,026 -0,014 -0,003 0,001 0,11% 0,045 4,46% 

8 -0,001 -0,024 0,009 -0,003 0,032 -0,020 -0,006 -0,002 -0,20% 0,043 4,27% 

9 -0,036 0,014 -0,046 -0,013 -0,016 -0,020 0,001 -0,017 -1,66% 0,026 2,60% 

10 0,017 0,024 0,009 0,033 0,012 -0,013 0,009 0,013 1,31% 0,039 3,91% 
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Bilaga 3 Onormal avkastning i samband med information om planerade 

avvecklingar framräknad enligt marknadsmodellen 

 

 

Avveckling 

Dag Ftg 1 Ftg 2 Ftg 3 Ftg 4 Ftg 5 Ftg 6 Ftg 7 Ftg 8 Ftg 9 Ftg 10 AAR AAR % CAAR CAAR % 

-10 0,009 -0,014 0,026 -0,030 -0,010 0,039 -0,050 0,007 0,004 0,022 0,000 0,03% 0,000 0,03% 

-9 0,021 0,011 -0,032 -0,044 -0,001 -0,024 -0,023 0,003 0,024 -0,004 -0,007 -0,69% -0,007 -0,66% 

-8 -0,003 -0,009 -0,020 0,041 0,024 0,041 0,002 0,014 0,004 0,002 0,010 0,95% 0,003 0,29% 

-7 -0,010 0,011 -0,017 -0,049 -0,011 -0,007 0,015 0,027 -0,002 0,028 -0,002 -0,15% 0,001 0,14% 

-6 0,001 0,000 -0,010 0,025 0,008 -0,027 0,041 0,014 -0,002 0,019 0,007 0,71% 0,009 0,85% 

-5 0,014 -0,019 -0,001 0,052 0,024 -0,019 0,009 0,017 0,005 -0,011 0,007 0,71% 0,016 1,56% 

-4 0,019 -0,040 0,024 -0,011 -0,001 -0,049 -0,003 -0,006 0,009 0,001 -0,006 -0,58% 0,010 0,98% 

-3 -0,021 -0,033 -0,011 0,026 -0,039 -0,018 0,007 -0,022 0,002 -0,008 -0,012 -1,17% -0,002 -0,19% 

-2 -0,009 0,006 0,008 0,071 -0,014 -0,079 0,009 0,000 -0,003 -0,013 -0,002 -0,22% -0,004 -0,41% 

-1 -0,004 0,016 0,024 0,008 0,001 0,031 0,009 -0,009 0,005 0,008 0,009 0,89% 0,005 0,48% 

T0 0,011 0,000 -0,001 0,044 -0,001 0,000 -0,046 0,016 0,008 0,025 0,006 0,57% 0,011 1,05% 

1 -0,014 0,012 -0,039 -0,072 -0,003 -0,003 0,009 0,001 0,021 -0,003 -0,009 -0,89% 0,002 0,16% 

2 0,011 -0,004 -0,014 0,021 -0,019 -0,067 -0,002 0,015 0,012 0,019 -0,003 -0,28% -0,001 -0,13% 

3 -0,009 0,040 0,001 0,001 0,011 -0,010 -0,017 -0,013 -0,039 -0,011 -0,004 -0,44% -0,006 -0,57% 

4 0,011 -0,009 -0,001 -0,006 -0,005 0,001 0,009 -0,012 0,004 0,002 -0,001 -0,06% -0,006 -0,63% 

5 0,000 0,004 -0,003 0,014 0,018 0,003 0,024 -0,002 -0,009 -0,020 0,003 0,30% -0,003 -0,33% 

6 -0,019 0,010 -0,019 -0,009 -0,030 0,032 -0,009 0,004 -0,002 -0,007 -0,005 -0,49% -0,008 -0,82% 

7 -0,040 -0,027 0,011 0,005 -0,044 0,031 -0,005 0,008 -0,004 0,017 -0,005 -0,46% -0,013 -1,28% 

8 -0,033 0,002 -0,005 -0,004 0,041 -0,007 0,050 -0,003 0,006 0,004 0,005 0,51% -0,008 -0,77% 

9 0,006 0,018 0,018 0,004 -0,049 -0,051 -0,004 -0,016 0,018 -0,031 -0,009 -0,86% -0,016 -1,64% 

10 0,016 0,021 -0,030 0,013 0,025 -0,007 0,004 0,011 -0,001 -0,005 0,005 0,48% -0,012 -1,16% 

                


