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Sammanfattning 

Den här studien undersöker om det finns ett samband mellan betalningsmedel och utfall vid 

företagsförvärv. För att försöka mäta denna kvantitativa studie utfördes ett antal intervjuer för att 

få fram parametrar, specifikt tidsaspekten och hur ett lyckat förvärv definieras, detta eftersom det 

finns en avsaknad av standarder inom förvärvsutvärderingar. Slutligen användes fem år som 

utvärderingsperiod och tillväxten i rörelseresultat beräknat från den senaste årsredovisningen 

innan förvärvet och den femte årsredovisningen efter förvärvet. Informationen som analyserades 

var hämtad från databasen Zephyr där förvärven genomförda av svenska företag mellan åren 

2002 och 2007 togs med, vilket blev 134 stycken. Resultatet visade att det inte finns ett samband 

mellan betalningsmedlet och utfallet för förvärvet. Resultatet visade även att en stor del av 

förvärven med aktier var utförda om förvärvsobjektet hade ett negativt rörelseresultat. Detta 

indikerar att aktier är använda när det finns en uppfattad risk från förvärvaren, då representerar 

aktier alltså en riskdiversifiering. Under studien insåg vi att det inte är tillräckligt att endast 

studera siffror för att göra en rättvis bedömning av utfallet, utan istället bör en djupare analys på 

företagen och detaljerna runt förvärvet göras för en korrekt utvärdering. 
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Abstract 

This study researches the possibility of there being a link between the means of payment and the 

outcome of an M&A. To try and measure this quantitative study we performed a series of 

interviews to try and get the parameters to measure, specifically the time aspect and defining 

what a successful takeover is. This since there is a lack of standards regarding M&A evaluations. 

We ended up using the parameters of a five year evaluation-period and the growth in operating 

income calculated from the latest annual report pre-takeover and the fifth report post-takeover. 

The information we proceeded to analyze was attained from the company database Zephyr where 

we took all the completed acquisitions performed by Swedish companies between the years 2002 

and 2007, which amounted to 134 observations. The results showed that there is no connection 

between the means of payment and the outcome of the M&A. Also we observed that a great 

portion of the acquisitions with shares was performed if the target company held a negative 

operating income. Suggesting that shares are used when there is a perceived risk from the 

acquirer, and shares represent a risk diversification. Also realized during this study is that in 

order to evaluate a single performed acquisition, just looking at numbers isn’t enough to give a 

fair assessment of the outcome. Instead a deeper look at the companies and the specifics 

surrounding the deals would give a better foundation to evaluate the takeover. 
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1 Inledning 

 

I det inledande kapitlet ges läsaren en introduktion till ämnet, en redogörelse för problemet samt 

presentation av syftet med vår studie

 

1.1 Bakgrund 

Google köpte år 2006 Youtube för 1.65 miljarder USD i aktier
1
. 2012 förvärvade Facebook 

Instagram för 1 miljard USD, 300 miljoner USD kontant och 700 miljoner USD i aktier
2
. 

Microsoft köpte 2013 en del i Nokia för 5,44 miljarder USD kontant
3
. Dessa är bara några 

exempel på företagsförvärv och dagligen presenteras nya förvärv runtom i världen
4
. Antalet 

mergers and acquisitions, M&A, har under de senaste 30 åren ökat och likaså det totala värdet av 

förvärven
5
. Motiven till företagsköp kan variera; skapa stordriftsfördelar, öka intäkter, 

skattesköldar, marknadsandelar och andra strategiska avsikter, samtliga dessa avser att förbättra 

företagets finansiella värde. Det teoretiskt ökade finansiella värdet kan sammanfattas i en term, 

synergi, vilket antar att värdet på de två företagen tillsammans är större än företagens 

sammanlagda enskilda värde. Synergins värde bestäms förenklat av förändringen i intäkterna 

subtraherat med förändringen i kostnaderna och baseras således på en estimering av det nya 

sammanslagna företagets framtida prestationer och är inte ett definitivt faktum. Synergins 

huvudfunktion är för att utvärdera om förvärvet kommer att innebära en positiv ekonomisk 

utveckling. Förutom synergin kan företag även beakta en investerings net present value (NPV), 

detta skattas genom att ta bort premien från synergin och säkerställer att investeringen har en 

beräknad positiv effekt för företaget. Premien är ett uttryck som representerar den summa 

förvärvaren betalar utöver det faktiska företagsvärdet
6
. 

 

Ett företag kan integreras med ett annat på olika sätt; konsolidering, förvärv eller fusion, dessa 

kan benämnas friendly eller hostile. Detta bestäms av företagens inställning till 

sammanslagningen, är förvärvsobjektet negativt inställd till denna händelse men förvärvaren 

fortgår i sin strategi kommer detta att benämnas som hostile.
7
 Förvärven kan finansieras med 

interna alternativt externa medel, varav externa medel innebär betalning med aktieandelar eller 

lån, det vill säga finansierat från utomstående källor. Interna är via pengar från företagets tidigare 

                                                 
1
 Googlepress- “Google to acquire YouTube for $1.65 Billion in Stock”, Pressrelease 2006-10-09 

www.googlepress.blogspot.se  
2
 InsideFacebook- ”Facebook to acquire Instagram for $1B”, Pressrelease 2012-04-09 www.insidefacebook.com 

3
 Microsoft. ” Microsoft to acquire Nokia’s devices & services business, license Nokia’s patents and mapping 

services” Press release 2013-09-03 www.microsoft.com 
4
 Reuters-Mergers and acquisitions news feed www.reuters.com 

5
 Harding. D et al. Bain & Company “The renaissance in mergers and acquisitions: What do we do with all the 

cash?”  p.1. Figur 1 www.bain.com  
6
 Hillier. D et.al (2010) Corporate finance European edition,  McGraw-Hill 

7
 Ibid 
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erhållna likvida medel, det vill säga finansieringen kommer från företagets egna tillgångar. Den 

förvärvade tar emot aktieandelar, som skapas ur en nyemission, alternativt kontanter, vilket 

finansierats med likvida medel eller ett lån. Valet av betalningsmedel har historiskt skiftat, 

exempelvis ökade förvärven som involverade aktier som betalningsmedel med 50 % mellan 

perioden 1973-79 och perioden 1990-98, inom denna period ökade även andelen förvärv som 

betalades med enbart aktier
8
. I en studie på 1721 europeiska företagsförvärv från 2006 var 

fördelningen av betalningsmedel 54 % kontantbetalningar, 20 % aktiebetalningar och 25 % en 

mix av de två
9
.  

 

1.1.1 Betalningsmedlets signaler 

Ett förvärvs betalningsmedel kan enligt studier innebära en utsändning, avsiktligt eller 

oavsiktligt, av signaler från köparen, men även från säljarens sida
10

. Vad gäller betalningen är 

det viktigt att förstå vilka olika möjligheter som betalningsmedlet medför. En kontant betalning 

innebär en fast, oföränderlig och riskfri summa. Ett köp via aktier innebär potentiella rörelser i 

betalningens värde, detta kan fluktuera både positivt och negativt då värdet på betalningen är 

bunden till aktiekursen.  

 

En köpare som föredrar och trycker för att förvärvets betalning ska ske via aktier indikerar (1) att 

företaget inte har det finansiella välståndet inom organisationen för att ha möjlighet att finansiera 

med interna medel eller lån. Det kan också påvisa (2) att företagets aktie tros vara övervärderad. 

Det kan även (3) innebära en osäkerhet på förvärvet, ett köp med aktier innebär en delning av 

risken till det förvärvade företagets aktieägare. 

 

Om kontanter är det föredragna betalningsmedlet för köparen indikerar detta (1) en finansiell 

stabilitet hos företaget då de antingen innehar tillräckliga likvida medel för att genomföra köpet 

eller har ett utrymme för en skuldökning i deras kapitalstruktur. Alternativt (2) att företaget har 

en undervärderad aktie vilket skulle innebära att värdet som betalas nominellt för köpet skulle ha 

ett högre realt värde. 

 

Om de förvärvade företagen har en positiv tro på förvärvet och vad detta kommer att innebära 

har dessa starka incitament att önska en betalning via aktier. Värdet på betalningen kommer, i 

egenskap av att vara en aktie, att kunna fluktuera och detta skulle endast vara intressant för 

säljaren om tron på en positiv fluktuering existerar. Skulle tron vara på plus minus noll skulle 

kontanter vara att föredra då dessa är riskfria.  

 

                                                 
8
 Andrade. G, Mitchell. M, Stafford. E (2001) “New evidence and perspectives on mergers” Journal of economic 

perspectives, vol. 15(2) p.103-120 
9
 Martynova, M & Renneboog, L. (2006) "Mergers and acquisitions in Europé: The fifth takeover wave” Advances 

in corporate finance and asset pricing p.15-75 
10

 Bruslerie. D. L. H (2012) Corporate acquisition process: Is there an optimal cash-equity payment mix? 

International review of law and economics, vol. 32(1) p.83-94 
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En säljare som föredrar kontanter har antingen ingen uppfattning om framtiden för företaget 

alternativt en negativ tro på framtiden, kontanter är den säkra utvägen.  

 

Det är alltså värt att belysa signaleringen som sker under förhandlingarna, den asymmetriska 

informationen spelar här en stark roll och kan avslöja information om företagen.  

1.2 Problembakgrund 

År 2009 köpte Vattenfall Nuon, vilket i september2013har kostat Vattenfall 15 miljarder SEK i 

nedskrivningar
11

. Microsoft köpte 2007 aQuantive för 6 miljarder USD, två år senare hade alla 

aQuantive chefer slutat och teknologin övergavs
12

. 1991 köpte AT&T NCR för 7 miljarder USD, 

1995 sålde dem NCR-delen för 4 miljarder USD. Alla företagsförvärv som genomförs blir inte 

lyckade, vilket exemplifierades ovan. Det är i själva verket en stor andel av alla förvärv som 

tituleras misslyckade. Det är svårt att fastställa en siffra på hur många förvärv som går dåligt, det 

finns studier som visar att andelen misslyckade förvärv ligger på 75 %
13

. Medan andra studier 

säger att denna siffra har ett intervall mellan 40 och 80 %
14

. Variationen på studiernas resultat 

kan bland annat bero på urvalsmetoder, tidsramar och definitionen av lyckat respektive 

misslyckat förvärv. 

 

Det inkonsekventa användandet av tid och definition av utfallet inom M&A är ett problem då 

statistiken skiftar beroende av de valda parametrarna i undersökningarna. Det råder just nu en 

avsaknad av standarder för dessa parametrar vilket innebär att en stor förvirring kan uppkomma. 

Ett förvärv som genomförts har möjligheten att på kort sikt innebära sämre siffror men på lång 

sikt öka tillväxten i företaget, utfallet av ett M&A kan alltså definieras av tidsaspekten från när 

detta utvärderas. Det är även otydligt om vad som bedömer utfallet som till exempel lyckat, är 

det när förväntad synergi uppnås, eller är det ifall kassaflödesökningen innebär att företaget 

tjänar igen sin investering? Det är även osäkert om redovisningens rörelseresultat eller 

nettoresultat används vid finansiella utvärderingar av ett förvärv, om dessa siffror jämförs innan 

och efter fusionen. Men misslyckade förvärv innebär generellt att ett uppsatt mål inte har 

uppnåtts, vad målet än nu må mätas i. 

 

Ett misslyckat förvärv kan innebära flera implikationer för företaget i fråga, nedskärningar, 

nedskrivningar, finansiella bakslag och i extremfall företagsdöd. De tidigare nämnda exemplen 

på förvärv är bara en del av alla förvärv som fått ett negativt utfall, men exemplifierar problemet 

tydligt. Trots kunskap om beräkningar av synergier, uppköpsmetoder, premier och betalningssätt 

och integrering verkar det allmänt kända synergibegreppet 1+1=3 inte alltid bli tre. 

                                                 
11

 SVD. Eriksson.G, Hennel.L “Nyckelpersoner lägger locket på om Nuonaffären” 2013-07-31 www.svd.se 
12

 Business Insider, Jay Yarow ”The dumbest Acquisitions in the history of tech” 2011-08-17 

www.businessinsider.com 
13

 Sagner. J.S (2011) ”M&A failures: Receivables and Inventory May be Key” Journal of Corporate Accounting & 

Finance,  vol. 23(2) 
14

 DiGeorgio. M (2002) “Making mergers and acquisitions work: What we know and don’t know – Part 1” Journal 

of Change Management,  vol. 3(2) p.134-148 
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Det har gjorts ett flertal studier med avsikt att undersöka problemet om varför en så stor andel av 

förvärven inte får ett positivt utfall. Det finns olika teorier om vad som är anledningen till detta. 

En studie belyser att företagsledare belönas av ägarna vid aktivitet och sällan får stå till svars för 

konsekvenser då utfallet av ett uppköp kan ta en längre tid.
15

 Ett annat argument är att problemen 

är organisatoriskt grundade och har två huvudpunkter som brukar fallera. (1) Kulturella 

skillnader mellan de sammanslagna företagen och (2) Integrationsprocessens framgång. Här 

framhävs det att även om uppköpet är ekonomiskt lyckat, kommer framgången från hur företaget 

hanterat de nyerhållna resurserna, det vill säga hur företaget hanterar de tillgångar de erhållit via 

förvärvet är vad som kan avgöra det ekonomiska resultatet. 
16

 

 

Det finns många olika varianter för sätt att genomföra företagsköp, bland annat de som nämndes 

tidigare. En anledning till misslyckade förvärv skulle kunna vara att faktorerna inte går ihop med 

varandra, kanske motivet med ett förvärv och betalningsmedlet har ett samband. Forskning på 

ämnet om förvärv har visat att betalningsmedel kan skicka signaler och ge information om det 

uppköpande företagets verkliga aktievärde. Om en aktie är övervärderad finns det starka 

indikationer på att företaget kommer att erbjuda aktieandelar som betalningsmedel, detta blir en 

indirekt rabatt för köparen på bekostnad av aktieägarna i det uppköpta företaget
17

. Marknaden 

kan komma att inse att företaget ser aktien som övervärderad vilket kan mynna ut i ett justerat 

aktiepris därefter. 

 

Sammanfattningsvis finns många förklaringar som tas upp om varför misslyckade förvärv sker. 

Det verkar dock inte finnas någon undersökning på om val av betalningsmedel påverkar ett 

förvärvs utfall. Betalningsmedlet kan representera en köpares tro på det egna företaget, den 

informationen kommer till marknaden och tolkas på ett visst sätt. Kan detta då vara en grund till 

en framgång eller ett misslyckande? Kan betalningsmedlet indikera någonting större om de 

involverade företagen? Informationsasymmetrier härleder att betalningsmedlet kan indikera 

information om företagens finansiella tillstånd och deras uppfattning om företagens framtid
18

. 

Det är detta vi kommer att grunda vår studie på, med följande problemformulering; 

 

 Finns det ett samband mellan betalningsmedlet och utfallet av ett M&A? 

1.3 Undersökningsfrågor 

1. Vilka betalningsmedel används vid företagsförvärv, aktier, kontanter eller en mix? 

2. Hur bestäms ett M&A som lyckat eller misslyckat?  

3. Efter hur lång tid går det att avgöra om ett förvärv är lyckat respektive misslyckat? 

                                                 
15

 DiGeorgio. M (2002) “Making mergers and acquisitions work: What we know and don’t know – Part 1” Journal 

of Change Management,  vol. 3(2) p.134-148 
16

 Chakravorty. J (2012) “Why do mergers and acquisition quite often fail?” Advances in Management, vol. 5(5) 
17

 Myers. S.C & Majluf. N.S (1984) ”Corporate financing and investment decisions when firms have information 

that investors do not have” Journal of financial economics, vol. 13 (2) p.187-221 
18

 Bruslerie. D. L. H (2012) “Corporate acquisition process: Is there an optimal cash-equity payment mix?” 

International review of law and economics, vol. 32(1) p.83-94 
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4. Hur ser fördelningen ut mellan lyckade respektive misslyckade förvärv per betalningsmedel? 

1.4 Syfte 

Vårt syfte med denna studie är att se om det finns ett samband mellan betalningsmedel och 

utfallet av M&A. 

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till företagsförvärv som gjorts av svenska företag under perioden år 

2002-2007, där uppköpet har inneburit ett slutgiltigt 100 % ägande. Köpet ska ha skett med 

betalningsmedel i form av aktier, kontanter eller en kombination av dessa två. Företagen som 

förvärvar ska även endast ha gjort ett företagsförvärv inom tidsintervallet.  

1.6 Disposition 

Kapitel 1 – Inledning 

Kapitlet introducerar ämnet genom en bakgrund som sedan problematiseras och avslutas i en 

problemformulering med undersökningsfrågor, vidare presenteras även studiens syfte samt 

avgränsningar. 

Kapitel 2 – Metod 

Här redogörs för studiens metodval, tillvägagångssätt, reliabilitet, validitet samt kritik av metod 

och källor. 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 

Presentation av applicerbara teorier samt tidigare forskning på undersökningsämnet. 

Kapitel 4 – Empiri 

Resultatet från intervjuerna och datainsamlingen presenteras, detta i form av tabeller och 

diagram för att ge läsaren en tydligare bild. 

Kapitel 5 – Analys 

Resultaten från undersökningen kopplas samman med teorier och tidigare forskningar. 

Kapitel 6 – Slutsats 

Utifrån resultaten och analysen presenteras här studiens slutsatser. 

Kapitel 7 – Förslag på vidare forskning 

Efter utförd studie presenteras här förslag på ytterligare forskningsområden 

Kapitel 8 - Slutdiskussion 

Kritik och reflektioner gällande uppsatsen i helhet presenteras här  
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2 Metod 

 

I detta avsnitt förklaras valet av metod samt tillvägagångssättet för att genomföra denna studie. I 

slutet tas även kritik upp gällande metod och källor.

 

2.1 Metodval 

Inom forskning finns det två olika huvudgrupper för hur en studie genomförs, kvantitativ och 

kvalitativ. Den kvantitativa studien syftar till en bredare studie där den insamlade data ofta består 

av siffror, till skillnad mot den kvalitativa som är smalare och mer djupgående samt att 

datainsamlingen består av mer beskrivande ord. Den kvantitativa forskningen ger en möjlighet 

till att generalisera resultatet och är även lämplig när ett samband undersöks, medan kvalitativa 

undersökningar har möjlighet att ge en djupare förståelse för ett fenomen.
 19

. 

 

Utgångspunkten i vår studie var att få en uppfattning om hur och när en utvärdering av ett 

förvärv kan genomföras. Då det saknas tydliga standarder för detta ansåg vi det därför lämpligt 

att utföra öppna intervjuer för att kunna få en djupare förståelse på området. 

 

Informationen från den kvalitativa delen applicerades sedan på studiens kvantitativa del. 

Användningen av båda dessa metoder brukar benämnas metodkombination och ett av 

huvudsyftena med kombinationen är just att komplettera varandra
20

. Den kvantitativa metoden 

användes för att studera om det existerar ett samband mellan våra två variabler, betalningsmedel 

och utfall. Denna metod var även lämplig då vi var intresserade av ett stort urval med kvantitativ 

data i form av siffror som sedan skulle kunna generaliseras. 

 

Då vår forskning huvudsakligen är kvantitativ innebär detta att den genomförda studien har en 

deduktivt ansats. En sådan ansats innebär att studien utgår från teori, ofta tas en hypotes fram ut 

teorin för att sedan testas om det finns empiriska stöd för teorin i verkligheten
21

. 

 

2.2 Utförande av intervju 

Totalt genomfördes fyra stycken intervjuer. Två av dessa var semistrukturerade, en via telefon 

(Ola Weibull, Lars Weibull AB) och en personlig (Magnus Lövdén, Skarpa AB), med 

företagsrådgivare med stor erfarenhet inom M&A för att få en tydligare uppfattning om hur 

företagsförvärv bedöms. För fullständig intervjumall för dessa intervjuer se bilaga 1. En 

semistrukturerad intervju innebär att intervjuaren har ett antal punkter som ska behandlas men att 

ordningsföljden på dessa är mindre viktigt samt att det finns utrymme för intervjupersonen att 

                                                 
19

 Denscombe. M (2010) Forskningshandboken, Lund, Studentlitteratur AB 
20

 Ibid 
21

 Bryman. A & Bell. E (2003) Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö, Liber AB 
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utveckla sina tankar och idéer även utanför de fastställda punkterna
22

. Ytterligare en intervju 

utfördes, denna via mail och med ett mindre företag inom företagsrådgivning (Erik Arvidsson, 

Censor AB). Denna intervju hade inte lika stort omfång som de tidigare utan fokuserade på de 

två huvudfrågorna för intervjuerna; 

 

 Efter hur lång tid utfallet av ett förvärv kan bestämmas? 

 Vad avgör ett lyckat alternativt misslyckat utfall? 

 

Ytterligare ett mindre företag som är verksamma inom rådgivningsbranschen kontaktades, men 

de refererade oss till två redan intervjuade företag. Vi har valt att ha med denna åsikt för att 

ytterligare stärka dessa företags ståndpunkter i frågorna. För att bekräfta vissa uppgifter som dök 

upp i intervjuerna gällande amorteringskrav samt för att få en banks syn på företagsköp 

kontaktades en bank (Fredrik Andersson, Svenska Handelsbanken AB) och ovannämnda frågor 

ställdes.  

 

2.3 Urval 
För att samla in den analyserade sekundärdatan har Bureau van Dijks databas Zephyr använts. 

Där söktes främst information om förvärvets tidpunkt och betalningsmedel; kontanter, aktier 

eller en mix. För att bedöma utfallet av förvärvet studerades företagens årsredovisningar, EBIT 

specifikt, EBIT för båda företagen innan förvärvet genomfördes samt fem år efter. De två 

företagens pre-förvärvs EBIT ställdes därmed mot EBIT för förvärvsföretaget fem år senare. En 

femårsperiod användes för att detta är det maximala amorteringskravet som banker ställer på 

företag som skuldfinansierat ett förvärv
23

. Då vi skulle kunna se ett resultat efter fem år, det vill 

säga senast ha tillgång till 2012 års årsredovisning var det senaste året som studerades 2007. Det 

första året var 2002, då vi fann det mycket svårt att hitta årsredovisningar tidigare än det. 

Därmed innefattar studien de företagsförvärven som utförts av svenska företag mellan år 2002 

och år 2007 som resulterat i ett slutgiltigt 100 % ägande. EBIT valdes att användas då detta är ett 

nyckeltal som representerar de värden som justeras i en synergiberäkning för att bestämma om 

investeringen har möjlighet till ett positivt utfall. EBIT är även centralt vid förvärv då 

betalningsstorlek ofta benämns som en multipel på EBIT. Detta nyckeltal har använts då vi utgått 

från att förvärven främst görs för att förbättra verksamhetens resultat genom ökade intäkter eller 

minskade kostnader. 

2.4 Bearbetning av data 
En naturlig del för företag är att med tiden växa, detta behöver inte nödvändigtvis ske genom 

olika strategiska val som företaget i sig gör. En del av tillväxten kan exempelvis tillskrivas en 

växande marknad eller en växande konsumtion. Därför valde vi att justera EBITär5 för 

normaltillväxten inom landet. För denna justering användes BNPs förändring per år procentuellt. 

                                                 
22
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Samtliga inhämtade belopp konverterades till SEK baserat på redovisningsdagens växelkurs. För 

att beräkna om ett förvärv blev lyckat eller misslyckat användes följande formel. 

 
Formel 1 - Utfallsformel 

Utfall = EBITAB 5 ÅR -  ((EBITA år -1+EBITB år -1 ) ×(1+ ΔBNP 5 år)) 

 

De utfall som blev positiva i den beräkningen benämndes som lyckade förvärv och de negativa 

som misslyckade. De företagsförvärv där förvärvaren gått i konkurs under de kommande fem 

åren har benämnts som ett negativt förvärv.  

 

2.5 Hypotesprövning 

För att ta reda om ett samband föreligger mellan betalningsmedlet och utfallet av M&A 

formulerades en hypotesprövning.  

 

H0 - Det finns inte ett samband mellan betalningsmedel och utfall av M&A. 

H1 - Det finns ett samband mellan betalningsmedel och utfall av M&A. 

 

Testen kan utföras på olika sätt men strukturen på testen är densamma. Först formuleras en 

nollhypotes, H0, och en mothypotes till denna, H1. Efter det bestäms den signifikansnivå som 

anses acceptabel, det vill säga vilken risk det är att förkasta nollhypotesen trots att den är sann. 

Denna nivå mäts vanligen på 5 % eller 1 %.  Det går även att använda sig av nollhypotesens p-

värde. Är detta mindre än 0,1 % föreligger ett mycket starkt stöd för mothypotesen, men om p-

värdet är större än 5 % finns det ingen statistisk signifikans och nollhypotesen kan i sådana fall 

inte förkastas. Sedan utförs testet för att se om nollhypotesen ska förkastas eller inte. Då vi ville 

pröva om det finns ett samband mellan två variabler genomfördes ett χ
2
-test. χ

2
 är ett test som tar 

hänsyn till ett ojämnt antal observationer per grupp och är applicerbar på nominella variabler. 

Genom ett sådant test visas det om ett samband är verkligt eller endast beror på slumpen.
24

 

Variablerna som användes i testet var utfallet av förvärvet, lyckat eller misslyckat, och 

betalningsmedlet, aktier, kontanter eller mix. Ett χ
2
-test beräknas genom följande formel 

Formel 2 - χ2 formel 

∑
(𝑂−𝐸)2

𝐸
 

Där O är det observerade värdet och E det förväntade. χ
2
-värdet jämförs sedan med det kritiska 

värdet som fås fram genom antal frihetsgrader för att kunna bedöma om nollhypotesen ska antas 

eller förkastas.
25

 Detta test genomfördes med det statistiska datorprogrammet SPSS och 

studerade nollhypotesens p-värde samt det kritiska värdet på signifikansnivåerna 5 % och 1 %.  

 

                                                 
24
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2.6 Reliabilitet 
Reliabilitet innefattar tillförlitligheten i en studie, om undersökningen skulle göras om skulle i så 

fall resultatet bli likadant.
26

 Vi anser att vår studie inte har en hög reliabilitet. Parametrarna som 

studien baserades på grundades från intervjuer. Intervjuernas information angående parametrarna 

var inte i klarspråk angivna, mycket på grund av att svaren som tillsynes kan vara enkla 

egentligen besitter en stor komplexitet. Detta innebär från vår sida att tolkandet av svaren 

förenklats för att kunna anpassa dessa på en kvantitativ studie. Parametrarna som valdes skulle 

troligtvis skifta beroende på vem som utförde studien och med skiftande parametrar finns även 

möjligheten för ett annorlunda tolkat utfall av förvärven.  

 

Vi misstänker att databasen som använts inte innefattar samtliga registrerade företagsköp, då 

vissa uppsökta årsredovisningar har innehållit information om ytterligare förvärv som företagen 

genomfört, vilket kan ha en påverkan på reliabiliteten. Detta kan innebära att förvärv som 

egentligen skulle blivit bortfall via kravet på att endast ha genomfört ett förvärv, ändå är med i 

urvalet. Studiens resultat kan även den påverkas av vilken databas som undersökningen baseras 

på då olika databaser kan besitta olika registrerade företagsförvärv.  

2.7 Validitet 
Validitet innebär att rätt variabler undersöks i en studie och detta benämns som intern validitet. 

Huruvida resultatet kan generaliseras eller inte benämns som extern validitet.
27

 Vi anser att den 

interna validiteten i vår studie är hög då vi har säkerställt validiteten via specifika 

undersökningsfrågor som är bra utformade för att tillhandahålla oss information för 

huvudfrågeställningen. Validiteten kan även benämnas som lägre då vi har undersökt företagens 

EBIT för att bedöma utfallet, vilket inte säkert är en relevant siffra och att vi då inte har mätt rätt 

sak för att bedöma utfallet. Tveksamheten med detta leder även till att det kan bli svårt att 

generalisera vårt resultat.  

 

Ett kriterium som användes var att förvärvet skulle sluta med ett ägande av 100 %. Detta innebär 

att det är data om EBIT från senaste årsredovisning från båda parter som används, även om det 

var när ägandet gick från 98 % till 100 %. Det vore i en situation som denna eventuellt bättre att 

använda data från när företaget gick från 0 % till 98 %. Vidare är tidsperspektivet, likt EBIT, i 

grunden en relevant mätbas, då EBIT är pengar och tidsperspektivet i år. Det är osäkert ifall 

EBIT är den mest relevanta siffran för en generalisering, likaså om fem år är relevant då ett 

egentligt utfall kan bero mycket på faktorer som storleken på förvärvet, hur aggressivt det nya 

företaget integreras och konjunkturläge exempelvis.  

 

Vi har använt oss av en utveckling på BNP som en bas att mäta vad egentlig standardutveckling 

för ett företag ska vara under given period. Ett mer korrekt sätt skulle kunna vara att se på 
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historisk tillväxtdata för företaget innan förvärvet för att estimera en relevant uppskattad 

tillväxttakt även givet konjunkturlägesutvecklingen.  

2.8 Metodkritik 

Då vi i vår studie antagit att EBIT är ett resultat på hur ett företagsförvärv har gått, kan det leda 

till ett resultat som inte är helt representativt. Detta för att företagens intäkter och kostnader kan 

påverkas av så mycket mer än bara ett förvärv. Vi har även studerat förvärvens utfall fem år efter 

genomförandet, vilket även kan kritiseras. En lämplig metod hade varit att studera företagens 

EBIT, kanske även nettoresultatet, under alla dessa fem år för att försöka se en ekonomisk 

utveckling. Under vissa femårsperioder inföll även 2008, en finanskris, vilket kan ha påverkat 

företagen dåligt utan att det behöver vara på grund av förvärvet.   

Då ingen av våra intervjuade kunde säga någon konkret metod för att mäta ett M&A eller vid 

vilken tidpunkt detta är lämpligt borde det kanske ha utförts fler intervjuer för att eventuellt få 

mer information om detta. Det hade kanske inneburit att vi inte hade använt oss av EBIT som 

parameter.  

Databasen som använts utgör sig för att vara den mest omfattande databasen gällande 

företagsförvärv, men vi kan inte vara helt säkra på att alla företagsförvärv finns registrerade där 

och att vi i så fall inte fått ett fullständigt förvärvsregister. Att komplettera med information från 

ytterligare en databas hade varit fördelaktigt, förutsatt att denna skulle innehålla fler förvärv 

vilket skulle ge möjligheten till ett mer omfattande urval. 

I undersökningen har ingen hänsyn tagits till skillnaden mellan företagens storlek. Om det 

förvärvande företaget var betydligt större än det förvärvade påverkade kanske förvärvet inte i 

samma utsträckning som det skulle gjort om företagen varit mer jämnstora.  

BNP har vissa brister vad gäller kopplingen till ett företags tillväxt, exempelvis finns det svenska 

företag som är aktiva utomlands och tillika utländska aktörer som är verksamma i Sverige. 

Kopplingen kan endast ske fullt ut i en sluten ekonomi. Mer korrekt hade kanske varit att 

använda oss av specifika tillväxter för varje bransch för att få en bättre bedömningsgrund. 

2.9 Källkritik 

Vi anser överlag att den information som erhållits från intervjuerna, databasen samt 

årsredovisningarna är korrekta och tillförlitliga. Men för att helt säkerställa att informationen 

från intervjuerna var korrekta kunde fler intervjuer ha utförts för att försöka finna ett 

genomgående tema i tankegångarna. Databasens tillförlitlighet trots, dess eventuella 

ofullständiga register, anser vi som god, databasen är världsledande inom publicering av 

företagsinformation och detta ser vi som något trovärdigt. Årsredovisningar kan i vissa fall löpa 

en risk för att framställa förskönade siffror, framförallt där redovisningsprinciper och lagar inte 

är lika strikta som exempelvis de svenska. Detta är förhoppningsvis inte ett direkt problem då 

undersökningen endast innefattat ett fåtal utländska bolag där EBIT tagits ur årsredovisningen 
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3 Teoretisk referensram 

 

I det här kapitlet redogörs för teorier samt tidigare forskning inom ämnet, som även kopplas till 

undersökningen. Eventuell kritik presenteras samt en motivering för val av teorier.  

 

3.1 Pecking order-teori 

Pecking order-teorin relateras till valet av finansiellt medel som används vid en investering, 

baserat på de kapitalkostnader som finansieringsmedlet medför. Ett företag som önskar att göra 

en investering med positivt NPV (utgångspunkten för alla investeringar) har ett antal olika 

möjligheter att finansiera detta. Pecking order-teorin, framtagen av Majluf & Myers värdesätter 

dessa alternativ i en lista på det mest önskvärda sättet ur kapitalkostnadssynpunkt.
28

 

 

1) Interna medel 

Likvida medel som företaget erhållit från tidigare års resultat prioriteras att användas utan att 

generera ytterligare kapitalkostnader som relateras till investeringens isolerade händelse. Detta 

sätt ska enligt Pecking ordern utnyttjas till maximal kapacitet av företaget innan andra medel 

övervägs.
29

 

 

2) Skuldmedel 

När de interna medlen är förbrukade ska företaget välja att finansiera investeringen med skulder. 

Argumentet till varför detta prioriteras framför nyemission är att en skulds kapitalkostnad har ett 

slut vid sista amorteringen, värdet på lånet uppgår till den lånade summan multiplicerad med en 

given fast räntesats än en nyemissions. En skuld ger ett fast belopp som ska betalas tillbaka inom 

en överskådlig tid med en tillkommande räntesats. En positiv effekt som en skuld även innebär är 

potentialen till skatteskölden som skapas för företaget. Detta innebär en sänkning av 

skattebeloppet då beskattningen sker på EBIT och baserat på EBIT subtraherat med skuld.
30

 

Detta är grunden i Tradeoff-teorin som presenteras senare i kapitlet. 

 

3) Aktier/Nyemission 

När kapitalstrukturen inte tillåter att mer skulder erhålls, är nyemittering av aktier det sista 

alternativet. Kapitalkostnaden som följer en nyemittering baseras på investerares 

avkastningskrav. Detta avkastningskrav realiseras via aktieutdelningar. Aktieutdelningar 

                                                 
28

 Myers. S.C & Majluf N.S (1984) ”Corporate financing and investment decisions when firms have information that 

investors do not have” Journal of financial economics, vol. 13 (2) p.187-221 
29

 Ibid 
30
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förväntas från investerare att växa med tiden, i evighet. Kapitalkostnaden kommer vid 

nyemission att bli högre än vad en banks avkastningskrav via ränta blir.
31

 

 

Pecking order-teorin innefattar alltså att det billigaste alternativet är det mest önskvärda. Detta 

appliceras även inom företagsförvärv och hur detta ska finansieras. Då det vid företagsförvärv 

finns två egentliga betalningsmedel, oavsett hur dessa finansierats, kontant eller via aktier. 

Kontanter har ingen möjlighet för fluktuationer. Aktier har detta i och med dess egenskap av att 

kunna vara över eller undervärderad. När förvärvarens aktie är övervärderad finns det incitament 

för köparen att använda detta som betalningsmedel, då betalningen kan vara värd mindre än det 

siffror som anges.
32

 Ett exempel på detta visas nedan. 

 
Figur 1 - Informations asymmetri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Egenkomponerad 

 

 

Denna asymmetriska information är en grundpelare inom Pecking order-teorin, vilket diskuteras 

i nästa avsnitt i teoridelen. 

 

Pecking ordern har sin grund i hur en investering bör finansieras ur kostnadssynpunkt och har 

hittills inget uttalat samband med investeringens andra delar som till exempel utfallet. Teorier 

runt betalningsmedlet är dock relevanta då detta är en av variablerna som undersöks i studien. 

 

3.2 Asymmetrisk information 

Information är en viktig resurs inom alla former av investeringar, desto mer information du 

innehar, desto bättre blir beslutsgrunden. Asymmetrisk information talar då om den information 

en person har gällande något, som någon annan inte besitter. Detta är antitesen till teorin om 

perfekt information. Den asymmetriska informationen gör alltså att en köpare eller säljare av 

exempelvis ett företag, besitter fördelaktig information gentemot motparten. Vet det uppköpta 

företaget om att aktierna är värda mindre än vad som bjuds för företaget ökar exempelvis 

                                                 
31

 Myers S.C & Majluf N.S(1984) “Corporate financing and investment decisions when firms have information that 

investors do not have” Journal of financial economics, vol. 13 (2) p.187-221 
32

 Ibid 

Företag A ska köpa företag B för en summa på 200 USD och företag A:s aktievärde är 

övervärderad och ser ut som följande. 

 

Företag A börsvärde 20 USD / aktie 

Företag A realt värde 10 USD / aktie 

 

Företag A köper företag B för 10 stycken aktier, då börsvärdet är 20 USD, men enligt 

företag A är deras aktie endast värd 10 USD vilket leder till en indirekt rabatt på 100 

USD. 
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premieandelen, detta vet således inte förvärvaren om. Detta går även åt andra hållet, vet 

förvärvaren om att dess aktier är övervärderade och initierar ett köp där aktier blir betalmedlet 

kommer företaget att erhålla en rabatt på uppköpsobjektet. Detta är inte specifikt för M&A 

aktiviteter, det kan vara företag mot kund, kund mot företag, men dess mest aktuella tillämpning 

är när information är fördelaktig att ha. 
33

 

 

Denna teori utgår ifrån att marknaden inte är effektiv, det vill säga att all information inte finns 

tillgänglig för alla parter. Det finns forskare som hävdar att marknaden är effektiv och det finns 

även de som menar att marknaden är ineffektiv. I denna studie antas det att marknaden inte är 

effektiv och därmed att möjlighet till asymmetrisk information existerar.  

 

3.3 Synergi 
Det skapade värdet som ett företagsköp förutsätts ha benämns synergi. Synergieffekten vid ett 

företagsförvärv innebär att det värde som de två företagen tillsammans har gentemot värdet de 

två företagen har separat tillsammans.
34

 

 
Formel 3 - Synergi 

Synergi = VAB - (VA + VB) 

 

Denna värdeökning som synergin representerar kommer någonstans ifrån, detta benämns som 

change in cash flow (förändrig i kassaflödet) och kan förklaras med formeln nedan.
35

 

 
Formel 4 - Change in cash flow 

ΔCF = ΔRevenue - ΔCosts - ΔTaxes - ΔCapital Requirements. 

 

Vid förvärv sker ett uppköp av objektens aktier, det pris som betalas utöver aktiernas värde 

benämns som köpets premie och kan förklaras genom följande formel.
36

 

 
Formel 5 - Premieberäkning 

Premie = Betalt värde - faktiskt värde 

3.4 Trade off- teorin 

Denna teori baseras på en avvägning som företag gör då de bestämmer hur företaget ska 

finansieras. Kapitalstrukturen är grunden, ett företag kan finansiera en investering med skulder 

eller eget kapital, och beroende på vilket som väljs ändras fördelningen i kapitalstrukturen. 

                                                 
33
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Finansiering via skulder innefattar två viktiga faktorer, en reducering av ett företags kostnader i 

form av en skattesköld och en ökad finansiell osäkerhet och risk för konkurs som medföljer en 

höjning av skuldsättningsgraden inom företaget. Marginalfördelen som ges via skatteskölden 

avtar vid varje given höjd nivå av skuldsättningsgrad. 
37

 

 
Figur 2 - Trade off modell 

 

Källa: Hillier et.al (2010) Corporate Finance 

I diagrammet ovan illustreras det grundläggandet antagandet inom Trade off -teorin. 

Denna teori visar hur företagen, köparen i vårt fall, vid förvärv kan ha incitament till de olika 

betalningsmedlen, men likt Pecking order-teorin säger denna inget om hur finansieringsvalet 

påverkar till exempel utfallet av en investering.  

3.4.1 Kapitalstruktur 

Ett företag kan finansieras med skulder och eget kapital, det är denna fördelning som benämns 

som kapitalstruktur. Vid en justering av någon av dessa poster ändras således kapitalstrukturen i 

företaget där skulder och eget kapital tillsammans utgör 100 % av företagets kostnadsbärande 

finansiering. Företagen använder sig av en kapitalstruktur som de själva anser lämpligast utifrån 

företagets egna premisser.
38

  

3.5 Signalering 

Den grundläggande delen i teorin om Signalering är sambandet mellan företagets tro på sin 

vinstmöjlighet och skuldsättningsgrad. Ett företag som förväntas nå ett lågt vinstresultat kommer 

att inneha en låg skuldsättningsgrad medan ett företag med stora vinstmöjligheter kommer sikta 

                                                 
37
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på en högre grad av skulder. Då ökade lån ger större skattesköld, har ett företag med högre 

vinstpotential mer att vinna på att öka lånen. En ökning av skulder kan därmed ge en positiv 

signal om företaget till investerare och andra intressenter. Detta grundas även i teorin om 

asymmetrisk information, där ledningen vet mer om företaget än vad marknaden gör.
39

 

 

Denna teori menar då på att företag med hög vinst har större incitament att lånefinansiera en 

investering än de med lägre resultat. Detta går att ifrågasättas då företag med lägre vinster kanske 

är i större behov av lån för att få ihop kapitalmängden för en investering. 

  

3.6 Teorisammanfattning och tillämpning 

Valet av betalningsmedel vid ett företagsförvärv kan härledas till ovan nämnda teorier. Om ett 

företag i praktiken resonerar som teorierna implicerar är inte säkert, säkert är dock att det endast 

finns ett fåtal sätt att finansiera investeringen och det finns endast ett fåtal medel som 

betalningen kan ske med. Dessa nämnda teorier har olika antaganden om vad som påverkar valet 

av betalningsmedel vid ett företagsförvärv. Pecking order-teorin antar att kapitalkostnaden är 

beslutsgrunden för val av betalningsmedel och Trade off-teorin antar att en ökad marginal på 

vinsten och ökat företagsvärde är det beslutsgrundande. Synergiteorin antar att ett uppköp endast 

sker vid ett ökat värde de två företagen skapar tillsammans utöver de separata värdena. Teorin 

om Asymmetrisk information menar att just förekomsten av asymmetrisk information kan vara 

grundläggande vid val av betalningsmedel, då till exempel en övervärdering av förvärvarens 

aktie talar för att köp med aktier kommer att förespråkas av förvärvaren. Ett grundläggande 

antagande inom Signalering är att valet av betalningsmedel kan sända ut signaler till marknaden 

om företagets finansiella tillstånd, vilket kan leda till att det kan påverka förvärvarens val av 

betalningsmedel. Fördelningen på betalningsmedlen kan kopplas samman till Pecking ordern 

som menar på att andelen kontanter bör vara störst och andelen som betalas med aktier minst, 

sett ur kapitalkostnadssynpunkt. 

3.7 Tidigare forskning 

 

3.7.1 Deviation from the target capital structure and acquisition choices 

-Vahap. B. Uysal  

I artikeln undersöks hur företagets kapitalstruktur påverkar företagets handlingar, bland annat hur 

denna påverkar valet av ett betalningsmedel vid ett företagsförvärv. Studien innefattade förvärv 

som gjorts av amerikanska (USA) företag på andra amerikanska företag under tidsperioden 

1990-2007. Författaren sätter som krav på urvalet att det förvärvade företagets värde ska som 

lägst vara 1 % av förvärvarens värde. Resultatet visar att det finns ett starkt samband mellan 

betalningsmedel och kapitalstruktur. Företag med en för hög skuldsättningsgrad tenderar till att 

sällan förvärva med kontanter, vilket inkluderar så väl köp med 100 % kontanter och en 

                                                 
39
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delsumma. Detta beror bland annat på att det är svårt att få tillgång till ökad lånekapacitet med en 

hög skuldsättningsgrad. Istället används ofta nyemitterade aktier för att reducera 

skuldsättningsgraden och nå den önskvärda kapitalstrukturen. Det påvisas även att det finns ett 

positivt samband mellan företag med låg skuldsättningsgrad och att de förvärvar med kontanter. 

Företag med hög skuldsättningsgrad tenderar allmänt till att göra färre företagsförvärv, dock har 

marknadens reaktion på ett tillkännagivande av ett sådant företag visats positivt. Ur detta kan 

tydas att förvärven dessa företag gör är genomtänkta och utvalda. 

Studien visar även på att företagets storlek påverkar valet av betalningsmedel. Större företag 

föredrar oftare att betala med kontanter, då deras kassaflöden är mer stabila samt att de har större 

möjlighet att låna jämfört med mindre företag. Om företagets aktier är övervärderade tenderar 

företag också till att vilja betala med aktier.
40

 

 

3.7.2 Corporate acquisition process: Is there an optimal cash-equity payment 

mix? 

-Hubert de la Bruslerie 

Informationsasymmetriers inverkan på ett företagsförvärv är en balansgång av signaleringar. Ett 

spridande av risk och osäkerhet från förvärvarens sida innebär en föredragen betalning via aktier. 

Detta innebär inte ett problem så länge den förvärvade känner en tilltro till vad förvärvet 

framtidsutsikter är. En uppfattad risk från förvärvarens sida kommer emellertid via 

betalningsmedlet att kunna uppfattas från de förvärvades sida, vilket i sin tur innebär att de 

eventuellt omvärderar sin framtidstro på förvärvet. Artikeln undersöker vad som kom att kallas 

optimal cash-equity payment mix, den optimala fördelningen mellan kontanter och aktier. Denna 

optimala fördelning representerar en delning av residualriskerna och sammankopplar ekonomisk 

osäkerhet till informationsrisker. Förväntningar på en synergivinst över lägsta gränsen ska leda 

till en 100 % kontant betalning från köparen. Betalningar som sker med en fördelning mellan de 

två medlen avser att skapa en balans mellan en riskdelning och de estimerade förtjänsterna. Den 

variabeln som gör att en betalning bör utföras fullt ut via de två extrempunkterna är 

informationsasymmetrin, hur extrem den är och hur förhållningssättet till att delge dessa är. Han 

nämner även att det finns en stor sannolikhet att förvärvaren besitter mer information om 

förvärvsobjektet än säljaren.
41

 

3.7.3 Taking stock or cashing in? Shareholder style preferences, premiums and 

the method of payment 

- Burch. T, Nanda. V, Silveri. S. 

                                                 
40
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41
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Ämnet som undersöks är förvärv via aktier och hur stor premiedelen i förvärvet är. Studien 

innefattar alla genomförda förvärv mellan 1981 och 2006 från Thomson Financial’s SDC 

Platinum database. Urvalet innefattar offentligt gjorda förvärv i USA. Ett förvärv har visats via 

tidigare forskningar att när förvärvet betalas med aktier, finns det belägg för att förvärvaren 

antingen har en högre värderad aktie, men även att det nyligen varit en uppgång på aktiekursen. 

Detta är från köparsidan, från säljarsidan finner författarna av artikeln att ett aktier-för-aktier bud 

är troligare att accepteras om säljarna har skattefördelar i att ta emot detta istället för kontanter. 

På grund av dessa eventuella skattefördelar visas att en 8 % lägre premie kan betalas av 

förvärvarna. En stor punkt författarna vill belysa är att det är en större sannolikhet att betala via 

aktier om den förvärvade är ett tillväxtföretag. Det är alltså de uppköpta aktieägarnas privata 

finanser som kommer att delvis styra vilket betalningsmedel som föredras.
42

 

 

3.7.4 Mergers and acquisitions in Europe: The fifth takeover wave 

-Martynova. M & Renneboog. L 

Författarna studerade 1721 företagsförvärv från 2006. Urvalet var europeiska företag från 

Kontinentaleuropa och Storbritannien. Betalningsmedlets fördelning i studien var 54 % 

kontantbetalningar, 20 % aktiebetalningar och 25 % en mix av de två. Författarna fann att 

förvärv förväntas skapa förvärvssynergier, då vid tillkännagivandet av förvärven innebär med 

statistiskt signifikans att det förvärvade företaget genererar en överavkastning på 9,13 % och för 

förvärvaren 0,53 % 
43

 

3.7.5 Determinants of the medium of payment used to acquire privately-held 

targets 

-Madura. J & Ngo. T 

Författarna fann att när informationsasymmetrierna inom ramen för förvärvet betraktas som höga 

har det förvärvande företaget en tendens att betala förvärvet med aktier, detta är på en glidande 

skala, desto mer uppfattade informationsasymmetrier som finns. Således innebär detta även att ju 

lägre informationsasymmetrierna uppfattas vara följer tendensen att kontantdelen av betalningen 

blir mer närvarande. Observationerna sträckte sig från 1985-2005 och var totalt 1418 stycken. En 

av urvalets premisser var att förvärvsvärdet ska åtminstone uppgå till 10 % av förvärvarens 

marknadsvärde.
44

 

3.7.6 Acquirer's earnings quality and chocie of payment method in mergers and 

acquistions 

-Yung. K, Sun. Q & Rahman. H 
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Författarnas studie visar att det är de ekonomiska fördelarna på lång sikt som påverkar valet av 

betalningsmedel. När ett företag med dålig långsiktig vinst ska förvärvas, föredrar köparen att 

betala med mindre andel kontanter och när företag med bra framtida ekonomiska utsikter ska 

förvärvas prioriteras kontanter. Urvalet i denna studie innefattar 786 stycken förvärv mellan åren 

1993-2004 i USA.
45
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4 Empiri 

 

I det här kapitalet presenteras resultatet från våra intervjuer samt den insamlade informationen 

om förvärven. Med dessa resultat utförs och presenteras den uppställda hypotesprövningen. 

 

4.1 Intervju 

Två intervjuer med två företagsrådgivare, Ola Weibull från Lars Weibull AB och Magnus 

Lövdén från Skarpa AB, genomfördes för att få mer kunskap om hur ett utfall av ett förvärv 

bedöms och mäts. Båda dessa företag arbetar inom företagsrådgivning med fokus på just 

företagsförvärv. Ett par frågor ställdes även till Erik Arvidsson från Censor, vilket också är ett 

företag med fokus på företagsrådgivning, samt till Fredrik Andersson, Handelsbanken. Vi var 

också i kontakt med företaget PAW som ansåg att företag som Skarpa AB och Lars Weibull AB 

hade mer information att ge oss än de själva. Nedan presenteras en sammanfattning från varje 

intervju.   

4.1.1 Lars Weibull AB – Ola Weibull 

Ola Weibull berättade att ett förvärv innefattar allt som oftast uppsatta vinstmultiplar, dessa 

vinstmultiplar varierar beroende på vad det är för sorts bolag som förvärvas och standardiserat 

baseras på EBIT. För exempelvis produktionsbolag brukar denna multipel ligga på fem till sex 

gånger EBIT men att detta kan vara mindre för mindre företag. Vinstmultipeln är kortfattat hur 

många gånger rörelseresultatet som betalas för ett företag. 

 

Bankernas roll i företagsköpen har skiftat sedan finanskrisen, innan finanskrisen kunde den 

lånefinansierade delen ligga runt 65 %. Efter finanskrisen har detta ändrats till att ligga mellan 40 

och 50 %. Amorteringskraven har dock legat stabilt på mellan fyra och sex år. Detta är enligt Ola 

en bra grund till att bestämma ett utfall av ett förvärv, om amorteringarna är avklarade på utsatt 

tid samt om investeringen är återbetalt vid denna tidpunkt. 

 

Det finns fyra stycken olika sorters aktörer inom företagsförvärv och samtliga av dessa agerar 

lite olika gentemot varandra, branschköpare, industriella konglomerat, finansiella investerare och 

privata investerare. Beroende på vilken sorts aktör som genomför ett förvärv finns det olika 

målsättningar, finansiella investerare det vill säga fondförvaltare oftast har en tidsram gentemot 

sin exitstrategi på mellan fyra och sju år på grund av en stängning av fonden. Konglomerat styrs 

ofta av aktiekursen för att se hur utvecklingen på förvärvet varit. Privata investerare styrs av 

banken tre till fem år (beroende på amorteringsvillkor) och efter detta står dem inte till svars för 

någon förutom eventuellt sig själv. 

En bra integrering av ett företag in i ett annat kommer att göra det svårare för externa investerare 

att bedöma investeringens utfall om det varit positivt eller negativt. Olas erfarenhet är ett uppköp 

via en nyemittering är en ovanlighet och det senaste året har det endast varit ett förvärv som de 
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varit inblandade i som har innefattat att förvärvet endast betalats via aktier. Anledningen till detta 

var att banken inte gav tillräckligt bra villkor för företaget att höja skuldandelen i företaget. 

4.1.2 Skarpa AB – Magnus Lövdén 

Viktigt att tänka på vid utvärdering av M&A är enligt Magnus att det finns tre olika köpare; 

industriell, private-equity och privat köpare. En industriell köpare köper ett företag inom samma 

bransch, för att uppnå synergieffekter oftast i form av kostnadskapningar. En private-equity är en 

riskkapitalist, som syftar till att tillhandahålla finansiella synergier. En private-equity köpare 

köper oftast med lånade pengar och tar därmed en minimal egen risk.  

Magnus menar på att det är svårt att säga någon tid som är lämplig för att utvärdera M&A med 

industriell köpare. Då det uppköpta företaget ofta integreras i det köpande kan det vara svårt, i 

princip omöjligt, att studera utfallet av M&A. Han menar dock på att det är lättare att utvärdera 

köp av private-equity då dessa ofta betalar sina köp med lån, lånade antingen från banken 

alternativt säljaren. En private-equity köpare kan exempelvis använda sig av ett 100 

dagarsprogram för integreringsprocessen, vilket innebär att integrationsfasen ska genomföras 

under 100 dagar och att det i så fall är möjligt att utvärdera förvärvet därefter. Men han är även 

tydlig med att berätta att det är svårt för någon utomstående, som inte har full tillgång till all 

företagsinformation, att göra en bedömning av ett företagsförvärv. 

Enligt Magnus finns det en tydlig skillnad mellan betalningsmedel beroende på köparens 

företagsstorlek, ett större företag föredrar ofta kontanter medan aktier är vanligare bland mindre. 

För att bestämma värdet på det förvärvade företaget används vinstmultiplar som vanligtvis 

beräknas på EBIT, det genomsnittliga värdet för att ta fram företagets värde är att ta fem till sex 

gånger EBIT. 

4.1.3 Övriga 

Företaget PAW som arbetar med företagsrådgivning hänvisade oss till att kontakta företaget Lars 

Weibull AB och Skarpa AB, då dessa är de stora och etablerade företagen inom branschen. Med 

det svaret från PAW anser vi att den informationen företagen Weibull AB och Skarpa AB delgett 

oss är pålitlig. Erik Arvidsson berättade precis som Ola Weibull och Magnus Lövdén att det inte 

finns något specifikt sätt att utvärdera ett M&A på. Han menade även på att tidsperspektivet för 

när en utvärdering är lämplig varierar beroende på vad syftet med förvärvet var. Fredrik 

Andersson på Handelsbanken menade även han att det är svårt att säga precis när och hur en 

utvärdering ska utföras. Han bekräftade det som Ola Weibull sa om att banken har ett 

amorteringskrav på max fem år. Han sa även att de utvärderar ett förvärv kontinuerligt under 

dessa år genom att studera företagets resultat. 

 

4.1.4 Intervjusammanfattning 

Här presenteras kortfattat några punkter från intervjuerna med Lars Weibull AB, Skarpa AB 

samt Handelsbanken. Då dessa företag var de som delgivit den mest användbara informationen 

och de två utelämnade företagen delgav information som överrensstämde med dessa synpunkter. 
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 Tabell 1 - Intervjusammanfattning 

Källa: Egenkomponerad 

4.1.5 Val av parametrar 

Då alla intervjuade har varit överens om att det är svårt att fastställa en tidpunkt då förvärvet kan 

utvärderas valde vi till slut att göra detta fem år efter att det genomfördes. Anledningen till det är 

det är det enda antal år som någon nämner, Ola Weibull talade som tidigare nämnt om att det 

kunde vara rimligt då banken har fem år som amorteringskrav. Fredrik Andersson bekräftade 

även att amorteringen ska ske på maximalt fem år, men att utvärdering i verkligheten sker 

kontinuerligt. Vi resonerade att om fem år är en standardiserad amorteringsperiod kommer dessa 

utgifter att ha betalat tillbaka sig. Vid lånebaserade kontantförvärv kommer kapitalkostnadens 

effekter för förvärvet att ha försvunnit, detta givet att amorteringarna blivit genomförda. Vid fall 

av att dessa inte skulle ha betalats tror vi inte att utfallet för förvärvet kommer att bli orättvist då 

detta ändå kommer att indikera att någonting inte står rätt till för företagets finansiella del. 

Samtliga intervjuade var även överens om att det är svårt att bestämma en variabel som avgör 

utfallet på förvärvet. Men då både Ola Weibull och Magnus Skarpa nämnde att EBIT är en 

central variabel i ett förvärv för att bestämma köpeskillingen valde vi att studera detta. Att EBIT 

är en central variabel i ett förvärv bekräftas även av internetsidan Private Company Earnings 

Ratio Database (PERDA), som registrerar förvärvets värde, köpeskillingen, som en kvot av 

EBIT.
46

 Detta tyder på att EBIT är något som är en viktig variabel vid ett förvärv.  

                                                 
46
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4.2 Datainsamling 

Givet våra krav på förvärven blev urvalet 480 stycken observationer, men då vi endast ville ha 

med företag som gjort ett förvärv blev det ett bortfall på ungefär hälften. För att kunna bedöma 

utfallet behövde vi även ha tillgång till företagens EBIT, detta var inte alltid möjligt vilket gjorde 

att det blev ytterligare bortfall. Urvalet blev till slut på 134 förvärv, varav 55 betalades med 

kontanter, 44 med aktier och resterande 35 med en kombination av dessa båda, för mer specifik 

information om förvärven se bilaga 2. 

4.2.1 Förvärvens utfall 

För att bedöma företagsförvärvens utfall beräknades EBIT för de studerade åren som en form av 

synergieffekt, skillnaden mellan EBIT för det förvärvade företaget fem år efter förvärvet 

(EBITAB 5år) och båda företagens enskilda EBIT innan förvärvet (EBIT A år-1 + EBIT B år-1). Om 

differensen i formeln blev positiv benämndes utfallet som positivt och de med en negativ 

differens benämndes därmed som ett negativt utfall. 

Utfall = EBITAB 5 ÅR - ((EBITA år -1+EBITB år -1) ×(1+ Δ BNP 5 år)) 

För att kunna göra en likvärdig jämförelse mellan åren studerades BNPs förändring under dessa 

år. Nedan visas den data som har samlats in om den årliga BNP förändringen i Sverige. 

Tabell 2 - BNP tillväxt 

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

BNP-

tillväxt 

2,30% 4,20% 3,20% 4,30% 3,30% -0,60% -5,00% 6,60% 2,90% 1,00% 

Källa: Statistiska Centralbyrån  

Nedan visas förändringsfaktorerna som applicerades på förvärven samt uträkningen av dessa. 

Formel 6 visar hur dessa förändringsfaktorer togs fram. Uträkningarna på den procentuella 

tillväxten över fem år redovisas i tabell 3. Detta för att beräkna standardtillväxten för svenska 

företag under denna tidsperiod. 

Formel 6 - BNP förändringsfaktor 

(1+BNPår1) ×(1+BNPår2) ×(1+BNPår3) ×(1+BNPår4) ×(1+BNPår5)  

Förändringsfaktorerna blev följande 
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Tabell 3 - Förändringsfaktor per år 

År Förändringsfaktor 

2002 18,52 % 

2003 15,16 % 

2004 5,00 % 

2005 8,46 % 

2006 7,00 % 

2007 13,94 % 

Källa: Egenkomponerad 

Förändringsfaktorn multiplicerades, precis som formel tidigare visat, med EBITA år-1 + EBITB år-1. 

Men om skillnaden mellan EBITA år-1 + EBITB år-1 blev negativ beräknades utfallet istället som 

formel 7 redovisar. Detta för att undvika felkalkyleringar då utgångspunkten är att BNPs 

utveckling ska innebära en positiv förändring i rörelseresultatet och ifall EBITA år-1 + EBIT B år-1 

skulle bli negativt, skulle formel 1 ge en ännu mer negativ utveckling. 

Formel 7 - Utfallsberäkning vid negativt EBIT 

EBITAB 5 ÅR - ((EBITA år -1+EBITB år -1) ×(1- Δ BNP 5 år)) 

Nedan visas årsfördelningen av förvärven mellan år 2002-2007 samt fördelningen mellan 

misslyckade och lyckade. Antalen observerade förvärv var flest under åren 2006 och 2007 och 

likaså andelen misslyckade förvärv. Skillnaden mellan första och sista undersökningsåret är 25 

stycken observationer. Andelsmässigt har år 2007 nästan fyra gånger fler observationer gentemot 

det första observationsåret. 

 

Figur 3 - Fördelning av förvärven per år 

 
Källa: Egenkomponerad 
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I vår undersökning var kontanter det mest förekomna betalningsmedlet följt av aktier och sist en 

kombination av dessa, skillnaden mellan det högsta och lägsta värdet är 15 procentenheter. Detta 

visas i följande diagram. 

Figur 4 - Betalningsmedelsfördelning 

 

Källa: Egenkomponerad 

Nedan visas fördelningen av betalningsmedel baserat på årsbasis. Kontanter var det vanligaste 

betalningsmedlet under samtliga år med undantag för år 2003 då andelen köp med aktier var som 

högst. Den mixade betalningen har oftast legat på en låg andel, dess undantag var under 2002 

samt 2007 då den för 40 % respektive 33 % av alla förvärv. 

Tabell 4 - Betalningsmedelsfördelning per år 

 Kontanter Mix Aktier 

2002 30 % 40 % 30 % 

2003 36 % 10 % 54 % 

2004 45 % 23 % 32 % 

2005 37,5 % 25 % 37,5 % 

2006 43 % 24 % 33 % 

2007 45 % 33 % 22 % 

Källa: Egenkomponerad 

Undersökningen gav ett resultat där 76 förvärv var positiva och 58 negativa. Detta visar att en 

större andel av förvärven var lyckade. Fördelning på detta visas i diagrammet nedan. 
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Figur 5 - Utfall totalt 

 

Källa: Egenkomponerad 

Det var 55 förvärv som betalades med kontanter, utfallet blev en jämn fördelning mellan 

misslyckade och lyckade förvärv med fördelningen 28 stycken misslyckade och 27 stycken som 

blev lyckade. Kontanter var således det betalningsmedel med minst andel lyckade förvärv och 

låg sex procentenheter under det totala fördelningen för samtliga observationer. 

Figur 6 - Utfall kontanter 

 

Källa: Egenkomponerad 

Aktier användes som betalningsmedel vid 44 förvärv och var det mest framgångsrika 

betalningsmedlet. Fördelningen var 29 stycken lyckade förvärv respektive 15 stycken 

misslyckade. Aktier var det enda betalningsmedlet som hade en bättre framgångsfrekvens än 

frekvensen för det totala antalet observationer, detta med nio procentenheter. 
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Figur 7 - Utfall aktier 

 

Källa: Egenkomponerad 

35 av förvärven hade betalats med en mix av kontanter och aktier. Precis som med förvärven 

som betalats med enbart aktier var andelen lyckade förvärv störst. 19 stycken förvärv blev 

lyckade och 16 stycken förvärv blev misslyckade. 

Figur 8 - Utfall mix 

 

Källa: Egenkomponerad 

Vid förvärv där det uppköpa företaget hade ett negativt rörelseresultat var aktier den mest 

förekommande betalningsmetoden. Sist kom den mixade betalningen och i mitten återfinns 

kontanter. Användningen av aktier ökar gentemot totala antalet observationer med 17 

procentenheter medan kontanter minskade med sju och mix som valt betalningsmedel minskade 

med tio. 
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Figur 9 - Förvärv med negativt EBIT 

 

Källa: Egenkomponerad 

Nedan presenteras fördelningen per betalningsmedel beroende på det uppköpta företagets EBIT. 

Den totala fördelningen mellan förvärv med positivt respektive negativt EBIT var jämnt, det 

fanns dock ett fåtal fler observationer med negativt EBIT. När ett förvärv sker med aktier är det 

vanligast att förvärvsobjektet har ett negativt rörelseresultat jämfört med kontanter och 

mixbetalningar. Hos dessa var det vanligast att förvärvsobjektet har ett positivt redovisat 

rörelseresultat.  

Tabell 5 - Uppköpta företagets EBIT 

 Negativt 

EBIT 

Positivt 

EBIT 

Aktier 72,72% 27,28 % 

Kontanter 41,51 % 58,49 % 

Mix 29,42 % 70,58 % 

Totalt 51,14 % 48,86 % 

Källa: Egenkomponerad 

Totalt ligger framgångsfrekvensen på 64,61 % då förvärvsobjektet har ett negativt 

rörelseresultat. Inget av betalningsmedlen har en misslyckandefrekvens som överstiger 

framgångsfrekvensen. Fördelningen på utfall när det uppköpta företaget har ett negativt EBIT 

resultat är som följande 
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Tabell 6 - Utfall vid negativt EBIT 

  Negativt 

utfall 

Positivt 

utfall 

Aktier 34,38 % 65,62 % 

Kontanter 27,28 % 72,72 % 

Mix 50,00 % 50,00 % 

Totalt 35,39 % 64,61% 

Källa: Egenkomponerad 

4.2.2 Samband 

Då ett χ
2
-test utfördes, genom det statistiska datorprogrammet SPSS, för att statistisk visa om det 

finns ett samband gjordes först en korstabell, där även det förväntade värdet syns i tabellen. I 

tabellen redovisas positiva utfall som ”Pos” och de negativa utfallen som ”Neg”. 

 

Tabell 7 - Korstabell 

 Betalningsmedel Total 

Kontanter Mix Aktier 

Utfall 

Pos 
Count 28 19 29 76 

Expected Count 31,2 19,9 25,0 76,0 

Neg 
Count 27 16 15 58 

Expected Count 23,8 15,1 19,0 58,0 

Total 
Count 55 35 44 134 

Expected Count 55,0 35,0 44,0 134,0 

Källa: Egenkomponerad 

 

I tabellen nedan visas resultatet av χ
2
-testet. 

Tabell 8 - χ2 

 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,354
a
 2 ,308 

Likelihood Ratio 2,383 2 ,304 

Linear-by-Linear 

Association 
2,160 1 ,142 

N of Valid Cases 134   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 15,15. 

Källa: Egenkomponerad 

Testets p-värde är 0,308 (30,8 %), vilket innebär att nollhypotesen inte kan förkastas. Vi har 

även kontrollerat vårt resultat i en sannolikhetstabell för χ
2
-värden. Vårt χ

2
-värde är, med två 

frihetsgrader, 2,354 och det kritiska värdet på 5 % signifikansnivå är 5,99 och på 1 %  9,21, 
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vilket innebär att vårt χ
2
-värde på 2,354 ligger inom båda intervallen och nollhypotesen kan 

därmed inte förkastas.  

  



30 

 

5 Analys 

 

I det här kapitalet analyseras och tolkas vårt resultat utifrån nämnda teorier och tidigare 

forskning.

 
Resultatet visar att det inte finns ett samband mellan betalningsmedel och utfallet på förvärvet 

givet de parametrar som angivits. Resultatet har endast tolkats ur ett perspektiv, på utvecklingen 

av EBIT över tid och tar således inte hänsyn till icke synergirelaterade händelser under 

tidsperioden. Resultatets fördelning på misslyckade gentemot lyckade utfall stärkte den tidigare 

forskningen om att det är många företagsförvärv som går dåligt. Vårt insamlade material 

påvisade att 43 % av företagsköp slutade med ett negativt utfall, varpå 57 % slutade positivt.  

Enligt Pecking order-teorin ska interna medel föredras i första hand för att finansiera en 

investering, denna teori bekräftas delvis i vår studie då 41 % bestod av kontanter, som är både 

interna medel och skulder i teorin. Andelen som i vår studie bestod av en kombination av både 

kontanter och aktier borde dock blivit större än av bara aktier då kontanter ska föredras före 

aktier. 

5.1 Analys av kontanta förvärven 

Utfallet bland förvärven som betalats med kontanter blev jämnt fördelat mellan lyckade, 51 %, 

och misslyckade, 49 %. Pecking order-teorin säger att interna medel och lån, vilket i detta fall är 

kontanter, är det föredragna betalningsmedlet för en investering. Detta kan ifrågasättas då nästan 

hälften av alla kontanta förvärv fick ett negativt utfall, vilket är en större andel jämfört med alla 

betalningsmedel där misslyckandefrekvensen var 43 %. Denna teori menar även att interna 

medel är det mest säkra och att om köparen använder sig av det kan det signalera om en god och 

stabil ekonomi till exempelvis investerare och intressenter. Att säljaren vill ta emot kontanter 

som betalning kan från deras sida signalera en osäkerhet om framtiden, att de inte tror på sitt 

egna företag eller företagen tillsammans, det föreligger därmed en asymmetrisk information, 

säljaren vet mer än köparen. Då faktiskt 49 % av kontantförvärven slutade negativt kan det 

kanske ha funnits en viss informationsasymmetri mellan aktörerna, säljaren var osäker på 

framtiden, bevisligen statistiskt med all rätt då kontantförvärven var den sämst presterande av 

alla betalningsmedlen. 

När kontanter används som betalningsmedel anser köparen att investeringen är säker, detta stöds 

av resultatet i vår studie. Av alla gånger kontanter användes som betalningsmedel hade det 

uppköpta företaget ett negativt EBIT i endast drygt 41,51 % av fallen, jämfört med 

aktieförvärven där samma siffra var betydligt högre. Men av dessa 41,50%  var det hela 72,72 % 

som fick ett positivt utfall, vilket kan visa på att köparen kanske ändå anade ett positivt utfall 

trots det negativa rörelseresultatet hos förvärvsobjektet. När köparen använder detta säkra 

betalningsmedel har denne alltså en tendens, i jämförelse med andra betalningsmedel, att köpa 

ett företag med ett positivt rörelseresultat. 
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Enligt teorin om signalering kan det ge positiva signaler när köparen väljer att finansiera ett 

förvärv med skulder, vilket i vårt fall är en del av begreppet kontanter. Då vi inte gjort någon 

skillnad på kontanter som är interna medel eller lån antas skulder vara en del av kontanter. Men 

jämfört med det totala positiva utfallet som var 57 % hade kontanter en mindre andel lyckade 

förvärv, vilket kan tyda på att positiva signaler inte behöver leda till något positivt i längden, 

givet att större delen av kontanter är skuldbaserade. 

Att interna medel är att föredra, enligt Pecking order-teorin, bekräftas tydligt i vår studie då 

kontanter var det dominerande betalningsmedlet under i princip alla år, förutom år 2003. 

Andelen förvärv som görs med kontanter har fluktuerat under åren, dessa förvärv har stått för 30-

45 % av förvärven. 

5.2 Analys av aktieförvärven 

Förvärv med aktier som betalningsmedel är de som andelsmässigt har flest positiva utfall av de 

tre olika betalningskombinationerna. 66 % av dessa förvärv benämns som lyckade varpå 34 % 

misslyckade. Aktier ska enligt asymmetrisk information bland annat indikera ett fullt förtroende 

från säljaren om förvärvets framtid, med framtid avser detta att aktiens kursrörelser kommer att 

erhålla dem en större mängd avkastning än det initiala nominella beloppet. För köparen ska detta 

indikera att företaget är kort om likvida medel och att skulder inte är ett alternativ. Ett köp med 

aktier indikerar således en utsikt för en win-win situation, köparen får möjlighet att genomföra en 

investering med ett positivt NPV, trots en sämre ställd finansiell situation och säljaren tror på att 

detta kommer att sluta bra med en högre avkastning. 

Kombinationen av den asymmetriska informationen och den högre framgångsfrekvensen, i 

jämförelse med de andra betalningssätten, indikerar att det till stor del är säljaren som besitter en 

viktig del av förvärvets information. En viktig eventuell faktor att ta hänsyn till är att det säljande 

företagets ägare har incitament för att få förvärvet att gå bra. Det är alltså framtidsutsikt och 

incitament för hårt jobb som kan vara nyckeln i varför förvärv som genomförts med aktier har en 

högre statistisk sannolikhet att sluta positivt.  

Eftersom aktier har högst framgångsfrekvens skulle detta indikera till skillnad från La Bruslerie 

att det säljande företagets asymmetriska information har en högre genomslagskraft än det 

köpande företagets. Det nämns att det köpande företaget sannolikt besitter mer information om 

förvärvsobjektet, då det är köparna som studerar investeringen mer noggrant, detta är allmänt vid 

förvärv. Men tillika så tyder den asymmetriska informationen och utfallet på att det är säljarna 

som besitter den mest vitala delen av information vad gäller förvärvsframtiden. Detta skulle även 

kunna förklaras genom att företag med dålig finansiell ställning tar mer genomtänkta 

investeringsbeslut och därav ger en högre framgångsfrekvens. Av alla gånger aktier användes 

som betalningsmedel hade förvärvsobjektet ett negativt i EBIT i 72,72 % av fallen, varav 65,62 

% av dessa slutade positivt, vilket kan tolkas som att säljarna såg en potential i sitt företag trots 

allt. Men det kan även bekräfta det som tidigare nämndes, att investeringar som görs med aktier 

är väl genomtänkta.  
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Inga likvida medel finns och inget lån ges av banken är utgångspunkten, baserat på Pecking 

ordern, för finansiering med aktier. Denna teori dikterar att detta ska vara den sista lösningen på 

en investering, men detta håller inte ihop sett till utfallet av förvärven då grundtanken är att 

samtliga investeringar med positivt NPV ska genomföras. Detta innebär inte att sista valet av 

finansieringssätt skulle påverka utfallet av investeringen. Detta blir ännu tydligare då resultatet 

indikerar att det minst åtråvärda finansieringssättet faktiskt har andelsmässigt flest positiva utfall. 

Säljarnas asymmetriska information visar tendenser till att vara mest vital, de vet mer om vad de 

kan tillföra ett nytt företag, accepterar de ett aktiebud, är utsikten uppfattad som ljus. 

Betalningsmedlet kan dock ge information om incitamenten, en fullt ut aktiebetalning är det som 

utan tvekan ger störst incitament för ett lyckat förvärv då fram tills aktierna eventuellt är sålda 

(finns ibland vidhållningskrav på aktierna på en viss tid som måste gå innan de går att sälja) är de 

gamla ägarna finansiellt investerade i det nysammansatta företagets framtid. 

5.3 Analys av mixförvärven 
Förvärv som genomförts med en mix-betalning var den betalningsmetod som hade minst antal 

användbara observationer. Enligt Martynova Renneboog som studerade förvärv inom Europa 

skulle den kombinerade betalningen vara det andra mest använda valet av finansieringsstruktur i 

enighet med Pecking order-teorin. Den kombinerade betalningen ska enligt Pecking order-teorin 

ske då investeringens kostnad överstiger tillgängliga likvida medel samt möjligheten till 

skuldsättning. Företagen i denna position ska alltså inte besitta några likvida medel då förvärvet 

har genomförts. 

En kombinerad betalning innebär för de båda företagen att inget incitament från teorin om 

informationsasymmetri blir till fullo tillfredsställt. Den mixade betalningen blir därför svårtolkad 

från en informationsasymmetrisk synpunkt. 

En säljare föredrar aktier vid ett förtroende för företagets framtid, en köpare föredrar detsamma 

om de skattar att de har en övervärderad aktie. Kontanter föredras från säljarens sida om 

framtidsförhoppningen inte är stark, det säkerställer värdet på den betalda summan. Som köpare 

föredras detta för att det säkerställer en fast kostnad för förvärvet utan risk för framtida 

tillkommande kapitalkostnader. En mix av dessa två bör alltså indikera en osäkerhet för 

framtiden från båda sidor, då det har en säker del och en rörlig del. Kontanter i betalningen 

indikerar därmed den säkra delen av köpet. Andelen förvärv som sker med en mixad betalning 

under tidsperioden 2002-2007 var som störst under 2002 och 2007. Detta att jämföra med åren 

mellan där intervallet ligger på 10 % - 25 %. Värt att notera är att under år 2000 inföll den så 

kallade IT-bubblan, den höga andelen under 2002 skulle kunna vara en efterlevnad från denna 

tid. Finanskrisens startår var 2008, men redan innan anade vissa finansiella analytiker att denna 

var på väg och skulle förklara ett försiktigt riskmedvetet beteende. 

Detta stödjer idén om att mix är ett osäkerhetstecken, notera att det är en skillnad mellan 

osäkerhet på framtiden och att inte veta vad som kommer att hända. Undersökningen sträcker sig 

inte till året då finanskrisen officiellt deklarerades, troligtvis skulle betalning med aktier 
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accepteras i mindre utsträckning under finanskrisens år. Ett mixat förvärv har även en aktiedel, 

som i dessa ovissa förhållanden kan indikera att säljarna är osäkra, men vill ha en potential för att 

tjäna mer på aktiens eventuella kursrörelser. För köparna är det en övervärderad aktiekurs. 

Sammanställt kan det tolkas att kontantdelen i mixade förvärv tyder på osäkerhet på framtiden 

genom att detta är en säker fastsatt summa från båda sidor, och aktieandelen representerar en 

potential åt båda håll, en dyrare investering för förvärvaren samt ett ökat värde för försäljaren 

och vice versa. 

Andelen misslyckade förvärv har varit högre för förvärv vars utvärderingsperiod har varit 2011 

och 2012, detta indikerar att om förvärvet sker med en snart inkommande kris, kommer 

förvärvets sannolikhet för misslyckande, föga förvånande, att öka. 

54 % av de mixade betalningarna slutade med ett positivt utfall. Mixade förvärvsbetalningar är 

de betalningar som bäst överensstämmer med den totala utfallsfördelningen, därmed indikerar ett 

mixat betalningsmedel ingenting specifikt för utfallet av förvärvet. 

5.4 Sammanfattande analys 

Då inget samband kunde ses mellan förvärvens utfall och betalningsmedel kan även detta 

kopplas till Pecking-order teorin. Teorin säger alltså att det bästa är att finansiera med interna 

medel, men då inget samband kan ses om det går bra eller dåligt beroende på om det är med 

kontanter eller aktier som finansieringen har skett kan denna teori till viss del ifrågasättas på 

avseendet av Pecking-orderns applicering på utfallet vid förvärv. Teorin menar på att interna 

medel är det billigaste och ger inga signaler till marknaden, men om utfallet ändå inte beror på 

betalningsmedlet varför är valet av betalningsmedlet så viktigt? Det borde ändå vara hur utfallet 

blir som är det viktiga, och om betalningsmedlet inte påverkar då kanske det faktiskt inte spelar 

någon roll vilket som väljs. Eller så är det helt enkelt så att de olika betalningsmedlen fungerar 

bra i olika situationer, situationer gällande både konjunkturmässigt och företagsmässigt. 

Sett över åren som studerades var kontanter alltid det vanligaste alternativet, utom ett år, vilket är 

ett grundantagande i Pecking-order teorin. Om det var aktier eller mix som var vanligast efter 

kontanter varierade lite mellan de olika åren, även om aktier ofta var vanligare, vilket motsäger 

Pecking-order teorin som menar att aktier alltid ska väljas sist. Om det nu inte var så att de som 

förvärvade med aktier varken hade tillräckligt med likvida medel eller var önskvärda låntagare 

och att aktier därmed var det enda alternativet.  

Jämfört alla betalningsmedlen var aktier den som hade störst framgångsfrekvens och kontanter 

den största misslyckandefrekvensen. Eftersom inget samband mellan utfall och betalningsmedel 

fanns går det inte att säga om aktier verkligen är ett bättre betalningsmedel, men då andelen 

lyckade ändå var så pass mycket större bland aktier än kontanter kan vi kanske anta att aktier 

används med mer försiktighet och eftertänksamhet. 

Den data som har tagits fram för denna studie har innefattat först och främst tre stycken olika 

EBIT per förvärv, en närmre titt på detta visar att vid förvärv med aktier har nästan 73 % av 
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gångerna förvärvsobjektet ett negativt rörelseresultat, vilket är signifikant högre än för kontanter, 

41,51 %, och mix, 29,42 %. Aktier stod i urvalet för 50 % av alla förvärv av ett förvärvsobjekt 

med negativt EBIT och i 66 % av fallen var aktier inblandade som betalningsmedel. En närmre 

titt på utfallen visar dock ingen lika signifikant skillnad mellan betalningsmedel och utfall vid 

förvärv av ett företag med negativt EBIT. Då det förvärvade företaget har ett negativt EBIT 

slutar 72,72 % av kontantköpen positivt, av förvärven med aktier 65,62 % och för den 

kombinerade betalningen blir 50 % lyckade. Totalt slutar detta på att 64,61 % av förvärven med 

negativt EBIT slutar med ett positivt resultat, det vill säga cirka sju procentenheter högre än för 

det totala urvalet. 

Vi har kommit fram till två stycken faktorer som kan kopplas ihop. Troligtvis går 

förvärvsobjektet inte med vinst och förvärvaren går heller inte så bra då de är tvungna att 

finansiera via aktier. Går ett företag bra så finns en större möjlighet för intern finansiering och 

skuldfinansiering, precis som Pecking order-teorin antar.  

5.5 Återkoppling till tidigare forskning 

Vahap B Uysal studerar i sin forskning om huruvida det förvärvande företagets ekonomiska 

ställning påverkar betalningsmedlet. Författaren fick fram ett samband och baserat på idén om 

Pecking order-teorin såg han att företag som förvärvar med kontanter sällan har en hög 

skuldsättningsgrad, även sågs det att företag med hög skuldsättningsgrad har en tendens att 

förvärva via aktier. Detta är inte direkt applicerbart på diskussionen runt negativt EBIT hos det 

förvärvade företaget, men är helt klart en parallell som är värd att dra, då båda syftar till ett 

finansiellt utgångsläge och hur betalningsmedlet väljs ut. 

Författaren ser alltså att hög skuldsättningsgrad leder till en större sannolikhet för förvärv med 

aktier. I vår studie ses att ett negativt rörelseresultat hos förvärvsobjektet ökar sannolikheten för 

förvärv med aktier. Dessa två suveräna företag i de beskrivna utgångslägena bör alltså göra 

sannolikheten större vid fall av ett förvärv, att detta ska betalas med aktier. 

Författaren menar på att detta från det förvärvade företagets sida genomförs för att balansera ut 

företagets kapitalstruktur, medan Pecking order-teorin ser detta som det sannolikt enda möjliga 

betalningsmedlet i det läget.  

Hubert De La Bruslerie får i sin studie fram att ett förvärv med aktier indikerar en spridning av 

risk, detta är en perfekt anpassning av delen om negativt EBIT hos det förvärvade företaget. Ett 

negativt EBIT kan säga mycket om ett företags mest basala verksamhet, ett negativt EBIT 

innebär ett generellt tillkortakommande vad det gäller hantering av intäkts- och kostnadssidan. 

Att förvärva ett företag utan en fungerande verksamhet bör innebära en högre uppfattad risk och 

därav ter det sig naturligt att förvärven i dessa lägen betalas med aktier då detta enligt Bruslerie 

innebär en riskspridning. Den uppfattade risken som är tydlig i dessa situationer kan även hjälpa 

ett företag att ta ett bra investeringsbeslut. För att företag ska kunna göra korrekta skattningar av 

framtiden krävs att deras uppfattning om nuet även är korrekt. Om investeringen medför en risk 

är det att erkänna att det finns en risk som är grunden till att jobba med detta för att minska den. 
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Alltså kan en högre uppfattad risk lämna mindre åt slumpen för ett företag och arbetet för ett 

positivt utfall jobbas för på ett annat sätt. Då vi ser att förvärv av ett företag med ett negativt 

EBIT oftast sker med aktier, talar detta för att det finns en koppling mellan betalningsmedel och 

uppfattad risk. Att förvärvet skulle bli mer genomtänkt kan vi se en tendens av då förvärv med 

ett negativt EBIT har en högre framgångsfrekvens i jämförelse med det totala urvalet.   

Nanda Silveri talar om andra sidan av informationsasymmetrin. Informationsasymmetrins 

effekter dikterar att ett förvärv via aktier indikerar från köparens sida (1)att företaget vill sprida 

risken eller att (2)företaget innehar en övervärderad aktie och därmed kan få en indirekt rabatt på 

förvärvet. Författarna rör även indirekt vid Pecking ordern då de påpekar att bankerna har en stor 

roll i att förvärv sker via aktier i egenskap av att inte ge ut lån eller ge dåliga villkor etcetera. 

Vad gäller förvärven med aktier från säljarsidan nämner artikeln att detta betalningsmedel har en 

tendens att accepteras om säljarna av företaget har personliga vinstintressen i detta 

betalningsmedel, då framförallt möjligheter till skattereducering. Vi har svårt att tänka oss att 

samtliga förvärv som skett med aktier som betalningsmedel har skett på grund av denna 

anledning, och att till mycket större del handlar det om riskspridning från köparens håll som 

ledande ståndpunkt i valet. Vi tror att de uppköpta företagens ägare egentligen ställer sig mer 

likgiltiga till betalningsmedlet i jämförelse med det förvärvande företaget och att de eventuella 

privata skattefördelarna kommer lite som en bonus. 

Martynova Renneboogs forskning på ämnet har påvisat fördelningen av vilka betalningsmedel 

som används vid företagsförvärv. Likt många studier gällande M&A visas det även i denna 

studie att kontanter är det vanligaste betalningsmedlet, vilket överensstämmer med fördelningen i 

vår studie. Efter detta börjar avvikelsen, mixade betalningar och aktiebaserade betalningar ligger 

på en jämn nivå relativt varandra. Det vanligaste betalningsmedlet av dessa två fluktuerar 

beroende på studie, således alltså även på tidsperiod som förvärvet genomförs. Vår studie visade 

att betalningsmedlet aktier är vanligare än den mixade. 

Den genomförda studien av Madura och Ngo ger inga säkra kopplingar till ifall 

informationsasymmetrier har förekommit eller har legat som grund till betalningsmedlet. Med 

detta sagt, enligt forskning genomförd på betalningsmediet på privatägda företag kopplas 

betalningsmedlet till nivån av hur mycket informationsasymmetrier som existerar. Givet att detta 

är sanning innebär det att låga nivåer av informationsasymmetrier existerar i 41 % av fallen i vår 

studie, då det var andelen som betalades med kontanta medel och som enligt forskningen skulle 

representera den lägsta andelen informationsasymmetrier.  

Yung, Sun och Rahman menar i sin studie att betalningsmedlet beror på den långsiktiga 

vinstpotentialen i förvärvet. Här argumenteras det för att ett företag med exempelvis låg 

långsiktig potential har en större sannolikhet att betalas med aktier. I och med den jämna 

fördelningen mellan betalningsmedlen och avsaknad av en djupare insikt i företagens 

tankegångar runt förvärvet går det inte att direkt jämföra resultaten. Fördelningen i vår studie 

indikerar dock, givet att den nämnda studien är sanningen, att förvärv görs med en väldigt jämn 
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fördelning på långsiktiga stora förtjänster och kortsiktiga förtjänster. 
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6 Slutsats 

 

I det här kapitalet presenteras slutsatserna som vi kommit fram till efter undersökningen.

 

Inget statistiskt samband fanns mellan valet av betalningsmedel och utfallet på förvärvet. 

Kontanter är det mest förekommande betalningsmedlet vid företagsförvärv i Sverige under 

tidsperioden 2002-2007, detta i enighet med tidigare studier och Pecking order-teorin. Kontanter 

stod för 41 % av förvärven, 33 % var betalade med aktier och 26 % med mix. 

Det finns inget konkret och enkelt sätt att utvärdera M&A på, ett företags utveckling efter ett 

förvärv har många parametrar att se till. Tillgång till ett företags interna information är ett måste 

för att lyckas utföra en korrekt utvärdering, likaså är tidsaspekten ingenting som går att 

generalisera. 

Aktier är det mest använda betalningsmedlet när förvärvsobjektet har negativt EBIT, detta 

stödjer tanken om att aktier som betalningsmedel används för att dela risken. Förvärv med aktier 

har den högsta framgångsfrekvensen av alla betalningsmedel vilket stödjer att den förvärvade 

besitter god information om framtidens möjligheter efter uppköpet. 

Förvärvens resultat med avseende på utfall ligger enligt vår studie i enighet med de intervall som 

presenterats i tidigare studier. Vårt resultat visade att 57 % av förvärven i urvalet blev lyckade 

varpå 43 % blev misslyckade.. 
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7 Förslag på vidare forskning 

 

Efter att ha gjort denna studie kom vi fram till fler ämnen som skulle vara intressanta att studera 

vidare, vilka presenteras i detta avsnitt. 

 

Vi såg i resultatet att aktier har en stark tendens att användas som betalningsmedel då det 

förvärvade företaget har ett negativt rörelseresultat, dock har inte studerat förvärvarens 

rörelseresultat studerats. Vi tycker att det vore intressant med en studie som undersöker valet av 

betalningsmedlet baserat på det ekonomiska utgångsläget för båda företagen. Finns det något 

samband mellan vilket betalningsmedel som väljs jämfört med det ekonomiska läget hos både 

köparen och säljaren?  

Det skulle även vara intressant att i den studien skilja på kontanter som är finansierade med 

interna medel eller via skulder, för att på så vis kunna göra en djupare analys om företagens 

ekonomiska läge. 

Då vi inte har skiljt på företagens storlek vid förvärv vore det intressant med en studie som tar 

hänsyn till detta. Detta för att kunna få en tydigare bild på hur förvärvet påverkade förvärvarens 

ekonomi.  
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8 Slutdiskussion    

 

I det här kapitalet tas reflektioner och kritik om uppsatsen i helhet upp.

 

Resultatet visade på att det inte finns något samband mellan utfall och betalningsmedel. Men vi 

har i vår studie inte gjort någon skillnad på företagens storlek mellan köpare och säljare. Om ett 

större företag köper ett mindre företag kommer antagligen inte det lilla företaget att påverka 

resultatet i samma utsträckning som ifall båda företagen är lika stora. Det här gör att 

bedömningen mellan lyckade och misslyckade förvärv blir tvetydig. I tidigare studier har krav på 

förvärvets köpeskilling eller det förvärvade företagets marknadsvärde satts i jämförelse med 

förvärvarens marknadsvärde för att kunna göra korrekta bedömningar om förvärvet. 

Eftersom ett förvärvs utvärdering sker över tid, och bland annat konjunkturlägen, handelstrender, 

popularitet samt konsumtion förändras över tid, tror vi att resultatet borde kunna ha vissa 

svängningar beroende på vilken tidsperiod och land som analyseras. Det här gör att vårt resultat 

om att ett icke existerande samband mellan betalningsmedel och utfall kanske inte kan 

generaliseras till alla förvärv som görs. Skulle Sverige exempelvis undersökas under 60-talet 

skulle resultatet med största sannolikhet bli totalt annorlunda i jämförelse med Japan på 90-talet.  

Då vi bedömt utfallet efter EBIT har det inte tagits någon hänsyn till om förvärv gjorts för att få 

skattesköldar. Trade-off- teorin tar upp just skatteskölden som ett motiv till valet av 

betalningsmedel, då lån innebär att kunna få en skattesköld. Som tidigare nämnt har det inte 

skiljts på interna medel och lån i studien och därför vet vi inte hur stor del av våra kontantförvärv 

som är skuldbaserade. Skatteskölden var kanske ett av de starkaste motiven och något som vi 

inte fick med i utfallet.  

Vi har dragit slutsatser om att aktier delvis används av förvärvaren för att dela risken. Magnus 

Lövdén menade även att lån används för detta, men då det inte gjorts någon skillnad på interna 

medel och lån har vi inte kunnat dra några slutsatser kring detta.  
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Appendix 

Bilaga 1 – Intervjumall 

 

Tidsaspekt 

- Har ni någon standard på efter hur lång tid ett förvärv kan utvärderas och varför? 

- Vad är en relevant tid att använda som generell bas och varför? 

- När känner du att ett förvärv generellt ger effekt? 

 

Utfall 

- När är ett förvärv lyckat respektive misslyckat i din mening? 

- Vilka siffror är relevant att studera för att utvärdera detta? 

- Används uppskattade synergiberäkningar för att jämföra mot? 

- Ungefär vad brukar ett förvärvande företag förvänta sig att uppnå? 

 

Betalningsmedel 

- Vilket är det mest förekommande betalningsmedlet vid förvärv? 

- Har du märkt någon förändring i tendenser av vad som används som betalningsmedel? 

- Brukar ni ge rekommendationer till företagen ni konsulterar?   
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Bilaga 2 - Datainsamling 

Förvärv År Betalnings-

medel 

Köpare(A) 

EBIT år-1 

Säljare(B) 

EBIT år-1 

EBIT år5 EBIT(A+B)år-1 EBIT (A+B) 

*(1+ΔBNP) 

Utfallsberäkning Utfall 

1 2002 Cash 1121000000 -2049385008 1305000000 -928385008 -756448104,5 2061448105 P 

2 2004 Cash 2584798126 -253063756 3636106023 2331734370 2448321089 1187784935 P 

3 2006 Cash -574576 -141955587 828370 -142530163 -132553051,6 133381421,6 P 

4 2004 Cash 50327000 -63565421 280000000 -13238421 -12576499,95 292576500 P 

5 2003 Cash 4214000000 -49484467 6561196531 4164515533 4795856088 1765340443 P 

6 2006 Cash 1593595733 -45769283 1683756142 1547826450 1656174302 27581840,5 P 

7 2005 Cash -56189658 -33254696 200152297 -89444354 -81877361,65 282029658,7 P 

8 2007 Cash -56700000 -29502835 -1850000 -86202835 -82220264,02 80370264,02 P 

9 2004 Cash -1390157 -26436114 116820727 -27826271 -26434957,45 143255684,5 P 

10 2005 Cash -4539 -18907387 -742845 -18911926 -17311977,06 16569132,06 P 

11 2002 Cash 2528000000 -17867265 4276798312 2510132735 2975009318 1301788994 P 

12 2007 Cash 300559920 -13368167 260182060 287191753 300460012 -40277951,99 N 

13 2005 Cash 2490763600 -8971915 3527472360 2481791685 2691751262 835721098,4 P 

14 2003 Cash -8046243 -5340571 -20621605 -13386814 -11357373 -9264232,002 N 

15 2005 Cash 0 -5326883 -6607 -5326883 -4876228,698 4869621,698 P 

16 2005 Cash 15037077 -4817176 -17698204 10219901 11084504,62 -28782708,62 N 

17 2003 Cash 74137918 -4305176 -3811363 69832742 80419385,69 -84230748,69 N 

18 2004 Cash 323240165 -3378124 835008884 319862041 335855143,1 499153741 P 

19 2007 Cash 19797360 -2504546 -6333000 17292814 18091742,01 -24424742,01 N 

20 2002 Cash -18330 -2258966 -327797 -2277296 -1855540,781 1527743,781 P 

21 2007 Cash 1646000 -131112 11000 1514888 1584875,826 -1573875,826 N 

22 2007 Cash 75900000 -8998 191700000 75891002 79397166,29 112302833,7 P 

23 2004 Cash 5485524 47971 14558017 5533495 5810169,75 8747847,25 P 

24 2007 Cash 3634640 154504 Konkurs 3789144 3964202,453  N  

25 2006 Cash 4314199049 576827 -1348209479 4314775876 4616810187 -5965019666 N 

26 2007 Cash 55200000 1228142 -14404000 56428142 59035122,16 -73439122,16 N 

27 2005 Cash -22437941 1266438 -2435085 -21171503 -19380393,85 16945308,85 P 

28 2007 Cash -2341000 1718770 54269000 -622230 -593482,974 54862482,97 P 

29 2007 Cash 509000000 2161781 2012000000 511161781 534777455,3 1477222545 P 

30 2007 Cash 2385000 3311047 -5183000 5696047 5959204,371 -11142204,37 N 

31 2007 Cash 37027000 3727038 -31392000 40754038 42636874,56 -74028874,56 N 

32 2004 Cash 13228805 4464579 -11594915 17693384 18578053,2 -30172968,2 N 

33 2006 Cash -112000000 7161000 64649000 -104839000 -97500270 162149270 P 

34 2007 Cash 40800000 8864268 70072664 49664268 51958757,18 18113906,82 P 

35 2006 Cash 648400000 9049188 -68200000 657449188 703470631,2 -771670631,2 N 

36 2007 Cash 14430103 11988201 118563000 26418304 27638829,64 90924170,36 P 

37 2006 Cash 43566000 15405366 -4096046 58971366 63099361,62 -67195407,62 N 

38 2005 Cash 10499949400 27051000 23624918260 10527000400 11417584634 12207333626 P 
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39 2006 Cash 5319486600 28859881 -2152488000 5348346481 5722730735 -7875218735 N 

40 2004 Cash 160000000 41608370 261000000 201608370 211688788,5 49311211,5 P 

41 2007 Cash 232743600 43265510 Konkurs 276009110 288760730,9  N  

42 2006 Cash 97054788 61752563 147755883 158807351 169923865,6 -22167982,57 N 

43 2006 Cash -47708 63309619 -34000 63261911 67690244,77 -67724244,77 N 

44 2006 Cash 446606284 63600000 -764133240 510206284 545920723,9 -1310053964 N 

45 2003 Cash 396602718 67895607 198580627 464498325 534916271,1 -336335644,1 N 

46 2005 Cash 28772614000 73632912 37214901000 28846246912 31286639401 5928261599 P 

47 2006 Cash 953158172 86394738 211343966 1039552910 1112321614 -900977647,7 N 

48 2005 Cash 7157549455 102856919 11309983610 7260406374 7874636753 3435346857 P 

49 2006 Cash 4683658000 120800000 -976000 4804458000 5140770060 -5141746060 N 

50 2007 Cash -4846543 141623384 -177000000 136776841 143095931,1 -320095931,1 N 

51 2004 Cash 149000000 367536000 -87347000 516536000 542362800 -629709800 N 

52 2004 Cash 1884000000 369800000 5527000000 2253800000 2366490000 3160510000 P 

53 2004 Cash 5310000000 4983349280 9090000000 10293349280 10808016744 -1718016744 N 

54 2006 Cash -26358891 -- Konkurs  0  N  

55 2006 Cash -3244171 -- Konkurs    N 

56 2004 Mix 969807451 -563228261 1413252859 406579190 426908149,5 986344709,5 P 

57 2002 Mix 6300000 -25313150 44427000 -19013150 -18134742,47 62561742,47 P 

58 2006 Mix 8344543 -15600050 129494230 -7255507 -6747621,51 136241851,5 P 

59 2005 Mix -35458695 -6013687 -44833646 -41472382 -37963818,48 -6869827,517 N 

60 2007 Mix 266265523 -1116336 -748500 265149187 277399079,4 -278147579,4 N 

61 2007 Mix -16990282 -443328 -41610119 -17433610 -16628177,22 -24981941,78 N 

62 2007 Mix -19231 -21000 -11998000 -40231 -38372,3278 -11959627,67 N 

63 2004 Mix -9014521 -9829 63009266 -9024350 -8573132,5 71582398,5 P 

64 2006 Mix 910000000 -2070 -49785867 909997930 973697785,1 -1023483652 N 

65 2002 Mix 5460000 0 -2391041 5460000 6471192 -8862233 N 

66 2006 Mix 171135 68931 20234767 240066 256870,62 19977896,38 P 

67 2003 Mix 95000000 85749 595048199 95085749 109500748,5 485547450,5 P 

68 2007 Mix  192423  192423 201312,9426 -201312,9426 N - Konkurs 

69 2007 Mix -1147444 879769 -101337204 -267675 -255308,415 -101081895,6 N 

70 2005 Mix 36934253 1086655 92729663 38020908 41237476,82 51492186,18 P 

71 2007 Mix -23315432 1280556 22696000 -22034876 -21016864,73 43712864,73 P 

72 2005 Mix 15017256 2192413 69183886 17209669 18665607 50518279 P 

73 2006 Mix 12046371 2770000 40986959 14816371 15853516,97 25133442,03 P 

74 2006 Mix -2687417 3211492 -7409526 524075 560760,25 -7970286,25 N 

75 2007 Mix 1307701 3816578 -3431297 5124279 5361020,69 -8792317,69 N 

76 2006 Mix -59349618 5427000 220036959 -53922618 -50148034,74 270184993,7 P 

77 2007 Mix -20139166 7200000 -5994512 -12939166 -12341376,53 6346864,531 P 

78 2005 Mix -1374214 7536107 38255971 6161893 6683189,148 31572781,85 P 

79 2007 Mix -14938408 8700000 27205158 -6238408 -5950193,55 33155351,55 P 
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80 2004 Mix 188406400 9418617 924078600 197825017 207716267,9 716362332,2 P 

81 2004 Mix 21749163 10002520 46022316 31751683 33339267,15 12683048,85 P 

82 2004 Mix 318000000 10084072 -3381124 328084072 344488275,6 -347869399,6 N 

83 2007 Mix 6181396 11859671 177147287 18041067 18874564,3 158272722,7 P 

84 2005 Mix 54638236 13432162 154044677 68070398 73829153,67 80215523,33 P 

85 2002 Mix 91605142 17338797 95106177 108943939 113977149 -18870971,98 N 

86 2002 Mix 188001678 17951287 857275 205952965 244095454,1 -243238179,1 N 

87 2006 Mix 27726531 28000000 -44070812 55726531 59627388,17 -103698200,2 N 

88 2006 Mix 1794392438 1437000000 1174927296 3231392438 3457589909 -2282662613 N 

89 2005 Mix 11760121   11760121 12755027,24 -12755027,24 N - Konkurs 

90 2007 Mix  -11017630 -198513 -9259803 -11216143 -10697957,19 1438154,193 P 

91 2007 Shares -365351280 -697407000 -79410000 -1062758280 -1013658847 934248847,5 P 

92 2003 Shares 20869632 -80301902 22495000 -59432270 -50422337,87 72917337,87 P 

93 2004 Shares 19595000 -73285528 44700000 -53690528 -51006001,6 95706001,6 P 

94 2002 Shares 1599442 -30636648 -3710563 -29037206 -23659515,45 19948952,45 P 

95 2005 Shares 20699104 -19701153 16569250 997951 1082377,655 15486872,35 P 

96 2006 Shares -5000000 -18947063 -3000 -23947063 -22270768,59 22267768,59 P 

97 2005 Shares 8555419770 -15322047 11661595 8540097723 9262589990 -9250928395 N 

98 2005 Shares 13880887 -12095674 11985835 1785213 1936242,02 10049592,98 P 

99 2003 Shares -58094367 -10048713 -48836243 -68143080 -57812589,07 8976346,072 P 

100 2004 Shares -35814000 -9909964 -20447000 -45723964 -43437765,8 22990765,8 P 

101 2004 Shares -21927606 -9904724 -23189000 -31832330 -30240713,5 7051713,5 P 

102 2003 Shares -47000000 -9789062 -27060115 -56789062 -48179840,2 21119725,2 P 

103 2006 Shares 8400000 -8314441 -4366000 85559 91548,13 -4457548,13 N 

104 2007 Shares -10352635 -7763513 -10306913 -18116148 -17279181,96 6972268,962 P 

105 2005 Shares -9989482 -5949056 -22174000 -15938538 -14590137,69 -7583862,315 N 

106 2006 Shares -40997911 -5907912 127211 -46905823 -43622415,39 43749626,39 P 

107 2006 Shares -1256321 -5244701 3194237 -6501022 -6045950,46 9240187,46 P 

108 2005 Shares -16064000 -5158445 -604091472 -21222445 -19427026,15 -584664445,8 N 

109 2007 Shares -9521951 -5105919 -7977000 -14627870 -13952062,41 5975062,406 P 

110 2005 Shares 166000000 -4159270 -36000000 161840730 175532455,8 -211532455,8 N 

111 2007 Shares -4227000 -2576626 32309000 -6803626 -6489298,479 38798298,48 P 

112 2004 Shares 535151 -2448747 Konkurs -1913596 -1817916,2  N - Konkurs 

113 2002 Shares -1375000 -1855538 -4639608 -3230538 -2632242,362 -2007365,638 N 

114 2006 Shares 2981775 -1409791 8672043 1571984 1682022,88 6990020,12 P 

115 2003 Shares 239131 -1389805 -1956344 -1150674 -976231,8216 -980112,1784 N 

116 2006 Shares 2905712 -1143674 2518000 1762038 1885380,66 632619,34 P 

117 2006 Shares 49413000 -826754 52100000 48586246 51987283,22 112716,78 P 

118 2007 Shares -171300 -491433 Konkurs -662733 -632114,7354  N  

119 2006 Shares 10500000 -439442 47100000 10060558 10764797,06 36335202,94 P 

120 2006 Shares -737000 -438360 -19328000 -1175360 -1093084,8 -18234915,2 N 
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121 2007 Shares 7000000 -223620 -11437000 6776380 7089448,756 -18526448,76 N  

122 2007 Shares -1232000 -12778 7915000 -1244778 -1187269,256 9102269,256 P 

123 2005 Shares -29684352 157000 -20395523 -29527352 -27029338,02 6633815,021 P 

124 2007 Shares -6393252 162878 -9600000 -6230374 -5942530,721 -3657469,279 N 

125 2006 Shares -3339588 237600 -15157103000 -3101988 -2884848,84 -15154218151 N 

126 2004 Shares 2100000 4708277 -4885439 6808277 7148690,85 -12034129,85 N 

127 2005 Shares 250264 5524445 49607000 5774709 6263249,381 43343750,62 P 

128 2006 Shares 6323452 5723101 13482000 12046553 12889811,71 592188,29 P 

129 2004 Shares 96000000 7141387 299759636 103141387 108298456,4 191461179,7 P 

130 2004 Shares 401222000 8283541 3355836000 409505541 429980818,1 2925855182 P 

131 2003 Shares -186242137 23790950 124847002 -162451187 -137823587,1 262670589,1 P 

132 2005 Shares 49533000 26971408 454933000 76504408 82976680,92 371956319,1 P 

133 2003 Shares -4085875 159855001 59496807 155769126 179383725,5 -119886918,5 N 

134 2002 Shares 5460000000 7288927850 26018606412 12748927850 15110029288 10908577124 P 

 

De årsredovisningar som inte finns nämnda i följande lista, hade information tillhandahållen 

direkt från databasen Zephyr. 

 

EBITdata 

Förvärvaren till vänster och den förvärvade till höger. 

1. SAS group AB  Braathens ASA 

SAS Group Annual Report 2001 och 2007     tillgänglig 2013-12-19 

http://www.sasgroup.net/SASGROUP_IR/CMSContent/Annual%20reports%20history.htm 

2 Securitas AB Valiance Fiduciaire SAS 

3 TBS Infrastructure AB Glocalnet AB 

4 Avanza AB Banco Fondförsäkring AB 

 Avanza bank Årsredovisning 2009     tillgänglig  2013-12-19 

http://ir.myrepoert.se/show/avanza/show.asp?pid=2353730810253 

Avanza bank årsredovisning 2003         tillgänglig 2013-12-19 

https://www.avanza.se/aza/omavanza/pdf/avanza_arsred03.pdf  

5. Sydkraft AB Graninge AB 

E.ON gruppen Årsredovisning 2002     tillgänglig 2013-12-19 

http://www.eon.se/upload/eon-se20/dokument/om_eon/presscenter/ekonomiska_rapporter/ 

Arsredovisning_svensk_2002.pdf 

6 SAAB AB Ericsson Microwave Systems AB 

7 Lindab AB Astron Buildings SA 

8. AudioDev AB Steag ETA-optik GMBH 

AudioDev Årsredovisning  2008      tillgänglig 2013 -12-19 

http://globaldocuments.morningstar.com/documentlibrary/document/0e8684caecefbcfa.msdoc/or

iginal 

9 Spray Network AB (tiscali) Tiscali AB 
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10 Cindron Invest AB Finnveden AB 

11. Electrolux AB Diamant Boart International 

Electrolux Årsredovisning 2001       tillgänglig 2013-12-19  

 http://group.electrolux.com/en/annual-report-2001-2-5524/ 

12. Atria Meat & Fast Food AB Sardus AB 

 Atria Group Årsredovisning 2007    tillgänglig 2013-12-19 

http://www.atriagroup.com/en/investors/FinancialInformation/AnnualReports/Pages/default.aspx 

13. Pandox AB Mercure Royal Crown Hotel 

14. Danir AB Epsilon Holding AB 

15. Kanal 5 holdings C more group AB 

16. Ortivus AB Medos AG 

17. Note AB Beve electronics AB 

18. Ahsell AB  Totalpartner optimera AB 

19. Componenta Wirsbo AB Hejarsmide AB 

20. Ingman foods Sverige AB Åhus glass AB  

21. Telennium AB Nummerupplysningen 118218 AB 

 Telennium Holding AB  2007    tillgänglig 2013-12-19 

 http://www.solidinfo.se/foretag/telennium-holding-ab/ekonomi/koncern 

22. Semcon AB IVM Automotive Beteligungs GMBH 

Semcon Årsredovisning 2012    tillgänglig 2013-12-19 

http://www.semcon.com/sv/Finansiellt/Rapporter/Arsredovisning/ 

23. Jeeves information  systems AB HRM software AB 

24. Roxi Stenhusgruppen EMB åkeri 

25. Cetec Electric Automatikhuset i Malmö AB 

26. Sonesson inredningar AB Sälgströms inredningar 

ACAP Invest Årsredovisning 2006      tillgänglig 2013-12-19 

http://www.acapinvest.se/filearchive/2/277/Arsredovisning_ACTIVE_CAPITAL_2006.pdf 

27. Pipechain AB Strålfors Tradecom Solutions AB 

28. Hoist International AB Creancia SAS 

29. Elekta Årsredovisning 2006/2007    tillgänglig  2013-12-19 

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0A/91/48/wkr0001.pdf 

30. Opus Prodox AB J&B maskinteknik AB 

 Opus Årsredovisning 2006   tillgänglig  2013-12-19 

http://www.opus.se/wp-content/uploads/2013/01/Opus_Arsredovisning_2006.pdf 

31. Forshem Group AB Mellby Industri AB 

 Forshem Årsredovisning 2006   tillgänglig 2013-12-19 

http://www.gotenehus.com/pdf/fhem2006.pdf 

32.MCC europe AB UWEverken AB  

33. Glocalnet AB Spray Telecom 

34. Carl Lamm AB YM i norr AB 
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35. Bure Interactive Group AB Energo AB 

 Bure Årsredovisning 2005 och 2011   tillgänglig 2013-12-19 

http://www.bure.se/extra/pod/?id=89&module_instance=1&action=pod_show&navid=89 

36. Elanders AB Sommer Corporate Media GMBH & co KG 

37. Custos AB Tigerholm Products 

Custos AB Årsredovisning 2011    tillgänglig 2013-12-19 

http://www.metsnik.ee/Custos%20ÅR%202011.pdf 

      Custos AB Årsredovisning 2005    tillgänglig 2013-12-19 

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/07/70/A2/wkr0002.pdf 

38. H&M Stefanels SPA shop 

 Stefanel Annual Report 2005    tillgänglig 2013-12-19 

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/view.bit?lang=it&target=StudiDownloadFree&filename=pdf

%2F31660.pdf 

39. Electronic Arts EA Holding AB Digital Illusions CE AB 

 EA Årsredovisning  2005 och 2011    tillgänglig 2013-12-19 

http://investor.ea.com/annuals.cfm 

40. Bergman & Beving AB Momentum industrialmaintainancesupply AB    

B&B Tools Årsredovisning 2009   tillgänglig 2013-12-19 

http://www.bb.se/web/Arkiv_2009_1.aspx 

41. EFG Investment bank AB Quesada kapitalförvaltning AB 

42. Weland AB Klippan AB 

43. Saturn Nordic Holding Sokolow 

Saturn Nordic Holding AB  2011   tillgänglig 2013-12-19 

http://www.allabolag.se/5566049085/bokslut 

44. Posten AB Strålfors AB 

Strålfors AB Bokslutskommuniké 2005  tillgänglig 2013-12-19 

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/bokslutskommunike-2005-54165 

45. Sapa AB Remi Claeys Aluminium NV 

46. Skandinaviska enskilda banken AB Privatbanken ASA 

47. Nobia AB Hygena Cuisines SA 

48. Sandvik AB Walter AG 

49. GE Medical Holding AB  Biacore International AB 

GE Medical Holding AB  2011   tillgänglig 2013-12-19 

http://www.allabolag.se/5566489315/bokslut 

 Biacore year-end-report 2005   tillgänglig 2013-12-19 

yhttps://www.biacore.com/lifesciences/press/pressreleases/140544/index.html?lang=en&year=20

06       

50. Pfleiderer Sweden AB Pergo (europe) AB 

 Perstorp Annual Report 2006  tillgänglig 2013-12-19 

https://www.perstorp.com/en/Products/Perstorp_reports/ 
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51. SEB Trygg liv Holdings Codan Liv & Pension 

Codan Annual Report 2003   tillgänglig 2013-12-19 

http://www.codan.dk/web/download/CSE01_2004_Report_2003UK.pdf 

52. Tele2 AB UTA Telecom AG 

Telecom AG Annual Report    tillgänglig 2013-12-19 

 http://www.telekomaustria.com/ir/annual-reports.php  

Tele 2 Årsredovisning     tillgänglig 2013-12-19 

 http://www.bolagsfakta.se/borsbolag/visa/id/27360/  

Tele 2 årsredovisning 2009     tillgänglig 2013-12-19 

http://reports.tele2.com/2009/ar/se/forvaltningsberattelse/financial_review.html 

53. Ingersoll-Rand Annual Report 2003    tillgänglig 2013-12-19 

http://www.shareholder.com/visitors/dynamicdoc/document.cfm?CompanyID=IR&DocumentID

=632&PIN=&pagenum=32&keyword=Type%20keywords%20here  

     Atlas Copco årsredovisning 2003 och 2009  tillgänglig 2013-12-19 

http://www.atlascopco.se/se/Investorrelations/presentations/Annualreports/?paging=0 

54. Novacast Technologies AB CGI Promotion AB 

55. TMG International AB Zitzmann Druckguss 

56. Wihlborgs fastigheter AB (OLD) Fabege AB (OLD) 

57.Kopparbergs Bryggeri AB Banco Bryggeri AB 

Kopparbergs  Bryggeri AB Årsredovisning 2007  tillgänglig 2013-12-19 

http://www.kopparbergs.se/wp-content/uploads/2012/03/KB_Arsredovisning_2007.pdf 

     Kopparbergs Bryggeri AB Årsredovisning 2001       tillgänglig 2013-12-19 

shttp://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/11/20020311BIT01010/wkr0003.xls 

58. Feelgood Svenska AB Vitea AB 

59. Digital Vision AB Nucoda LTD 

60. Block Watne gruppen ASA Prevesta AB 

61. Lappland Goldminers Northern Lion Gold OY 

62. Investors trust capital Holding AB Jan Wilhelmssons bygg AB 

63. Nanook Investment AB Connecta AB (OLD) 

64. OMX AB Eignarhaldsfelagid Verdbrefathing HF 

65. Starbreeze AB Rock Solid Studios AB 

O3 Games Bokslutskommuniké 2001/2003   tillgänglig 2013-12-19 

http://www.starbreeze.com/wp-content/uploads/2013/01/bokslutskommunike_01-02.pdf 

66. Formpipe Software AB ALP Data i Linköping AB 

67. Sweco AB PI- Management OY 

SWECO AB Bokslutskommuniké 2003  tillgänglig 2013-12-19 

http://vp068.alertir.com/files/press/sweco/200402050046sv3.pdf 

68. Heart of Brands AB POUR AB 

69. Getupdated Internet Marketing AB Solarplexus Management Europe AB 

70. BTS Group AB Business Game Factory OY 
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71. Biolin AB KSV Instruments OY 

72. Cybercom Group AB Netcom Consultants AB 

73. Vitrolife AB Swemed Holding AB 

Vitrolife Sweden AB 2005   tillgänglig 2013-12-19 

http://www.solidinfo.se/foretag/vitrolife-sweden-instruments-holding-aktiebolag-

ADE9/ekonomi/koncern 

74. PCQT AB Propac AB 

75. MSC Konsult AB Toolkit Software AB 

76. Proffice AB Plus4You AB 

77. Mobyson AB Totaltelefoni Svenska AB 

Pressmeddelande Mobyson AB  (Totaltelefoni EBIT 2006 ) tillgänglig 2013-12-19 

http://news.cision.com/se/mobyson-ab/r/mobyson-ab--publ--forvarvar-gasellforetaget-

totaltelefoni-ab,c309255 

78. CF Berg & CO AB Orrefors Sågverks AB 

79. Thalamus Networks AB P to P IT-Consulting AB 

 

80. Nordnet AB Stocknet-Aston Securities ASA 

81. TTS Ships Equipment AB Liftec Products OY 

TTS Group Annual Report 2004   tillgänglig 2013-12-19 

http://www.ttsgroup.com/PageFiles/1572/AnnualReport2004.pdf 

82. WM-Data AB Novo Group OYJ 

83. Phonera AB Rix Telecom AB 

84. Fagerhult AB Lampgustaf AB 

85. Xano Industri AB Värnamo Industri AB 

86. Vida AB Anderssons Sågverk AB 

87. ORC Software AB Cameron Systems 

88. Fabege AB Fastighets AB Tornet 

Tornet Bokslutskommuniké 2005   tillgänglig 2013-12-19 

http://news.cision.com/se/tornet/r/bokslutskommunike-2005,c187708 

89. Gamers Paradise Holding AB Nexuz 

90. D Carnegie & CO AB Max Matthiesen 

91. Orexo AB Biolipox AB 

Orexo AB Årsredovisning 2006 och 2007   tillgänglig 2013-2-19 

http://www.orexo.com/ar/2012/sv/Finansiellarapporter/Resultatrakningarkoncernen.html 

http://www.orexo.com/Documents/%c3%85rsredovisningar/Svenska/Orexo%20AB%20%c3%8

5rsredovisning%202006%20(5%20MB).pdf?epslanguage=sv 

92. Pyrosequencing AB  Personal Chemistry AB 

 Bioatage Annual Report 2002 och 2008  tillgänglig 203-12-19 

http://www.biotage.com/literature/search?advanced=1&order_by=issued_year+desc&display_ty

pe=1&rpp=20&biotage_sitebundle_documentsearchtype%5Bsearch_query%5D=&keywords%5
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B4%5D%5B%5D=537&biotage_sitebundle_documentsearchtype%5Bproduct_page_id%5D=&

keywords%5B14%5D%5B%5D=528&keywords%5B13%5D%5B%5D=0&keywords%5B6%5

D%5B%5D=0&keywords%5B9%5D%5B%5D=0#search-result 

93. Sectra AB  Mamea imaging AB  

Sectra AB Annual Report 2003/2004 och 2009/2010   tillgänglig  2013-12-19 

https://www.sectra.com/corporate/investor/financial_information/annual_reports.html.  

94. Mediteam dental AB Biolin medical AB 

 Orasolv Årsredovisning 2007   tillgänglig 2013-12-19 

http://www.orasolv.se/rapporter/ 

95. Magic House AB Axlon International  AB 

96. Viking Telecom AB Phonera AB 

Viking Telecom AB Årsredovisning 2005  tillgänglig 2013-12-19 

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/05/9A/EF/wkr0010.pdf 

97. Scania AB Ainax AB 

98  Nocom AB Iar Systems AB 

99. Doxa AB Cerbio tech AB 

100. Aspiro AB Melody Interactive Solutions AB 

101. Cashguard AB SOS Security Qube System AB 

Cashguard AB 2012    tillgänglig 2013-12-19 

http://www.solidinfo.se/foretag/cashguard-ab/ekonomi 

102. MTV Produktion AB Mastiff Media AB 

 MTV Produktion Årsredovisning 2001  tillgänglig  2013-12-19 

http://hugin.info/138100/R/1154171/222155.pdf 

103. Teligent AB Trio AB 

104. Coolguard AB Iniris AB 

105. Lightlab AB Nordic Service Partners Holding AB 

106. Technology Nexus AB Armoursoft LTD 

107. Confidence International AB Entry Systems Sweden AB 

108. Morphic Technologies AB Aerodyn AB 

Morphic Technologies Årsredovisning AB 2004/2005  tillgänglig 2013-12-19 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CDAQFj

AA&url=http%3A%2F%2Ffeed.ne.cision.com%2FCommands%2FFile.aspx%3Fid%3D407257

&ei=4EyzUq66MdPyAOEooHIAQ&usg=AFQjCNFWuOL1_Z9TOEMI9pkxNToBzJsH7A&sig

2=iSQc5IvIuNZllr88UkScpg 

109. Gexco AB Momin AS 

110. Hagströmer & Qviberg AB HQ Fonder AB 

 HQ AB Årsredovisning  2004   tillgänglig 2013-12-19 

http://www.hqab.se/index.php?p=financial_information&s=reports&afw_lang=sv 

111. Wise Group AB Dagon AB 
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Wisegroup AB Årsredovisning 2012 och 2006   tillgänglig 2013-12-19 

http://www.wisegroup.se/media/31227/wise_group_ab__publ___rsredovisning_2012.pdf  

http://www.wisegroup.se/media/5398/arsredovisning2006.pdf 

112. Swedish Liqour Company H2 Production AB 

113. Sonesta AB Stille Surgical AB 

 Stille AB Årsredovisning 2002   tillgänglig 2013-12-19 

http://www.stille.se/downlads/doc_swe/2002/20021119_delar_jan_sept_2002.pdf 

114. Getupdated Sweden AB Fastpoint AB 

115. Printcom AB Sky Communication in Sweden AB 

116. CISL Gruppen AB Gamers Paradise Holding AB 

117. Addnode AB Cortensia Informationsteknik AB 

118. Myscoop international AB Mypix AB 

MyScoop International AB   tillgänglig 2013-12-19 

http://www.ratsit.se/5566958707-MyScoop_International_AB 

119. Prevas AB Glaze Holding AB 

 Prevas Årsredovisning 2005 och 2011  tillgänglig 2013-12-19 

http://www.prevas.se/arkiv_arsredovisningar.html 

120. Vita Nova Ventures AB Vicore Pharma AB 

VNV A Science Holding AB Årsredovisning 2005 och 2011      tillgänglig 2013-12-19 

http://www.vnv.se/sv/investor_relations/arsredovisningar.aspx 

121. Eight Solutions AB Tatura international AB 

122. Getupdated internet marketing trive AB 

Eastpoint AB Årsredovisning 2006   tillgänglig 2013-12-19 

http://www.onlinegroup.com/wp-content/uploads/2013/01/Eastpoint-AB-arsredovisning-

2006.pdf 

123. LABS2 Communication Hanse Communication AB 

124. Tractechnology AB Svenska Tidssystem AB 

Tractechnology Bokslutskommuniké 2006  tillgänglig 2013-12-19 

http://www.aktietorget.se/pressdocs/Tractechnology/3696/TRAT%20B%2020070206%2011.pdf 

125. 360 Holding AB Hey Poker AB 

126. Formpipe AB Emitor AB 

127. Bringwell AB Heigar Norge AS 

Bringwell Årsredovisning 2004 och 2010  tillgänglig 2013-12-19 

http://www.bringwell.com/investor-relations/finansiella-rapporter/ 

128. Mähler International AB Tellefsdal AS 

Mähler International AB 2011   tillgänglig 2013-12-19 

http://www.allabolag.se/5562138353/bokslut 

129. Addtech AB Carbex AB 

Addtech Årsredovisning 2003/2004  tillgänglig 2013-12-19 

http://addtech.se/$-1/arsredovisning-0304.pdf 



54 

 

130. Investment AB Öresund Custos AB Investment AB  

Årsredovisning 2003 och 2009  tillgänglig 2013-12-19 

http://www.oresund.se/rapporter/index.html 

131. Frontec Acando AB 

132. B&N Nordsjöfrakt Gorthon Lines AB 

TransAtlantic Årsredovisning 2005    tillgänglig 2013-12-

19http://www.rabt.se/PageFiles/204/transatlantic_arsredovisning_2005.pdf 

133. LGP Telecom holding Allgon AB 

134. Telia AB Sonera OYJ 

Telias Årsredovisning 2001    tillgänglig 2013-12-19 

http://www.teliasonera.com/Documents/Reports/2001/AnnualReports/Telia-Annual-Report-

2001-SV.pdf?epslanguage=sv 

 


