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Sammanfattning 

 

Uppsatsens titel:  Hur reagerar aktiekursen vid ett tillkännagivande om en 
nyemission?  

Uppsatsskrivare: Picko Sarwar & Sandino Flores Frias  

Handledare:   Cheick Wagué & Ogi Chun 

Ämne:  Företagsekonomi, finansering 

Nivå och poäng:  Kandidatnivå, 15 högskolepoäng 

 

 

Inledning:  När ett aktiebolag behöver nytt kapital de bland annat välja att 
utföra en nyemission. Enligt en stor del av den tidigare 
forskningen tas dessa emot på marknaden på ett negativt sätt. 
Resultatet blir ofta en nedgång i aktiekursen.  

Syfte:   Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en offentlig 
tillkännagivande om en kommande nyemission påverkar ett 
företags aktiekurs. Dessutom studera om det finns några skillnader 
beroende på marknadens konjunktur samt branschtillhörighet.  

Metod:  Då vi mäter en specificerad händelse har vi utfört en eventstudie. 
Den insamlade datan är av sekundär natur och har under arbetets 
gång samlats in systematiskt. Utöver det har de tillkännagivanden 
om nyemissioner som ingår i uppsatsen skett under perioden 2006-
01-01 – 2011-03-31.  

Resultat:   Av de 30 annonseringarna om nyemission som inkluderades i 
studien inträffade åtta av dessa innan lågkonjunkturen. 
Sammanlagt uppvisade 18 av de 30 tillkännagivande om 
nyemissionerna en negativ CAAR på händelsedagen, medan 11 
visade på en positiv sådan. Utöver det var det endast en 
nyemission som uppvisade en oförändrad CAAR under T0. 
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Abstract 

 

Title:  Hur reagerar aktiekursen vid ett tillkännagivande om en 
nyemission?  

Authors:  Picko Sarwar & Sandino Flores Frias  

Tutors:   Cheick Wagué & Ogi Chun 

Subject:  Business management, finance 

Level and credits:  Kandidatnivå, 15 högskolepoäng 

 

 

Introduction:   When a firm needs equity they can among other things decide to 
make an equity issue. According to a great amount of the previous 
studies, these equity issues are mostly received in a negative way. 
The result is often a decrease in the stock price. 

Objective:  The objective with the essay is to analyze how a public 
announcement of a future equity issue affects the stock price. 
Apart from that also analyze if there are any differences in terms of 
the conjuncture and industry.   

Method: Keeping in mind that we are to measure a specific event, our study 
is an event study. The data that the essay is based on is secondary 
and has been collected systematically throughout the study. Apart 
from that the announcements on equity issues were made during 
the time period between 2006-01-01 – 2011-03-31.  

Result:  Eight of the 30 announcement on equity issues were made before 
the recession. A total of 18 of 30 announcements on equity issues 
showcased a negative reaction on the day of the event. On the 
other hand, 11 of them reacted positively. Only one of the equity 
issues showcased no reaction at all during T0. 
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Ordlista  
  
  
· AR:  Abnormal avkastning är skillnaden mellan observerad och förväntad avkastning.  
  
· AAR: Genomsnittliga abnormala avkastningen  
  
· CAAR: Kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning är den genomsnittliga  
abnormala avkastningen ackumulerad över tiden från den första dagen i  
händelsefönstret till den sista.  
  
· T (-10, 0, 10 etc): Definierar dagarna i tidsperioden för hur företagens aktieavkastning  
beter sig runt händelsedagarna, T1+1,…T2  
  
· Rit: är avkastningen för företag i vid period t och definierar den förväntade normala  
avkastningen.  
  
· ARit: Den icke-normala avkastningen kan estimeras som differensen mellan den  
verkliga avkastningen under händelsefönstret och den förväntade normala  
avkastningen.  
 
· Händelsefönster: är den period som omger den specifika händelsen, det vill säga, den  
period för vilket man beräknar AR, AAR, CAAR.  
  
· Eventstudie: även kallad händelsestudie, används då man vill mäta effekten av en  
specifik händelse på ett företags värde med hjälp av finansiella marknadsdata.  
  
· Nyemission: innebär att man ökar aktiekapitalet och antalet aktier i ett bolag genom  
att erbjuda aktieägarna att mot betalning teckna fler aktier i bolaget. 
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1. Inledning 
I följande kapitel ges en bakgrundspresentation. Därefter presenteras en problemformulering 
samt en redogörelse för studiens syfte och dess avgränsningar.  

1.1  Bakgrund 

 

Nyemissioner har senare år blivit ett fenomen som oftast kopplas samman med småbolag i  
kris, men även de större börsnoterade företagen har tvingats genomföra nyemissioner på  
grund av likviditetsproblem. Erik Nielsen, chefsstrateg  Handelsbanken Capital Markets  
menar att det har skett kraftig ökning i antalt nyemissioner då det totala värdet 2008 var på 19  
miljarder kronor1. Drygt tre månader in på år 2009 beräknade de större börsnoterade bolagen  
att tillsammans dra in 50 miljarder kronor till sin verksamhet och värdet var då uppe i 56,8  
miljader kronor, lägg därtill att bankerna står för drygt 40 miljarder2. Nyemission har sedan  
tidigare varit ett fenomen för de små bolagen, som ofta gjort återkommande nyemissioner för  
att täcka löpande förluster eller för nya investeringar för framtida projekt3. Men nyemissioner  
handlar inte enbart om att täcka upp förluster utan snarare för att expandera sig eller köpa upp  
andra företag4. 

 

För nya företagare har aktiebolag blivit den överlägset mest populära företagsformen, det efter  
att förändringen om kravet på insatskapital i aktiebolag minskades från 100 000 till 50 0005.  
Ett viktigt beslut som bolagen står inför, är hur man ska gå till väga för framtida investeringar.  
En annonsering om nyemission förändrar bolagets aktiekapital. Det genom att nyemittera  
aktier på marknaden och på så vis få in det kapital bolaget är i behov av. Bolagen vänder sig  
främst till befintliga aktieägare som får köpa nya aktier i förhållande till hur många aktier dem  
redan äger. Därefter måste de som följd köpa nya aktier om de vill bibehålla sitt procentuella  
innehav i bolaget6.   
Beslut om en nyemission genomförs av styrelsen med ett godkännande av bolagsstämman7.   
                                                             
1   http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Nyheter-och-artiklar/i-kristider-ar-den-rike-kung/ (Hämtad  
11-03-2011)  
11-03-2011)  
2 Ibid 
3 Ibid 
4 http://www.e24.se/business/bank-och-finans/vad-ar-egentligen-en-nyemission_1054461.e24 (Hämtad 15-03-  
2011 
5  http://www.teknikfreak.se/TeknikNyheter/20849/Aktiebolag_nu_den_mest_populara_foretagsformen.aspx  
(Hämtad 15-03-2011) 
6 http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Nyheter-och-artiklar/i-kristider-ar-den-rike-kung/ (Hämtad  
11-03-2011) 
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1.2 Problemdiskussion 
En tidigare studie utförd av Paul Asquith och David W. Mullins, Jr (1986)  anses 

nyemissioner vara icke populära där kursen tenderar att gå ner efter ett tillkännagivande om 

en nyemission8.  

Artikeln skrivet av Dittmar och Thakors (2007) menar man att ledningen i ett företag väljer att 

finansiera projekt med hjälp av eget kapital i hopp om att aktieinvesterarnas syn på projektets 

avkastning och mål är förenlig med ledningen. Enligt artikeln kan ledningen välja att ta ett 

nytt banklån om de saknar tillit från aktieägarna, men det är något man helst vill undvika9.  

Myers och Majluf (1984) hävdar i sin artikel att nyemissioner ses som det minst lämpligaste 

alternativet för företagets överlevnad (finansiering) och oftast som en sista utväg för ett 

företag som befinner I kris10. Deras teorier har använts för att hitta svar och förklaringar till 

den negativa kursutvecklingen. Myers och Majluf berättar att de flesta företagsledningar har 

en stor rädsla för att genomföra nyemissioner.  

1.3  Problemformulering 

Företag väljer att annonsera om nyemission bland annat för att 11: 

· Finansiera framtida investeringar  
· Finansiera bolagets expansion  
· Enklare att få låna pengar  
· Hantera olika problem (undvika konkurs) genom att stabilisera ekonomin    
· Eventuella företagsförvärv  
· Nya affärsmöjligheter med förbättrad likviditet  
· Uppfylla kraven för börsintroduktion 

Trots det brukar annonseringar om nyemissioner oftast uppfattas negativt av marknaden. Sker 

en kursreaktion i aktier noterade på Stockholmsbörsen, OMX vid en tillkännagivande om en 

nyemission? Vi tycker att det skulle vara intressant att följa aktiekursutvecklingen under 

                                                                                                                                                                                              
7 Ibid 
8 Paul Asquith och David W. Mullins, Jr ”Equity issues and offering dilution”, Journal of Financial Economics, 
vol 15, (1985) pp. 61-89 
9 Dittmar, Amy & Thakor, Anjan, Why Do Firms Issue Equity? The Journal of Finance, Vol. 62, No. 1 
(February 2007) pp. 1-54  
10 Myers, S och Majluf, N (1984) “Corporate financing and investment Decisions when firms have information 
that investors do not have. “Journal of financial economics, number 13, Sid 187-221 
11  http://bolagsverket.se/foretag/aktiebolag/andra_aktiebolag/nyemission/index.html (Hämtad 17-03-2011) 
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perioden för annonseringen. Förutom att vid tillkännagivandet av en nyemission se hur 

aktiekursen reagerar generellt är det även intressant att se om marknadens konjunkturläge 

samt om den bransch företaget tillhör har någon inverkan. Utöver det vill vi även jämföra våra 

resultat med den tidigare forskningen. 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att studera hur en offentlig annonsering om en nyemission påverkar 

aktiekursen. Utöver det ser delsyftena ut som följande:  

• Att jämföra om kursreaktionen vid en annonsering om nyemission skiljer sig åt 

beroende på marknadens konjunkturläge.  

• Att jämföra om kursreaktionen vid en annonsering om nyemission skiljer sig åt 

beroende på branschtillhörighet. 

 

1.5  Avgränsningar  

Studien är begränsad till företag som gjort offentliga annonseringar om nyemissioner under 

tidsperioden 2006-01-01 – 2011-03-31. I studien ingår därför 30 tillkännagivanden om 

nyemissioner. Utöver det har vi begränsat oss till Stockholmsbörsen OMX. 

Företagen som gjort tillkännagivanden om nyemissioner ska därmed även fortfarande vara 

noterade på ovannämnda börs.  

Utöver själva kursutvecklingen på händelsedagen kommer eventfönstret att inkludera en 

tiodagars period innan samt efter för respektive företag för att fånga upp eventuella 

informationsläckage.  

1.6 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett förberedande kapitel där ämnet och dess syfte redogörs. Det följs  
upp med en metodbeskrivning om hur uppsatsskrivarna tänker gå tillväga samt vilka formler 

och teorier som kommer att användas. Därefter redovisas empiriska data vilket följs upp av  
analyser, slutsatser och diskussioner där uppsatsskrivarna avser att svara på de  
Frågeställningar som fanns i inledningen av uppsatsen. I uppsatsen sista kapitel delar  
uppsatsskrivarna med sig av sina egna reflektioner gällande ämnet och dessutom ger förslag 

till vidare forskning. 
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2. Metod 
I metodavsnittet redogörs val av metod som gjorts för studien, vetenskaplig ansats, 
undersökningsmetod, urvalsprocess samt källkritik. 

2.1 Tillvägagångssätt 

De två vanligaste undersökningsmetoderna för att samla in information och etablera kunskap  
inom samhällsvetenskaplig forskning är kvantitativ och kvalitativ metod.  
Utifrån vårt ämne och syfte samt för att kunna analysera den data vi har till förfogande har vi  
valt att använda oss av en kvantitativ metod där vi samlar in empirisk och mätbar  
data. Detta eftersom det kvantitativa tillvägagångssättet bearbetar hård data (exempelvis 

siffror och beräkningar12) och syftar till att ge en mer renodlad och utformad illustration av  
det som analyseras13. 

 

2.1.1 Datainsamlingen 

Sekundärdata har samlats, under tidsperioden 2006-2011 Denna sammanställning är i sin tur 

baserad på information inhämtad från NASDAQ OMX, samt pressmeddelanden från 

respektive bolag. Vidare har information hämtats från ett flertal vetenskapliga artiklar från 

högskolans databaser samt litteratur i ämnet, vilket i sin tur ger en bredare teoretisk kunskap i 

ämnet och en vetenskaplig grund att stå på. I de fall artiklar och böcker som är publicerade 

tidigare än de senaste tio åren har använts har vi bedömt att ämnet som behandlas i dem 

fortfarande är relevant trots att det var länge sedan de publicerades. De data och information 

vi har haft till förfogande har beräknats i Microsoft Excel programmet, då Excel ökar 

precisionen och sköter uträkningarna själv, detta förutsatt man använt rätta formler. 

 

2.1.2 Val av företag 

Vi har valt att fördela grupperna i två olika kategorier för att lättare kunna urskilja perioderna  
låg-högkonjuktur . Den första gruppindelningen utgörs av företag som gjort tillkännagivanden 

om nyemission innan lågkonjunkturen, medan den andra representerar företag som gjort 

tillkännagivanden om  nyemission under lågkonjunkturen. 
 

                                                             
12 Johannesson och Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod 2003, Liber AB, s24 
13 Johannesson och Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod 2003, Liber AB, s96 
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Företag Bransch Datum Tid 
Venue Retail Group (1) Övrigt 2006-01-09 17.55 
Fingerprint Cards Data/IT 2006-10-04 11.29 
SSAB  Industri 2007-07-10 13.53 
Cybercom Group  Data/IT 2007-08-30 15.00 
Getinge Data/IT 2008-02-01 08.30 
Venue Retail Group (2) Övrigt 2008-03-10 15.45 
Linkmed Läkemedel 2008-06-04 11.25 
RNB Retail and Brands Övrigt 2008-07-18 12.32 
LEHMAN-BROTHERS KONKURS 2008-09-15   
Morphic Technologies Industri 2008-09-19 15.08 
Swedbank (1) Finans 2008-10-27 07.12 
Bilia Övrigt 2008-11-14 08.38 
SAS (1) Tjänster 2009-02-03 07.51 
SEB Finans 2009-02-05 08.52 
Nordea Bank Finans 2009-02-10 08.03 
Husqvarna Industri 2009-02-20 08.41 
Eniro  Data/IT 2009-04-27 07.59 
Swedbank (2) Finans 2009-08-17 07.49 
Diamyd Medical Läkemedel 2009-09-15 09.13 
Rottneros  Industri 2009-10-12 11.22 
Haldex Industri 2009-10-23 08.50 
SAS (2) Tjänster 2010-02-09 08.04 
Note Tjänster 2010-03-08 09.26 
PA Resources Övrigt 2010-05-07 08.02 
Hexagon Data/IT 2010-10-25 08.39 
Karo Bio Läkemedel 2010-10-26 10.57 
MSC Konsult Tjänster 2010-11-01 09.03 
Hexpol Industri 2011-01-12 09.15 
Hemtex Övrigt 2011-02-15 08.26 
Precise Biometrics Data/IT 2011-03-28 10.10 
Swedish Orphan 
Biovitrum Läkemedel 2011-03-29 08.30 

Tabell 1: Annonseringarna om nyemission som ingick i studien i kronologisk ordning. 

 

2.2 Eventstudie 

Enligt Mackinlay (1997) kan man genom att utföra en eventstudie mäta specifika händelser i  
aktiekursen hos ett bolag. Mackinlay skriver vidare att det är av stor vikt att specifiera själva  
händelsen som ska mätas samt tidsperioden vilket vidare kommer att benämnas som  



 

  12 

eventfönstret 14. 

 

2.2.1 Händelsefönster 

Händelsen vi vill undersöka är hur offentliggörande av en framtida nyemission påverkar 

aktiekursen hos ett företag. Vi har gått tillväga genom att i söka efter pressmeddelanden för de 

30 annonseringar om nyemissioner som ingår i studien på Internet, främst från tillförlitliga 

källor såsom OMX och företagens egna hemsidor. Från den elektroniska hemsidan 

nyemissioner.se hämtade vi information om vilka företag som annonserat om nyemissioner 

under den valda tidsperioden. Därefter har vi på nasdaqomxnordic.com bekräftat att företagen 

fortfarande finns registrerade på börsen. 

 

2.2.2 Eventfönster 

Med eventfönster menas den tidsperiod under vilket aktiekursens förändringar undersöks. 

Studiens eventfönster inkluderar förutom händelsedagen under vilket den offentliga 

annonseringen om en kommande nyemission sker även de tio föregående dagarna samt de tio 

efterföljande dagarna. Vi anser att eventfönstret är tillräckligt stort för att fånga upp eventuell 

läckage i form av insiderinformation.  

 
Figur 115: Eventfönster 

 

2.2.3 Beräkning av den verkliga avkastningen, Rit 

Formel 116 kan användas för att beräkna både den verkliga avkastningen samt den förväntade  
avkastningen. Skillnaden vid den sistnämnda är att man byter ut aktiepriset mot marknadens 

                                                             
14 MacKinlay A. Craig, Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature, Vol. 35 
(March 1997) pp. 13-19  
 
15 http://www.nek.lu.se/NEKHAS/Documents/metodkurs.pdf (Hämtad 05-04-2011) 
16 Ibid 
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index (se formel 217 för förtydligande).   

.  
Rit= Avkastningen för aktien i dagen t                                                                                                                                   

Pit= Priset på aktien i dagen t 

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

 

 
Rmt= Förväntade avkastningen för marknadens dagen t                                                           

Indext= Index för dagen                                                                                                                       

Indext+1= Index för nästkommande dag 

 

2.2.4 Abnormal avkastning, AR 

Genom att beräkna den abnormala avkastningen, AR (se formel 318), får man fram skillnaden  
mellan den verkliga avkastningen och den förväntade avkastningen. Enligt Mackinlay görs  
ovannämnda beräkning för varje företag samt varje enskild dag under eventfönstret där man  
för övrigt använder sig av följande statistiska modell, marknadsmodellen19.

 

 

I uppsatsen används den justerade marknadsmodellen20 vilket baseras på den ovanstående 

modellen. Orsaken till att den förenklade versionen används är att datainsamlingen ibland kan 

                                                             
17 Ibid 
 
18 http://www.nek.lu.se/NEKHAS/Documents/metodkurs.pdf (Hämtad 05-04-2011)  
19 MacKinlay A. Craig, Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature, Vol. 35  
(March 1997) pp. 13-19  
20 http://www.nek.lu.se/NEKHAS/Documents/metodkurs.pdf (Hämtad 05-04-2011) 
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vara begränsad. Den ovanstående modellen antar att aktiens förväntade avkastning motsvarar 

marknadens avkastning uppskattas α (alfa) till noll och β till ett21.  

 

 
Arit= Abnormal avkastning 

Rit= Avkastning för aktien i dagen t 

Rmt= Förväntade avkastningen för marknaden dagen t 

 

2.2.5 Uträkning av AAR: 

För att beräkna den genomsnittliga abnormala avkastningen (AAR) 22 adderas samtliga  
företagens abnormala avkastning vilket sedan divideras med den mängd annonseringar om  
nyemissioner som finns med i undersökningen (se formel 523). Uträkningarna görs separat för  
varje företag samt för alla 21 dagar i eventfönstret. 

Formel AAR: 

 
AARt= Genomsnittliga abnormala avkastningen 

ARit= Abnormala avkastningen för aktien i dagen t 

n= Antalet observationer  

 

2.2.6 Uträkning av CAAR 

Med hjälp av den föregående formeln beräknas den kumulativa genomsnittliga abnormala 

avkastningen, CAAR24. Den visar hur mycket kursvärdena differerar från det förväntade 

värdet för företagen och samtliga 21 dagar i eventfönstret. Undersökningen utgår från att 

eventfönstrets första dag, T-10, även motsvarar CAAR av AAR för samma dag. Därefter tar 
                                                             
21 MacKinlay A. Craig, Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature, Vol. 35  
(March 1997) pp. 13-19 
22 MacKinlay A. Craig, Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature, Vol. 35  
(March 1997) pp. 13-19 
23 http://www.nek.lu.se/NEKHAS/Documents/metodkurs.pdf (Hämtad 05-04-2011) 
24 Ibid 
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man studiens andra dag, T-9, där CAAR av AAR motsvaras av summan för både T-10 samt 

T-9 och sedan fortsätter på samma vis ända fram till tidsperiodens sista dag, det vill säga T10. 

 

Formel CAAR 

 

t 1= Första undersökningsdagen 

t 2= Andra undersökningsdagen 
 

2.3 Metoddiskussion 

2.3.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten mäter undersökningens tillförlitlighet25 där det vid hög reliabilitet innebär att 

man kommer fram till samma resultat förutsatt att samma metod och data använts. Med låg 

reliabilitet menas det motsatta. 

Uträkningarna har gjorts i Excel och kontrollerats ett flertal gånger under uppsatsen gång för 

att på så sätt utesluta slarvfel. Utöver det har vi i vår studie använt oss av erkända modeller 

inom uppsatsämnet.   

 

2.3.2 Validitet 

Det är eftersträvansvärt att få en så hög validitet som möjligt eftersom det är ett mått på hur 

relevant den metod man använt sig av är för sammanhanget26. Därför är det viktigt att mäta 

just det man är ute efter att mäta samt att göra det vid rätt tidpunkt. Nämnvärt är även att vi 

vid datainsamlingen använt oss av källan OMX som vi anser är pålitliga oberoende även om 

chansen för tänkbara feltryck visserligen finns. Utöver det har vi gått tillväga med Mackinlays 

erkända metod för eventstudier för att mäta vilken påverkan en tillkännagivande om 

nyemission har på aktiekursen.  

                                                             
25 Johannessen, Asbjörn. & Tufte, Per-Arne. 2003. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1:a upplagan. 
Liber AB. pp 24, 96 
26 Ibid 
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2.3.3 Källkritik 

Siffrorna som undersökningen är grundad på är hämtade från nasdaqomxnordic.com. Då 

hemsidan är lättåtkomlig för allmänheten är även den data vi hämtat väldigt enkel att 

verifiera. Samma sak gäller företagens egna hemsidor där vi hämtat pressmeddelande om 

kommande nyemissioner. För att få en överblick över de företag som gjort tillkännagivanden 

om nyemissioner under valda tidsperioden har vi även använt oss av den elektroniska 

hemsidan nyemissioner.se. Den litteratur vi har använt oss av i studien är förhållandevis 

nypublicerad då den äldsta boken är utgiven 1998. Utöver det har vi även tagit nytta av 

litteraturböcker som använts under föreläsningar vid högskolan. Förutom litteratur har vi även 

i undersökningen även tagit del av ett flertal vetenskapliga artiklar.  
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3. Teori 

I följande kapitel presenteras och förklaras de teorier som anses vara relevanta för studien. 
Därefter redogörs studier och artiklar som behandlar tidigare undersökningar inom 
uppsatsämnet samt en sammanfattning som återkopplar till problembakgrunden. 

3.1 Den effektiva marknadshypotesen 

Eugene F. Fama27 utvecklade år 1970 den effektiva marknadshypotesen (EMH) som går ut på 

att all information som når marknaden avspeglas i aktiepriset. Enligt teorin ska investerare 

inte kunna uppnå överavkastning utan att ta en viss risk på grund av marknadseffektiviteten 

eftersom priset ska hinna anpassa sig redan innan denne hinner köpa eller sälja aktien 

eftersom alla har tillgång till samma information28 Fama menar att bolagen på en effektiv 

marknad får glädjas åt nuvärdet på de värdepapper som ges ut eftersom inga över- eller 

undervärderade aktier finns på marknaden. Enligt EMH generar högre risktagande vid 

placeringen en högre avkastning.  

Inom EMH finns det tre olika former:  

 

Svag effektivitet: innebär att all arkiverad information redan finns avspeglad i aktiepriset. 

Med andra ord går det inte att genom att studera gammal och sparad information under den 

svaga effektiviteten för att uppnå överavkastning29 

                                                             
27 Fama, E.F. (1970) Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. The Journal of 
Finance, Vol 25 No 2, 383-417 
28 Stephen A, Ross. Westerfield W, Randolph & Jaffe, Jeffrey. 2008. Modern Financial  
Management, 8:e upplagan. McGraw-Hill Education 
29 Fama, E.F. (1970) Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. The Journal of 
Finance, Vol 25 No 2, 383-417 
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Halvstark effektivitet: innebär att all tillgänglig information redan finns avspeglad i 

aktiepriset. Det vill säga både arkiverad data samt information såsom företagets framtida 

planer30. De flesta större börser anses tillhöra den mellanstarka formen av 

marknadseffektivitet, däribland Stockholmsbörsen.  

Stark effektivitet: innebär att aktiepriserna avspeglar all typ av information, det vill säga 

både offentlig samt privat (insiderinformation).  

 

3.1.2 Signalteori 

Stephan A Ross skiljde sig från sina föregångare eftersom han var redo att acceptera att det 

inte rådde perfekt konkurrens på marknaden. Enligt Ross tar marknaden åt sig all ny 

information vilket sedan avspeglas i aktiepriset31. Genom att signalera till aktiemarknaden på 

olika sätt så jämnas informationsasymmetrin ut. Det krävs enligt Ross insiderinformation för 

att uppnå överavkastning. Dock kan information tolkas på olika sätt eftersom inte alla får ta 

del av den32. 

 

3.1.3 Agentteori 

I agentteorin33 behandlas en överenskommelse mellan en principal och en agent där den 

sistnämnde tilldelas en form av betalning för att utföra en tjänst34. Under 1970-talet 

utvecklades teorin vidare av Michael C. Jensen och William Meckling som menar att aktörer 

agerar på olika sätt. Medan principalen förväntas vara riskavers förväntas agenten välja den 

utväg som gynnar denne mest samtidigt som betalningen stiger i takt med den ökande 

risken35. Enligt teorin kommer att trots det finnas meningsskiljaktigheter mellan principalen 

och agenten eftersom informationen aktörerna emellan inte i sin helhet är densamma.  

 
                                                             
30 Ibid 
31 Barclay, M. & Litzenberger, R. (1988). Announcement Effects of New Equity Issues and the Use of Intraday 
Price Data. Journal of Financial Economics, Vol 21, Issue 1, pp. 71-99.  
32 Ross, A. S (1977). The Determination of Financial Structure: The Incentive – Signaling Approach. The Bell 
Journal of Economics, Vol. 8, No. 1, pp. 23-40 
33 Mikkelson, W and Partch, M (1985) ”Stock price effects and costs of secondary distributions. ”Journal of 
Financial Economics, Vol 14, No 2, s. 165-194 

34 Besanko, David. Dranove, David. Shanley, Mark & Schaefer, Scott. 2007. Economics of  
Strategy, 4:e upplagan. Wiley 
35 Jensen, M., & Meckling, W.  Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and  
Ownership Structure. Journal of Financial Economics, Vol. 3, No.4 (October 1976). pp. 305-360 
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3.2 Tidigare Forskning 

3.2.1 Sammanfattning av tidigare forskning 
En överväldigande majoritet av den tidigare forskningen tyder på en negativ kursreaktion vid 

en annonsering om nyemission. Vidare har händelsedagen visat på nedgångar mellan -2,7 och 

-3,56 procent. Enligt författarna emitterar företagen helst nya aktier när aktiepriset är på 

uppgång. Utöver det menar författarna även att marknaden oftast uppfattar en annonsering om 

nyemission som något negativt. Orsaken till detta hävdar författarna ligga i den negativa 

kursreaktionen på händelsedagen som de menar återspeglar företagets prestationsförmåga.  

 

3.2.2 Artiklar  
 
Paul Asquith och David W. Mullins, Jr 36 

I studien, Equity issues and offering dilution, som publicerades i Journal of Financial 

Economics, vol 15, 1986 undersöktes effekten av annonseringar om nyemissioner på 

aktiekursen med hjälp av en eventstudie samt regressionsanalys. Studien baserades på 531 

företag som annonserade om nyemissioner mellan 1963 - 1981 och var noterade på New York 

Stock Exchange (NYSE) och American Stock Exchange (AMEX).  

Resultatet uppvisade en nedgång på 2,7 procent under annonseringsdagen. Utöver det visade 

80 procent av de undersökta företagen på en negativ kursreaktion. Författarna hävdar att 

marknaden tyder nyemissioner som negativa signaler vilket tydliggörs i och med 

kursnedgången och vidare kan kopplas till företagets nuvarande och kommande 

prestationsförmåga. 

 

Wayne H. Mikkelson och M. Megan Partch37 

I Valuation effects of security offferings and the issuance process som publicerades i Journal 

of Financial Economics, vol. 15, 1986 undersöker författarna med hjälp av en eventstudie den 

priseffekt som uppstår vid annonseringar av nyemissioner. Studien visar även hur aktiepriset 

                                                             
36 Asquith, Paul & Mullins W. Jr David. Equity Issues & Offering Dilution. Journal of Financial Economics, 
Vol. 15 (1985) pp. 61-89 
37 R.W. Masulis and A.N. Korwar, Seasoned equity offerings: an empirical investigation, Journal of Financial 
Economics 15 (1986), pp. 91–118 
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påverkas av olika finansieringsbeslut samt hur marknaden tolkar informationen vid en 

kommande nyemission. Studien bestod av 595 annonseringar om finansiella händelser, varav 

299 var annonseringar av nyemissioner. Alla företag fanns noterade på NYSE eller AMEX 

mellan tidsperioden 1972 - 1982. Uppskattningsperioden omfattades av 140 dagar där 

händelsefönstret sträckte sig från 60 dagar innan till 20 dagar efter annonseringen. Resultatet 

visade att annonseringarna om nyemissioner gav en signifikant nedgång av aktiekursen och 

låg i genomsnitt på 3,56 procent. Författarna menar att företagsledningen sänker sin egen 

värdering av aktien då marknaden anser att aktien är övervärderad.    

Ronald W. Masulis och Ashok N. Korwar (1986 )  38 

Artikeln Seasoned equity offerings – An Empirical Investigation som publicerades i Journal 

of Financial Economics, vol 15, 1986 handlar om prisförändringarna vid annonseringar av 

nyemissioner och undersöker vilka orsaker som ligger till grund för effekten. Undersökningen 

omfattar 1406 annonseringar om nyemission mellan åren 1963 – 1980. Av dessa är 546 

annonseringar om nyemissioner utfärdade av industriella företag. Författarna har kommit fram 

till att nyemissionerna för omkring hälften av företagen uteslutande var till för att betala av 

skulder. Resultatet uppvisade en negativ prisförändring vid annonseringstillfället på ett 

genomsnitt av 3,25 procent. Aktiepriserna tenderar ändå att stiga igen när företagen nyttjade 

det inkomna kapitalet till att återbetala lån.  

 

Paul Asquith and David W. Mullins, Jr (1986 )39 

I studien Signalling with Dividends, Stock repurchases an Equity issues som publicerades i 

Journal of Financial Economics vol. 15, No 3 1986 ingick 128 nyemissioner under perioden 

1963 – 1981. Genom att beräkna den abnormala avkastningen, AR, samt den kumulativa 

genomsnittliga abnormala avkastningen, CAAR för annonseringsdagen kunde studien 

analysera konsekvenserna samt ge en förståelse för besluten om utdelning, återköp av aktier 

och nyemissioner samt få en översiktlig bild av aktiekursens utveckling. 

Marknadsundersökningarna visade att företagen helst utför nyemissioner när aktiekursen 

stiger. Över 80 procent av företagen upplevde nedgångar. Utöver det visade 

regressionsanalysen även att kurssänkningen var jämn i förhållande till nyemissionens storlek. 
                                                             
38 Ronald W. Masulis och Ashok N. Korwar (1986) Seasoned equity offerings – An Empirical Investigation  
39 Asquith, Paul & Mullins W. Jr David. Signalling with Dividends, Stock Repurchases and Equity Isses. 
Financial Management, vol 15, No 3. (Autumn 1986) pp. 27-44 
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Dock var den aggregerade förlusten betydligt större även om nedgången i procentsats inte var 

allt för stor eftersom marknadsundersökningar visade en förlust på 31 procent av det 

insamlade kapitalet. Orsaken bakom prisnedgången var att företagets tillgångar spreds ut i ett 

större antal aktier.  

 

Tim Loughran and Jay R. Ritter (1995)40  

I artikeln The New Issues Puzzle undersöks nyemissioner som har ett samband med 

börsnoteringar och företag som var noterade på NASDAQ, NYSE och AMEX under åren 

1970 - 1990. De företag som genomförde nyemissioner i samband med börsnoteringar visade 

en avkastning fem procent om året medan noterade företag visade en avkastning på sju 

procent om året. För företag som inte genomförde nyemissioner var det tolv och femton 

procent. Investerarna som annonserade om nyemissioner var tvungna att tillförse 44 procent 

mer kapital för att ha samma mängd kapital efter fem år i jämförelse med de investerare som 

inte annonserade om nyemissioner överhuvudtaget. Loughran och Ritter menar att företag 

som annonserar få nyemissioner inte påverkas så mycket av negativ abnormal avkastning i 

jämförelse med företag som annonserar om många nyemissioner vilket resulterar i en stor 

negativ abnormal avkastning.  Slutsatsen blir att företagen väljer att annonsera om 

nyemissioner om aktien är övervärderad vilket är tolkningen till den låga avkastningen efter 

en nyemission.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
40 Loghran, Tim. & Ritter, R Jay. The new issues puzzle. The Journal of Finance, vol. 50, no. 1 (March 1995) pp. 
23-51 
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4. Resultat 
I detta kapital bearbetas och redovisas studiens utefter marknadens konjunkturläge samt 
branschtillhörighet. 

4.1 Studiens resultat 
 

I studien ingick 30 annonseringar om nyemissioner mellan perioden 2006-01-01 – 2011-03-

31. Åtta av dessa tillkännagavs innan Lehman-Brothers konkursen den 15 september 2008 

medan resterande 22 annonserades efter. 

För att resultatet ska bli så överskådligt som möjligt uppvisas de i tabellform med 

eventfönstrets samtliga 21 dagar. Utöver det har företagen kategoriserats så att diagrammen 

även visar resultaten både före- och under lågkonjunkturen samt utefter branschtillhörighet.  

 

 
Diagram 1: Resultatet av CAAR för samtliga företag. 

 

Ovanstående diagram visar studiens resultat på samtliga 30 annonseringar om nyemission. Av  
dessa uppvisade 18 av företagen en negativ CAAR på händelsedagen, T0. Ett företag  
uppvisade oförändrad CAAR under T0 medan resterande 11 företag uppvisade en positiv  
kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning.  

Eventfönstrets första dag visar på en oförändrad kumulativa genomsnittliga abnormala 

avkastningen. De efterföljande dagarna ända fram till T0 visar på positiv CAAR som varierar 

T‐1
0  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 

Alla företag CAAR  0%  0%  1%  2%  3%  2%  3%  2%  2%  2%  ‐1% ‐1%  0%  ‐2%  0%  ‐2% ‐1% ‐2% ‐1% ‐2% ‐2% 

‐3% 

‐2% 

‐1% 

0% 

1% 

2% 

3% 

4% 

Alla företag CAAR 
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mellan 1 och 3 procent. Däremot sjunker den till -1 procent på händelsedagen, T0 för att 

sedan nästan skifta mellan 0 till -2 procent under resterande dagar efter händelsedagen fram 

till T10. 

 

4.2 Jämförelse av resultaten innan- och under lågkonjunkturen 
 

 
Diagram 2: Resultatet av CAAR för de åtta företag som annonserade om nyemission innan lågkonjunkturen. 

 

Åtta av de 30 annonseringarna om nyemission tillkännagavs innan konkursen av Lehman-

Brothers den 15 september 2008. Av dessa uppvisade endast två av företagen en positiv 

kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning under händelsedagen, T0. Resterade sex företag 

uppvisade en negativ CAAR. 

Samtliga dagar visar på en negativ CAAR med undantag för T-6 som visar en oförändrad 

kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning. Tre av dagarna visar på en negativ CAAR på -

6 procent, varav händelsedagen, T0 är en av dessa.  

 

T‐1
0  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 

Innan lågkonjunktur CAAR  ‐1% ‐3% ‐1% ‐1% 0% ‐2% ‐2% ‐3% ‐3% ‐2% ‐6% ‐3% ‐2% ‐2% ‐4% ‐6% ‐5% ‐6% ‐4% ‐4% ‐4% 

‐7% 

‐6% 

‐5% 

‐4% 

‐3% 

‐2% 

‐1% 

0% 

Innan lågkonjunktur CAAR 
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Diagram 3: Resultatet av CAAR för de 22 företag som annonserade om nyemission under lågkonjunkturen. 

 

Medan diagram 2 visar på en negativ CAAR under 20 av eventfönstrets 21 dagar, uppvisar  
diagram 3 mestadels en positiv CAAR. Det är närmare bestämt 11 dagar som uppvisar en  
positiv kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning. En oförändrad CAAR under  
eventfönstrets första dag följs upp med en positiv CAAR ända fram till T1 då den kumulativa  
genomsnittliga abnormala avkastningen varierar mellan oförändrad till -1 procent.   

 

4.3 Jämförelse av resultat beroende på branschtillhörighet 
 

 
Diagram 4: Resultatet av CAAR för samtliga företag med branschtillhörighet data/IT. 

T‐1
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Av de sex företagen som ingick i branschen Data/IT annonserade hälften av de sina 

nyemissioner innan lågkonjunkturen. Diagrammen ovan visar att den kumulativa 

genomsnittliga abnormala avkastningen är negativ i början av eventfönstret med undantag för 

T-5, T-4 samt T-3. Händelsedagen visar en positiv CAAR på 6 procent för att sedan nästan 

gradvis fortsätta öka under resten av eventfönstrets sista dagar. 

 

 
Diagram 5: Resultatet av CAAR för samtliga företag med branschtillhörighet industri. 

 

Fem av de sex företagen som ingick i kategorin ”industri” annonserade om sina nyemissioner 

under lågkonjunkturen. Ovanstående diagram uppvisar en positiv kumulativ genomsnittlig 

abnormal avkastning under eventfönstrets 12 dagar medan undantag för T-10 samt T2 som 

uppvisar en oförändrad CAAR. Dock övergår det till en negativ kumulativ genomsnittlig 

abnormal avkastning från T3 vilket håller i sig och nästan gradvis sjunker ända fram till och 

med T10.
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Diagram 6: Resultatet av CAAR för samtliga företag med branschtillhörighet läkemedel. 

 

Av de fyra företagen som ingick i läkemedelsbranschen annonserade tre av dessa sina 

nyemissioner under lågkonjunkturen. T-10 samt dagarna T8-T10 uppvisar en oförändrad 

CAAR. Däremot ökar överavkastningen från T-9 gradvis från 1 procent till 15 procent innan 

den sjunker till en positiv kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning på 7 procent under 

händelsedagen. Därefter minskar den gradvis för att under eventfönstrets sista tre dagar visa 

på en oförändrad CAAR. 

 

T‐1
0  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 

Läkemedel CAAR  0%  1%  5% 10% 11% 11% 10% 11% 13% 15% 7%  5%  5%  2%  1%  ‐1%  0%  ‐1%  0%  0%  0% 

‐2% 

0% 

2% 

4% 

6% 

8% 

10% 

12% 

14% 

16% 

Läkemedel CAAR 



 

  27 

 
Diagram 7: Resultatet av CAAR för samtliga företag med branschtillhörighet finans. 

 

Av de fyra företagen som ingick i finansbranschen annonserades samtliga under 

lågkonjunkturen. Eventfönstrets tio första dagar visar på en positiv CAAR för att under 

händelsedagen övergå till oförändrad. Däremot visar diagrammet på en överavkastning från 

T1 på sju procent som sedan varierar mellan 9-11 procent under eventfönstrets sista dagar. 

 

 
Diagram 8: Resultatet av CAAR för samtliga företag med branschtillhörighet tjänster. 
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Av de fyra företagen som ingick i tjänstebranschen annonserade samtliga fyra om sina 

nyemissioner under lågkonjunkturen. Eventfönstrets första dag, T-10, visar på en negativ 

CAAR på -2 procent. Sedan varierar den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen 

mellan oförändrad till en positiv CAAR på 2 procent. Under händelsedagen visar CAAR en 

negativ avkastning på -14 procent. Den negativa kumulativa genomsnittliga abnormala 

avkastningen håller sedan i sig under de resterande dagarna av eventfönstret.  

 

 
Diagram 9: Resultatet av CAAR för övriga företag. 

 

Hälften av de sex företagen som ingick i kategorin ”övrigt” annonserade om sina 

nyemissioner före lågkonjunkturen. Eventfönstrets samtliga dagar uppvisar en negativ CAAR. 

Från att variera mellan en underavkastning på -1 till -3 under eventfönstrets tio första dagar 

för att sjunka till -11 på händelsedagen.  

 

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 

Övrigt CAAR  ‐1%  ‐2%  ‐3%  ‐1%  ‐2%  ‐3%  ‐2%  ‐2%  ‐4%  ‐3% ‐11% ‐9% ‐12% ‐7%  ‐8% ‐10% ‐7% ‐12% ‐8% ‐10% ‐8% 

‐14% 

‐12% 

‐10% 

‐8% 

‐6% 

‐4% 

‐2% 

0% 

Övrigt CAAR 



 

  29 

 
Diagram 10: Resultatet av CAAR för samtliga branscher i studien. 

 

Ovanstående diagram visar en sammanställning på samtliga branscher som ingick i studien. 

  

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 

Data/IT CAAR  ‐1%  ‐1%  1%  2%  3%  ‐1%  ‐1%  ‐2%  0%  0%  6%  6%  9%  5%  11%  15%  14%  11%  12%  12%  14% 

Industri CAAR  0%  2%  2%  2%  4%  4%  7%  4%  2%  1%  5%  1%  0%  ‐6%  ‐4%  ‐6%  ‐10% ‐9%  ‐6%  ‐8%  ‐11% 

Läkemedel CAAR  0%  1%  5%  10%  11%  11%  10%  11%  13%  15%  7%  5%  5%  2%  1%  ‐1%  0%  ‐1%  0%  0%  0% 

Finans CAAR  2%  2%  5%  3%  3%  4%  5%  3%  3%  5%  0%  7%  9%  11%  11%  8%  12%  16%  8%  8%  9% 

Tjänster CAAR  ‐2%  1%  0%  0%  1%  0%  2%  2%  2%  0%  ‐14% ‐13% ‐14% ‐14% ‐14% ‐18% ‐17% ‐17% ‐15% ‐14% ‐15% 

Övrigt CAAR  ‐1%  ‐2%  ‐3%  ‐1%  ‐2%  ‐3%  ‐2%  ‐2%  ‐4%  ‐3%  ‐11% ‐9%  ‐12% ‐7%  ‐8%  ‐10% ‐7%  ‐12% ‐8%  ‐10% ‐8% 

‐20% 

‐15% 
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‐5% 
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5. Analys 
I följande kapitel analyseras studiens resultat för att skapa en förståelse till de bakomliggande 
orsakerna till varför aktiekurserna reagerat som de gjort. 

5.1 Analys för samtliga företag 

Av de 30 annonseringar om nyemission som ingick i studien uppvisade 18 företag, närmare 

bestämt 60 procent, en negativ reaktion under händelsedagen, T0. 36,6 procent, eller 11 

företag visade på en positiv reaktion medan ett företag, 0,4 procent, som visade på en 

oförändrad CAAR.  

En stor del av den tidigare forskningen inom ämnet har påvisat att aktiekursen oftast reagerar  
negativt på tillkännagivanden om nyemissioner. Orsakerna antas bero på att företagets behov  
av nytt kapital oftast sänder ut negativa signaler till marknaden. Med andra ord kan 

investerare tendera att dra negativa paralleller med företagets prestationsförmåga och 

eventuellt även bolagets framtida marknadsposition. Värt att nämna är även finanskrisens 

påverkan på marknaden under stora delar av studiens undersökningsperiod. 

 

7.2 Analys för resultaten innan- och under lågkonjunkturen 

Hela eventfönstret, med undantag för T6 (se diagram 2) visar på negativ CAAR, men under 

händelsedagen syns en tydlig negativ reaktion. Även dagarna innan T0 syns en stadig 

nedgång i den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen. Enligt tidigare studier ser 

bolagen helst att emittera ut nya aktier till en välinformerad marknad. Orsaken till 

underavkastningen under hela eventfönstret kan därför bero på informationsläckage eller 

förändringar i bolagens skuldsättningsgrad. Den negativa reaktionen kan därför möjligen 

förklaras med att investerarna då blir mer riskbenägna. 

Diagram 3 visar på en positiv CAAR under eventfönstrets tio första dagar för att på  
händelsedagen gå från en kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning på 4 procent till 1  
procent på händelsedagen.  Därefter syns en tydlig nedgång i eventfönstrets återstående dagar.  
Med tanke på det marknadsläge som rådde efter konkursen av Lehman-Brothers tvingades  
flertalet företag att emittera ut nya aktier trots den svåra marknadssituationen i ett försök att  
stabilisera. Det kan därför bli svårt för företagen att få in nytt kapital eftersom investerare kan  
bli mer tveksamma till att satsa pengar samtidigt som annonseringar om nyemissioner oftast  
förknippas som något negativt.  
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5.3 Analys för resultat beroende på branschtillhörighet 

Det syns tydligt i resultaten att olika branscher reagerar olika vid annonseringar om 

nyemission. För data/IT-branschen syns en tydlig positiv reaktion under händelsedagen (se 

diagram 4). Det kan förklaras med att just data/IT-branschen blivit en sådan stor del av stort 

sett alla företagen i samtliga branscher vilket gör att investerarna är mer positivt inriktade till 

nyemissioner och därmed är mindre riskbenägna.  

Industribranschen sägs vara den bransch som drabbades hårdast av lågkonjunkturen.  
Diagrammet visar en positiv CAAR under eventfönstrets 13 första dagar med undantag för  
både T-10 samt T2 som uppvisar noll procent. En överkastning på 5 procent under  
händelsedagen (se diagram 5) följs sedan från och med T3 fram till T10 upp av negativ  
CAAR. Överkastningen kan bero på att det i år förväntas investeras nästan 60 miljarder i  
industribranschen enligt en undersökning utförd av SCB (statistiska centralbyrån).   

 
Läkemedelsbranschen visade på en hög överavkastning den inledande halvan av  
eventfönstret. Dock började den sjunka från och med händelsedagen fram till eventfönstrets  
sista dag där den ligger på noll. Orsaken till det kan ligga i att läkemedelsbranschen inte  
agerar likt andra branscher vad gäller marknadsläge. Förändringar har skett bland annat skett i  
form av att patent gått ut samt att nya sjukdomar tillkommit. Utöver det krävs läkemedel  
oavsett vilken konjunktur marknaden befinner sig i.  

Även finansbranschen visar på en överkastning under nästintill hela eventfönstret (se diagram  
7). Utöver det ökar CAAR stadigt efter händelsedagen då den kumulativa genomsnittliga  
abnormala avkastningen ligger på noll procent. Viktigt att nämna är även att samtliga  
annonseringar om nyemission skedde efter Lehman-Brothers konkursen samt att både SEB  
och Nordea inför sina nyemissioner hade garanterade investerare. Swedbanks första  
nyemission resulterade i en underavkastning på 13 procent under händelsedagen vilket kan  
förklaras med bankens starka kopplingar till de baltiska länderna, dit stora utlåningar skedde.  
Däremot syntes en tydlig förbättring till Swedbanks andra nyemission då man förutom ett  
flertal garanterade investerare även uppvisade tydliga mål i och med nyemissionen, ett  
exempel på det var bankens önskan om att förstärka dess position på marknaden.   

Till skillnad från finansbranschen ser resultaten i tjänstesektorn betydligt mörkare ut. En jämn 

och positiv CAAR går efter händelsedagen ner till -14 procent och håller därefter en negativ 
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CAAR på mellan -14 och -17 under eventfönstrets resterande dagar. Det kan bero på att  
tjänste- och konsultföretag inte ses som direkt nödvändiga i resterande branscher då sådana  
exempelvis kan rekryteras internt. Den negativa kumulativa genomsnittliga abnormala  
avkastningen kan även bero på att hälften av annonseringarna om nyemission i tjänstesektorn  
utgörs av SAS som uppvisat förluster i miljardklassen flera år i rad.  

 
CAAR för de övriga företagen är väldigt svåra att analysera eftersom de har olika  
branschtillhörigheter. Det går därför inte att generalisera eftersom vissa specifika händelser  
kan ligga till grund för hur aktiekurserna agerar.   
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6. Slutsats 
I detta kapitel redogörs de slutsatser studien har gett upphov till. 

Hur reagerar aktiekursen generellt på en annonsering om nyemission? 

 

Studiens resultat visar på att aktiekursen reagerar negativt vid en annonsering om nyemission. 

Närmare bestämt uppvisade händelsedagen en CAAR på -1 procent.  

 

Har marknadens konjunkturläge någon inverkan på aktiekursens reaktion vid en 

tillkännagivelse om nyemission? 

 

Ja, CAAR uppvisade under händelsedagen en underavkastning på -6 procent samt en 

överavkastning på 1 procent före- respektive under lågkonjunkturen.  

 

Spelar företagets branschtillhörighet någon roll? 

 

Ja, det föreligger vissa skillnader branscherna emellan då data/IT, läkemedels- och 

industribranschen uppvisade en positiv kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning under 

händelsedagen T0, medan tjänstesektorn och övriga företag uppvisade en negativ sådan. 

Finansbranschen visade däremot på en oförändrad CAAR under T0. 

 

Stämmer studiens resultat överens med tidigare forskning? 

 

Delvis, studiens resultat uppvisade en kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning på -1  
procent medan den i tidigare forskning legat mellan intervallet 2,3 till 4 procent. Däremot  
visar både studiens resultat och tidigare forskning på att aktiekursen generellt reagerar  
negativt vid en annonsering om nyemission.   
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7. Slutdiskussion 
I detta kapitel för uppsatsskrivarna diskussioner allmänt om uppsatsen, vad som kunde ha 
gjorts annorlunda samt ger förslag till vidare forskning. 

Allmänt om uppsatsen 
Trots att det finns en hel del tidigare studier kring vårt uppsatsämne i form av vetenskapliga  
artiklar och dylikt har varken den stora lågkonjunkturen vi upplevt under de senaste åren eller  
den branschindelning vi använt oss av i uppsatsen behandlats i dessa. På grund av det har vi  
inte kunnat göra några större jämförelser med andra studier som för övrigt mestadels baserats  
på finansmarknader utanför Sverige. Detta då de främst behandlar de nordamerikanska och  
asiatiska aktiemarknaderna på grund av dess enorma storlek.  
 
Enligt den effektiva marknadshypotesen förväntas aktiekursutvecklingen påverkas varje gång  
ny information når marknaden. Stockholmsbörsen, som för övrigt kategoriseras som den  
mellanstarka formen av marknadseffektivitet, anser vi röra sig mot den starkare formen av  
marknadseffektivitet. Detta påstående grundas förutom på de resultat vår studie uppvisar även  
på det faktum att vi lever i ett väldigt välinformerat samhälle där nyheter, även privata, snabbt  
kan få spridning och dessutom är väldigt lättillgänglig för allmänheten. Med andra ord kan  
sådant som rykten och insiderinformation komma att påverka aktiekursen långt innan en  
offentlig annonsering om nyemission görs eftersom man som investerare förmodligen har en  
relativt god insyn i hur det går för verksamheten. Om det ovanstående inte skulle stämma  
utgår vi från att CAAR då heller inte skulle visa på några under- eller överavkastningar under  
eventfönstret.   

Något som stärker vårt påstående i det ovanstående stycket ytterligare är att studien visar på  
tydliga under- och överavkastningar i aktiekursutvecklingen hos samtliga företag vars  
annonseringar om nyemissioner ingår i studien. Detta är något som enligt signalteorin inte  
borde vara möjligt att åstadkomma. Signalteorin tyder därmed att insiderinformation alltså  
finns tillgänglig på marknaden. Det är trots allt något vi ändå ansåg vara relativt troligt.   
 
Huvudsyftet med uppsatsen var att i generell utsträckning studera aktiekursutvecklingen hos  
ett företag som annonserat om en nyemission samt utifrån faktorer såsom marknadens  
konjunkturläge och branschtillhörighet. Som resultatavsnittet påvisar stämmer uppsatsens  
resultat relativt väl överens med tidigare forskning som visar på att aktiekursen generellt sett  



 

  35 

reagerar negativt på en annonsering om nyemission. Det som däremot skiljer sig åt är att  
företagets branschtillhörighet är av stor betydelse för hur en nyemission tas emot av  
marknaden. Utöver det spelar även marknadens konjunkturläge också en betydande roll.   

Vi förväntade oss en mer negativ reaktion av marknaden under lågkonjunkturen i jämförelse  
med innan lågkonjunkturen. Detta visade sig vara tvärtom. Vi tolkar det som att fördelningen  
av företagen som annonserade om nyemissioner innan- och under lågkonjunkturen helt enkelt  
inte är jämt fördelade. Utöver gjorde även flertalet av de företag som ingår i studien sina  
tillkännagivanden om nyemissioner under 2010 samt 2011 då marknaden höll på att återhämta  
sig från finanskrisen som inträffade drygt två år innan. Med andra ord kan investerarna helt  
enkelt ha varit mer riskbenägna då ekonomin förväntades gå ljusare tider till mötes.   

 

Vad kunde ha gjorts annorlunda? 
Eventfönstret kunde ha kortats ner till ett färre antal dagar för att minska på risken att fånga  
upp annan information som inte har med själva händelsedagen att göra. Detta eftersom man  
helt enkelt inte mäter det man är ute efter att mäta samtidigt som resultaten kan påverkas av  
andra faktorer.   

 
Utöver det kunde även undersökningsperioden ha utökats längre bak i tiden för att få med  
annonseringar om nyemission som skedde innan 2006. Fördelen med ett större antal företag är  
att man har mer grund för att dra generella slutsatser.  

 
Slutligen bör man ha i åtanke att dagen då Lehman-Brothers gick i konkurs inte av alla är en  
erkänd gräns till dagen då lågkonjunkturen började. Många analytiker och experter anser att  
det hela redan började 2007. Med andra ord kan vissa av företagen i studien ha hamnat i fel  
”konjunkturgrupp”.   
 

Förslag till vidare forskning 
Vi anser att det skulle vara intressant att förutom annonseringsdagen om nyemissionen även  
följa upp med dagen då den faktiska nyemissionen sker.  

 
Vidare förslag till forskning är att studera är om det är av betydelse vilken nyemissionsform  
ett företag väljer när det är dags att utfärda nya aktier, exempel företrädesemission.  
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11. Bilagor 

Bilaga 1 
Alla företag 

 

Dag Venue Retail Group Fingerprint Cards SSAB Cybercom Group Getinge 
T-
10 -0,020185283 0,009458977 -0,014242379 -0,098131251 0,035452526 
T-9 -0,014180927 -0,027682231 -0,011565856 -0,053838595 -0,072754391 
T-8 0,026965092 -0,008499047 0,03666898 0,089233997 0,065186331 
T-7 -0,00837899 -0,045326745 0,038897795 0,054482134 -0,027954585 
T-6 -0,003190743 -0,01507023 -1,35302E-05 0,012130296 0,030674836 
T-5 0,019556126 -0,055597436 0,003045503 -0,022562152 0,019082483 
T-4 -0,02442011 0,01889604 0,019806997 0,007488779 -0,023150109 
T-3 0,009134024 0,008093883 -0,0306401 0,007918638 -0,045112674 
T-2 -0,009336051 -0,007721213 0,019891734 0,0204934 -0,026363552 
T-1 0,000166708 -0,033934572 0,031861635 0,063351428 -0,059906495 
T0 0,002299668 -0,00549592 -0,006311228 -0,064370967 0,01177366 
T1 -0,019659743 0,078539189 -0,012686715 0,041704478 0,034906567 
T2 -0,001303792 -0,011233573 0,03205069 0,024259426 -0,024839476 
T3 0,006391247 -0,013186773 0,010464796 -0,140302223 0,032360139 
T4 0,003243766 -0,033509018 0,004080359 -0,016907494 -0,014682887 
T5 0,000904495 -0,008772018 -0,133567263 0,0258006 0,001585311 
T6 0,043318961 0,002357018 0,007988517 0,015643016 -0,033861394 
T7 -0,012095764 -0,022157751 0,015188494 -0,077539517 0,025510786 
T8 0,136228956 0,019236349 -0,005971706 -0,006977022 -0,000208244 
T9 -0,04694725 -0,041360292 0,043218982 0,020735884 0,031098466 
T10 -0,058108538 0,028234518 -0,004021655 0,075709299 -0,034730211 
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Venue Retail Group Linkmed 
RNB Retail and 

Brands Morphic Technologies Swedbank (1) 
-0,010092514 -0,030276972 0,034439617 -0,111186786 0,097302823 
-0,006325885 0,022581597 0,033296953 0,056378081 0,044479217 
-0,002112449 -0,006316685 -0,092080244 -0,030637383 -0,017970127 
0,023819576 -0,013285989 0,024612592 -0,047069483 -0,068238919 
0,002696126 -0,012929598 0,016722528 0,053991672 -0,071520323 
0,01474039 0,000997178 -0,070710602 0,029712547 0,069498462 

-0,019898896 0,024291231 -0,00527146 -0,04481016 0,081276219 
-0,005039463 0,024057503 -0,057834872 -0,005148389 -0,00574693 
-0,041188242 0,003550849 0,040007328 -0,083516811 -0,054585963 
0,03096446 -0,000111979 0,038534145 -0,143865066 -0,071307709 

-0,263514325 -0,041718078 0,047407172 0,039380481 -0,137844553 
-0,064647436 -0,000847357 0,162164819 -0,072593153 0,034401948 
0,035512867 0,025567454 -0,013815791 -0,025398452 -0,027383155 
-0,038148322 -0,007310604 0,139487234 -0,183414865 0,097319899 
0,026679093 -0,013488651 -0,043900504 0,018497718 -0,057247611 
-0,024831972 -0,025512924 0,003710965 -0,001208918 -0,032415642 
0,028520445 0,013124295 0,004065603 -0,130734549 0,166786258 
-0,052537509 -0,013146937 -5,50374E-05 0,073325552 0,113848443 
0,000236029 0,009516618 0,053224401 0,027246736 -0,064238754 
-0,06102027 -0,00688817 0,019918284 -0,162848543 -0,001489969 
0,026984167 0,009845585 -0,006733726 -0,031329634 -0,014307825 

Bilia SAS (1) SEB Nordea Bank Husqvarna 
-0,054311459 -0,062923332 -0,05652942 -0,033116772 0,041131534 
-0,091184655 -0,04225945 -0,089200141 0,071362336 0,075545121 
0,043401245 -0,006315745 0,13825129 -0,065636907 -0,007307829 
0,076856906 -0,043402983 -0,037176222 0,029307031 -0,037661108 
-0,08107636 0,020094078 0,077618286 -0,079359422 0,008596298 

-0,040822766 -0,047676934 -0,09140761 0,00953175 -0,02390423 
0,133607253 0,093417474 0,000258983 0,054260874 0,07065264 
0,047420164 0,006931424 -0,048280857 -0,066111369 -0,057430999 
-0,064093989 0,01362143 -0,00978382 0,043664594 -0,035838083 
-0,019975334 -0,061402413 0,060353188 0,07483893 0,039716205 
-0,041619202 -0,204653121 -0,003341728 -0,040584528 -0,059371714 
-0,057476338 0,027481803 0,129113819 -0,021155739 -0,049765832 
0,021084134 -0,050680606 0,097778846 0,021912854 -0,037571499 
0,049250605 -0,029412329 0,036409475 -0,00172911 -0,056320052 
-0,008127501 0,03662781 0,00516005 0,031435809 0,049431855 
-0,053956587 -0,11061864 -0,021756282 -0,086204244 0,007089935 
0,024774296 0,032515673 -0,010695623 0,023678825 -0,048932225 
-0,189830999 -0,001276016 -0,013821876 0,031150895 -0,039307664 
0,062131114 0,026583427 -0,173240254 -0,025096456 0,090860706 
0,063979878 0,040997452 -0,041947054 -0,01403943 -0,031271386 
0,108938884 -0,011208955 0,068362038 -0,00836922 -0,034313452 
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Eniro Swedbank (2) Diamyd Medical Rottneros Haldex 
0,001535975 0,080308254 0,000102057 0,059364436 0,003058284 
0,204710556 -0,023861864 -0,0182842 0,02489412 0,016095834 
0,019847388 0,044141527 0,160645972 0,007158907 -0,028304707 
0,040223325 0,020714133 0,194200647 0,02551778 -0,017138564 
0,005680819 0,062143579 0,073539953 0,012423291 0,010728383 
-0,160484535 0,044452386 -0,034588312 -0,013261521 -0,007417344 
-0,00168483 -0,081589915 -0,012070067 0,102884089 0,021494448 
0,038106018 0,018002473 0,000161207 -0,027076612 0,002599001 
0,023503171 0,048395575 0,067217831 -0,004858435 -0,001145226 
0,057059279 0,006278176 0,032837695 -0,024423105 -0,005196934 
0,614961001 -0,024996954 -0,118987182 0,151377219 0,022533105 
-0,103074801 0,13038668 0,002239407 -0,039018993 -0,053046892 
0,266386576 -0,006262819 0,015934231 -0,012782005 -0,005913541 
-0,068053927 -0,030886898 -0,002118238 -0,019080889 -0,094949088 
-0,015639655 0,001508977 -0,01607719 -0,037381161 0,062636048 
0,097046018 0,032533706 0,003219021 -0,031596294 0,005412069 
-0,006381574 -0,017772114 0,01886609 -0,013149031 0,029722293 
-0,093696201 -0,002402884 -0,021975934 -0,002439344 -0,011869911 
0,023241026 -0,029945857 0,013723424 0,063908757 0,008371048 
0,001268206 0,050165821 0,011745389 0,04929095 -0,004790442 
0,010658927 -0,00808535 0,022776558 -0,041717916 -0,031787655 

SAS (2) Note PA Resources Hexagon Karo Bio 
-0,014857094 0,012629703 -0,031163108 0,00152243 0,036980337 
0,026497248 0,11093431 0,007941304 -0,018787507 0,071784049 
-0,041918913 0,01600015 -0,015837421 0,024696788 0,012488197 
-0,011972344 0,016353459 -0,012775471 0,003559626 -0,020239041 
0,070421423 -0,031605237 0,023388435 -0,02174334 -0,016341175 
-0,000718461 0,017917776 -0,015746947 0,011103964 -0,0214706 
0,009154639 -0,004083279 0,014274987 0,001188369 -0,034844399 
-0,020523065 0,019527077 -0,022304372 -0,011860965 -0,003550479 
-0,027027633 -0,019514289 -0,033063579 0,042298117 0,028467762 
-0,028959326 -0,01091688 0,033440778 -0,0093131 0,0222039 
-0,272250464 -0,013973697 -0,190084656 0,007673199 -0,102219287 
0,048064058 -0,035390876 0,039631927 -0,007300639 -0,072955208 
0,035433012 0,027448908 -0,113997288 -0,014043417 -0,029185527 
-0,057125223 0,06514732 0,087813528 -0,059382068 -0,043746108 
-0,066535405 0,057748775 -0,020661081 0,033647502 -0,028584839 
-0,02656842 -0,016553832 -0,037073994 0,022001613 -0,020667639 
0,017532686 0,004782779 0,045829905 0,010077085 0,024881446 
-0,014992023 -0,033198362 0,032518921 0,004591381 0,019359446 
0,069427203 -0,002033019 -0,016761499 0,020101946 0,018071028 
0,020381641 -0,006400123 -0,07833028 -0,003952102 -0,01204319 
-0,040860562 -0,019109355 -0,019500814 0,016110968 0,018179117 
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MSC Konsult Hexpol Hemtex Precise Biometrics Swedish Orphan Biovitrum 
-0,007504828 0,000413693 0,010192995 0,007749444 -0,009198817 
0,015396542 -0,004578376 -0,007342404 -0,048876487 -0,015212379 
-0,01615281 0,021701582 -0,000518126 -0,067616056 -0,007696135 
0,036276361 0,004918179 0,01125059 0,0363657 0,014425688 
-0,010182314 0,0549241 0,002676538 0,022337219 0,007853981 
0,003512311 0,005846185 -0,00176549 -0,004997013 0,041815061 
-0,027335101 -0,016046167 -0,001230369 -0,024379325 -0,022305887 
0,004938736 -0,013087993 -0,003311708 -0,018428994 0,023315588 
0,039095369 -0,018870216 0,037713444 0,018164073 -0,004586993 
0,007725321 0,026027849 -0,024265341 0,007317769 0,020921737 
-0,082919826 0,075190632 -0,046625115 -0,20450459 -0,064008328 
0,021386472 0,006827152 0,015345745 -0,03612997 -0,000586815 
-0,043422995 -0,002617785 -0,048441423 -0,058265687 -0,02646163 
-0,001125603 -0,002497279 0,016242314 -0,001324746 -0,03609124 
-0,006025357 0,025868393 -0,033624497 0,390211919 -0,00528404 
-0,018206873 -0,020940777 0,031019504 0,129026447 -0,017222319 
-0,004630225 -0,048725007 -0,003852213 -0,078225824 -0,030523294 
0,020688275 0,011170548 -0,053323813 0,015001568 -0,039162664 
0,007768874 0,024339228 -0,010628677 0,011411761 0,010170799 
-0,030504291 -0,04838709 -0,014838753 -0,003077744 0,014773351 
0,018223977 -0,011641405 0,051989587 -0,00696578 -0,044344712 
SUMMA Arit AARt CAARi 
-0,122076929 -0,004069231 -0,004069231 
0,23596192 0,007865397 0,003796166 

0,291466864 0,009715562 0,013511729 
0,261161078 0,008705369 0,022217098 
0,225609567 0,007520319 0,029737417 
-0,322319831 -0,010743994 0,018993422 
0,309832948 0,010327765 0,029321187 
-0,231284103 -0,00770947 0,021611717 
0,004590582 0,000153019 0,021764737 
0,060020948 0,002000698 0,023765435 
-1,016799327 -0,033893311 -0,010127876 
0,125857556 0,004195252 -0,005932624 
0,049748539 0,001658285 -0,00427434 
-0,345319029 -0,011510634 -0,015784974 
0,329101178 0,010970039 -0,004814935 
-0,328324956 -0,010944165 -0,0157591 
0,086982118 0,002899404 -0,012859696 
-0,332475897 -0,01108253 -0,023942226 
0,360697941 0,012023265 -0,011918961 
-0,242562074 -0,008085402 -0,020004364 
0,028876863 0,000962562 -0,019041802 
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Bilaga 2 
 

Länkar till samtliga annonseringar om nyemissioner: 

Cybercom Group Europa: 
http://www.cybercom.com/sv/Press/Pressmeddelanden/Cybercom-genomfor-en-
foretradesemission-for-att-delfinansiera-forvarvet-av-auSystems-i-Sverige-Danmark-och-
Polen/ (Hämtad 15-04-2011) 

Precise Biometrics: 
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/precise-biometrics-genomfoer-
nyemission-om-cirka-54-mkr-605335 (Hämtad 22-04-2011) 

Eniro: 
http://www.resume.se/nyheter/2009/04/27/gigantisk-nyemission-i-eni/index.xml (Hämtad 15-
04-2011) 

Hexagon: 
http://www.va.se/nyheter/2010/10/25/mangmiljardemission-i-hexagon/index.xml 

SSAB: 
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/159160 (Hämtad 15-04-2011) 

Morphic Technologies: 
http://www.euroinvestor.se/news/story.aspx?id=9970053 (Hämtad 15-04-2011) 

Rottneros: 
https://www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=108423 (Hämtad 15-04-2011) 

Haldex: 
http://www.va.se/nyheter/2009/10/23/haldex-gor-nyemission-efter-for/ (Hämtad 17-04-2011) 

Husqvarna: 
http://www.svd.se/naringsliv/husqvarna-genomfor-nyemission_2495949.svd (Hämtad 17-04-
2011) 

Hexpol: 
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/hexpol-genomfoer-tidigare-aviserad-
nyemission-om-cirka-550-msek-562280 (Hämtad 22-04-2011) 

Linkmed: 
http://www.introduce.se/foretag/linkmed/pressmeddelanden/2008/6/pharmacolog-genomfor-
en-nyemission-pa-2,7-mkr (Hämtad 15-04-2011) 

Diamyd Medical AB: 
https://www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=103603 (Hämtad 15-04-2011) 
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Karo Bio AB: 
http://www.va.se/nyheter/2009/10/26/karo-bio-nyemission-beraknas-ra/ (Hämtad 22-04-2011) 

Swedish Orphan Biovitrum: 
http://www.presskontakt.se/pressreleaser/visa/pressrelease/350710/swedish-orphan-
biovitrum/EDC7DA8C-8CB8-EFBC-7BBE-8D1EE543F (Hämtad 22-04-2011) 

Swedbank (1): 
http://www.va.se/nyheter/2008/10/26/stor-nyemission-i-swedbank/ (Hämtad 15-04-2011) 

Swedbank (2): 
https://www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=98683 (Hämtad 15-04-2011) 

Nordea Bank: 
http://www.e24.se/business/bank-och-finans/nordea-gor-nyemission_1072597.e24 (Hämtad 
15-04-2011) 

SEB: 
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/seb/pressrelease/view/seb-genomfoer-
nyemission-om-15-miljarder-kronor-och-foereslaar-att-inte-laemna-naagon-utdelning-foer-
2008-i-syfte-att-staerka-kapitalbasen-med-19-5-270029 (Hämtad 17-04-2011) 

Note AB: 
http://webfinanser.com/nyheter/297926/note-genomfor-garanterad-foretradesrattsemission-
om-87-msek/ (Hämtad 22-04-2011) 

SAS (1): 
http://www.svd.se/naringsliv/sas-ber-agarna-om-6-miljarder_2413075.svd (Hämtad 15-04-
2011) 

SAS (2): 
http://www.e24.se/business/tjansteforetag/ny-stor-nyemission-i-sas_1849441.e24 (Hämtad 
17-04-2011) 

MSC Konsult: 
http://www.redeye.se/aktieguiden/nyheter/msc-gor-foretradesemission-90-mkr (Hämtad 22-
04-2011) 

Bilia: 
http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article458768.ece (Hämtad 17-04-2011) 

RNB Retail and Brands: 
https://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1015531 (Hämtad 15-04-2011) 

PA Resources: 
http://www.bolagsfakta.se/pressreleaser/visa/pressrelease/239606/pa-resources-
sakrar/index.php (Hämtad 24-04-2011) 
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Hemtex:  
http://www.va.se/nyheter/2011/02/15/hemtex-4-kv-nettoresultatet-7-6/ (Hämtad 24-04-2011) 

Fingerprint Cards: 
http://www.kuriren.nu/arkiv/2006/10/04/Ekonomi/1639708/Nyemission-ger-Fingerprint-
Cards-70-miljoner.aspx (Hämtad 15-04-2011) 

Getinge: 
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0B/89/BE/wkr0003.pdf (Hämtad 15-04-2011) 

Retail Venue Group (1): 
http://www.cisionwire.se/venue-retail-group/r/kommunike-fran-wedins-arsstamma-
2006,c182393 (Hämtad 15-04-2011) 

Retail Venue Group (2): 
http://www.cisionwire.se/venue-retail-group/r/offensiva-satsningar-kraver-nytt-kapital---
wedins-styrelse-foreslar-garanterad-foretradesemission,c337248 (Hämtad 15-04-2011) 
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Bilaga 3 
 

CAAR för samtliga företag med branschindelning 

 

 

 

 

T‐1
0  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 

Cybercom Group CAAR  ‐10% ‐15% ‐6% ‐1%  0%  ‐2% ‐1%  0%  2%  8%  2%  6%  8%  ‐6% ‐8% ‐5% ‐3% ‐11% ‐12% ‐10% ‐2% 

Fingerprint Cards CAAR  1%  ‐2% ‐3% ‐7% ‐9% ‐14% ‐12% ‐12% ‐12% ‐16% ‐16% ‐8% ‐10% ‐11% ‐14% ‐15% ‐15% ‐17% ‐15% ‐19% ‐16% 

Precise Biometrics CAAR  0%  ‐5% ‐12% ‐8% ‐6% ‐6% ‐9% ‐11% ‐9% ‐8% ‐28% ‐32% ‐38% ‐38% ‐1% 14% 6%  8%  9%  8%  8% 

Getinge CAAR  4%  ‐4%  3%  0%  3%  5%  3%  ‐2% ‐4% ‐10% ‐9% ‐6% ‐8% ‐5% ‐7% ‐6% ‐10% ‐7% ‐7% ‐4% ‐8% 

Eniro CAAR  0% 21% 23% 27% 27% 11% 11% 15% 17% 23% 84% 74% 101% 94% 92% 102% 101% 92% 94% 94% 96% 

Hexagon CAAR  0%  ‐2%  1%  1%  ‐1%  0%  0%  ‐1%  3%  2%  3%  2%  1%  ‐5% ‐2%  1%  2%  2%  4%  4%  5% 
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Data/IT CAAR 

T‐1
0  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 

SSAB CAAR  ‐1% 0% ‐4% ‐8% ‐8% ‐8% ‐10% ‐7% ‐9% ‐12% ‐12% ‐10% ‐14% ‐15% ‐15% ‐2% ‐2% ‐4% ‐3% ‐8% ‐7% 

Morphic Technologies CAAR  ‐11% ‐5% ‐9% ‐13% ‐8% ‐5% ‐9% ‐10% ‐18% ‐33% ‐29% ‐36% ‐38% ‐57% ‐55% ‐55% ‐68% ‐61% ‐58% ‐74% ‐78% 

Rottneros CAAR  6%  8%  9% 12% 13% 12% 22% 19% 19% 16% 31% 27% 26% 24% 21% 17% 16% 16% 22% 27% 23% 

Haldex CAAR  0%  2% ‐1% ‐3% ‐2% ‐2% 0%  0%  0% ‐1% 2% ‐4% ‐4% ‐14% ‐7% ‐7% ‐4% ‐5% ‐4% ‐5% ‐8% 

Husqvarna CAAR  4% 12% 11% 7%  8%  6% 13% 7%  3%  7%  1% ‐4% ‐7% ‐13% ‐8% ‐7% ‐12% ‐16% ‐7% ‐10% ‐14% 

Hexpol CAAR  0%  0%  2%  2%  8%  8%  7%  5%  4%  6% 14% 14% 14% 14% 16% 14% 9% 11% 13% 8%  7% 

‐100% 

‐80% 

‐60% 

‐40% 
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Industri CAAR 
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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 

Linkmed CAAR  ‐3% ‐1% ‐1% ‐3% ‐4% ‐4% ‐1% 1%  1%  1% ‐3% ‐3% 0% ‐1% ‐3% ‐5% ‐4% ‐5% ‐4% ‐5% ‐4% 

Diamyd Medical CAAR  0% ‐2% 14% 34% 41% 38% 36% 36% 43% 46% 34% 35% 36% 36% 34% 35% 37% 34% 36% 37% 39% 

Karo Bio CAAR  4% 11% 12% 10% 8%  6%  3%  2%  5%  8% ‐3% ‐10% ‐13% ‐17% ‐20% ‐22% ‐20% ‐18% ‐16% ‐17% ‐15% 

Swedish Orphan Biovitrum CAAR  ‐1% ‐2% ‐3% ‐2% ‐1% 3%  1%  3%  3%  5% ‐1% ‐2% ‐4% ‐8% ‐8% ‐10% ‐13% ‐17% ‐16% ‐15% ‐19% 
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Läkemedel CAAR 

T‐1
0  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 

Swedbank (1) CAAR  10% 14% 12%  6%  ‐2%  5% 13% 13%  7%  0% ‐13% ‐10% ‐13% ‐3% ‐9% ‐12% 5% 16% 10%  9%  8% 

Swedbank (2) CAAR  8%  6% 10% 12% 18% 23% 15% 16% 21% 22% 19% 32% 32% 29% 29% 32% 30% 30% 27% 32% 31% 

Nordea Bank CAAR  ‐3%  4%  ‐3%  0%  ‐8% ‐7% ‐1% ‐8% ‐4%  4%  0%  ‐2%  0%  0%  3%  ‐6% ‐3%  0%  ‐3% ‐4% ‐5% 

SEB CAAR  ‐6% ‐15% ‐1% ‐4%  3%  ‐6% ‐6% ‐11% ‐12% ‐6% ‐6%  7% 17% 20% 21% 19% 18% 16% ‐1% ‐5%  2% 
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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 

SAS (1) CAAR  ‐6% ‐11% ‐11% ‐15% ‐13% ‐18% ‐9%  ‐8%  ‐7% ‐13% ‐33% ‐31% ‐36% ‐39% ‐35% ‐46% ‐43% ‐43% ‐40% ‐36% ‐37% 

SAS (2) CAAR  ‐1%  1%  ‐3%  ‐4%  3%  3%  4%  2%  ‐1%  ‐4% ‐31% ‐26% ‐23% ‐29% ‐35% ‐38% ‐36% ‐38% ‐31% ‐29% ‐33% 

Note CAAR  1%  12% 14% 16% 12% 14% 14% 16% 14% 13% 11%  8%  11% 17% 23% 21% 22% 18% 18% 17% 16% 

MSC Konsult CAAR  ‐1%  1%  ‐1%  3%  2%  2%  ‐1%  0%  4%  5%  ‐4%  ‐2%  ‐6%  ‐6%  ‐7%  ‐8%  ‐9%  ‐7%  ‐6%  ‐9%  ‐7% 
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Tjänster CAAR 

T‐1
0  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 CAAR  ‐5% ‐15% ‐10% ‐3% ‐11% ‐15% ‐1% 3% ‐3% ‐5% ‐9% ‐15% ‐13% ‐8% ‐9% ‐14% ‐12% ‐31% ‐24% ‐18% ‐7% 

Venue Retail Group (1) CAAR  ‐2% ‐3% ‐1% ‐2% ‐2% 0% ‐2% ‐1% ‐2% ‐2% ‐2% ‐4% ‐4% ‐4% ‐3% ‐3% 1%  0% 14% 9%  3% 

Venue Retail Group (2) CAAR  ‐1% ‐2% ‐2% 1%  1%  2%  0%  0% ‐4% ‐1% ‐28% ‐34% ‐31% ‐34% ‐32% ‐34% ‐31% ‐37% ‐37% ‐43% ‐40% 

RNB Retail and Brands CAAR  3%  7% ‐2% 0%  2% ‐5% ‐6% ‐12% ‐8% ‐4% 1% 17% 16% 30% 25% 26% 26% 26% 31% 33% 33% 

PA Resources CAAR  ‐3% ‐2% ‐4% ‐5% ‐3% ‐4% ‐4% ‐5% ‐9% ‐5% ‐24% ‐20% ‐32% ‐23% ‐25% ‐29% ‐24% ‐21% ‐22% ‐30% ‐32% 

Hemtex CAAR  1%  0%  0%  1%  2%  1%  1%  1%  5%  2% ‐2% ‐1% ‐6% ‐4% ‐7% ‐4% ‐5% ‐10% ‐11% ‐13% ‐7% 
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