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Sammanfattning 

Titel: Upp notering av kinesiska bolag- En studie i kinesisk bolagsvärdering efter en upplistning 

från OTC-listan till Nasdaq OMX huvudlista 

Författare: Adam Mankowski & Fuad Aman 

Handledare: Maria Smolander 

Bakgrund: Kinesiska bolag på den amerikanska OTC-listan är idag ofta associerade med 

bluffar och dålig kommunikation gentemot aktieägarna. Detta gör att den amerikanska 

marknaden inte har ett förtroende för dessa bolag. Denna opålitlighet från marknadens sida har 

resulterat i att många av de kinesiska bolagen blivit felvärderade. För de legitima bolagen leder 

det till att de blir undervärderade. Frågan som uppstår här är: Kan ett bolag få en mer rättvis 

värdering genom att noteras på en marknadsplats utanför USA exempelvis i Sverige? 

Syfte: Denna studie har till syfte att undersöka hur en övergång för ett kinesiskt bolag från en 

OTC-lista i USA till en senior lista på den reglerade börsmarknaden i Sverige påverkar 

värderingen av bolaget. 

Genomförande: Studien är utformad till en kvantitativ undersökning. Uträkningar görs i 

Excel utifrån den insamlade datan. De uträkningarna som görs är främst matematiska och 

statistiska tester/metoder där de uträknade resultaten ska ligga till grund för analyserna som ska 

göras utifrån de finansiella teorierna; behavioural finance och effektiva marknadshypotesen. 

Slutsats: Studien visar att det finns fördelar för de kinesiska bolagen med att noteras på den 

svenska marknaden då den inte har samma erfarenheter som den amerikanska marknaden, dock 

kommer det att kräva en förbättrad kommunikation och en högre kontroll av de kinesiska 

bolagen. Denna anpassning kan bli ett problem för bolagen då det skulle kräva ett helt nytt 

arbetssätt som de inte är vana vid. Om bolagen tar sig ann utmaningen så kan det leda till en 

positiv tillväxt samt flera investerare och en mer rättvis värdering. 

Nyckelord: Börsintroduktion, kinesiska bolag, bluff företag, OTC samt Nasdaq OMX 
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Abstract 

Title: Up listing of Chinese companies- A study in the Chinese company valuation 

after the listing from the OTC list to the Nasdaq OMX main list. 

Authors: Adam Mankowski & Fuad Aman 

Supervisor: Maria Smolander 

Background: Chinese companies on the U.S. OTC market are today often associated with 

fraud and bad communication against the investor. This means that the U.S. market does not 

have confidence in these companies. This unreliability is making these companies mispriced in 

the majority of cases, for the legitimate companies this will lead them to becoming underpriced. 

The question that arises here is: Can a company get a more fair valuation by getting listed on a 

marketplace outside of the U.S. e.g. in Sweden? 

Purpose: This study aims to investigate how a transition for a Chinese company from an OTC 

list in the U.S. to a senior listing on the regulated stock market in Sweden will affect the 

valuation of the company. 

Method: The study is designed to a quantitative survey. Calculations are made in Excel from 

the data collected. The calculations made are mathematical and statistical tests where the 

calculated results will form the analysis that will be made on the basis of the financial theories; 

behavioral finance and the efficient market hypothesis. 

Findings: The study shows that there are advantages for Chinese companies to be listed on the 

Swedish market since it does not have the same experience as the U.S. market, however, it will 

require a new type of communication and greater control of the Chinese companies. This 

adaptation can be a problem for companies as it would require an entirely new work approach 

that they are not used to. If companies are able to make these changes it could lead to positive 

growth, additional investors and a more fair valuation. 

Key Words: IPO, Chinese companies, fraud companies, OTC and Nasdaq OMX 
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Ordlista/Förklaringar 

Bulletin Board: Är ett namn på en av de OTC-listorna som finns i USA. 

EES: Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet är ett samarbete mellan europeiska länder som 

har fri handel av varor, tjänster och personer.  

FINRA: Financial Industry Regulatory Authority är en självreglerande privat aktör på den 

amerikanska marknaden vars uppgift är att skapa regelverk åt finansbranschen. 

IPO: Initial Public Offering heter processen som ett bolag går igenom då det väljer att bli 

noterade på en börslista. 

Kinesiska bolag: Ett företag vars verksamhet och huvudkontor är i Kina och ledningen har 

kinesiskt ursprung, företaget kan vara noterat i USA på någon form av värdepappersmarknad. 

Kurs/EK: Ett nyckeltal som används för att visa hur högt eller lågt ett bolag är värderat. 

MiFID: Markets in Financial Instruments Directive är ett direktiv som är skapat av 

medlämsländerna i Europeiska Unionen. Syftet är att skapa en högre konkurrens mellan de 

finansiella bolagen och att kunna skydda investeraren/kunden bättre. 

 

MTF: Multilateral Trading Facilities är en mindre typ av värdepappers marknad som är reglerad 

av MiFID 

NASDAQ OMX Group: Världens största koncern inom börshandel. Kommer i studien att 

refereras till Nasdaq för marknaden i USA och Nasdaq OMX Nordic för den svenska 

marknaden. 

NYSE: New York Stock Exchange är en amerikansk börs. 

OTC: Over The Counter är ett samlings namn för olika listor där aktiehandeln sker genom 

mäklare. Dessa listor har ofta väldigt låga inträdeskrav och låg kontroll på bolagen. 

P/CF: Detta nyckeltal ger avläsaren en aning om hur stark kassa ett företag har gentemot 

aktiepriset.  
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P/E: Är ett nyckeltal som visar hur högt bolaget värderas gentemot dess vinst. 

Penny Stock: Är en benämning av aktiebolag vars aktier handlas under fem dollar. 

Pink Sheets: Är namnet på en av OTC-listorna i USA. 

P/S: Visar hur mycket aktien kostar gentemot bolagets försäljning. 

PSRA: Penny Stock Reform Act är ett beslut från den amerikanska staten som ger SEC en större 

auktoritet och kontrollerande befogenhet på bolag som är listade på OTC-listor. 

RM: Reglerad marknad är en börs som är reglerad utifrån MiFID och har högre krav än MTF. 

SEC: U.S. Securities and Exchange Commission är en statlig organisation vars uppgift är att 

kontrollera att bolagen i fråga följer lagen och de regleringar som finns på marknaden. 

Senior lista: Är den huvudmarknad som respektive reglerade marknad har som handelsplats. 

SIAF: Sino Agro Food är ett bolag som idag är noterat på den amerikanska OTC-listan med 

målet att bli noterat på huvudmarknaden i Sverige. 

Värdepappersinstitut: En bank eller en kommissionär som har fått tillstånd från 

Finansinspektionen att bedriva handel med värdepapper. 
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1. Bakgrund 

Presentation av historiska händelser vilka beskriver de problem som ligger till grund för 

uppsatsens ämne. 

 

De kinesiska bolagen har under det senaste decenniet ökat lavinartat, de har expanderat och 

etablerat sig utanför Kinas gränser med förhoppning om att fortsätta växa. Ofta har de större 

företagen uppbackning av den kinesiska staten vilket gör det svårt för västerländska företag att 

konkurrera med de kinesiska storbolagen
1
. Däremot ökar givetvis det kinesiska inflytandet 

globalt över världen, då Kina har en stor efterfråga på varor och tjänster för att stilla landets 

enorma konsumtion. Många kinesiska bolag har ett mål att bli noterade på de västerländska 

börserna för att kunna nå ut till fler investerare.     

 

Denna metod fungerade väldigt bra för de kinesiska verksamheterna då de visade sig vara hårt 

arbetande företag som levererade en långsiktigt positiv tillväxt. Detta resulterade i sin tur att 

många av företagen fick in stora summor pengar från kapitalmarknaderna.  

Med en växande kinesisk ekonomi, gick det bra för de kinesiska bolagen. Då allt fler investerare 

lockades till deras verksamheter.     

 

Med framgångarna så kom allt fler mindre kinesiska företag att noteras i den amerikanska OTC-

listan. Denna handelsplats är inte den mest ultimata, då noteringskraven inte är särskilt höga och 

de inte alls blir granskade i samma omfattning som hos de större handelsplatserna. Dessutom är 

det väldigt få institutionella investerare som investerar i bolag noterade i OTC-listan.   

Som tidigare nämnt gick det väldigt bra för de kinesiska bolagen. Sentimentet ändrades dock 

väldigt snabbt då analysfirman Muddy Waters (ett blankningsfokuserat företag som analyserar 

kinesiska bolag) i juni 2010 hävdade att Orient Paper
2
 (NYSE) bluffat med sina räkenskaper. I 

november samma år publicerade Muddy Waters en analys av Rino International Corporation
3
, 

där de kom fram till samma slutsatser som vid Orient Paper, d.v.s. att det rörde sig om bedrägeri. 

                                                           
1
 ”Intervju med Carson Block” http://www.bloomberg.com Datum: 2012-12-11 

2
 ”Orient Paper” http://www.muddywatersresearch.com Datum: 2012-10-11 

3
 ”RINO” http://www.muddywatersresearch.com Datum: 2012-10-11 
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Rino Internationals aktie handlades omkring 13 dollar vid analystillfället, den 2 januari 2013 

kostade den enbart 1 cent
4
. Juni 2011 kom ytterligare en rapport från Muddy Waters som 

antydde att det stora kinesiska (dock Kanada-noterat) skogsbolaget Sino Forest Corp., var ett 

investeringsbedrägeri i mångmiljard klassen
5
. Det visade sig vara en av Kanadas största 

företagsskandaler, bolaget hade tidigare ett marknadsvärde på 6 miljarder CAD och var det 

största skogsbolaget på den kanadensiska börsen. Bolaget är idag avnoterat från börsen
6
 och man 

försöker föra över delar av dess tillgångar till dess långivare
7
.  

Alla dessa nämnda katastrofala händelser har gett Muddy Waters unga grundare Carson Block 

ett väletablerat erkännande inom branschen men och andra sidan avskräckt investerare från att 

investera i de kinesiska verksamheterna. Framförallt då det visat sig att inte ens de stora 

mångmiljardkoncernerna är säkra kort. Den ena bluffen efter den andra har minskat investerarnas 

aptit för kinabolag. Detta leder till att många kinesiska företag handlas till ”kraftigt rabatterade 

priser”, där man som potentiell aktieägare tvingas fråga sig själv om bolaget har en legitim 

verksamhet som just är undervärderat. Eller om det är som flera av de många skandalomsusade 

verksamheterna.         

 

Idag är det inte ovanligt att vittna om kinesiska bolag på OTC-listan som enligt dess 

årsredovisning handlas under såväl kassans värde som den redovisade vinsten. Huruvida 

företagen är legitima eller inte, är svårt att veta som investerare då bolagen knappt följs av 

varken analytiker eller större investerare. Detta leder till att information och insynen vid sådana 

verksamheter blir väldigt bristfällig. Många bolag är därför okända för den stora skaran. 

Självklart finns det även bra och legitima Kina-bolag i OTC-listan, men då de manipulerande 

företagen blivit allt fler de senaste åren har de förstört ryktet för såväl de bra som de dåliga 

verksamheterna.  

 

                                                           
4
 ”RINO pris” http://finance.yahoo.com Datum: 2013-01-02 

5
 “Sino-Forest Corporation” http://www.muddywatersresearch.com Datum:2012-10-11 

6 ”Aktiepris” http://www.sinoforest.com Datum: 2012-10-11 
7 ”Uppdelning av tillgångar” http://www.theglobeandmail.com Datum: 2012-10-11 

http://finance.yahoo.com/q/hp?s=RINO+Historical+Prices
http://www.muddywatersresearch.com/research/tre/initiating-coverage-treto/
http://www.theglobeandmail.com/
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1.1 Problembakgrund 

Ett företag som blev hårt drabbat av dessa skandaler är ett bolag som heter Sino Agro Food 

(SIAF). SIAF är noterade på den amerikanska OTC-listan men jobbar för att kunna bli noterade 

på den huvudlista som ägs av Nasdaq OMX Nordic som finns i Sverige. Orsaken till att SIAF 

vill etablera sig på den svenska börsen är för att ca 50-60 % av företagets aktieägare är svenskar
8
.  

Aktien handlas bland annat under den förväntade vinsten för året
9
 vilket ger ett P/E under 1. 

Dessutom är aktiekursen en bra bit under dess egna kapital
10

. En av förklaringarna till dess 

värdering är att de ständigt emitterat nya aktier för att betala sina räkningar, bolaget menar att 

värdet på tillgångarna ökat i en högre takt än utspädningens negativa effekt. Men den förklaring 

som väger allra tyngst till dess värdering är ändå faktumet att det är ett kinesiskt företag som är 

listat på den amerikanska OTC-listan. Detta leder bland annat till att företaget knappt har några 

institutionella investerare. Dessutom kan företagsnamnet associerats med Sino Forest, som har 

samma ”förnamn”.    

Efter de skandaler som har uppkommit bland de kinesiska bolagen i USA har investerarna blivit 

skeptiska gentemot de kinesiska verksamheterna. Många företag vill därför noteras i en senior 

lista (som exempelvis Nasdaq eller New York Stock Exchange) för att få en mer rättvis 

värdering vilket skulle leda till att flera potentiella investerare skulle våga placera dess kapital i 

bolagen. Då det råder en generell skepticism bland amerikanska investerare för de kinesiska 

företagen är tanken därför att undersöka hur en övergång till en svensk senior lista skulle påverka 

företagets värdering. 

 

1.2 Undersökningsfrågor 

Finner man några generella mönster eller samband gällande värderingen av de kinesiska bolagen 

som har övergått från OTC-listan till en senior lista i USA?  

 

Finner man några generella mönster eller samband gällande värderingen av de svenska företagen 

som har gjort en övergång från First North till Nasdaq OMX Nordic huvudlista i Sverige? 

                                                           
8
 Bilaga1 

9 ”Rapport 2011 SIAF” http://www.sec.gov Datum: 2012-10-11 
10 Bilaga2  

http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1488419/000138713112001250/ex-99_2.htm
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Kan man utifrån de eventuella mönstren (som fås i ovanstående frågor) dra slutsatser på huruvida 

en introduktion på den svenska marknaden skulle påverka värdet av den kinesiska 

verksamheten?  

 

1.3 Syfte 

Denna uppsats syfte är att undersöka hur en övergång för ett kinesiskt företag från en OTC-lista i 

USA till en senior lista på den reglerade börsmarknaden i Sverige påverkar värderingen av 

bolaget. 

 

1.4 Avgränsningar 

Undersökningen kommer enbart att forska bland företag som har gjort en övergång från en OTC-

lista till den seniora listan som ägs av Nasdaq OMX Group i USA och är listade under 2012, 

samt företag som har gjort en övergång från First North till Nasdaqs OMX Nordic huvudlista i 

Sverige.        

 

Skälet till detta val är att den primära reglerade marknaden i Sverige ägs av Nasdaq OMX Nordic 

som i sin tur är en del av Nasdaq OMX Group. 

 

1.5 Studiens målgrupp 

Denna studie riktar sig mot de kinesiska bolag som vill bevisa sin legitimitet genom att etablera 

sig på marknader som inte påverkats av den uppfattning som existerar i USA och därmed få en 

mer rättvis värdering.  
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2. Teori 

Nedan presenteras de finansiella teorier som använts vid analysen av den empiriska datan. 

 

2.1 Behavioral finance  

Denna teori studerar hur psykologin påverkar de finansiella marknaderna. Den tar upp varför 

investerare handlar som de gör och vad som påverkar deras köp- respektive säljbeslut. 

Behavioral finance kan många gånger vara förklaringen till varför marknaden handlar 

irrationellt. Exempelvis då det uppstår bubblor som it-bubblan eller finanskriser. Vid sådana 

händelser tenderar marknaden handla utefter emotionella värden. Det kan vara rädsla, girighet 

eller att investerare helt enkelt påverkas av information och ”drabbas” av fårflock beteende, det 

vill säga att man gör/handlar som alla andra.      

 

Arnold Wood som är VD för Martingale Asset Management och känd för hans studier inom 

behavioral finance
11

 förklarar behavioral finance på följande vis:  

“Evidence is prolific that money managers rarely live up to expectations. In the search for 

reasons, academics and practitioners alike are turning to behavioral finance for clues. It is the 

study of us…. After all, we are human, and we are not always rational in the way equilibrium 

models would like us to be. Rather we play games that indulge self-interest…. Financial markets 

are a real game. They are the arena of fear and greed. Our apprehensions and aspirations are 

acted out every day in the marketplace…. So, perhaps prices are not always rational and 

efficiency may be a textbook hoax. (Wood 1995, p. 1)”
12

      

 

Som nedanstående bild visar, är psykologi, sociologi och finans grundstommen i behavioral 

finance. Kort sagt handlar psykologi om människans beteende, hur vi tänker och varför vi 

handlar och agerar som vi gör. 13 Sociologi tar upp hur våra relationer med andra grupper och 

                                                           
11

 ”Om Arnold Wood” http://www.mgale.com Datum: 2012-12-03 
12

 What is Behavioral Finance?; Victor Riccardi, Helen K. Simon; Business, Education & Technology Journal, Vol. 2, 

No. 2, pp. 1-9, Fall 2000 
13

 Behavioral Finance Psychology, Decision-making and Markets; Lucy F. Ackert, Richard Deaves; ISBN: 13: 978-0-

538-75286-2; 2010 South Western, Cengage Learning; Sid120 -132 
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samhällen och hur det påverkar vårt handlande. Medan finans givetvis handlar om 

kapitalmarknaden där man analyserar, investerar och förvaltar ekonomiska medel i syfte att få 

avkastning på investerat kapital
14

.     

 

 

 

Figur 1: Behavioral Finance uppbyggnad 

 

Källa: What is Behavioral Finance
15

 

 

2.2 Effektiva Marknadshypotesen  

Effektiva marknadshypotesen går ut på att all den tillgängliga informationen anses vara effektiv 

då den direkt påverkar aktiepriset. Med andra ord ska aktiekursen öka eller sjunka i samband 

med att ny information släpps för att marknaden ska betraktas som effektiv. Huvudprincipen är 

att alla aktörer ska ha tillgång till all den tillgängliga informationen.  

Marknadens effektivitet delas upp i tre delar:      

 

Svag marknadseffektivitet förklarar att historisk information som ligger till grund för teknisk 

analys inte kan ge en riskjusterad överavkastning. Teknisk analys går just ut på att studera 

                                                           
14

 Ibid  
15

 Ibid  
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historiskt handelsmönster för att på så sätt bedöma om en aktie är köpvärd eller inte. Det är något 

den effektiva marknadshypotesen förkastar eftersom alla har tillgång till den historiska 

aktiekursen vet man även hur kursen kommer att röra sig framöver. Därmed har den nuvarande 

aktiekursen redan tagit hänsyn till det historiska handelsmönstret. 

Halvstark marknadseffektivitet innebär att all offentlig information i form av exempelvis 

kvartalsrapporter, årsredovisningar och andra pressmeddelanden redan beaktats vid nuvarande 

aktiekurs. Av den anledningen kan man heller inte åstadkomma en riskjusterad avkastning 

genom tillgång till information, fundamental analys som använder sig av den offentliga 

informationen anses därmed mer eller mindre värdelös.      

 

Vid en stark marknadseffektivitet är det till och med inte möjligt att få en riskjusterad avkastning 

med insiderhandel. Eftersom marknaden redan kommit åt såväl tillgänglig som otillgänglig 

information. 
16
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3. Metod 

I detta avsnitt presenteras hur forskningen ska gå till väga samt diskussioner kring val av 

tillvägagångssätt.  

3.1 Metodansats 

När man utför en studie kan man utgå ifrån tre olika utgångspunkter; induktiv, deduktiv samt 

abduktion. Den induktiva menar att man inte har några förväntningar på det resultatet som man 

kommer få, medan den deduktiva menar att man har en hypotes eller formulerad teori om hur 

arbetet skulle kunna sluta. Abduktion är en kombination av de induktiva och deduktiva 

metoderna. Denna studie kommer utgå ifrån ett induktivt perspektiv, detta på grund av att det 

finns väldigt lite forskning och kunskap gällande de frågor som berörs
17

. 

3.2 Datainsamling 

Det finns två typer av data som används; primär data och sekundär data. Beroende på vilken 

ansats man har i studien kan man ta fram nödvändig data på bästa sätt
18

. Grundprincipen är att 

forskningen ska ha med all nödvändig data för att utföra en korrekt analys till 

undersökningsfrågorna. 

3.2.1 Primär data 

I denna studie kommer både primär data och sekundär data att användas, där den primära data 

ska komma ifrån egen forskning i form om intervjuer, analyser, test av finansiella teorier, 

nyckeltal samt statistiska metoder. Samt olika organisationers hemsidor för att få fram nödvändig 

information för den egna forskningen. 

3.2.2 Sekundär data 

Studiens sekundära data ska samlas ifrån tidigare forskning som man kommer kunna koppla till 

studiens fall och våra undersökningsfrågor. 
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 Forskningsprocessen; Henny Olsson, Stefan Sörensen; Tredje upplagan 2011; ISBN978-91-47-10051-4 Liber sid 
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3.2.3 Undersöknings ansats 

Det finns två undersöknings ansatser som man kan använda sig av vid en undersökning, 

kvalitativ samt kvantitativ
19

. 

 

3.2.4 Kvalitativa undersökningar 

Kvalitativ undersökning används då man vill få en djupare förståelse för ett problem som man 

vet väldigt lite om. Resultatet man får leder oftast till väldigt subjektiv syn på problemet och det 

är vanligt att man får väldigt lite information om det generella problemet. Kvantitativ data fås 

främst fram genom hemsidor och intervjuer.      

 

Eftersom att stora delar av denna undersökning inte har någon relevant tidigare forskning så blir 

en kvalitativ undersökning oundviklig för att få fram vital information kring studiens 

undersökningsfrågor.      

 

De kvalitativa undersökningarna ska då främst fungera som komplement mot den information 

som inte är tillgänglig eller inte kommer kunna fås fram av den kvantitativa delen
20

 och ska 

baseras på intervjuer
21

 med Grant Thornton samt Nils-Erik Sandberg från Jordanfonden. 

3.2.5 Val av intervju personer 

Grant Thornton som är ett revisionsbolag, jobbar även som börsredovisnings konsult för Nasdaq 

OMX Nordic
22

 och kan därmed svara på frågor rörande noteringsprocessen som finns i Sverige.  

Nils-Erik Sandberg är ordförande för Jordanfonden samt en större aktieinnehavare i Sino Agro 

Food, han har en nära kontakt med bolaget och kan därför ge vital information. 
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 ”Inför en börsnotering” http://www.grantthornton.se Datum: 2012-11-10 
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3.2.6 Kvantitativa undersökningar 

Motsatsen till en kvalitativ undersökning
23

 blir en kvantitativ undersökning. Här baseras 

undersökningen främst på statistisk och numerisk data som fås fram genom observationer eller 

enkäter. Skillnaden här gentemot den kvalitativa ansatsen blir att man får en mer generell och 

objektiv syn som blir baserad på studiens teorier och statistiska samt matematiska metoder. 

För att få en så rättvis bild av situationen som möjligt blir det enda alternativet att kombinera 

kvantitativa metoder med kvalitativa. Tanken är att kombinera en subjektiv och väldigt 

problemfokuserad syn med en objektiv och väldigt generell syn på en problematik som inte har 

så mycket forskning kring.     

 

Eftersom att en stor del av forskningen kommer att bestå av kvantitativa metoder ska den 

kvalitativa delen ge arbetet ett mer rättvist resultat då det finns stora risker med att tolkningarna 

från kvalitativa undersökningarna kan bli felaktiga på grund av omvärldsfaktorer som inte tas 

upp i arbetet.  

Den kvantitativa delen i denna studie ska bestå av statistisk data och finansiella siffror från 

undersökta bolag. 

3.3 Undersökning av bolag 

Studien ska undersöka de kinesiska företag som har gjort övergången från en OTC-lista i USA 

till den seniora listan som ägs av Nasdaq OMX i USA och är listade där under undersökningens 

tidsperiod. Vilket motsvarar en population på 14st företag. Bolagen hittades utifrån Nasdaqs 

hemsida
24

.    

 

I studien kommer även de svenska företagens upp listningar från First North till Nasdaq Omx 

bearbetas, vilket motsvarar en population på 15 verksamheter. Dessa bolag har inhämtats från 

www.nyemissioner.se
25

 och sållats ut utifrån undersökningskraven som ställts på företagen. 
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Data ska insamlas innan övergången respektive efter övergången för att sedan utifrån statistiska 

metoder och finansiella teorier kunna dra slutsatser, samt se om det kan finnas ändringar i 

bolagets värdering i samband med en notering på en senior lista.    

 

Tidsramen gällande datainsamlingen blir från årsredovisningen innan företaget noterats, till 

årsredovisningen som är närmast ett år efter upp listningen. Detta kommer ge studien ett 

tidsspann på två år. Problematiken med detta upplägg är att bolagen inte har tydliga 

årsredovisningar, de är slarvigt skrivna och innehåller ofta flera felaktigheter som kompletteras 

allt eftersom.      

  

Studien kommer även att inkludera en två årig aktiekursutveckling där startdatumet är 

noteringsdagen. Detta är för att se hur aktiekurs utvecklingen har gått efter noteringen. 

Valet av tidsspannet är baserat på två faktorer; det första är att det kan ta en viss tid innan ett 

bolag känner av effekten av en notering, det andra blir att studien skulle även hinna ta med 

eventuella bolag som blev noterade i början av år 2011. 

3.4 Tillvägagångssätt 

Data kommer att samlas in från årsredovisningar som företagen ger ut. Orsaken till detta val är 

att man minimerar risken för falsk data och redovisning gentemot bolagens kvartalsrapporter. De 

data som blir viktiga för oss är;  

1) Innan övergången (sista årsredovisningen innan upp noteringen): Värdet på OTC-

marknaden, värdet på First North, P/E-talet, P/CF och P/S-talet och kurs/EK.  

2) Efter övergången (första årsredovisningen efter ett års tid på den nya börsen): Börsvärdet, 

P/E-talet, P/CF, P/S-talet och kurs/EK. 

 

Uträkningarna och forskningen kommer att utföras i fyra steg:  

Det första blir att kolla om det finns en förändring i företagens värdering och deras övergång till 

en senior lista på en reglerad marknad bland alla kinesiska bolag i USA. Denna del kommer att 

bestå utav kvantitativ data som fås fram från bolagens internetsidor samt de olika 

marknadslistornas hemsidor och även den Amerikanska motsvarigheten till Finansinspektionen 

SEC.      
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Det andra blir att genomföra noteringskraven som Nasdaq OMX har i USA med de som finns i 

Sverige. Utifrån de eventuella skillnader som kommer uppstå i noteringskraven i samband med 

våra beräkningar kommer studien generera tillräckligt med information för att kunna dra 

slutsatser som kommer grunda sig på de valda finansiella teorierna.  

 

Den tredje delen i arbetet går ut på att de kinesiska bolagen ska jämföras med de företagen som 

har gjort en liknande process i Sverige och den svenska marknaden. Utifrån dessa två studier 

kommer tillräckligt med material samlas för att kunna göra en valid jämförelse med så hög 

reliabilitet som möjligt. 

 

Studiens fjärde och sista del kommer att tillämpa framtagna slutsatser och resultat till SIAF´s 

situation, för att lättare kunna förklara hur just deras övergång skulle kunna gå till och varför. 

 

Hela tanken med detta upplägg är att utifrån det generella problemet visa hur det empiriska 

resultatet skulle kunna tillämpas i ett specifikt fall för att se hur företaget skulle kunna värderas 

på den nya marknaden.  

Figur 2: Arbetets tillvägagångssätt 

 

Källa: Egen Tabell 
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3.5 Nyckeltal  

Detta stycke kommer att förklara de finansiella nyckeltal som använts vid värderingen av 

bolagen. 

 

3.5.1 P/E-tal 

P/E-talet beräknas genom att dividera aktiepriset med vinst per aktie. Det tal man får fram 

ger avläsaren en aning om hur högt bolaget värderas gentemot dess vinst. Får man ett 

negativt P/E-tal så betyder det med största sannolikhet att företaget går med förlust
26

. 



Aktiepris

Vinst /Aktie

Börsvärde

TotalVinst
 P /E  

3.5.2 P/CF-tal 

Detta nyckeltal ger avläsaren en aning om hur stark kassa ett företag har gentemot 

aktiepriset. Används bland annat då man jämför aktier i olika länder, av den anledningen 

att P/E-talet kan beräknas på olika sätt, beroende på landets redovisnings lagar och 

praxis.
27

  



Aktiepris

Kassaflöde /Aktie


Börsvärde

TotalKassaflöde
 P /CF  

3.5.3 P/S-tal 

Med hjälp av P/S-tal så får man fram hur mycket aktien kostar gentemot bolagets 

försäljning. Det är ett bra sätt att kolla hur ett bolag står till ifall att de inte går med vinst. 

Ofta används denna multipel som ett komplement för P/E-talet, avseende bolag i samma 

bransch
28

. 



Aktiepris

Försäljning /Aktie


Börsvärde

TotalFörsäljning
 P /S
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3.5.4 Kurs/EK 

Detta nyckeltal visar hur högt eller lågt värderat ett bolag är, vilket man får fram genom 

att dividera aktiekursen med eget kapital/aktie. Får man resultatet 1 så betyder det att 

bolagets värde är lika högt som det egna kapitalet. Om ett bolag hamnar i obestånd är det 

egna kapitalet de ekonomiska medel som tillkommer ägarna. Denna multippel kan 

bolagen dock manipulera då de kan få fram ett högre eget kapital i form av 

nyemissioner
29

. 

 



Aktiepris

EgetKapital /Aktie


Börsvärde

TotalEgetKapital
Kurs/EK  

 

3.6 Statistisk metod 

I detta avsnitt presenteras de matematiska samt statistiska metoderna som använts för beräkning 

av empirisk data. 

 

3.6.1 T-test 

Ett t-test innebär att man gör en hypotesprövning med syftet att jämföra om det finns någon 

skillnad mellan två normalfördelade populationer, där man inte har ett precist värde på 

standardavvikelsen. I studien kommer ett parat t-test att genomföras där man jämför huruvida 

amerikansk- respektive svensknoterade bolags upp listningar påverkat värderingen av företagen.  

Beräkningen görs enskilt för varje nyckeltal för sig och börsvärden för sig, innan och efter 

övergången mellan OTC till Nasdaq och First North till Nasdaq Omx Nordic
30

.  T-värdet 

beräknas genom nedanstående formel: 

 

 är medelvärdet av differensen 

                                                           
29

 Ibid  

 
30

 Statistical Techniques in Business & Economics; Lind/Marchal/Wathen; Femtonde upplagan 2012; ISBN 978-0-

07-131698-9 McGraw-Hill/Irwin; sid 392-394    
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n i sin tur motsvarar antalet observationer, med andra ord antalet bolag  

 är standardavvikelsen för variabelns differens och beräknas enligt nedanstående tabell: 

 

Testet ger oss ett kritiskt t-värde samt ett beräknat t-värde. Då det beräknade t-värdet blir större 

än det kritiska förkastar man den nollhypotes som sattes för undersökningen, därmed kommer 

mothypotesen att accepteras.      

 

I uppsatsen har även nollhypotesens p-värde (sannolikhetsvärde) beräknats. Vilket innebär 

sannolikheten att få minst en lika stor skillnad som den man fått mellan stickprovets värde och 

värdet utifrån nollhypotesen. På så sätt går det att hävda att signifikansnivån beräknas i 

efterhand. Nollhypotesen förkastas då sannolikheten är liten. Därmed ju lägre p-värdet blir, ju 

mer tyngd läggs på mothypotesen.  P-värdena är uppdelade i en skala mellan noll till tre stjärnor, 

där tre stjärnor ger som mest tyngd för mothypotesen. Nedanstående text ger en bild av olika 

intervall för sannolikhetsvärdet
31

:        

 

P-värde < 0,1 % ger en trestjärnig signifikans. Innebär ett mycket starkt stöd för mothypotesen.  

P-värde < 1 % (men > 0,1 %) ger en tvåstjärnig signifikans. Innebär ett starkt stöd för 

mothypotesen.   

P-värde < 5 % (men > 1 %) ger en enstjärnig signifikans.  

P-värde > 5 % innebär att det inte finns någon signifikans, vilket även kan betecknas n.s. (not 

significant). Här accepteras nollhypotesen och kan därmed inte förkastas.  

 

3.7 Metodkritik 

Arbetets tillvägagångssätt kan diskuteras utifrån flera olika synvinklar. Man skulle kunnat utföra 

alla tester individuellt för varje undersökningsbolag. Detta skulle påvisat ett noggrannare och ett 

mer konkret resultat. Problemet som skulle uppkomma då är att man individuellt blir tvungen att 
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analysera företagen utifrån de olika omvärldsfaktorer som möjligen skulle kunnat påverka kursen 

samt bolagets värdering.  

 

Tidsbristen var den avgörande faktorn för arbetets upplägg. Utifrån den metod som presenteras 

hinner arbetet bli färdigt inom den referensram som är avsatt för den. Den presenterade metoden 

kommer generera en mer generell och allmän trend som man kan påvisa och skulle kunna ge 

olika förklaringar för framtida fall. För att arbetet ska ge en bild på både lång (två år) och kort 

sikt (ett år) kommer analysen baseras på den kortsiktiga empirin i form av valda 

nyckeltalsundersökningar samt den långsiktiga empirin i form av undersökningsbolagens två 

åriga aktiekursutvecklingar på den nya handelsplatsen. Kombinationen av dessa två empiriska 

förundersökningar bör ge tillräckligt med data för att generera en generell slutsats som kan 

tillämpas i verkligheten. 

 

Eftersom undersökningen kollar på företag som var noterade på den amerikanska OTC-listan så 

visade det sig komma komplikationer i form av att bolagen inte gav ut sina kvartalsrapporter för 

att beräkna olika värden innan deras upp notering. Detta visar sig vara ett resultat kombinerat av 

den kinesiska redovisningskulturen
32

 och de låga kraven som OTC-listan har på bolagen. 

Detta har tvingat arbetet att söka data innan upp listningen från den senaste årsredovisningen, 

före noteringen på den nya marknaden. Där den data efter upp listningen tas från den första 

årsredovisning som kommer ett år efter på den nya marknaden. 

 

En annan notering som bör märkas är att undersökningen tar upp en upp notering bland de 

svenska verksamheterna som har gått från First North till Nasdaqs huvudmarknad. Viktigt här är 

att notera att First North inte är klassat som en OTC-marknad utan agerar som en MTF. Utifrån 

de mindre listorna som finns på den svenska marknaden; Göteborgslistan, Alternativa 

Aktiemarknaden och Aktietorget som motsvarar en OTC-handel finns det inte tillräckligt med 

information eller fall där bolagen har gjort eventuella upp noteringar till Nasdaqs huvudlista. Det 

enda alternativet var då att just analysera bolagsövergångar mellan just First North och Nasdaqs 

huvudlista då det här fanns en mätbar population att utgå ifrån. 
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3.8 Källkritik 

Den största problematiken som uppkom under studien visade sig vara de kinesiska företagens 

redovisning. Även då informationen kom från SECs hemsida så visade det sig att bolagens 

siffror inte stämde överens med vad verksamheten hade lagt ut på sina hemsidor. Arbetets 

främsta källor var hemsidorna www.sec.gov, www.finance.yahoo.com, 

www..google.com/finance och www.nasdaqomx.com.  

För att få fram så korrekt information som möjligt så hämtades årsredovisningarna för de 

kinesiska bolagen från SECs hemsida. För de svenska företagen hämtades årsredovisningarna 

från http://www.bolagsfakta.se alternativt från bolagens hemsida. 

    

De historiska aktiekurserna hämtades från Yahoos och Googles hemsidor. Alla dessa tre källorna 

är pålitliga då de antingen själva är stora myndigheter eller jobbar med de rådande marknaders 

listor i USA och Sverige för att få fram relevant historisk data för de noterade verksamheterna. 

Den enda kritiken som arbetet kan hitta gällande källorna är riktad mot just 

undersökningsbolagen och deras redovisnings kultur. Men detta är dock inget som dessa källor 

kan göra något åt. Vid viss datainsamling noterades exempelvis att vissa OTC-listade företag var 

tvungna att korrigera sina kvartals och årsrapporter då det fanns amerikanska revisorer samt SEC 

som märkte allvarliga fel som SEC då inte ville godkänna.      

 

Den information som tagits från Nasdaqs hemsida anses vara av hög relevans och trovärdighet då 

det är dokument och regleringar som de själva bestämmer och där det är i deras intresse att 

bolagen följer dessa. 

3.9 Problematik  

Ett problem som skulle kunna visas är att noteringskraven inte är så lika för USA och Sverige 

även om det är Nasdaq OMX som äger båda handelsplatserna, detta på grund av de regleringar 

som vi har från EU så som MiFID.      

 

Konjunkturen från 2009 samt trovärdigheten på de bolag som ska undersökas kan ha sjunkit 

drastiskt sedan alla skandaler med kinesiska bluff företag, dessa två faktorer kommer kunna ge 

http://www.sec.gov/
http://www.finance.yahoo.com/
http://www.finance.google.com/
http://www.nasdaqomx.com/
http://www.bolagsfakta.se/
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arbetet en missvisande bild på bolagens aktieprisutveckling. Därför är det viktigt att separera på 

begreppen börsvärde och bolagsvärdering, där börsvärdet är definierat som antalet aktier 

multiplicerat med aktiekursen och bolagsvärdering fås fram genom att översiktligt se hur 

kassaflöde, balans- och resultaträkningen ser ut i bolagen. Denna information är framtagen 

utifrån de valda nyckeltalen som tillämpas. 

3.10 Validitet och Reliabilitet  

För att stärka validiteten och reliabiliteten i en studie där det finns begränsad tidigare forskning, 

kommer kombinationen av den kvantitativa och kvalitativa forskningen vara vital. 

Kombinationen av dessa ansatser kräver olika datainsamling vilket i sin tur leder till flera 

synvinklar och en vidgad bakgrund för problemet. Tanken är att naturligt få en så omfattande och 

korrekt förståelse som möjligt för studiens undersökningsfrågor.  

Validiteten behandlar hur relevant de data som insamlas är medan reliabiliteten syftar på hur 

pålitlig den behandlade informationen är.
33

 

Gällande de kvantitativa undersökningarna blir validiteten hög. All den information som fås fram 

i form av finansiella nyckeltal kommer vara grundstommen i undersökningen. Detta leder 

självklart inte automatiskt till att det insamlade materialet vi får fram har en hög reliabilitet. 

Skälet till denna koppling är att det finns en risk att de undersökta bolagen inte varit helt 

transparanta i deras årsredovisningar. En förklaring till detta är att den redovisnings kultur som 

finns i Kina inte är den samma som i västvärlden så som USA eller Sverige.     

 

Den kvalitativa delen av undersökningen ska kunna hjälpa dra en koppling från det generella 

problemet till det specifika fall som studien kommer beröra. Här blir både validiteten och 

reliabiliteten hög.      

 

De korta intervjuerna kommer bland annat innehålla frågor kring de oklarheter som kan uppstå 

vid tolkningen av den kvantitativa delen. För att stärka reliabiliteten på svaren så har personer 

kontaktats som har en direkt påverkan av bolagens noteringar och en indirekt påverkan gällande 

det specifika fallet SIAF, detta kommer minska risken för falska svar.  
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 “Om forskningsmetoder” http://www.infovoice.se Datum: 2012-11-10 
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4. Tidigare forskning och vetenskapliga artiklar 

Detta stycke presenterar forskningar samt vetenskapliga artiklar och deras resultat som har 

relevans med arbetets syfte. 

 

4.1 Penny Stock IPO’s34 

Denna artikel fokuserar sig på att undersöka börsnoteringar (IPO) av ”penny stocks”, det vill 

säga aktier som handlas under $5. Man menar att majoriteten av de IPO undersökningar som sker 

idag inte tar hänsyn till de bolagen som just värderas till ”pennies”, karakteristiskt för dessa 

bolag är att de handlas Over The Counter eller i Pink Sheets.  

    

I undersökningen kommer man fram till att innan Penny Stock Reform Act (PSRA) tillträdde så 

var dessa aktier signifikant mer undervärderade i jämförelse med vanliga börsnoteringar. 

PSRA tillträdde 1990 och går ut på att ge SEC en större inblick i handeln med ”penny stocks”. 

Utifrån PSRA så gav SEC ett krav på att alla ägare av öres aktier även skulle registreras.  

Studien undersöker olika börsintroduktioner som leds av 39 kommissionärer som fick olika 

sanktioner och andra åtgärder under 1990-talet och början av 2000-talet.      

 

Undersökningen går ut på att separat undersöka 39 värdepappers instituts ledning av dessa öres -

aktier för att på lång sikt kunna se vilka bolag som kommer generera den bästa tillväxten på den 

nya marknaden. Eftersom att de olika marknaderna har olika krav på lägsta aktiekurs så 

tillfredställer många bolag dessa krav genom att göra en omvänd split, dvs. minska antalet aktier 

för att kunna öka priset på dem.     

 

Det man kom fram till var att bolagen gav ett mönster där de till en början gav en hög avkastning 

men på sikt så presterade aktierna allt sämre. Forskarna menar att detta förmodligen är en effekt 

av att dessa bolag kan manipulera sin kurs lättare genom otillbörlig marknadspåverkan samt 

genom olika bedrägerier.      

                                                           
34 Penny Stock IPOs; Financial Management Vol. 35, No. 1 (Spring, 2006) (pp. 5-30) 
 

http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=finamana
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Slutsatsen i studien blir därmed att även om PSRA tillträdde och SEC fick en större auktoritet i 

att kontrollera bolagen vars aktier är värderade till ören, så kommer bolagen ändå att kunna 

fortsätta manipulera aktien. Eftersom värdepappersinstituten kan släppa aktierna under 

låsningsperioden (den period man är tvungen att hålla i sina aktier efter en IPO) utan att meddela 

allmänheten, är syftet med låsningsperioden ifrågasatt ifall att värdepappersinstituten är 

inblandade i manipulation av aktierna. 

 

4.2 Stock Market Manipulation35 

Denna undersökning studerade hur aktiemarknaden manipuleras och hur det påverkar 

marknadens effektivitet på den amerikanska marknaden. Studien utgår ifrån ett tidigare 

forskningsresultat som menar att det är möjligt att manipulera aktien när det är oklart ifall att 

köparen har god information om aktien eller bolagets planer. 

Studien testar ovan nämnda resultat genom att aktivt söka information om olika bolags 

framtidsplaner. De får fram 142 bolag som de fått fram utifrån dokument gällande dispyter som 

SEC gett ut mellan åren 1990 till 2001.       

 

Av de bolag som undersöktes var majoriteten noterade på OTC-listorna så som Bulletin Board 

och Pink Sheets (68 av 142). Om man jämför detta med de bolag som var listade på Nasdaq 

National Market som hade 17 bolag samt Nasdaq Small Cap som hade 2 bolag ser vi en tydlig 

minskning av bluffbolagen. Jämför man dessa tal med NYSE så hade de bara 3 bolag. Utifrån 

detta kunde man dra slutsatsen att de reglerade marknaderna har en mycket högre kontroll på 

sina bolag. 

Det man kommer fram till i studien är att man handlar dessa typer av bolag utifrån den 

information som är tillgänglig, det leder till att om det saknas information eller finns inkorrekta 

meddelanden så handlar de utifrån en påverkad information och blir själva då manipulerade. 

Tanken här är att företaget ska kunna styra efterfrågan på sina aktier. 

De drar två slutsatser: 

                                                           
35 Stock Market Manipulations; The Journal of Business Vol. 79, No. 4 (July 2006) (pp. 1915-1953) 

http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=jbusiness
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1) En marknad utan manipulatorer gynnar effektiviteten på marknaden genom att köparna 

som handlar utifrån den tillgängliga informationen ökar priset på aktien till den naturliga 

nivån utifrån den utgivna informationen. 

2) På en marknad med manipulatorer spelar köparna en mer paradoxal roll. Ju mer 

informationssökande köparna är desto större blir konkurrensen bland bolagen och dess 

aktier, vilket leder till en informations effektivitet. Detta kan dock användas till 

företagens fördel och öka manipulationen på marknaden. 

 

4.3 A Review of IPO Activity, Pricing and Allocations36 

 

Denna vetenskapliga artikel tar upp frågor som: Varför vill företag börsnoteras? Hur ser deras 

första dag ut på börsen? Hur presterar aktierna på sikt?  

Det som görs är att man undersöker 6249 börsnoteringar från 1980 fram till 2001 på lång och 

kort sikt för att se hur bolagens aktiekurser utvecklas.     

  

Det man kommer fram till är att de två viktigaste faktorerna för en lyckad börsnotering är 

marknadens tillstånd samt företagets livscykel. 

Man menar att det finns en mängd olika teorier som förklarar de tendenser som exempelvis 

underprissättning. De diskuterar vidare att det inte är fråga om en enskild teori eller modell utan 

snarare hur relevanta dessa modeller är för situationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36

 A Review of IPO Activity, Pricing, and Allocations; The Journal of Finance; Vol. LVII no.4 August 2002 
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5. Empiri 

Nedan kommer beskrivningar på krav och information om de olika listorna som arbetet berör. 

Samt att på ett övergripligt sätt förklara skillnader för att ett företag ska bli noterat på en av 

Nasdaqs huvudlistor i USA samt i Sverige. 

5.1 Noteringskrav och förklaring av listor 

5.1.1 Over The Counter 

Over The Counter (OTC) är en marknad där investerare möter bolag. Det speciella i OTC-

marknaden
37

 är att de inte agerar som en börs eller som en självreglerande organisation, vidare så 

blir den inte heller reglerad av FINRA
38

 eller SEC
39

.  

 

Handeln på en OTC-marknad skiljer sig från den vi har på en reglerad marknad. Handeln börjar 

med att en investerare ringer sin mäklare och lägger ett bud. Mäklaren går sedan till marknaden 

och genomför en köporder, såvida det finns en säljare som matchar köpordern sker ett avslut. 

 

Däremot har SEC en funktion i denna marknad att ta emot klagomål från investerarna om 

aktiebolagen. Medan FINRA tar emot klagomål gällande mäklarfirmorna och andra 

professionella investerare. 

 

OTC-listorna har åtta handelsregleringar som utgår ifrån FINRAs regler
40

: 

1) Bästa pris 

Mäklaren måste använda sig av ett godkänt återförsäljarsystem för att få fram ett så 

rättvist pris som möjligt. 

2) Limitorder skydd 

En mäklare får inte handla med limitordrar till sin fördel (ex om en mäklare har en sälj 

och en köp limit så får han inte tjäna pengar på den eventuella mellanskillnaden). 

                                                           
37

 ”Om OTC markets” http://www.otcmarkets.com Datum: 2012-12-01 
38

 “Om Finra” http://www.finra.org Datum: 2012-12-01 
39

 “Om SEC” http://www.sec.gov Datum: 2012-12-01 

http://www.otcmarkets.com/investors/regulation
http://www.finra.org/AboutFINRA/
file:///E:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/VQMV0NYF/“Om%20SEC”%20http:/www.sec.gov
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3) Limitorder 

Mäklaren måste redovisa vid ett bättre pris än vad limitordern gjordes vid. 

4) Nuvarande pris 

Mäklaren måste respektera det pris som visas av återförsäljarsystemet. 

5) Tillgångsavgift 

Mäklaren får tillägga en ”Tillgångsavgift” till andra mäklare som vill handla till deras 

priser. 

6) Information och upplysnings krav 

FINRAs godkännande av specifik blankett krävs för nya noteringar på OTC Link och 

OTC Bulletin Board. 

7) Blankning 

Medlemmar måste meddela när en blankning skett i bolaget. Meddelandena ska skickas 

från den 15:e varje månad till månadens slutdag. 

8) Krav på minimiorder 

Mäklaren måste informera om eventuella miniordrar i återförsäljarsystemet. 

5.1.2 Nasdaq OMX Group 

Nasdaq står för: National Association of Securities Dealers Automated Quotation och har sedan 

år 2007 fusionerats med det Svenskgrundade OMX. Sedan dess har bolaget hetat Nasdaq OMX 

Group. Hela koncernen äger 24 reglerade marknader, tre clearinghus och fem 

värdepapperscentraler och är därmed det största börsföretaget i världen
41

.  

5.1.3 Noteringskrav Nasdaq OMX i USA 

Nasdaq OMX Groups huvudmarknad är uppdelad i tre delar
42

. Vilken del av listan bolaget 

kommer att noteras på beror på de olika delarnas kriterier och standarder
43

 för acceptans.  

 

 

                                                                                                                                                                                           
40

 ”Om OTC” http://www.otcmarkets.com Datum: 2012-12-01 
41

 “Om Nasdaq” http://www.nasdaqomx.com Datum: 2012-11-01 
42

 ”Om olika standarder på marknaden” http://www.nasdaq.net Datum: 2012-11-30 
43

 “Listningsregler USA på huvudmarknaden” https://listingcenter.nasdaqomx.com Datum: 2012-11-01 

http://www.otcmarkets.com/
file:///E:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/VQMV0NYF/“Om%20Nasdaq”%20http:/www.nasdaqomx.com
file:///E:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/VQMV0NYF/“Listningsregler%20USA%20på%20huvudmarknaden”%20https:/listingcenter.nasdaqomx.com
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Uppdelning av Nasdaq OMX Group’s huvudmarknad 

USA Europa 

Nasdaq Capital Market Small Cap 

Nasdaq Global Market Mid Cap 

Nasdaq Global Select Market Large Cap 

  

Huvudmarknadens tre delar har; fyra standarder för att bli noterat på Nasdaq Global 

Select Market
44

 och Nasdaq Global Market
45

 respektive tre standarder för Nasdaq Capital 

market
46

 var för företaget i fråga måste uppfylla kriterierna för minst en standard för att 

kunna bli noterat på en av de tre delarna huvudmarknaden har. 

5.2  Noteringskrav Nasdaq OMX i Europa 

5.2.1 Huvudmarknaden i Sverige 

Nasdaq OMX Nordic består av alla de skandinaviska länders börser förutom Norge (med 

undantag för Nasdaq OMX Oslo ASA som endast bedriver verksamhet av derivatinstrument) och 

har gemensamma listningskrav med de länder i Baltikum vars börser ägs och drivs av Nasdaq 

OMX Group. 

 

På de europeiska listorna finns det sju generella noteringskrav
47,48

 som är reglerade av EES och 

MiFID. 

1) Bolaget ska haft en affärsverksamhet de senaste tre åren samt ska kunna redovisa 

bokföringen för dessa år. 

2) Visad dokumentation för företagets lönsamhet. 

 

 

                                                           
44

 Bilaga 3  
45

 Bilaga 4 
46

 Bilaga 5 

47
 “Om noteringskrav på den svenska huvudmarknaden” http://www.nasdaqomx.com Datum: 2012-11-30 

48
 “Om noteringskrav på den europeiska marknaden” http://www.nasdaqomx.com/ Datum: 2012-11-30 

http://www.nasdaqomx.com/digitalAssets/77/77308_nasdaq_omx_stockholms_regelverk_for_emittenter_2012_02_01.pdf
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3) Uppfylla specifika krav gällande: 

3.1) Bolagets ledning. 

Ledningen i bolaget ska bestå av personer som har kunskap och erfarenhet i att styra 

bolaget och uppfylla dess krav gentemot börsen och dess aktieägare. 

3.2) Styrelsens uppbyggnad. 

Styrelsen ska vara uppbyggd på ett sådant sätt att de klarar av att leda och tillgodose 

bolagets skyldigheter. 

3.3) Finansiell kontroll. 

3.4) Informationsspridning till marknaden. 

Bolaget ska informera på ett korrekt sätt d.v.s. att följa de processer, rutiner och 

principer som finns på marknaden och i bolaget för att på ett så tydligt och rättvist sätt 

som möjligt kunna sprida information till allmänheten.  

4) Bolaget ska ha minst 500 aktieägare. 

5) Minst 25 % av bolagets aktier måste vara ägda av allmänheten. 

6) Bolagets marknadsvärde måste överstiga 1 miljon Euro. 

Med marknadsvärde menas antalet aktier gånger aktiekursen. 

7) Bolaget ska anskaffa ett listnings prospekt.  

Ett prospekt
49

 är en handling som ger den potentiella investeraren all nödvändig 

information för att kunna fatta ett rationellt beslut om den finansiella produkten som 

erbjuds samt vilka kvaliteter produkten har. I Sverige är det Finansinspektionen som 

godkänner ett prospekt som då har en giltighetstid på ett år. Ett direktiv från 

Europaparlamentet och europarådet har gjort att prospekten är gemensamma för EES 

länderna i Europa och är därmed giltiga inom alla EES länderna. 

 

Utöver dessa krav så måste företagen följa de lagar och regleringar som finns i respektive land 

där de ska noteras.  

                                                           
49

 ”Prospekt” http://www.fi.se Datum: 2012-11-30 
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5.2.2 First North 

Denna lista är skapad för tillväxtföretag i Norden. Denna lista är klassad som en MTF utifrån 

MiFID regleringar. Detta medför att bolagen som är noterade på First North inte är klassade som 

börsnoterade då denna benämning används i Sverige för de bolag som är listade på Nasdaq OMX 

Nordic’s huvudlista alternativt på konkurrenten NGM’s huvudlista. First North ägs och drivs av 

Nasdaq OMX Group och finns i samtliga nordiska länder förutom Norge. Då det är Nasdaq som 

äger listan sätter de även kraven på bolagen som väljer att noteras där.  

De generella noteringskraven
50

 är: 

1.1) Att det ska finnas en tillräckligt stor mängd av aktieägare vars innehav är större än €500 

och minst 10 % av aktieinnehaven ägs av allmänheten. Med ”allmänheten” syftar Nasdaq 

på personer som innehåller minst 10 % av aktiekapitalet alternativt rösträtten. 

1.2) Aktien ska vid noteringsdagen handlas till minst €0.5 eller motsvarande för gällande 

valuta. 

1.3) Aktierna ska registreras elektroniskt för att kunna clearas och avregistreras enligt list 

ägarens krav. 

1.4) När aktier ska noteras gäller ansökan av alla aktierna av samma slag. 

2.)  Börsen ska ha ett godkänt prospekt och en företagsbeskrivning  

3.) Företaget måste ha ett giltigt avtal med en certifierad rådgivare. 

4.) Bolaget måste godkänna de handelskrav som finns på First North. 

5.)  Bolaget måste ha den personal och bolagsstyrning/organisation för att klara av de krav 

som First North har på informationsspridningen till marknaden. 

 

Som man ser ovan så har First North till skillnad från huvudmarknaden ett krav på 

inträdeskursen. En förklaring till denna skillnad kan vara att de bolag som noteras på First North 

klassas med en högre risk än de som finns på huvudlistan.  

                                                           
50

 ”Om litsningskrav för First North” http://www.nasdaqomx.com Datum: 2013-01-03 
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5.2.3 Skillnader i noteringskraven mellan Sverige och USA 

Till en början så blir det näst intill omöjligt att beskriva alla tekniska skillnader samt alla detaljer 

runt omkring dessa då man måste fördjupa sig i båda ländernas lagar och regelverk. Detta skulle 

gå att göra på en högre forskningsnivå och om arbetet skulle sträcka sig över en längre period. 

Däremot så går det på ett översiktligt sätt generalisera de listningskraven som är aktuella för de 

olika marknaderna. 

 

Som ses i bilagan för noteringskraven i USA så är de mycket mer konkreta i form av de 

finansiella värdena bolaget ska ha vid introduktionsdagen. De olika standarderna ger bolagen 

flera sätt för att uppfylla noteringskraven. I Sverige måste företagen uppfylla de sju kraven som 

nämns i avsnittet ovan. Det medför att listningskraven är färre och att Finansinspektionen har en 

större roll i noteringsprocessen då de även kontrollerar bolagens laglydnad.  

 

En tydlig tendens ses i att den amerikanska marknadsägaren (Nasdaq OMX Group) har större 

frihet i att sätta egna krav på verksamheten och accepterar dessa bolag ifall att de kan klara 

kraven. I Europa och Sverige så tenderar man att kolla på bolagets historik och utifrån detta i 

samband med de kraven som finns för listorna, se ifall företaget lämpar sig till att noteras eller 

inte
51

.  

 

Även om arbetsrollerna är väldigt olika fördelade på den Amerikanska och Europeiska 

marknaden gällande börsnoteringarna så kan man dra slutsatsen att det blir lika svårt för bolagen 

att bli noterade. Förklaringen till det blir att Nasdaq OMX Group i USA har då högre kriterier på 

bolagen, medan i Europa så har EU redan kartlagt de kraven som företagen och de reglerade 

listorna ska ha. Detta gör att båda kontinenternas regleringar jämnar ut sig och blir därmed 

likvärdiga. 
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5.3 Bolagens utveckling efter börsnoteringen 

Efter en börsnotering kan företagen och marknaden reagera på olika sätt utifrån den målsättning 

man hade inför noteringen. Detta avsnitt ska presentera de generella resultaten ett företag kan 

förvänta sig av en börsnotering.  

Ett välkänt problem som bolagen har vid introduktionsdagen är att de är underprissatta, detta 

justeras genom att aktiekursen snabbt går upp till en mer stabil och rättvis nivå under de första 

dagarna som företaget finns på den nya marknaden. Detta är dock ett problem som har två 

extrema sidor, år 2012 mest diskuterade börsintroduktion (Facebook) var ett fall med en grov 

övervärdering där priset föll kraftigt den första tiden på börsen.  

Hur bolagen ska kunna prestera på lång sikt efter börsintroduktionen blir nästintill omöjligt att 

veta för bolagen vid introduktionsdagen då det finns alltför många omvärldsfaktorer som spelar 

roll i den utvecklingen.  

Utifrån ”Penny Stock IPO’s” så visar resultatet på att de bolag vars aktier värderats till ören hade 

en högre underprissättning gentemot de bolagen vars aktier handlats till högre kursnivåer. Det 

visar sig att bolagen på kort sikt presterar bra, däremot ger de ingen positiv kursutvecklig på lång 

sikt. 

Även i arbetet ”A Review of IPO Activity, Pricing and Allocations” får man fram att det blir 

väldigt svårt att förutspå ett företags utveckling efter noteringen. I detta arbete menar man att 

bolagen vill se seriösa ut i investerarens ögon, i samband med att marknaden missbedömer hur 

framtiden kommer se ut för respektive bolags bransch leder detta till att företagen inte får den 

utveckling som de hade velat. 

Utifrån de två tidigare forskningarna kan man dra slutsatsen att ett bolag måste vänta tills 

marknaden har lugnat ner sig efter dess notering för att kunna få en positiv utveckling i både dess 

bolagsvärdering och börsvärde. 

Det generella mönstret vid en börsnotering blir då att ett bolag ofta blir undervärderat vid en 

börsintroduktion och kursen fortsätter falla på sikt fram tills marknaden vant sig vid att ha det 

nya bolaget på marknaden. Efter det så ser man en kursutveckling som menar på en mer rättvis 

bolagsvärdering och börsvärde, vilket kan mena på en kursuppgång respektive kurs fall. 
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6. Resultat av Empirin 

I detta avsnitt presenteras den kvantitativa samt kvalitativa data som erhållits till analysen 

 

6.1 Resultat av svenska bolag 

Analysen utgörs av tre parametrar: Pearsons korrelation, T-värde och P-värde. Bolagen kommer 

jämföras utifrån två tidsperspektiv där alla uträkningar är gjorda i Excel och resultaten hänvisas 

till bilagorna. Ett generellt antagande är att bolagen som noteras på reglerade börser får en högre 

bolagsvärdering och ett högre marknadsvärde. För att öka reliabiliteten i studiens analys 

kombineras resultatet av de tre ovanstående parametrarna. Gemensamt för alla t-test är att 

studien utgår ifrån ett tvåsidigt test med en signifikansnivå på 0,05. Vilket ger en kritisk gräns på 

2,144787. 

6.1.1 Resultat av börsvärde52 

För de svenska börsbolagens marknadsvärden har vi följande nollhypotes: 

H0: Finns ett samband mellan upp notering och förändring av börsvärde. 

H1: Finns inget samband. 

 

Pearsons korrelation gav ett värde på 0,32559 

T-värde: 1,205526 

P-värde: 0,247981 

Utifrån Pearsons korrelation kan man dra slutsatsen att det finns ett medelstarkt positivt 

samband. Både det beräknade t-värdet och p-värdet visar att man ska acceptera H0.  

6.1.2 Resultat av P/E-tal53 

För de svenska börsbolagens P/E-tal har vi följande nollhypotes: 

H0: Finns ett samband mellan upp notering och förändring av p/e-tal. 

H1: Finns inget samband. 

                                                           
52

 Bilaga 6 
53

 Bilaga 7 
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Pearsons korrelation gav ett värde på 0,069976 

T-värde: 0,368015 

P-värde: 0,718367 

Såväl Pearsons korrelation, t-värde och p-värde visar på ett positivt samband. Varav Pearsons 

korrelation ger ett svagt positivt samband. Det resulterar i att H0 accepteras. 

6.1.3 Resultat av P/S-tal54 

För de svenska börsbolagens P/S-tal har vi följande nollhypotes: 

H0: Finns ett samband mellan upp notering och förändring av p/s-tal. 

H1: Finns inget samband. 

 

Pearsons korrelation: 0,849454 

T-värde: 1,439221 

P-värde: 0,172071 

Ovanstående siffror visar på ett starkt positivt samband. Alltså accepteras H0. 

6.1.4 Resultat av P/CF-tal55 

För de svenska börsbolagens P/CF-tal har vi följande nollhypotes: 

H0: Finns ett samband mellan upp notering och förändring av p/cf-tal. 

H1: Finns inget samband. 

 

Pearsons korrelation: 0,096043    

T-värde: -0,96752 

P-värde: 0,349704 

Pearsons korrelation indikerar ett svagt positivt samband, medan t- respektive p-värde har ett 

positivt samband. Därmed ger en upp listning en förändring av p/cf-värde, H0 kan därmed 

accepteras. 
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6.1.5 Resultat av Kurs/Eget Kapital56 

För de svenska börsbolagens Kurs/Eget Kapital har vi följande nollhypotes: 

H0: Finns ett samband mellan upp notering och förändring av kurs/eget kapital-multipel. 

H1: Finns inget samband. 

 

Pearsons korrelation: -0,06388  

T-värde: 1,087549 

P-värde: 0,295164 

Pearsons korrelation ger ett svagt negativt samband. Medan t- och p-värden visar på positiva 

samband. Där utav kan slutsatsen dras att H0 accepteras. 

6.1.6 Slutsatser utav de svenska bolagens notering 

Utifrån ovanstående testresultat kan man dra slutsatsen att bolagen generellt kommer att få helt 

nya värderingar kring börsintroduktionerna. Genom en kombination av de tre parametrarna får 

man tydliga signaler som ger en övergriplig bild på om bolagen kommer få nya, 

balansräkningsmässiga och kassaflödesmässiga värden. Här kan man utan tvekan påstå utifrån 

studiens analys att såväl marknadsvärdet som bolagsvärderingen kommer att påverkas av 

övergången. 

6.2 Resultat av Kinesiska bolag 

Nedan kommer analyser av nyckeltalen för de kinesiska bolagen. Testen har samma 

grundläggande upplägg då det gäller signifikansnivån och det kritiska värdet. Detta skapar en 

rättvis bild då utgångspunkten kommer vara detsamma för både de svenska och kinesiska 

bolagen. 

6.2.1 Resultat av börsvärdet57 

För de Kinesiska börsbolagens marknadsvärden har vi följande hypotes: 

H0: Finns ett samband mellan upp notering och förändring av börsvärde. 

H1: Finns inget samband. 
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Pearson korrelation gav ett värde på 0,739533 

T-test: -0,8379 

P-värde: 0,417229 

 

Det beräknade t-värdet visar oss att vi accepterar H0, detta kan även strykas med det p-värde som 

fåtts vid beräkningen. Utifrån Pearsons korrelation så kan man dra slutsatsen att det även finns 

ett starkt positivt samband med en notering på Nasdaqs huvudmarknad. 

6.2.2 Resultat av P/E-tal58 

För de Kinesiska börsbolagens P/E-tal har vi följande hypotes: 

H0: Finns ett samband mellan upp notering och förändring av P/E-tal. 

H1: Finns inget samband. 

 

Pearson korrelation gav ett värde på 0,709462 

T-test: 2,657869 

P-värde: 0,019714 

 

Detta test visar tydligt att H1 ska accepteras. Detta kan sägas då det beräknade t-värdet är 

avsevärt högre än den kritiska gränsen. Det låga p-värdet samt korrelationen som påvisar ett 

mycket starkt samband styrker detta argument.  

6.2.3 Resultat av P/S-tal59  

För de Kinesiska börsbolagens P/S-tal har vi följande hypotes: 

H0: Finns ett samband mellan upp notering och förändring av P/S-tal. 

H1: Finns inget samband. 
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Pearson korrelation gav ett värde på 0,956227 

t-test: 1,622752 

P-värde: 0,128631 

 

Utifrån de resultat som presenteras ska H0 accepteras. Det starka p-värdet i samband med att t-

värdet klara den kritiska gränsen ger en klar bild på acceptans av nollhypotesen. Detta argument 

stryks med en korrelation som påvisar ett mycket starkt positivt samband. 

6.2.4 Resultat av P/CF-tal 60 

För de Kinesiska börsbolagens P/CF-tal har vi följande hypotes: 

H0: Finns ett samband mellan upp notering och förändring av P/CF-tal. 

H1: Finns inget samband. 

 

Pearson korrelation gav ett värde på -0,12192 

t-test: 1,8109 

P-värde: 0,093317 

 

Även i detta fall så ska man acceptera H0. Både t-testet och p-värdet visar oss att det finns en 

skillnad vid en notering. Detta test är inte lika tydligt som det ovanstående men klarar kriterierna 

för acceptans av nollhypotesen.  

6.2.5 Resultat av Kurs/EK 61 

För de Kinesiska börsbolagens Kurs/EK har vi följande hypotes: 

H0: Finns ett samband mellan upp notering och förändring av Kurs/EK. 

H1: Finns inget samband. 

 

Pearson korrelation gav ett värde på 0,746187 

t-test: 2,774251 

P-värde: 0,015789 
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Detta test visar oss att H0 ska förkastas då T-värdet är högre än den kritiska gränsen samt att P-

värdet är väldigt lågt. Här ser vi även att detta beror på listningsövergången då korrelationen 

påvisar ett starkt positivt samband. 

6.2.6 Slutsatser utav de kinesiska bolagens notering 

Bland de kinesiska bolagen så visar det sig att tre av fem nyckeltal förändras vid 

börsintroduktionen. Det är P/E samt Kurs/EK som visar på en tendens att det inte skulle behöva 

finnas något statistiskt signifikant samband mellan förändring av dessa nyckeltal vid en 

börsnotering. 

 

6.3 Resultat av empirin utifrån nyckeltalen 

6.3.1 Nyckeltals resultat av svenska bolag 

Nyckeltalen har bearbetats på följande sätt, att man beräknar skillnaden för de 15 aktiebolagens 

nyckeltal var för sig. Sedan analyseras resultatet innan och efter noteringen som skett, för att få 

fram en översiktlig bild av hur värdering påverkats vid en upp notering. 

Figur 3: Värderingsfördelning för de svenska verksamheterna 

svernska bolags nyckeltal börsvärde P/E P/S P/CF Kurs/EK Totalt 

antal som  minskar 10 4 9 6 8 37 

antal som ökar 5 11 6 9 7 38 

Källa: Egen Beräkning 

6.3.2 Nyckeltals resultat av börsvärdet 

Börsvärdet har påverkats i allra högsta grad bland de svenska bolagen. Efter att bolagen noterats 

på Nasdaq Omx har börsvärdet för tio av femton bolag minskat. En stor förklaring till det är just 

finanskrisen 2008. Majoriteten av de undersökta aktiebolagen har noterats innan finanskrisen, det 

innebär en påverkan av börskursen. Utifrån detta så blir ändringen i börsvärdet ett resultat av 

finanskrisen, inte själva börsövergången. 
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6.3.3 Nyckeltals resultat av P/E-talet 

Medelvärdet av berörda bolags P/E-tal hamnade på 12,8 innan- respektive 3,4 efter upp 

listningen. Det kan ge en bild av att P/E-talet sjunker vid en börsövergång, det stämmer däremot 

inte riktigt. Eftersom 11 företag sett sina P/E-tal öka medan enbart fyra bolag fått minskade 

värden. Det visar väldigt tydligt att det rör sig om ett fåtal bolag som fått sjunkande nyckeltal. 

Därtill kan tilläggas att ett av bolagen haft stora variationer i detta nyckeltal. I First North var 

P/E-talet 303 medan i Nasdaq Omx sjönk värdet till -18. Eftersom vinsten var så pass liten fick 

de ett mycket högt nyckeltal, som därefter blev negativt efter upp notering. Denna varians har 

haft en större inverkan på medelvärdet. Den förklaring som kan ges är att om vinsten sjunker 

procentuellt mer än priset så bidrar det till ett ökat P/E tal för företagen.  

6.3.4 Nyckeltals resultat av P/S-talet 

Sett utifrån de resultat som fås ser man att endast sex bolag får ett ökat P/S-tal. Här blir då en 

klar majoritet som får en lägre bolagsvärdering sett från P/S-talet. Denna minskning av 

nyckeltalet kan förklaras med en eventuell minskad orderingång bland företagen som är ett 

resultat av det dåvarande marknadsläget. 

6.3.5 Nyckeltals resultat av P/CF-talet  

Det visade sig att nio bolag får ett ökat värde, vilket leder till att en upp listning bör ge ett högre 

P/CF-tal. Medelvärdet ökade här från 23 till 318. Kassastorleken är ofta väldigt olika från det ena 

bolaget till det andra, därav kan det bli svårt att dra en parallell av lämpligt P/CF-tal som bör 

gälla för de olika bolagen.  

6.3.6 Nyckeltals resultat av Kurs/Eget kapital  

Kurs/Eget kapital sjönk till nivån 1,7 från tidigare 6,8. En större minskning vilket visar att 

bolagen fått lägre värdering efter noteringsövergången till Nasdaq Omx. Många bolag blev 

givetvis rabatterade i och med den ekonomiska krisen som påverkat berörda bolag, det visar sig 

att åtta av företagen får ett minskad Kurs/EK.  
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6.3.7 Slutsatser utav de svenska bolagens notering utifrån nyckeltalen 

Det blir ett tvetydigt resultat som dras ifrån denna analys. Då det visar sig att värderingen 

generellt sett varken stiger eller sjunker i samband med en notering på en högre handelsplats. 

Dock ska man ha klart för sig att flera av de analyserade bolagen har upp noterats under en utsatt 

period, det vill säga finanskrisen. Oavsett om de noterats mitt i finanskrisen eller ett år innan så 

kommer det bidra till kraftiga fluktuationer i försäljning, vinst och framförallt börsvärdet. De 

bolagen som noterades efter krisen ger signaler på en ökad bolagsvärdering, då det blir en 

uppgång efter den ekonomiska krisen. 

6.4 Nyckeltals resultat av kinesiska bolag 

Nedanför har studien av de kinesiska företagens värdering beräknats. Resultatet utgår ifrån 

beräknade medelvärden för varje nyckeltal, samt jämförelse av enskilda bolagens upp och 

nedgång per nyckeltal. Samma form av metodik gäller som vid de svenska aktiebolagen, för att 

få en rättvis jämförelse. Antalet undersökta bolag var 14 st.  

Figur 4: Värderingsfördelning för de kinesiska verksamheterna 

kinesiska bolags nyckeltal börsvärde P/E P/S P/CF Kurs/EK Totalt 

antal som  minskar 7 9 9 7 11 43 

antal som ökar 7 5 5 7 3 27 

Källa: Egen Beräkning 

6.4.1 Nyckeltals resultat av börsvärdet 

Det visar sig att hälften av bolagen får ett ökat börsvärde. Börsvärdet indikerar en generell 

uppgång utifrån medelvärdet på drygt 20 %. Det ska inte förväxlas med att aktiekurserna stigit 

under denna period (vilket skulle kunna vara fallet). Det som händer är att många av de kinesiska 

bolagen emitterar nya aktier i ett raskt tempo. Det ger existerande aktieägare en utspädande 

effekt och på andra änden ett högre börsvärde då nya aktier tillkommer.  

6.4.2 Nyckeltals resultat av P/E-talet 

Medelvärdet halverades till ett P/E-tal på 8. Tar man en titt på de undersökta bolagen ser man att 

de allra flesta fått kraftiga svängningar. Nio av de undersökta företagen fick en minskad 
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värdering utifrån P/E-talet. En förklaring skulle kunna vara att då priset sjunker på den nya 

marknaden och vinsten blir oförändrad så kommer nyckeltalet att sjunka. 

6.4.3 Nyckeltals resultat av P/S-talet 

Sett till det totala medelvärdet blev det även här en halvering av nyckeltalet. Det kan förklaras då 

kursen kommer falla medan försäljningen stannar på ungefärlig nivå som före noteringen. 

Resultatet visar oss att endast fem bolag fick en ökad värdering.  

6.4.4 Nyckeltals resultat av P/CF-talet 

Stora minskningar blev resultatet vid hälften av aktiebolagens P/CF-tal, flera tresiffriga tal som 

slutade upp med ensiffriga resultat. Det skulle kunna förklaras av att bolagen tidigare haft stora 

kassatillskott för att efter noteringen investera sitt kapital, alternativt att aktiekursen faller mer 

procentuellt sätt än kassan. 

6.4.5 Nyckeltals resultat av Kurs/Eget kapital 

Före upplistning hamnade medelvärdet strax under 5, därefter sjönk det till 1,7. Övergången har 

alltså resulterat i en minskad värdering. Endast tre bolag fick ökade nyckeltalsvärden. 

6.4.6 Slutsatser utav de kinesiska bolagens notering utifrån nyckeltalen 

Studien visar att en övergång till en senior lista leder till en lägre bolagsvärdering. Med det sagt 

finns det två viktiga punkter som bör tas upp. För det första finns det vissa bolag som påverkats 

av finanskrisen, om än i betydligt mindre mängd än vid de svenska företagen. Just för att de 

undersökta kinesiska bolagen har en notering som skett från och med 2008 till slutet av 2010 

vilket ger studien ett längre tidsspann. Den främsta orsaken till att värderingen på företagen 

minskat efter en upp listning är för den förtroende kris som rått över de kinesiska bolagen. Det 

ena bluff företaget efter det andra har fått investerarna att vända kappan efter vinden. Med en 

sådan negativ syn som marknaden har på dessa bolag, är det givet att en övergång till en senior 

lista inte kommer ändra värderingen på kinabolagen. 
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6.5 Jämförelse mellan noteringsresultat i Sverige och USA 

Av de svenska företagen som undersökts så noterades 9 av dem innan finanskrisen. Dessa bolag 

kommer att påverkas negativt av noteringen på grund av den då rådande marknadssituationen.  

Medan de resterande företagen får en gynnsam börsnotering. Av de bolagen som noteras efter 

den ekonomiska krisen påvisar studien på att det finns en märkbar positiv skillnad mellan upp 

listning och högre bolagsvärdering sett från nyckeltalen.  

Om man däremot tar en titt på de kinesiska bolagens noteringsövergång från OTC till Nasdaq 

Omx, märker man att det även här finns en stark koppling till företagens bolagsvärdering. 

Majoriteten av företagen får en minskad aktiekurs, detta ses i form av de resultat som fås fram 

vid P/E, P/CF, P/S och Kurs/EK. Den slutsats som kan dras är att täljaren i respektive nyckeltal 

(d.v.s. priset på aktien) faller mer än nämnaren.  
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7. Analys 

I denna del kommer resultaten att analyseras utifrån teori och tidigare forskning. 

 

7.1 Analys av empirin utifrån teori för de kinesiska bolagen 

Den effektiva marknadshypotesens grunddrag går ut på att alla aktörer ska ha tillgång till all den 

tillgängliga informationen. Vilket inte alls stämmer bland de kinesiska bolagen. Där har man en 

mindre krets personer som har insyn i vad som verkligen sker runt bolaget. Dessutom har man en 

sämre kommunikation med bolagets aktieägare, där en del företag väljer att inte publicera 

kvartals- respektive årsredovisningar på SECs hemsida. Medan andra bolag inte går ut med 

särskilt många pressmeddelanden, utan istället väljer att upplysa aktieägarna om väsentliga 

nyheter i samband med kvartalsrapporter. Därmed går de kinesiska bolagen emot den effektiva 

marknadshypotesen, just av den anledning att alla aktörer inte har tillgång till den information 

som råder kring bolagen. Den information som trots allt finns tillgänglig gör att 

informationsflödet mellan bolaget och dess investerare blir allt bättre, vilket gör att bolagens 

bristfälliga kommunikation blir paradoxal.      

 

En relevant teori att utgå ifrån gällande de kinesiska bolagen är behavioral finance. När den 

kinesiska ekonomin gick som på räls, fanns ett intresse av att investera i kinesiska bolag. 

Däremot när flertalet bluffar genomskådats har marknaden flytt ifrån kinabolagen. Vilket 

framförallt gäller de amerikanska investerarna som tappat förtroende för kinesiska bolag 

noterade på de amerikanska listorna. Det har lett till ett flockbeteende bland amerikaner, där man 

misstänker att alla bolagen kan visa sig vara bluffar. Av den orsaken kräver investerarna en 

högre avkastning vid investeringar bland kinesiska bolag. Därmed har många bolag fått 

konkursmässiga bolagsvärderingar, oavsett om de är välskötta eller inte.  

7.2 Analys av empirin utifrån teori för de svenska bolagen 

First North är en MTF som styrs av MIFID, vilket innebär att den har klarare riktlinjer till 

skillnad från den amerikanska OTC-listan. Det leder till att de svenska bolagen har en väsentligt 

bättre reglering än de OTC-noterade bolagen. Trots notering i First North ger bolagen ändå en 
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relativt bra information till alla aktörer. Med tanke på att informationen är lättillgänglig, håller de 

svenska aktiebolagen sig väl till enligt den effektiva marknadshypotesen. Den effektiva 

marknadshypotesen är uppdelad i tre delar. Varav aktiebolagen i First North genomsyras av en 

halvstark marknadseffektivitet. Det innebär att aktiekursen redan tagit hänsyn till de publicerade 

årsredovisningar, kvartalsrapporter och pressmeddelanden. Orsaken till att man inte har den 

högre graden, det vill säga stark marknadseffektivitet är just av den orsaken att man då utgår 

ifrån att aktiekursen redan påverkats av såväl tillgänglig som otillgänglig information. Vilket inte 

stämmer överens med First North där företagen faktiskt har information som är otillgänglig, 

därmed kan inte aktiekursen påverkas av information som inte är tillgänglig. På så sätt skulle 

insiderhandel vara lönsamt, eftersom dessa insynspersoner har tillgång till information som 

marknaden inte har.      

 

Bolag noterade i First North kan många gånger vara underanalyserade i och med att de inte följs 

lika intensivt som vid de större börsbolagen. Det resulterar i att fler av de bolag som finns i 

denna handelsplats är mindre kända för den genomsnittliga investeraren. Med ett fåtal analytiker 

och andra aktörer som följer de mindre bolagen minskar kännedomen om dessa bolag. Därmed 

kräver investerare en högre avkastning än vid de större börslistornas börsbolag. Man kan säga att 

det till viss del råder ett flockbeteende i den mån att den genomsnittlige svensken inte vill 

investera eller analysera bolag i First North, just för att de inte har någon kännedom om bolagen. 

Majoriteten handlar och agerar med andra ord på samma sätt.  

7.3 Analys av empirin utifrån tidigare forskning 

Resultatet kopplas väldigt tydligt med de tidigare forskningarna. ”Stock Manipulation” talade om 

hur bolagen manipulerade sina aktiekurser. Det märktes en tydlig tendens hos bolagen som var 

noterade på OTC-listorna att de hade ett högre antal företag som manipulerade sina resultat.  

Den andra forskningen talar om att de bolagen som har låga aktiekurser på sikt kommer att 

värderas lägre samt att kursen skulle falla. Detta kan tolkas som att bolagen manipulerar sina 

aktiekurser på OTC-listan för att få upp ett högre marknadsvärde. När de väl klarat av kraven 

som ställts på dem utifrån Nasdaq OMXs krav så noteras de på den nya marknaden. När de väl 

kommer på den nya marknaden så blir det mycket svårare för bolagen att utföra någon typ av 

manipulation på grund av de regler och kontroller Nasdaq OMX har på sina medlemsbolag. 
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Detta leder i sin tur att bolag inte kommer kunna upprätthålla aktiekursen som tidigare just på 

grund av den kontroll som utgörs av Nasdaq OMX. För att stärka dessa argument så har en 

procentuell beräkning gjorts på bolagens aktiekursutveckling på kort sikt (ett år) och på längre 

sikt (två år).  

 

Figur 5: Procentuell utveckling av aktiekursen de första två åren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Egen beräkning
62

 

 

Ovanstående tabell visar att de kinesiska bolagens kurs faller med hela 65.61% i snitt. Detta är 

förmodligen ett resultat av deras tidigare oärliga företagande. Detta resultat är ett generellt 

beteende som bolagen visar med påfrestningar som finanskrisen och upptäckten av stora 

kinesiska bluff företag, vilket förmodligen haft en hävstångseffekt på denna nedgång. Gällande 

de svenska bolagen så påvisar resultatet även här en nedgång i aktiepriset. Nedgången kan 

förklaras av de olika omvärldsfaktorerna som exempelvis finanskrisen och 

konjunkturnedgången. Skälet till dessa antaganden är att bolagen, både de kinesiska och svenska 

noterades på sina nya marknader mellan åren 2008-2010 och under dessa tre åren var 

börsmarknaden en väldigt skakig och osäker plats. Detta antagande ska dock inte ses som 

centralt, för om man jämför de kinesiska med de svenska bolagen så ser man att de svenska 

bolagen klarar av att återhämta sig på lite sikt. 
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7.4 Analys av empirin utifrån nycketalen  

Av de svenska företagen som undersökts så noteras 9 stycken av dem innan finanskrisen. Dessa 

bolag kommer att påverkas negativt av noteringen på grund av den rådande marknadssituationen.  

Medan de resterande svenska företagen får en gynnsam börsnotering. Av de bolagen som noteras 

efter den ekonomiska krisen påvisar studien på att det finns en märkbar positiv skillnad mellan 

upplistning och högre bolagsvärdering sett från nyckeltalen (se figur 3). Om man däremot tar en 

titt på de kinesiska bolagens noteringsövergång från OTC till Nasdaq Omx, märker man att det 

även här finns en stark koppling till företagens bolagsvärdering (se figur 4). Majoriteten av 

företagen får en minskad aktiekurs, detta ses i form av de resultat som fås fram vid P/E, P/CF, 

P/S och Kurs/EK. Den slutsats som kan dras är att täljaren i respektive nyckeltal (d.v.s. priset på 

aktien) faller mer än nämnaren. De generella mönstren ett bolag visar efter en börsintroduktion i 

normala fall stämmer väl överens med de resultaten som har fåtts fram av denna studies 

börsintroduktioner. Parallellerna blir tydliga då man studerar aktiekursen samt bolagsverderingen 

då de faller genomsnittligt. Som nämnt tidigare ger majoriteten av bolagen en minskad värdering 

samt börsvärde, med undantag för de svenska företagen som noterades efter finanskrisen. Denna 

studie bekräftar därmed den teori som förklarar en bolags trend efter börsintroduktionen på kort 

sikt. Studiens resultat påvisar vikten av en bra planerad introduktion sett utifrån marknadsläget 

och företagets livscykel.  

7.5 Tillämpning av resultat i ett specifikt fall  

Studien har hittills utgått ifrån bolagens noteringsövergångar på den svenska som amerikanska 

börsen. Därmed kan man nu applicera tidigare resultat på ett OTC-noterat bolags upp listning till 

Stockholmsbörsen (Nasdaq Omx). Bolag som gjort övergångar från First North till Nasdaq Omx 

har bidragit till högre bolagsvärderingar. Det gäller i stort sett även de kinesiska bolagen som 

upp noterats till den amerikanska seniora handelsplatsen, trots att vissa avvikelser förekommer. 

Med det sagt är det givet att även en övergång från OTC-listan till Stockholmsbörsen, kommer 

visa på ett positivt samband. Den skillnad som råder är att OTC-bolagens listningsövergångar 

resulterat i att vissa värderings- multiplar faktiskt sjunkit, och andra sidan har bolag som noterats 

på Stockholmsbörsen visat ett starkt samband på högre bolagsvärdering. Därför bör en 

noteringsövergång från OTC-listan av ett bolag som Sino Agro Food (SIAF) till Nasdaq Omx 
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leda till ett starkt samband på högre bolagsvärdering, dock kan någon enstaka multipel visa ett 

negativt samband. Sett till helheten kan man i alla fall komma fram till ett starkt samband av 

högre bolagsvärdering vid en övergång från OTC-marknaden till Nasdaq Omx i Sverige.  

Förutom att studien har talat sitt tydliga språk i form av visade samband med ökade 

bolagsvärderingar vid listningsövergångar till de seniora handelsplatserna, har även SIAF en 

annan fördel. I och med att bolaget har en ovanligt låg bolagsvärdering, vilket innefattar ett p/e-

tal under 1 och kurs/eget kapital under 0,4. Dessutom till skillnad från de flesta OTC-noterade 

bolagen faktiskt ger en utdelning i huvudtaget. Med redan dessa låga värderingsmultiplar är det 

inte svårt att förstå att bolaget bör bli bland stockholmsbörsens lägst värderade aktiebolag, vilket 

ytterligare bör öka intresset för bolagets aktier. Att en känd svensk näringslivsprofil tilldelats en 

plats i styrelsen för SIAF, ökar trovärdigheten för bolaget och skadar inte vid en notering på 

Nasdaq Omx.    

 

Det som kan ställa till det och faktiskt leda till lägre bolagsvärdering vid en listningsövergång till 

Stockholmsbörsen är det konstanta emitterandet av nya aktier. Baserat på rapporten för det fjärde 

kvartalet 2011 fanns det 67.034.262
63

 utestående aktier, under december 2012 är den siffran uppe 

i 98.931.287
64

 aktier. Med andra ord har det skett ett tillskott på omkring 32 miljoner aktier på 

enbart ett år. VD Mr Solomon har från senaste konferenssamtalet (tredje kvartalsrapporten) 

meddelat att det kommer emitteras ungefär lika många aktier år 2013 som för 2012. Dessutom 

har bolaget nyligen höjt den tillåtna gränsen för antalet utestående aktier från 100 miljoner, till 

ett tak på 130 miljoner aktier
65

. Bolaget har under de senaste åren valt att finansiera 

verksamheten genom att emittera nya aktier, vilket gett en utspädande effekt för aktieägarna. 

Dessutom dumpas flera av de nyemitterade aktierna ut på marknaden. Som ett kinesiskt bolag i 

en amerikansk börs är det tillräckligt svårt med att locka till sig investerare, framförallt 

institutionella investerare som inte alls investerar i OTC-noterade bolag (dock har SIAF redan 

                                                           
63

 ”SIAF’s rapporter från SEC’s hemsida1” http://www.sec.gov/  Datum: 2013-01-03 
64

 ”SIAF’s rapporter från SEC’s Hemsida2” http://www.sec.gov Datum: 2013-01-03 
65

 ”SIAF’s rapporter från SEC’s hemsida3” http://www.sec.gov Datum: 2013-01-03 

 

 

 

http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1488419/000114420412069193/v330796_def14c.htm
http://www.sec.gov/
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någon enstaka). Under de senaste åren har SIAF gått ifrån att i princip inte alls ha någon svensk 

aktieägare till att idag vara ägt av mer än 50 % svenska aktieägare. Trots att det tillkommit 

många nya aktieägare under så pass kort tid, har aktiekursen inte hängt med i samma takt uppåt. 

Orsaken är i hög grad en effekt av det konstanta emitterandet av nya aktier. År 2013 väntas bli 

det sista året som bolaget emitterar nya aktier, 2014 beräknas bolaget vara "kassarikt". På 

nedsidan finns en risk att de 30 miljoner aktierna som kommer ut i år, kommer påverka kursen 

negativt. På andra sidan av myntet kommer en eventuell notering i Nasdaq Omx möjliggöra en 

nyemission eller konvertibel, som på så sätt kan minska antalet nya aktier drastiskt för 2013.    

Utifrån resultatet kommer man fram till att en notering i Stockholmsbörsen bör leda till en högre 

bolagsvärdering för Sino Agro Food. Däremot sett till bolagsspecifika händelser för SIAF såsom 

emitterandet av nya aktier, talar det för en lägre aktiekurs på kort sikt (2013). 

Sammanfattningsvis så har studien kommit fram till att de positiva fördelarna överväger de 

negativa. Med andra ord bör SIAF få en högre bolagsvärdering vid en börsövergång till Nasdaq -

Omx.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

8. Slutsats 

Detta avsnitt presenterar de slutsatser som dragits från analysen. 

 

 En upp notering bland de kinesiska företagen ger generellt ett ökat börsvärde samt ett 

högre eget kapital som fås från försäljning av de allmänna aktierna. 

 Aktiekursen för de undersökta bolagen sjunker i samband med en upp notering. De 

kinesiska bolagen tappar mer i aktievärde än de svenska bolagen. 

 Utifrån den börspsykologi som förklaras av behavioral finance får de kinesiska bolagen 

svårare att locka till sig investerare gentemot de svenska bolagen i den nya 

handelsplatsen. 

 De krav som ställs på de svenska bolagen gällande informationsspridning visar sig vara 

gynnsamma för deras utveckling sett från den effektiva marknadshypotesen. 

 En notering på den svenska primära reglerade marknaden skulle kunna ge en högre 

bolagsvärdering för ett bolag som SIAF med antagandet att de skulle följa de svenska 

redovisningsprinciperna och den informationsspridningen som de svenska investerarna är 

vana vid. 
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9.  Avslutande Diskussion 

Detta avsnitt sammanfattar studien med en allmän diskussion kring det framtagna resultatet. 

Studien påvisar att företagen vid en upp notering bland de kinesiska bolagen ger en lägre 

bolagsvärdering och ett minskat aktiepris. Vid hälften av fallen fås dock ett högre börsvärde 

detta förklaras genom att många av bolagen belånar sig inför upp noteringen samt att bolagen 

generellt sett emitterar nya aktier. Principen här blir då att genom de nyemitterade aktierna måste 

bolaget få in mer kapital än vad bolaget förlorar genom kursfall. Denna tendens ses även hos de 

svenska bolagen, dock inte lika drastiskt. Som nämnt tidigare så kan finanskrisen och 

bolagsspecifika händelser agera som en hävstång för de kinesiska och svenska företagens 

nedåtgående aktietrend.    

 

Utifrån den effektiva marknadshypotesen fungerar den svenska marknaden betydligt bättre än 

den kinesiska (innan upp notering) detta leder till att de svenska bolagen är vana vid striktare 

marknadsregler och vid övergången till den reglerade marknaden blir inte skillnaderna lika stora 

om man jämför övergången som de kinesiska bolagen gör från OTC-listorna till Nasdaqs 

huvudmarknad. Utifrån den effektiva marknadshypotesen belönas de svenska bolagen genom en 

rättvisare bolagsvärdering.      

   

Då den amerikanska marknaden drabbats av flertalet kinesiska bluff företag, leder det till att 

utifrån behavioral finance handlar investerarna utifrån psykologiska faktorer samt utifrån ett 

flock beteende. Resultatet blir att de ärliga bolagen har väldigt svårt att utvecklas på den 

amerikanska börsen. Kontentan av studien blir då att ifall ett ärligt bolag vill noteras från OTC-

listan till den svenska marknaden så kommer bolaget med hög sannolikhet erhålla en likvärdig 

värderingsprocess som de svenska bolagen. En fördel för de kinesiska bolagen är att den svenska 

marknaden inte drabbats av icke svenska bluff företag som skapat nationella problem. Detta 

leder till att den svenska marknaden förmodligen kommer att behandla bolaget på ungefär 

samma sätt som om det vore ett svenskt. 
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Ett problem som de eventuella kinesiska bolagen skulle möta är de höga kraven som marknaden 

och investerarna ställer på bolagen i form av informationsspridning (pressmeddelanden och års-

/kvartalsrapporter).    

    

Utifrån studiens resultat så dras slutsatsen att så länge de kinesiska bolagsledningarna är villiga 

att möta de kraven och förväntningar som Nasdaq OMX och investerarna har, så har bolaget en 

god förutsättning för att utvecklas vidare på den svenska börsen. 
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10.  Förslag på framtida forskning 

Presentation av forskning som kan göras i framtiden för att få en större kunskap om 

ämnesområdet. 

För att få en större bredd på uppsatsen vore det intressant att även studera bolag som gjort en 

övergång från OTC-listan till NYSE. Dels för att få reda på om det finns någon skillnad på 

bolagsvärderingar beroende på upp noteringar vid NYSE eller Nasdaq, men även för att få en 

större population av kinesiska bolag. Med en större population finns även möjlighet att 

undersöka bolagen och dess värderingar branschvis, för att slutligen se om bolagsvärdering vid 

upp noteringar påverkas av branschtillhörighet.  

      

En intressant undersökning skulle kunna vara att forska om upp listningar från OTC-listan till en 

senior lista på Hong Kong- eller Shanghai börsen. Eftersom många kinesiska bolag är missnöjda 

med hur deras aktiebolag värderas på de amerikanska marknaderna, vore det mycket intressant 

att studera de bolag som valt att vända sig till de ovana nämnda asiatiska börserna i hopp om att 

få en bättre acceptans bland investerarna och en högre bolagsvärdering.  
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12. Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuer 

Telefonintervju med Jörgen Sandell, börsrevisor på Grant Thornton 

Fråga: 

Finns det något krav på lägsta kursnivå när ett bolag ska noteras på Nasdaq Omx huvudlista i 

Sverige? 

Svar: 

Jörgen Sandell hänvisade till ett dokument på Nasdaq Omx hemsida och förklarade att ett sådant 

krav inte finns i Sverige. 

Intervju med Nils-Erik Sandberg, ordförande i Jordanfonden 

Fråga: 

Visst stämmer det att 60 % av aktierna i Sino Agro Food ägs av svenska aktieägare? 

Svar: 

– Tidigare gjorde vi en intervjurundfrågning till alla våra medlemmar inkl deras vänner och då 

landade vi mellan 50-60%.  

Bilaga 2  

Egen beräkning av nyckeltal för SIAF (Siffrorna hämtas från SIAFs hemsida ”Shareholders 

Presentation 2012”, aktiekursen kommer från www.finance.yahoo.com och antal aktier från 

fotnot 56) 

SIAF beräkning 2011    

Eget kapital 135395373 

Antal utestående aktier 67034262 

Aktiekurs 0,57 

Bolagsvärde 38209529,34 

Eget kapital/aktie 2,019793595 

Kurs/eget kapital 0,282207054 

 

http://www.finance.yahoo.com/
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Bilaga 3-866  

Noteringskrav för Nasdaqs huvudlista i USA. 

Bilaga 3 

  
 

 

                                                           
66

 “Listningsregler USA på huvudmarknaden” https://listingcenter.nasdaqomx.com/assets/initialguide.pdf  Hämtat: 

2012-12-03 

https://listingcenter.nasdaqomx.com/assets/initialguide.pdf
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Fortsättning Bilaga 3 
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Fortsättning Bilaga 3 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 
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Fortsättning Bilaga 5 
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Bilaga 6 t-Test: Paired Two Sample for Means 

 Börsvärde svenska bolag 
  Variable 1 Variable 2  

Mean 1,32E+09 6,85E+08  

Variance 4,7E+18 6,35E+17  

Observations 15 15  

Pearson Correlation 0,32559   

Hypothesized Mean Difference 0   

Df 14   

t Stat 1,205526   

P(T<=t) one-tail 0,123991   

t Critical one-tail 1,76131   

P(T<=t) two-tail 0,247981   

t Critical two-tail 2,144787    

 

 

Bilaga 7 t-Test: Paired Two Sample for Means 

 P/E-tal svenska bolag 
  Variable 1 Variable 2 

Mean 12,81426 3,378055 

Variance 8814,364 1567,662 

Observations 15 15 

Pearson Correlation 0,069976  

Hypothesized Mean Difference 0  

Df 14  

t Stat 0,368015  

P(T<=t) one-tail 0,359183  

t Critical one-tail 1,76131  

P(T<=t) two-tail 0,718367  

t Critical two-tail 2,144787   
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Bilaga 8 t-Test: Paired Two Sample for Means 

 P/S-tal svenska bolag 
  Variable 1 Variable 2 

Mean 4,64418 1,334478 

Variance 117,0346 5,536299 

Observations 15 15 

Pearson Correlation 0,849454  

Hypothesized Mean Difference 0  

df 14  

t Stat 1,439221  

P(T<=t) one-tail 0,086035  

t Critical one-tail 1,76131  

P(T<=t) two-tail 0,172071  

t Critical two-tail 2,144787   

 

 

Bilaga 9 t-Test: Paired Two Sample for Means  

 P/CF-tal svenska bolag 
  Variable 1 Variable 2 

Mean 23,32821 318,4773 

Variance 3078,545 1405469 

Observations 15 15 

Pearson Correlation 0,096043  

Hypothesized Mean Difference 0  

df 14  

t Stat -0,96752  

P(T<=t) one-tail 0,174852  

t Critical one-tail 1,76131  

P(T<=t) two-tail 0,349704  

t Critical two-tail 2,144787   
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Bilaga 10 t-Test: Paired Two Sample for Means 

 Kassa/EK svenska bolag 
  Variable 1 Variable 2 

Mean 6,769907 1,69881 

Variance 322,806 1,015583 

Observations 15 15 

Pearson Correlation -0,06388  

Hypothesized Mean Difference 0  

df 14  

t Stat 1,087549  

P(T<=t) one-tail 0,147582  

t Critical one-tail 1,76131  

P(T<=t) two-tail 0,295164  

t Critical two-tail 2,144787   

 

Bilaga 11 t-Test: Paired Two Sample for Means 

 Börsvärde kinesiska bolag 
  Variable 1 Variable 2 

Mean 1,85E+08 2,3E+08 

Variance 8,24E+16 6,71E+16 

Observations 14 14 

Pearson Correlation 0,739533  

Hypothesized Mean Difference 0  

df 13  

t Stat -0,8379  

P(T<=t) one-tail 0,208614  

t Critical one-tail 1,770933  

P(T<=t) two-tail 0,417229  

t Critical two-tail 2,160369   
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Bilaga 12 t-Test: Paired Two Sample for Means 

 P/E-tal kinesiska bolag 
  Variable 1 Variable 2 

Mean 16,97319 8,255299 

Variance 293,7378 99,68189 

Observations 14 14 

Pearson Correlation 0,709462  

Hypothesized Mean Difference 0  

df 13  

t Stat 2,657869  

P(T<=t) one-tail 0,009857  

t Critical one-tail 1,770933  

P(T<=t) two-tail 0,019714  

t Critical two-tail 2,160369   

 

 

Bilaga 13 t-Test: Paired Two Sample for Means 

 P/S-tal kinesiska bolag 
  Variable 1 Variable 2 

Mean 4,652584 2,305853 

Variance 92,7418 21,06351 

Observations 14 14 

Pearson Correlation 0,956227  

Hypothesized Mean Difference 0  

df 13  

t Stat 1,622752  

P(T<=t) one-tail 0,064316  

t Critical one-tail 1,770933  

P(T<=t) two-tail 0,128631  

t Critical two-tail 2,160369   
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Bilaga  14 t-Test: Paired Two Sample for Means 

 P/CF-tal kinesiska bolag 
  Variable 1 Variable 2 

Mean 137,2836 19,79992 

Variance 55617,23 1263,195 

Observations 14 14 

Pearson Correlation -0,12192  

Hypothesized Mean Difference 0  

df 13  

t Stat 1,8109  

P(T<=t) one-tail 0,046659  

t Critical one-tail 1,770933  

P(T<=t) two-tail 0,093317  

t Critical two-tail 2,160369   

 

 

Bilaga 15 t-Test: Paired Two Sample for Means 

 Kurs/EK kinesiska bolag 
  Variable 1 Variable 2 

Mean 4,893197 1,697444 

Variance 30,432 3,460779 

Observations 14 14 

Pearson Correlation 0,746187  

Hypothesized Mean Difference 0  

df 13  

t Stat 2,774251  

P(T<=t) one-tail 0,007894  

t Critical one-tail 1,770933  

P(T<=t) two-tail 0,015789  

t Critical two-tail 2,160369   
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Bilaga 16 

Förändring av kurs på ett samt 2 år: 

Bolag Noteringsdatum 
Kurs 
noteringsdatum 1 år  

2 
år  % år 1 % år 2 

Svenska             

Nordic Service 
Parters 2008-01-15 80,5 8 15 

-
0,9006211 -0,81988 

Black Earth Farming 2009-06-22 26,8 22,4 23 
-

0,1641791 -0,12687 

Formpipe Software 2010-01-19 18,1 16,7 15 
-

0,0773481 -0,1547 

Swedol 2008-06-12 19 12,2 23 
-

0,3578947 0,184211 

Nordic Mines 2008-07-18 20 21,8 27 0,09 0,335 

AllTele Allmänna 
Svenska 
Telefonaktiebolaget 2009-06-15 11,8 17,6 20 0,4915254 0,686441 

Itab Shop Concept 2008-07-08 90 94,2 78 0,0466667 -0,13889 

Cloetta 2009-02-16 32,2 13 16 
-

0,5962733 -0,50621 

Electra Gruppen 2009-06-01 10 17,9 20 0,79 1 

eWork 2010-02-18 27 32,6 39 0,2074074 0,440741 

Sagax 2007-10-08 82,25 46 74 
-

0,4407295 -0,10638 

CellaVision 2010-05-31 13,7 12,9 17 
-

0,0620438 0,20438 

Odd Molly 2010-06-21 127,5 55,8 30 
-

0,5627451 -0,76471 

Naxs Nordic Access 
Buyout Fund 2010-06-07 31,8 30,5 30 

-
0,0408805 -0,04717 

Trigon Agri 2010-12-08 7,4 7,8 4,6 0,0540541 -0,37838 

Kinesiska             

Deer Consumer 
Products 2009-07-16 5,95 7,82 7,3 0,3142857 0,230252 

Yongye 
International 2009-09-02 6,89 7,47 5,5 0,08418 -0,20174 

QKL Stores 2009-10-21 21,05 16,5 2,9 -0,216152 -0,86318 

Gulf Resources 2009-10-27 9,59 8,42 2,1 
-

0,1220021 -0,77685 

China Advanced 
Construction 
Materials Group 2009-11-02 6,3 4,78 2,3 

-
0,2412698 -0,63333 

China XD Plastics 
Company 2009-11-27 10,78 5,7 5,2 -0,471243 -0,52134 
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China Yida Holding 2009-12-07 16 9,73 2,9 -0,391875 -0,81875 

L & L Energy 2010-02-18 7,83 7,49 2,5 
-

0,0434227 -0,68455 

SinoCoking Coal 
and Coke Chemical 
Industries 2010-02-18 8,8 11,3 2,9 0,2863636 -0,66591 

China Recycling 
Energy Corporation 2010-03-17 5,45 2,26 1,2 

-
0,5853211 -0,77982 

Biostar 
Pharmaceuticals 2010-04-23 15,3 5,25 1,8 

-
0,6568627 -0,88235 

Kingold Jewelry 2010-08-18 7,99 1,62 1,6 
-

0,7972466 -0,79474 

China HGS Real 
Estate 2010-09-13 4,4 1,6 0,3 

-
0,6363636 -0,92273 

NF Energy Saving 
Corporation 2010-10-01 6,25 0,76 0,8 -0,8784 -0,8704 

 

 


