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Sammandrag 
Denna uppsats behandlar redovisningen av konvertibler och hur denna förändrats i och med 

övergången till International Accounting Standards Boards redovisningsstandard IFRS 2; 

Aktierelaterade ersättningar. För att utreda relevansen av denna studie har vi även undersökt 

förekomsten av konvertibla lån bland svenska företag. Redovisningens kvalitativa egenskaper 

har utgjort teoretisk grund för undersökning och analys. För att uppfylla uppsatsens syfte har 

undersökningen delats upp i en kvantitativ och en kvalitativ del. Den kvantitativa delen har 

syftat till att undersöka förekomsten av konvertibla lån, medan den kvalitativa 

undersökningen riktats mot redovisningen av konvertibler. Vår slutsats är att konvertibla lån 

förekommer i ett begränsat antal företag, men kan i dessa företag utgöra en betydande del av 

det egna kapitalet. Vidare har vi, avseende redovisningen av konvertibla lån, dragit slutsatsen 

att främst värderingen av konvertibla lån, och redovisningen av kostnader hänförliga till 

dessa, har förändrats som ett resultat av införandet av IFRS 2. Denna förändring torde 

medföra att redovisningens relevans och jämförbarhet förbättrats.
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1 Inledning 
Företag världen över upprättar finansiella rapporter avsedda för olika externa användare. 

Även om rapporteringen i grunden kan uppfattas som homogen finns ett flertal skillnader i 

exempelvis synen på olika användares behov vilket i sin tur påverkar hur exempelvis 

tillgångar, skulder och eget kapital definieras. International Accounting Standards Board 

(IASB) är ett oberoende expertorgan vars uppdrag är att verka för internationell 

harmonisering av redovisningsprinciper. För att åstadkomma detta har IASB utformat 

internationella redovisningsstandarder vilka benämns International Accounting Standards 

(IAS) och International Financial Reporting Standards (IFRS). (Internationell 

redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, 2005:9-10) EU-kommissionen beslutade år 2003 

att antaga dessa standarder vilket innebär att noterade företag från och med den första januari 

2005 är skyldiga att tillämpa IAS och IFRS vid upprättandet av sin koncernredovisning. 

(Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, 2005:3) 

 

Standarden IFRS 2 reglerar redovisning av aktierelaterade ersättningar såsom köpoptioner, 

syntetiska optioner och konvertibler. Explicit lagstiftning eller rekommendation avseende 

aktierelaterade ersättningar har tidigare saknats och företagen har därför varit hänvisade till 

praxis. Syftet med införandet av IFRS 2 är att reglera detta område och i synnerhet att 

försäkra att eventuella kostnader som uppstår i samband med utfärdande av aktierelaterade 

ersättningar återspeglas i företagets resultat och finansiella ställning. (Guide till IFRS 2, 

2004:2-3) 

 

Införandet av IFRS 2 kan tänkas få ett flertal olika effekter på företagens utformning av 

aktierelaterade ersättningar. Exempelvis kunde optionsprogram och konvertibler riktade till 

anställda tidigare genomföras utan att någon kostnad registrerades (Daun, 2006). När dessa nu 

ska belasta företagets resultat kan incitamenten att utställa optionsprogram och konvertibler 

riktade till exempelvis anställda påverkas. Vidare kan det tänkas att vissa former av 

aktierelaterade ersättningar påverkas i mindre utsträckning än andra och därmed, ur 

företagens perspektiv, göra dem mer eller mindre attraktiva i förhållande till varandra.  

 

Konvertibler riktade till anställda är en form av aktierelaterad ersättning som regleras i IFRS 2 

och vars redovisning därmed kan tänkas påverka företagets resultat och finansiella ställning 

 4



Uppsala Universitet  2007-01-11 
Företagsekonomiska Institutionen 
Företagsekonomi D, Examensarbete HT-06 
 
 
på ett annat sätt än som var fallet med tidigare praxis. En förändring av redovisningen av 

konvertibler kan i sin tur ha påverkat incitamenten att utfärda konvertibler relativt andra 

former av aktierelaterade ersättningar. Företag som utställt konvertibler riktade till anställda 

för att exempelvis utgöra en sporre kan få svårt att motivera detta för ägarna om 

konvertiblerna plötsligt belastar företagets resultaträkning. Å andra sidan kan det kanske 

tänkas att konvertibler kan få ett uppsving om det skulle visa sig att andra aktierelaterade 

ersättningar blivit mindre fördelaktiga ur ett redovisningsperspektiv. Det vore således 

intressant att undersöka hur redovisningen sett ut tidigare kontra hur den ser ut idag. Det är 

även intressant att undersöka hur pass omfattande bruket av konvertibler är idag. Detta för att 

få en uppfattning om vilken betydelse en förändring av redovisningen på området har.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka förekomsten av konvertibla lån hos svenska företag 

samt att, utifrån redovisningens kvalitativa egenskaper, undersöka hur införandet av IFRS 2 

påverkat redovisningen av konvertibler med avseende på företagets resultat och finansiella 

ställning. 

 

1.2 Konvertibler – En översikt 

Redovisning av konvertibler är ett område som kan förefalla tämligen snårigt, och för att 

underlätta läsarens förståelse inför kommande diskussioner har vi valt att inleda med en 

översiktlig genomgång där vi beskriver vad som kännetecknar en konvertibel. Avsnittet är 

även viktigt för att läsaren skall kunna förstå de avgränsningar som följer i stycke 1.3.  

  

1.2.1 Introduktion 

En konvertibel är en blandning mellan ett skuldebrev och en aktie. (Sköldebrand, 1989:18) 

Aktiebolaget är låntagaren och långivaren är exempelvis en anställd eller andra befintliga 

aktieägare. Företaget betalar ränta på lånet och utfäster sig att omvandla, konvertera, 

skuldebrevet efter en viss tidsperiod till antingen aktier eller kontanter. När lånet emitteras 

fastställs gällande konverteringskurs, det vill säga aktiepriset som konvertibeln berättigar till. 
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Vidare bestäms vilken ränta som knyts till lånet samt över vilken tidsperiod detta skall löpa. 

(Akelius, 1987:104) 

 

Möjligheten för aktiebolag att ge ut konvertibla lån introducerades på den svenska 

aktiemarknaden 1973 då konvertibler för första gången reglerades i aktiebolagslagen. Denna 

företeelse hade då redan funnits en längre tid i USA, England, Frankrike och Västtyskland. I 

Sverige fick de konvertibla lånen dock en ny riktning genom att konvertiblerna huvudsakligen 

gavs ut till anställda. (Sköldebrand, 1989:9) Denna typ av konvertibler benämns hädanefter 

personalkonvertibler. Utöver personalkonvertiblerna förekommer även andra former såsom 

konvertibler riktade till exempelvis riskkapitalbolag där instrumentet fungerar som en 

prissättningsmekanism för riskkapital som företaget erhåller. Ytterliggare en form är så 

kallade oäkta konvertibler där konvertibelägaren tecknar ett lån och samtidigt erhåller en rätt 

att i framtiden teckna aktier för ett till en viss procentsats lägre pris än marknadsvärdet. Denna 

form räknas dock ur legal synvinkel som ett lån. (Daun, 2007)  

 

1.2.2 Konverteringskurs 

Vid utgivandet av ett konvertibellån fastställs en så kallad konverteringskurs vilken är den 

kurs konvertibelägaren har rätt att konvertera lånet till under en så kallad konverteringsperiod 

(se stycke 1.2.3). Beroende på syftet med lånet kan denna kurs sättas över, under eller lika 

med den underliggande aktiens marknadskurs. (Daun, 2006) Om konvertibelns aktuella 

konverteringskurs bestäms till ett värde till vilket det antas finnas goda möjligheter att 

konverteringen i framtiden kommer att löna sig, uppstår redan vid utfärdandet ett värde för 

konvertibelägaren. I detta fall kan konvertibelägaren acceptera att lånet löper med en lägre 

ränta än marknadsräntan eftersom denne räknar med att kunna erhålla aktier till ett förmånligt 

pris. (Smith, 2006:253)   

 

1.2.3 Löptid och konverteringsperiod 

Ett konvertibellån löper vanligtvis på två till fem år. Löptiden fastställs redan vid utgivandet 

samtidigt som övriga avtalsvillkor. Då löptiden börjar gå mot sitt slut inträder en så kallad 

konverteringsperiod. Under konverteringsperioden kan konvertibelägaren välja att konvertera 

lånet till aktier. Konverteringsperioden brukar fastställas till ett par månader och skulle 
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innehavaren underlåta att konvertera lånet under denna tid erhåller denne istället kontanter då 

lånet förfaller. (Sköldebrand, 1989:18) 

 

1.2.4 Ränta 

Räntan betalas årligen och kan vara antingen fast eller diskontoanknuten. En fast ränta är ett 

mer riskfyllt alternativ för företaget. Om marknadens räntenivå skulle gå ner blir 

räntekostnaderna onödigt stora. Å andra sidan vinner företaget givetvis på detta alternativ om 

marknadsräntan skulle stiga. Räntesatsen ligger vanligtvis under bankernas utlåningsränta och 

detta innebär att ett konvertibellån normalt är en något billigare form av upplåning än vanliga 

lån. (Sköldebrand, 1989:38) Skälet till att konvertibelägaren accepterar denna lägre ränta är 

att rättigheten att i framtiden teckna aktier till ett potentiellt förmånligt har ett värde i sig (RR 

3, 1992, punkt 28). 

 

1.2.5 Personalkonvertibler 

Som nämndes i stycke 1.2.1 har den i Sverige vanligast förekommande typen av konvertibler 

varit sådana riktade till anställda. Huvudsyftet med att ge ut dessa har knappast varit att utöka 

kapitalet utan istället att motivera de anställda genom att ge dem en form av ersättning där 

nivån beror av den framtida aktiekursen. Detta har vidare beskrivits som ett svenskt fenomen 

som inte förekommit på andra marknader. Under mitten av 1980-talet fick 

personalkonvertiblerna ett uppsving och blev därefter en vanligt förekommande företeelse på 

den svenska aktiemarknaden. (Sköldebrand, 1989:9) Anledningen till att just 

personalkonvertibler blev så populära är att de gav de anställda skattefördelar i jämförelse 

med exempelvis en löneökning (Sörensson, 1993:8). Framfarten av detta nya belöningssystem 

gav upphov till debatter och ny lagstiftning, den så kallade Leo-lagen 1987 (Sköldebrand, 

1989:9). Förekomsten av personalkonvertibler minskade dock efter 1990 då en ny skattelag 

som ej gynnade konvertibelägarna trädde i kraft (Sörensson, 1993:8). 

 

1.2.6 Risk  

I litteraturen framställs konvertibler som en i stort sett riskfri investering då låntagaren alltid 

är garanterad att återfå lånebeloppet. Den risk som framhävs är att det utställande företaget 

går i konkurs. I en sådan situation kommer ägaren av konvertibeln i sista hand då denna typ 

av lån inte löper med någon säkerhet. (Sköldebrand, 1987:18) Andra källor framhäver 
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emellertid ytterligare en risk gällande personalkonvertibler, nämligen risken att konvertibeln 

ej går att lösa in till ett lägre aktiepris än marknadspriset, och därför genererar en lägre 

avkastning än vad ett lån till marknadsräntan skulle göra. I de fall då lånebeloppet varit 

betydande har det förekommit att långivaren (det vill säga konvertibelägaren) tvingats ta ett 

banklån för att kunna delta i konvertibelerbjudandet. För att detta ska löna sig för den 

anställde är en fördelaktig konvertering till aktier avgörande. Om marknadskursen inte stiger 

över konverteringskursen, och det konvertibla lånet därför istället löses in till kontanter, skulle 

affären gå med förlust. Detta eftersom den anställde under tiden har betalat ränta på sitt 

banklån, vilken ju är högre än den till konvertibellånet anknutna räntan. (Daun, 2006) Denna 

risksituation blev verklighet för anställda inom Skanska i slutet av 80-talet. Företaget 

genomförde en stor kampanj inför ett konvertibelerbjudande och erbjöd sig att hjälpa de 

anställda att ta banklån för att kunna delta. Till en början steg aktien och affären såg lovande 

ut. Dock löpte lånet över finanskrisen 1991 under vilken företagets aktie rasade och medförde 

att de anställa fick lösa in konvertiblerna till kontanter. De personer som lånat ut ett stort 

belopp gjorde en förlustaffär då räntekostnaderna hänförliga till banklånet varit betydligt 

högre än intäkterna från konvertibelräntan. (Ekström, 2006) 

 

1.3 Avgränsningar  

Det syfte som angivits i 1.1 har motiverat följande avgränsningar. Undersökningen av 

förekomsten av konvertibla lån har omfattat samtliga på Stockholmsbörsen noterade företags 

årsredovisningar från år 2005. Detta innebär att vi avgränsar oss till att endast uttala oss om i 

vilken utsträckning konvertibla lån förekommer i denna typ av företag. Denna avgränsning 

anser vi är välförenlig med syftet då det just är noterade företag som är skyldiga att tillämpa 

standarden IFRS 2 (Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, 2005:3). 

 

Som nämndes i 1.2.1 finns olika typer av konvertibler där klassificeringen beror av 

utformningsvillkoren samt till viss del vem som erhåller instrumentet. Denna uppsats 

behandlar endast den typ av konvertibler som regleras i IFRS 2, punkt 2C. Närmare bestämt 

reglerar denna punkt ”transaktioner i vilka företaget erhåller eller köper varor eller tjänster 

under avtalsvillkor som innebär att antingen företaget eller leverantören av dessa varor eller 

tjänster har möjlighet att välja om företaget skall reglera transaktionen med kontanter eller 
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genom emission av egetkapitalinstrument” (Internationell redovisningsstandard i Sverige 

IFRS/IAS, 2005:61). Därmed behandlas inte resterande i IFRS 2 reglerade områden 

”aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument” samt 

”aktierelaterade ersättningar som regleras med kontanter”. 

 

Avgörande för att IFRS 2 skall tillämpas är således att konvertibelägaren erhållit konvertibeln 

som ersättning för erlagda varor eller tjänster. Transaktioner där konvertibler ges ut som 

ersättning till leverantörer av varor och tjänster är dock ovanligt förekommande (Guide till 

IFRS 2, 2004:3), vilket medfört att vi avgränsat oss ytterligare och uteslutande behandlar 

konvertibler utformade som ersättning riktad till anställda. Denna klassificering av 

konvertibler sammanfaller således med den typ vi benämner personalkonvertibler i stycke 

1.2.6. I nedan följande behandling avser vi därför med begreppet konvertibler den avgränsade 

klassificeringen personalkonvertibler. I och med att vi avgränsar oss till att endast behandla 

personalkonvertibler innebär detta även att de redovisningsregler vi huvudsakligen undersöker 

är de som explicit påverkar denna form av konvertibler. Det bör dock nämnas att 

Redovisningsrådets rekommendation nummer 3 och standarden IAS 39, vilka båda behandlas 

i uppsatsen, påverkar även andra typer av aktierelaterade ersättningar. Anledningen till att vi 

trots detta inkluderat dessa regelverk i undersökningen är att de kompletterar bilden av hur 

redovisningen av konvertibler är utformad. 

 

2 Teori 

2.1 Redovisningens kvalitativa egenskaper 

Redovisningsteori kan liknas vid en karta utifrån vilken olika former av redovisningssystem 

kan konstrueras (Kam, 1990:537). Ett redovisningssystem skall i sin tur vara utformat så att 

det uppfyller en rad kvalitativa krav som vart och ett är formulerat utefter och i enlighet med 

olika användares informationsbehov. (Smith, 2006:24). Vi behöver förstå innebörden av den 

redovisningsteori som ligger till grund för det redovisningssystem vilket omfattar de 

redovisningsregler denna uppsats syftar till att undersöka. Genom att utgå från dessa 

grundläggande teorier kan vi analysera effekterna av förändringar av specifika 

redovisningsregler och förstå syftet med en sådan förändring.  
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Det redovisningssystem som förordas av IASB är baserat på redovisningsteori i form av 

grundläggande antaganden och kvalitativa egenskaper vilka IASB framför i sin 

”Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter”. De grundläggande kvalitativa 

egenskaper som beskrivs i föreställningsramen är således fundamentala för utformningen av 

IASBs standarder eftersom de ”gör informationen i de finansiella rapporterna användbar för 

användarna” (Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, 2005:9). Dessa 

kvalitativa egenskaper är begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. 

(Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, 2005:9-14) Nedan följer en 

redogörelse för var och en av dessa egenskaper vilka i ett senare skede kommer att utgöra 

utgångspunkt för vår analys.  

 

2.1.1 Begriplighet 

Förutsatt att användarna av den finansiella informationen har en rimlig kunskap om 

redovisning skall given information vara lättbegriplig. Komplicerade uppgifter skall dock inte 

utelämnas på grund av att de är svårtydda om det finns en möjlighet att dessa fortfarande kan 

ha relevans för potentiella beslutsfattare. (Internationell redovisningsstandard i Sverige 

IFRS/IAS, 2005:14) 

 

2.1.2 Relevans 

Redovisningens grundkriterium är att informationen skall vara relevant. Relevansen i denna 

mening beskrivs oftast som att informationen skall kunna ligga till grund för beslutstagande. 

(Smith, 2006:25) För att informationen skall fylla denna funktion krävs att den är av en 

väsentlig karaktär. Finansiell information ligger ofta till grund för prognoser för framtida 

resultat och påverkas av hur tidigare händelser presenterats. Redovisningen skall vara 

besluttagaren till hjälp för att förutse föregående, nuvarande samt framtida händelser, eller för 

att bekräfta eller korrigera tidigare bedömningar. (Internationell redovisningsstandard i 

Sverige IFRS/IAS, 2005:15) Smith delar in relevanskriteriet i två aspekter, prognosrelevans 

och återföringsrelevans. Angående prognosrelevans används redovisningsinformationen som 

underlag för exempelvis handel på aktiemarknaden medan återföringsrelevans innebär att 

redovisningsdata används som bekräftelse på att tidigare prognoser är korrekta, eller felaktiga, 

vilket kan leda till nya uppdaterade prognoser och nya beslut. (Smith 2006:26)  
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2.1.3 Tillförlitlighet 

Om redovisningen kan återge en korrekt bild av verkligheten är den tillförlitlig. Användarna 

måste kunna förlita sig på att redovisningen inte har några betydande brister och att den inte 

är vinklad. (Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, 2005:15) Begreppet 

tillförlitlighet omfattar olika begrepp i olika teoretiska skildringar, två av dem är validitet och 

verifierbarhet. Validitet innebär att redovisningen speglar verkligheten på det sätt den avser. 

(Smith, 2006:27) Informationen skall alltså återges på ett korrekt sätt efter vilka transaktioner 

som gjorts. IASB å sin sida framhäver att redovisningen skall vara i enlighet med ekonomisk 

innebörd och form, vilket skiljer sig från en enbart formell juridisk sammanställning. Vidare 

måste redovisningen vara neutral. Den får inte vara vinklad genom att viss data anpassas för 

att se bättre ut. (Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, 2005:16) Kravet på 

validitet innefattar även att redovisningen skall vara fullständig. Alla väsentliga transaktioner 

och all betydande information om företagets ekonomiska tillstånd som kan påverka en 

beslutsfattares handling skall finnas tillgänglig i redovisningen (Smith, 2006:28).     

 

Det andra begreppet, verifierbarhet, innebär att redovisningen ska kunna bevisas med hjälp av 

ett underlag. Underlaget, en så kallad verifikation, fungerar som ett intyg på att redovisad 

transaktion faktiskt inträffat. Inom redovisning förekommer dock ofta subjektiva 

bedömningar, exempelvis i värderingssammanhang. I sådana fall kan inte värdena verifieras. 

Smith menar då att graden av verifierbarhet ökar när samstämmigheten i bedömningar mellan 

oberoende bedömare är hög. (Smith, 2006:28ff) IASBs föreställningsram tar även upp 

kriteriet försiktighet. Här ställs ett högre krav på att inte över- eller underskatta värdet på 

exempelvis tillgångar eller skulder. (Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, 

2005:16) 

 

2.1.4 Jämförbarhet 

Redovisningen gör det möjligt att jämföra företag sinsemellan samt att jämföra utvecklingen 

över tiden inom ett företag. För att kunna jämföra olika företags prestationer krävs att 

redovisningsmåtten presenteras på likvärdigt sätt. Det ligger därför i användarnas intresse att 

jämförda företag tillämpar samma regler avseende presentation av information. Jämförbarhet 

över tiden inom ett företag har betydelse för redovisningens prognosrelevans. Företagen 
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måste anpassa sin redovisning efter ny lagstiftning och nya rekommendationer. De blir då 

även tvungna att visa på vilka effekter ändringarna givit. (Smith, 2006:31ff) 

  

3 Metod 

3.1 Tillvägagångssätt 

För att uppfylla det angivna syftet avser vi att dela in vår undersökning i två delar, en 

kvantitativ och en kvalitativ del. För att få en uppfattning om huruvida en undersökning av 

redovisningen av konvertibler överhuvudtaget är relevant behöver vi inledningsvis undersöka 

förekomsten av konvertibla lån hos svenska företag (denna del av undersökning har 

uteslutande baserats på kvantitativa data). Därefter kan vi sätta oss in i hur redovisningen 

avseende konvertibler tidigare sett ut. Vidare kommer vi att vända oss till 

föreställningsramarna samt bestämmelserna i IAS/IFRS för att slutligen kunna jämföra detta 

regelverk med tidigare förfarande i syfte att klarlägga eventuella relevanta skillnader (det vill 

säga skillnader som kan påverka företagets resultat samt finansiella ställning såsom angavs i 

inledningen). 

 

3.2 Datainsamling 

I denna uppsats behandlas data som genererats av både primära och sekundära källor. Till de 

primära källorna hör IAS/IFRS föreställningsram, lydelsen i IFRS 2 och IAS 39, 

Redovisningsrådets rekommendation nummer 3, årsredovisningar samt slutligen de två 

intervjuer som genomförts. De sekundära källorna omfattar litteratur angående teori, litteratur 

som beskriver det finansiella instrumentet konvertibler, artiklar publicerade i olika tidsskrifter 

samt guider utgivna av revisionsbyråer. 

 

3.2.1 Kvantitativ undersökning 

För att utreda förekomsten av konvertibla lån bland svenska företag har vi undersökt samtliga 

på Stockholmsbörsen noterade företags årsredovisningar från år 2005. Anledningen till att vi 

granskat just dessa företag är att börslistade företag är skyldiga att tillämpa IFRS 2. Denna 

undersökning har således omfattat uteslutande primär data i den bemärkelsen att vi kunnat 

vända oss direkt till företaget för att få önskad information. 
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I årsredovisningarna har vi sökt konvertibla lån redovisade som eget kapital respektive 

skulder (för närmare förklaring hur konvertibler delas upp i balansräkningen se nedan stycke 

4.2 samt 4.4). Den totala summan av konvertibler har sedan jämförts med det aktuella 

bolagets eget kapital i syfte att klarlägga hur pass betydande del det konvertibla lånet utgör. 

(se vidare bilaga 4) 

 

3.2.2 Kvalitativ undersökning 

Den kvalitativa undersökning vi genomfört syftar huvudsakligen till att utreda hur 

redovisningen av konvertibla lån sett ut tidigare och hur den numera regleras utifrån IFRS 2. 

Utöver detta har kvalitativa data samlats in i syfte att ge oss en övergripande bild av området 

konvertibler. De källor som legat till grund för denna undersökning har varit av både primär 

och sekundär karaktär.  

 

Som vi tidigare nämnt har redovisningen avseende konvertibler, innan införandet av IFRS 2, 

till viss del varit oreglerad, och företagen har därför varit hänvisade till praxis. För att förstå 

hur denna praxis varit utformad har vi intervjuat revisionsbyrån Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers kontorschef i Uppsala, Leonard Daun, som besitter erfarenhet av 

redovisning av konvertibla lån (se vidare bilaga 4). Intervjun pågick i ungefär 30 minuter. 

Utöver denna intervju har vi även tagit del av de rekommendationer som tidigare åtminstone 

till viss del tillämpades på området. Den tidigare redovisningen av konvertibler kan således 

delas upp i två delar, en av vissa rekommendationer reglerad del, och en oreglerad som 

huvudsakligen styrts av praxis.  

 

Angående den redovisning som enligt IFRS 2 skall tillämpas för konvertibla lån har 

naturligtvis standardens egen lydelse varit den främsta källan, men även IASBs 

föreställningsram har studerats. Vidare har vi även vänt oss till de av revisionsbyråerna 

utgivna guider som i viss utsträckning behandlar redovisningen på området. De senare har 

även varit till stor hjälp för att förstå hur standarden skall tillämpas i praktiken. 

 

Till de kvalitativa data vi insamlat räknas även den litteratur som legat till grund för avsnittet 

1.2 Konvertibler – En översikt. Hit räknas även den intervju vi genomfört i syfte att vidga vår 
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förståelse för hur konvertibler såsom ersättning i praktiken betraktades av anställda som 

faktiskt erhöll dessa. 

 

3.3 Källkritik 

 
3.3.1 Primära källor       

De primära källorna är till största del hämtade från IASB’s och Redovisningsrådets standarder 

respektive rekommendationer. Därmed kan källorna till reglerna angivna i RR 3, IAS 39 och 

IFRS 2 anses vara synnerligen tillförlitliga eftersom informationen hämtats ur den 

ursprungliga källan. Dock kvarstår givetvis risken att vi feltolkar lydelsen i 

standarden/rekommendationen vilket i sin tur skulle medföra att framställningen blir felaktig.  

 

Vi har även kompletterat våra studier av IFRS 2 genom en djupintervju. I samband med 

datainsamling genom intervjuer förekommer alltid en risk för att respondenten anger 

subjektiva svar och att svaren kan misstolkas. Då ämnesområdet inte vidrör någon känslig 

information och är av en redovisningsteknisk art anser vi att utrymmet för riktade och 

förskönade svar varit relativt begränsad. Intervjun med kontorschefen på Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers innehar även en risk att den praxis vi fått beskriven från 

kontorschefen tillämpas endast av aktuell revisionsbyrå och att praxis skiljer sig mellan 

aktörerna på området. Respondentens erfarenhet av branschen reducerar dock denna risk. Vi 

har ställt öppna frågor och försäkrat oss att respondenten varit införstådd i uppsatsens 

huvudsyfte. Det kan ifrågasättas huruvida uppsatsens trovärdighet hade stärkts om vi utfört 

fler intervjuer. Vi anser dock att intervjun med kontorschefen givit oss den information vi 

sökt, samt att ytterligare intervjuer inte skulle ha givit oss någon betydande mängd ny 

information. 

 

Vi har genomfört ytterligare en intervju utöver den som beskrivits ovan. Denna intervju har 

dock inte syftat till att samla in information som behandlas i empirin, utan endast att få 

djupare förståelse kring hur konvertibler använts i praktiken och vilka risker som varit knutna 

till dessa. Även avseende denna intervju finns givetvis risken att respondenten ger felaktig 

information men även om så vore fallet skulle detta ha försumbar effekt på uppsatsens 
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trovärdighet eftersom denna information använts endast i den inledande översikten och då i 

mycket liten utsträckning. 

 

Avseende vår undersökning av konvertiblernas förekomst på Stockholmsbörsen finns risken 

att vi i enstaka fall gjort en felaktig bedömning av omfattningen av de konvertibla lån som 

funnits eftersom vissa årsredovisningar varit otydliga gällande denna post. Dock anser vi att 

den undersökning vi genomfört ger en tillfredsställande överblick över förekomsten av 

konvertibla lån hos svenska företag idag. Det faktum att vi undersökt ett stort antal företag 

torde medföra att en enstaka felbedömning av ett konvertibelt låns omfattning får begränsad 

effekt på vår undersökning.   

 

3.3.2 Sekundära källor 

Den kompletterande informationen om aktuell lagregel, som vi hämtat ur Ernst & Youngs 

guide till IFRS 2, innefattar risken att denna information kan vara riktad i enlighet med hur 

just denna revisionsbyrå valt att tillämpa reglerna. Dock anser vi att det föreligger en 

begränsad möjlighet till egna tolkningar och tillämpningar av IFRS 2 då dessa regler är 

uttömmande beskrivna i lagtexten.  

 

Övrig litteratur som behandlar området har varit ytterst sparsam och ofta till åren kommen 

vilket ökar risken för att informationen är inaktuell. Informationen som genererats av dessa 

källor har dock använts i mindre utsträckning och risken för felaktiga uppgifter är således 

relativt stor men effekten av ett sådant fel kan anses vara försumbar.  

 

4 Empiri 

4.1 Undersökning av förekomsten av konvertibler  

För att få en uppdaterad uppfattning om hur konvertibler numera används och i vilken 

utsträckning, har vi utfört en marknadsundersökning. Undersökningen har omfattat samtliga 

på Stockholmsbörsen noterade företags årsredovisningar från år 2005. Sedan 2 oktober 2006 

har Stockholmsbörsen fått en ny form. Då infördes en gemensam lista för Köpenhamn, 

Helsingfors och Stockholm, den så kallade nordiska listan. Istället för Stockholms A- och O-
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lista har de tre segmenten Large cap, Mid cap och Small cap införts. Large cap innefattar de 

företag som har ett börsvärde på över en miljard euro, och består av 66 företag. I gruppen Mid 

cap finns de företag som har ett börsvärde på mellan 150 miljoner och en miljard euro. Där 

finns för närvarande 77 företag. Small cap består av 126 företag med ett börsvärde på under 

150 miljoner euro. Dessa segment revideras varje halvår, 1 januari och 1 juli. (OMXGroup, 

2006) Vi har studerat listorna som gäller från 2 oktober 2006 till 1 januari 2007. 

 

Vi har granskat ovan nämnda företags årsredovisningar från 2005 efter förekomsten av 

konvertibler. I de företag som konvertibla lån förekommit har vi dokumenterat storleken på 

konvertiblerna, samt hur stor del av eget kapital de utgör. Genom att se hur stor andel av det 

egna kapitalet konvertiblerna utgör kan vi få en indikation på hur betydande en eventuell 

förändring av redovisning av konvertibla lån kan vara.   

 

4.1.1 Resultat 

Large cap innehåller 66 företag av vilka sju stycken har personalkonvertibler utfärdade år 

2005. Två av företagen har andra typer av konvertibla lån. I dessa fall är konvertibla lån 

utfärdade inom koncernen eller till andra utomstående företag. Fyra av företagen har nyligen 

använt sig av konvertibler, men konverterat dessa innan 2005. ABB har utfärdat en 

anmärkningsvärd summa personalkonvertibler, motsvarande hela 51,5 % av deras totala egna 

kapital. Medelvärdet för andel konvertibler i förhållande till totalt eget kapital för de företag 

som använder konvertibler ligger dock på 17,42 %. Medianen för samma mått är 14,29 %. 

 

Av de 77 företagen på Mid cap har cirka 9,1 %, det vill säga sju stycken, utställt 

personalkonvertibler. Tre företag innehar konvertibla lån från företag de samarbetar med och 

tre andra har nyligen konverterat sina personalkonvertibler. Inom denna grupp innehar Active 

Biotech den största andelen konvertibler i förhållande till sitt egna kapital, hela 53,67 %. 

Medelvärdet av konvertibler i förhållande till eget kapital ligger på 18,83 % och medianen är 

9,29 %. 

 

Small cap med sina 126 företag innehåller tio stycken konvertibelutfärdare till anställda, 

vilket innebär 8,7 % av gruppen. Elva av de övriga företagen har konvertibla lån utställda till 

andra företag. Två av dem som utfärdat personalkonvertibler har även gett ut konvertibler till 
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andra företag. Ett företag att uppmärksamma är Digital Vision som har en påfallande summa 

personalkonvertibler. Deras personalkonvertibler uppgår till 134,39 % av det egna kapitalet. 

Även Consilium har stora summor konvertibla lån, 72,1 % av eget kapital. De har utfärdat 

sina konvertibler till befintliga aktieägare. Medelvärdet av konvertibler i förhållande till eget 

kapital för gruppen Small cap är cirka 26 %. Medianen för samma mått är 6,94 %. 

 

4.2 Redovisning av konvertibler innan IFRS 2 

Redovisningen av konvertibler utgivna i form av ersättning till anställda har till stor del varit 

oreglerad innan IFRS 2 trädde ikraft och olika företag har tillämpat olika former av 

redovisning i sina finansiella rapporter (Daun, 2006). Den första januari 1993 trädde 

Redovisningsrådets rekommendation nummer 3 (benämnd RR 3) i kraft vilken behandlade 

hur fordringar och skulder redovisas med hänsyn till räntevillkor och dold räntekompensation. 

Syftet med denna standard var att undvika missvisande redovisning av exempelvis kreditavtal 

där den avtalade räntan avviker från marknadsräntan vid avtalstidpunkten. Därför styrde inte 

RR 3 hur konvertibler bör redovisas när dessa utfärdas som ersättning för varor eller tjänster, 

utan endast hur instrumentet skulle hanteras i det fall företaget erhöll marknadsmässig 

ersättning för utgivandet. Eftersom tydligare rekommendationer saknades tillämpades ändock 

RR 3 vid redovisningen av konvertibellån riktade till anställda då konvertiblerna vanligtvis 

löper med lägre ränta än marknadsräntan (se 1.2.2). (RR 3, 1992, punkt 28-29) 

 

4.2.1 Värdering av konvertibla lån enligt RR 3 

Enligt RR 3 skall en skuld med ränta lägre än marknadsräntan värderas utifrån den senare. 

Konvertibler ses utifrån denna rekommendation som ett sammansatt finansiellt instrument 

uppdelat i en skulddel och en egetkapitaldel. Skulddelen skall värderas till verkligt värde 

genom att den överenskomna räntan, med vilken konvertibellånet löper, jämförs med den vid 

tidpunkten rådande marknadsräntan. Egetkapitaldelen räknas sedan ut som en residual genom 

att skulddelen dras från det nominella lånebeloppet. Den egetkapitaldel som blir över läggs i 

reservfonden såsom överkurs på de aktier vilka kan komma att utfärdas senare. Skulddelen 

kommer sedan att successivt uppräknas under lånets löptid så att det redovisade skuldbeloppet 

vid förfallodagen överensstämmer med det nominella lånebeloppet. (RR 3, 1992, punkt 28-

29) 
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4.2.2 Redovisning av kostnader enligt RR 3 

De kostnader som vid redovisning i enlighet med RR 3 uppkommer är räntekostnader 

baserade på marknadsräntan. Eftersom konvertibla lån ofta löper med en lägre ränta 

registrerar företaget följaktligen en lägre räntekostnad än vad som vore fallet om lånet istället 

löpte med marknadsräntan. För att undvika att företaget målar upp en missvisande bild skall 

därför räntekostanden räknas ut med marknadsräntan och skuldens verkliga värde som grund. 

Den redovisade räntekostnaden som belastar företagets resultat kommer därför att överstiga 

den utbetalade räntan, och den överskjutande delen adderas successivt till det redovisade 

skuldbeloppet. (RR 3, 1992, punkt 28-29) Redovisningen av konvertibler enligt RR 3 beskrivs 

ytterligare i det nedan följande exemplet.  

 

Exempel 1  

(I den löpande texten används avrundade tal) 

Konverteringsbolaget AB ger den andra januari år 1 ut ett konvertibelt lån på totalt 100 000 

kronor uppdelat på 100 stycken konvertibler á 1000 kronor. Löptiden är 5 år och en fast 

ränta på 5 % knyts till lånet. Marknadsräntan är vid samma tidpunkt 8 %.  

Konverteringskursen sätts till 250 kronor vilket innebär att varje konvertibel ger dess ägare 

rätten att under konverteringsperioden teckna 4 stycken aktier som alternativ till att ta emot 

kontanter. Konverteringsbolaget AB värderar skulddelen av konvertibellånet genom att 

diskontera de framtida kassaflödena som konvertibellånet genererar med marknadsräntan 

som diskonteringsränta. De totala diskonterade kassaflödena från den fasta räntan uppgår till 

omkring 19 950 kronor1 och den framtida diskonterade återbetalning uppgår till cirka 68 050 

kronor2. Skulddelen av konvertibellånet värderas till summan av dessa vilken uppgår till 

88 000 kronor. Den resterande delen av konvertibellånet (100 000 – 88 000 = 12 000) är den 

residuala egetkapitaldelen, och redovisas alltså som en ökning av eget kapital. Den 

redovisade skulddelen uppräknas sedan löpande med differensen mellan räntekostnaden 

baserad på marknadsräntan samt den ränta som faktiskt betalas ut varje år. Den 

räntekostnad som varje år belastar resultatet är således även den baserad på 

 
1  5000/(1+0,08)¹+5000/(1+0,08)²+5000/(1+0,08)³+5000/(1+0,08)4+5000/(1+0,08)5≈19964 
2  100 000/(1+0,08)5≈68058 
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marknadsräntan3.  Vid löptidens slut kommer skulddelen således att uppgå till det vid 

avtalstidpunkten nominella beloppet 100 000 kronor. Redovisningen kommer nu att se ut på 

olika sätt beroende av om konvertibelägaren väljer att konvertera lånet till aktier eller erhålla 

kontant ersättning. Om marknadsvärdet på aktierna vid denna tidpunkt är 300 kronor 

kommer konvertibelägarna givetvis att konvertera lånet eftersom detta värde överstiger 

konverteringskursen (detta sker den andra januari år 6). Företaget utfärdar i detta fall 

4×100=400 aktier och redovisar en minskning av skulden i sin helhet, det vill säga 100 000 

kronor, samt en motsvarande ökning av eget kapital. Egetkapitaldelen på 12 000 kronor som 

angavs vid utfärdandetidpunkten ligger kvar och påverkas ej av konverteringen. Om 

marknadsvärdet på aktierna vid konverteringstidperioden istället är 200 kronor, det vill säga 

understiger konverteringskursen, kommer konvertiblerna att istället lösas in till kontanter 

(den andra januari år 6). Om så är fallet redovisar företaget en minskning av hela skulddelen 

på 100 000 kronor, samt en motsvarande minskning av likvida medel. Även i detta fall 

kvarstår egetkapitaldelen opåverkad av att konvertibellånet löses. (Smith, 2000:239-242) 

 

Sammanfattning Exempel 1: 

Balansräkning vid konvertering
1/1 år 1 2/1 år 1 1/1 år 2 1/1 år 3 1/1 år 4 1/1 år 5 1/1 år 6 2/1 år 6

Egetkapitaldel 0 11 978 11 978 11 978 11 978 11 978 11 978 111 978
Skulddel 0 88 022 90 064 92 269 94 651 97 223 100 000 0
Likvida medel 100 000 200 000 195 000 190 000 185 000 180 000 175 000 175 000

Balansräkning vid kontant inlösen
1/1 år 1 2/1 år 1 1/1 år 2 1/1 år 3 1/1 år 4 1/1 år 5 1/1 år 6 2/1 år 6

Egetkapitaldel 0 11 978 11 978 11 978 11 978 11 978 11 978 11 978
Skulddel 0 88 022 90 064 92 269 94 651 97 223 100 000 0
Likvida medel 100 000 200 000 195 000 190 000 185 000 180 000 175 000 75 000  
 
Resultaträkning      

  år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 

Räntekostnad 7042 7205 7382 7572 7778 

 

                                                 
3  År 1 blir räntekostnaden 88022×0,08=7042, år 2: 88022+(7042-5000)×0,08=7205, år 3: 88022+(7042-
5000)+(7205-5000)×0,08=7382, år 4: 88022+(7042-5000)+(7205-5000)+(7382-5000)×0,08=7572 och slutligen 
år 5: 88022+(7042-5000)+(7205-5000)+(7382-5000)+(7572-5000)×0,08=7778.   
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4.3 IAS 39 och redovisningen av konvertibler 

I och med införandet av IAS/IFRS ersätter standarden IAS 39 – Finansiella instrument: 

Redovisning och Värdering RR 3 avseende redovisning av fordringar och skulder vilka löper 

med en ränta som avviker från marknadsräntan. I allt väsentligt överensstämmer dock de 

rekommendationer som IAS 39 anger med RR 3. I dagsläget styr således IAS 39 hur 

konvertibla lån som skuld skall värderas och påverkar därmed indirekt även redovisningen av 

personalkonvertibler. IAS 39 och IFRS 2 så att säga överlappar varandra i den meningen att 

de reglerar olika aspekter av redovisningen av konvertibler. Eftersom IAS 39 värderar skulden 

utifrån samma utgångspunkter som RR 3 har således ingen väsentlig förändring av 

redovisningen av personalkonvertibler inträtt som en följd av införandet av IAS 39. IAS 39 är 

för denna uppsats endast relevant i den utsträckning denna standard anger hur den del av 

konvertibla lån som räknas som skuld skall värderas. (Internationell redovisningsstandard i 

Sverige IFRS/IAS, 2005:570ff)       

 

4.4 Redovisning av konvertibler enligt IFRS 2 

Från och med den första januari 2005 skall noterade företag tillämpa IFRS 2 – Aktierelaterade 

Ersättningar, i sina koncernredovisningar (Internationell redovisningsstandard i Sverige 

IFRS/IAS, 2005:3). Syftet med IFRS 2 är att effekterna av olika aktierelaterade ersättningar, 

såsom aktieoptioner eller konvertibler, skall återspeglas i företagets resultat och finansiella 

ställning. Exempelvis skall de kostnader som utformandet av ett optionsprogram riktat till 

anställda faktiskt innebär belasta företagets resultat. IFRS 2 är uppdelad i tre 

tillämpningsområden (A, B och C), som styr olika former av aktierelaterade ersättningar. 

Klassificeringen av dessa beror av hur ersättningen skall regleras. Tillämpningsområde A styr 

ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument, område B ersättningar som regleras med 

kontanter, och slutligen område C som styr ersättningar där endera parten kan välja att erhålla 

antingen egetkapitalinstrument eller kontanter. Eftersom konvertibler är ett instrument som 

innehavaren kan omvandla till aktier eller kontanter omfattas redovisningen av konvertibler 

av tillämpningsområde C. (2005:IFRS 2 punkt 2C) 
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4.4.1 Värdering av konvertibla lån enligt IFRS 2 

Generellt för samtliga tillämpningsområden gäller att om företaget erhåller en vara eller tjänst 

som räknas som tillgång skall, beroende på hur ersättningen regleras, en motsvarande ökning 

av eget kapital eller skulder redovisas. Om ersättningen regleras genom egetkapitalinstrument 

redovisas en ökning av eget kapital, och om ersättningen regleras med kontanter redovisas 

istället en ökning av skulder. Om varorna eller tjänsterna som erhållits dock inte kan klassas 

som en tillgång skall de istället redovisas som kostnader. (Internationell redovisningsstandard 

i Sverige IFRS/IAS, 2005:IFRS 2 punkt 62) Eftersom ett konvertibelt skuldebrev är ett 

sammansatt finansiellt instrument där ersättningen kan ske antingen genom kontanter eller 

egetkapitalinstrument kan den av företaget erhållna tillgången eller kostnaden motsvaras av 

både en skuldökning och en ökning av eget kapital. Enligt IFRS 2 skall företaget avseende 

konvertibler redovisa transaktionen som en ersättning som regleras med kontanter till den del 

som företaget har en skyldighet att reglera ersättningen med kontanter. Resterande del av 

ersättningen (det vill säga den del som företaget ej är skyldigt att reglera med kontanter) 

redovisas istället som en ersättning som regleras med egetkapitalinstrument. För att beräkna 

värdet av det konvertibla skuldebrevet skall företaget beräkna det verkliga värdet för först 

skulddelen och sedan för egetkapitaldelen. Värdet av det sammansatta finansiella instrumentet 

är summan av skulddelens verkliga värde och en eventuell relativt skulddelen överskjutande 

del av egetkapitaldelens verkliga värde. Om det verkliga värdet av egetkapitaldelen skulle 

understiga skulddelens verkliga värde blir konvertibelns verkliga värde lika med skulddelens 

verkliga värde. Om egetkapitaldelens verkliga värde överstiger skulddelens blir istället 

konvertibelns totala verkliga värde större än skulddelens verkliga värde. Det går således ej att 

direkt summera skulddelen och egetkapitaldelen eftersom de separat värderas till verkligt 

värde och konvertibelägaren endast kan välja att erhålla en av dem i ersättning. En ojusterad 

summering av delarna skulle därför resultera i en dubbelräkning. (Internationell 

redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, 2005:IFRS 2 punkt 34-37)  

 

4.4.2 Redovisning av kostnader enligt IFRS 2 

Som nämndes i ovanstående stycke gäller att om företaget erhåller en vara eller tjänst som 

räknas som tillgång skall en motsvarande ökning av eget kapital eller skulder redovisas. 

Enligt IFRS 2 punkt 8 gäller att ”om varorna eller tjänster som erhållits eller köpts genom 
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aktierelaterade ersättningar inte uppfyller kraven för att redovisas som tillgångar, redovisas 

de som kostnader” (Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, 2005).  

 

Eftersom personalkonvertibler riktas till anställda som en ersättning för det arbete de utför och 

kommer att utföra kan ersättningen ses som en form av personalkostnader. Samtidigt erhåller 

dock företaget kapital från de anställa som åtminstone till viss del täcker värdet av det 

konvertibla skuldebrevet. Avgörande för huruvida någon kostnad skall redovisas blir 

värderingen av konvertibeln. Om det vid värderingen, enligt stycke 4.2.1, uppkommer ett 

överskjutande värde från egetkapitaldelen skall detta värde redovisas som en kostnad vilken, 

beroende på avtalsvillkoren, skall registreras omedelbart eller periodiseras över det 

konvertibla lånets löptid. (Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, 2005:IFRS 

2 punkt 34-37)  

 

Utöver den kostnad som registreras i det fall en överskjutande egetkapitaldel uppstår vid 

värderingen skall fortfarande räntekostnader baserade på marknadsräntan redovisas på samma 

sätt som var fallet enligt RR 3 och som nu regleras i IAS 39 (se stycke 4.2). (Internationell 

redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, 2005:IAS 39 punkt 47)  

 

Redovisning av konvertibla lån enligt IFRS 2 avseende både värdering samt 

kostnadsredovisning demonstreras i nedanstående exempel. Även i detta exempel har vi valt 

att använda avrundade tal för tydlighetens skull. Exakta siffror används därefter i den på 

exemplet följande sammanfattningen. 

 

Exempel 2 

I detta exempel gäller samma förutsättningar som i exempel 1. Konverteringsbolaget AB ger 

den andra januari år 1 ut ett konvertibelt lån på totalt 100 000 kronor uppdelat på 100 

stycken konvertibler á 1000 kronor. Löptiden är 5 år och lånet löper med en fast ränta på 5 

%, medan marknadsräntan är 8 %.  Konverteringskursen sätts till 250 kronor vilket således 

berättigar till 4 aktier per konvertibel. Konverteringsbolaget AB värderar skulddelen genom 

att, precis som i exempel 1, diskontera de framtida kassaflödena som konvertibellånet 

genererar med marknadsräntan som diskonteringsränta (men numera enligt IAS 39 istället 

för RR 3). Skulddelen av konvertibellånet värderas till omkring 88 000 kronor (se exempel 1). 

 22



Uppsala Universitet  2007-01-11 
Företagsekonomiska Institutionen 
Företagsekonomi D, Examensarbete HT-06 
 
 
Istället för att beräkna egetkapitaldelen som en residual, vilket var fallet i exempel 1, 

beräknar företaget nu egetkapitaldelens verkliga värde genom att ta hänsyn till 

marknadskursen. Om marknadskursen vid utfärdandet är 220 kronor blir det verkliga värdet 

per konvertibel 4×220=880 medan det totala verkliga värdet på konvertibellånet blir 

100×880=88 000. Vid denna aktiekurs sammanfaller egetkapitaldelens verkliga värde med 

skulddelens. Någon överskjutande egetkapitaldel saknas därför och konvertibellånets totala 

värde redovisas genom skulddelen (ingen egetkapitaldel redovisas). Om marknadskursen vid 

utfärdandet istället är 300 kronor blir det verkliga värdet per konvertibelt skuldebrev 

4×300=1200 kronor, och konvertibellånets totala verkliga värde blir 100×1200=120 000 

kronor. I detta fall överstiger egetkapitaldelen skulddelens verkliga värde med 120 000-

88 000=32 000 kronor, och denna överskjutande del läggs till konvertibellånets totala 

redovisade värde. Företaget redovisar således en ökning av skulder om 88 000 kronor, samt 

en ökning av eget kapital om 32 000 kronor. Vad gäller redovisning av kostnader skall, i 

fallet då en överskjutande egetkapitaldel registreras, just denna del redovisas som kostnad. 

Ökningen av eget kapital motsvaras således av en redovisad personalkostnad. Samtidigt 

registrerar företaget räntekostnader baserade på marknadsräntan enligt IAS 39 vilket i 

praktiken åstadkoms genom i allt väsentligt samma förfarande som i exempel 1. 

(Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, 2005, IFRS 2 punkt 34-37 samt IAS 

39 punkt 47) 
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Sammanfattning Exempel 2: 

Balansräkning vid marknadskurs på 220kr 2/1 år 1, full konvertering 
1/1 år 1 2/1 år 1 1/1 år 2 1/1 år 3 1/1 år 4 1/1 år 5 1/1 år 6 2/1 år 6

Egetkapitaldel 0 0 0 0 0 0 0 100
Skulddel 0 88 022 90 064 92 269 94 651 97 223 100 000 0
Likvida medel 100 000 200 000 195 000 190 000 185 000 180 000 175 000 175 000

Balansräkning vid marknadskurs på 300kr 2/1 år 1, full konvertering 
1/1 år 1 2/1 år 1 1/1 år 2 1/1 år 3 1/1 år 4 1/1 år 5 1/1 år 6 2/1 år 6

Egetkapitaldel 0 31 978 31 978 31 978 31 978 31 978 31 978 131 978
Skulddel 0 88 022 90 064 92 269 94 651 97 223 100 000 0
Likvida medel 100 000 200 000 195 000 190 000 185 000 180 000 175 000 175 000

Balansräkning vid marknadskurs på 220kr 2/1 år 1, kontant inlösen 
1/1 år 1 2/1 år 1 1/1 år 2 1/1 år 3 1/1 år 4 1/1 år 5 1/1 år 6 2/1 år 6

Egetkapitaldel 0 0 0 0 0 0 0
Skulddel 0 88 022 90 064 92 269 94 651 97 223 100 000 0
Likvida medel 100 000 200 000 195 000 190 000 185 000 180 000 175 000 75 000

Balansräkning vid marknadskurs på 300kr 2/1 år 1, kontant inlösen 
1/1 år 1 2/1 år 1 1/1 år 2 1/1 år 3 1/1 år 4 1/1 år 5 1/1 år 6 2/1 år 6

Egetkapitaldel 0 31 978 31 978 31 978 31 978 31 978 31 978 31 978
Skulddel 0 88 022 90 064 92 269 94 651 97 223 100 000 0
Likvida medel 100 000 200 000 195 000 190 000 185 000 180 000 175 000 75 000  
 

Resultaträkning vid marknadskurs på 220kr 1/1 år 1
år 1 år 2 år 3 år 4 år 5

Räntekostnad 7042 7205 7382 7572 7778
Personalkostnad 0 0 0 0

Resultaträkning vid marknadskurs på 300kr 1/1 år 1
år 1 år 2 år 3 år 4 år 5

Räntekostnad 7042 7205 7382 7572 7778
Personalkostnad 32 000 0 0 0

0

0  
 

5 Analys  
I detta avsnitt avser vi att inledningsvis analysera de resultat som framkommit i vår 

undersökning av förekomsten av konvertibler hos svenska företag. Därefter kommer vi att 

undersöka vilka materiella skillnader som förekommer i redovisningen av konvertibler 

beroende av om IFRS 2 eller tidigare förfaringssätt tillämpas. Dessa skillnader skall vi sedan 

relatera till den teori vi valt att använda som utgångspunkt. Således kommer de materiella 
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redovisningsreglerna/metoderna att, så att säga, ”silas” genom de i redovisningsteorin 

grundläggande kvalitativa egenskaperna begriplighet, relevans, tillförlitlighet samt 

jämförbarhet (se 2.1). Detta i syfte att tydligt klarlägga och förstå även den teoretiska 

innebörden av de skillnader som föreligger mellan de sätt att redovisa konvertibla lån vilka vi 

beskrivit ovan. De mest framträdande skillnader vi identifierat vid jämförelsen av IFRS 2 och 

tidigare rekommendationer är hur värdering samt redovisning av kostnader skall hanteras. 

Dessa skillnader behandlas ingående nedan.  

 

5.1 Förekomsten av konvertibler 

De resultat som presenterades i empirin indikerar att omkring tio procent av företagen på 

Stockholmsbörsen använder sig av konvertibler. Denna andel är i stort sett gemensam för 

listorna Large, Medium och Small Cap vilket i sin tur antyder att storleken på företaget inte 

har någon väsentlig betydelse för valet att utfärda konvertibla lån. Vad gäller de konvertibla 

lånens storlek i förhållande till det egna kapitalet är variationen stor mellan företagen, oavsett 

vilken lista de tillhör. Det är således svårt att se något mönster i hur företagen väljer att 

utforma konvertiblerna. Bland de bolag som använder sig av denna form av aktierelaterade 

ersättningar finns dock ett antal där de konvertibla lånen utgör en betydande del av det egna 

kapitalet, exempelvis ABB (51,5%), Active Biotech (53,7%) samt MTG (20,8%).   

 

5.2 Värdering 

Redan då vi tittar på värderingen av konvertibla lån kan vi konstatera att det tillvägagångssätt 

som anges i IFRS 2 skiljer sig från det angivet i RR 3. Som framkom i stycke 4.1.1 delades 

det konvertibla skuldebrevet upp i en skulddel och en egetkapitaldel där den förra värderades 

till verkligt värde medan den senare beräknades som en residual. Även IFRS 2 delar upp 

skuldebrevet i skuld- respektive egetkapitaldel, men i detta fall beräknas båda delarna till 

verkligt värde. I händelse av att egetkapitaldelens verkliga värde överstiger skulddelens 

redovisas den överskjutande delen som en ökning av eget kapital. Vid redovisning enligt RR 3 

tas således ingen hänsyn till marknadsvärdet på den underliggande aktien vid konvertibelns 

utgivningstidpunkt. Enligt IFRS 2 däremot är detta värde väsentligt för hur konvertibeln 

kommer att redovisas.  
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Exempel 3  

Konverteringsbolaget AB ger den andra januari år 1 ut ett konvertibelt lån på totalt 100 000 

kronor uppdelat på 100 stycken konvertibler á 1000 kronor. Löptiden är 5 år och en fast 

ränta på 5 % knyts till lånet. Marknadsräntan är vid samma tidpunkt 8 %.  

Konverteringskursen sätts till 250 kronor. Enligt RR 3 värderas skulddelen i detta fall till 

88 000 kronor och egetkapitaldelen, som en residual, till 12 000 kronor (se exempel 1). Om 

företaget istället tillämpar reglerna i IFRS 2 värderas skulddelen, på samma sätt som i RR 3, 

till 88 000 kronor men för att få fram egetkapitaldelen måste företaget ta hänsyn till 

marknadskursen på aktien. Om kursen vid utgivningstidpunkten står i 220 kronor blir 

egetkapitaldelens verkliga värde identiskt med skulddelens varför ingen ökning av eget 

kapital redovisas i balansräkningen. Om marknadskursen vid samma tidpunkt istället skulle 

uppgå till 300 kronor värderas egetkapitaldelen till 120 000 kronor och en ökning av eget 

kapital på 32 000 kronor skall följaktligen registreras (120 000 – 88 000). Jämfört med RR 3 

blir således det egna kapitalet, vid en marknadskurs på 220 kronor per aktie, 12 000 kronor 

lägre vid redovisning av konvertibler enligt IFRS 2. Vidare gäller att, i det fall aktiepriset är 

300 kronor, det egna kapitalet blir 20 000 kronor högre om IFRS 2 tillämpas. 

 

5.3 Redovisning av kostnader 

Även vid redovisning av kostnader hänförliga till konvertibla lån skiljer sig IFRS 2 från 

tidigare förfaringssätt. Vid utgivandet av konvertibla lån förbinder sig företaget att erlägga en 

ränta vilken givetvis betraktas som kostnad. Enligt RR 3 och IAS 39 skall, som en följd av att 

företaget värderar skulddelen till verkligt värde, räntekostnaden ökas så att den återspeglar 

marknadsräntan (se 4.2.2). Enligt tidigare förfaringssätt var således den enda redovisade 

kostnaden hänförlig till ett konvertibelt lån en räntekostnad baserad på marknadsräntan. I 

stycke 4.4.2 framkom att även vid redovisning enligt IFRS 2 skall en sådan räntekostnad 

belasta företagets resultat, men IFRS 2 kräver utöver detta att en eventuell överskjutande 

egetkapitaldel också skall kostnadsföras. Därmed blir redovisningen av kostnader enligt IFRS 

2 avhängig marknadsvärdet på den underliggande aktien vid utfärdandet eftersom detta avgör 

huruvida någon överskjutande egetkapitaldel uppkommer.  

 

 26



Uppsala Universitet  2007-01-11 
Företagsekonomiska Institutionen 
Företagsekonomi D, Examensarbete HT-06 
 
 
Exempel 4 

Detta exempel baseras på ingångsvärden givna i exempel 3. Konverteringsbolaget AB 

värderade skulddelen av det konvertibla lånet till 88 000 kronor vilket gav en residual 

egetkapitaldel på 12 000. Den kostnad företaget redovisar i detta fall baseras på skuldens 

verkliga värde samt marknadsräntan vilket innebär att, utöver den räntekostnad på 5000 

kronor som företaget faktiskt utbetalar varje år, skall man, det första året, redovisa 

ytterligare en kostnad på 2040 kronor (88 000 × 8% - 5000). Denna kostnadsökning kommer 

att stiga ytterligare de följande åren allteftersom skulddelen uppskrivs med differensen mellan 

den redovisade räntekostnaden och den faktiskt utbetalade räntan. Vid redovisning enligt 

IFRS 2 måste företaget ta hänsyn till marknadsvärdet på den underliggande aktien vid 

utfärdandetidpunkten. Om kursen är 220 kronor uppstår ingen egetkapitaldel och kostnaden 

blir i detta fall identisk med redovisning enligt tidigare förfaringssätt. Om kursen istället är 

300 kronor uppstår en egetkapitaldel om 32 000 kronor vilken enligt IFRS 2 skall 

kostnadsföras omedelbart eller periodiseras beroende på hur villkoren för konvertiblerna ser 

ut. I detta fall uppkommer således en betydande skillnad (32 000 kronor) i 

kostnadsredovisning relativt om företaget skulle redovisa enligt rekommendationen RR 3. 

 

5.4 Perspektiv på redovisning av konvertibler 

I nedan följande stycken behandlas redovisningen av konvertibler utifrån de kvalitativa 

egenskaper som beskrevs i teoriavsnittet kapitel 2; begriplighet, relevans, tillförlitlighet och 

jämförbarhet.  

  

De kvalitativa egenskaperna kan tyckas ha föga att göra med de former av redovisning vi 

behandlat ovan eftersom vi där fokuserat på hur företagets resultat och finansiella ställning 

påverkas ur en synnerligen materiell utgångspunkt. Frågan vi bör ställa oss i detta stycke är: 

hur påverkas kriterierna begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet av att vi byter 

från en redovisningsrekommendation till en annan? Eller mer tillspetsat: har övergången från 

RR 3 till IFRS 2 inneburit att dessa kriterier fått bättre eller sämre genomslagskraft?  

 

Påpekas bör att eftersom redovisningen av konvertibler enligt IFRS 2 till mycket stor del 

beror av marknadsvärdet på den underliggande aktien bygger relevansen hos IFRS 2 på att 
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aktiemarknaden fungerar effektivt. Således måste vi för att kunna tillämpa IFRS 2 antaga att 

vi har tillgång till fungerande effektiva kapitalmarknader. Att undersöka om detta antagande 

är korrekt ligger givetvis vida utanför denna uppsats ramar, men det bör åtminstone påpekas. 

För att kunna fortsätta vår diskussion gör även vi detta antagande.                

 

Som angavs i 4.1 har redovisningen avseende personalkonvertibler tidigare till stor del varit 

oreglerad. Detta har lett till att företagen tillämpat olika former av redovisning vilket 

naturligtvis måste ha uppfattats som synnerligen förvirrande. Angående kriteriet begriplighet 

bör dock den information som givits i årsredovisningar varit tillräckligt tydlig och det är 

tveksamt om IFRS 2 inneburit någon förbättring i detta fall. Rörande kriteriet relevans kan det 

dock måhända ha varit sämre ställt. Det faktum att ett företag kunnat ge ut konvertibler vilka 

sedan konverterats till aktier, som i sin tur spätt ut aktiekapitalet, utan att transaktionen gått 

över resultaträkningen kan givetvis betraktas som något underligt. Visserligen har företagen 

angivit denna utspädningseffekt i sina årsredovisningar vilket gjort det lättare för företagets 

intressenter att beräkna följderna, men aktier utgivna till anställda till förmånligt pris bör väl 

egentligen (precis som optioner) betraktas som en form av personalkostnad i den utsträckning 

företaget inte erhåller ersättning för dem. Genom att låta en sådan transaktion gå över 

resultaträkningen kan intressenter få en bättre översikt och därmed kunna fatta informerade 

beslut. Utifrån detta resonemang kan det framföras att relevansen i redovisningen av 

konvertibler förbättrats som ett resultat av införandet av IFRS 2. 

 

Angående egenskapen tillförlitlighet är det tveksamt om införandet av IFRS 2 egentligen 

inneburit någon väsentlig förändring. Tillförlitligheten beror till stor del på hur informationen 

framställs och kanske mindre på hur materiella regler är utformade. Till viss del kan hävdas 

att fullständigheten förbättrats eftersom transaktioner som påverkar eget kapital enligt IFRS 2 

skall gå över resultaträkningen. Redovisningens användare kan således betrakta informationen 

som tillförlitlig eftersom de då inte behöver oroa sig för en eventuell framtida utspädning av 

aktiekapitalet ty denna har redan belastat företagets resultat. Därigenom ökar validiteten 

vilken är det ena benet hos egenskapen tillförlitlighet. Det andra benet, verifierbarhet, bör 

knappast ha påverkats i någon större utsträckning åt endera hållet. 
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Eftersom företagen tidigare använt skiftande sätt att redovisa konvertibler är det givetvis lätt 

att sluta sig till att jämförbarheten ökar som ett resultat av införandet av IFRS 2. Avseende 

värdering av konvertibla lån har dock jämförbarheten säkerligen även tidigare varit god då RR 

3 tydligt reglerat denna del av området. I övrigt, och då kanske i synnerhet avseende hur 

kostnader hanterats, har rekommendationer saknats vilket borde göra det lättare för 

redovisningens användare att utnyttja den information som framställs i årsredovisningar för 

att exempelvis jämföra olika potentiella investeringar. Mot en förbättring av jämförbarheten 

kan man dock invända att egenskapen under en övergångsperiod försämras av införandet av 

IFRS 2 genom att det blir svårare att göra jämförelser över tiden.  

 

6 Slutsats 
Syftet med denna uppsats har varit att utifrån fundamental redovisningsteori undersöka hur 

regleringen av redovisningen av konvertibler enligt IFRS 2 har påverkat företagets resultat 

och finansiella ställning. Denna påverkan beskrivs nedan i stycket 6.1. Därefter följer stycke 

6.2 som ger förslag till vidare studier kring området. 

 

6.1 Förekomsten av konvertibler 

Av det faktum att en tiondel av de på Stockholmsbörsen noterade bolagen använder sig av 

konvertibla lån drar vi slutsatsen att en förändring av redovisningen av konvertibler är 

relevant  att undersöka. Inte minst på grund av att de konvertibla lånen i vissa företag utgör en 

betydande del av det egna kapitalet. Det bör dock återigen påpekas att noterade företag endast 

är skyldiga att tillämpa IFRS 2 i sin koncernredovisning vilket givetvis medför att företag, 

som inte ingår i en koncern, inte kommer att påverkas av denna standard.  

 

6.2 Effekter av införandet av IFRS 2 

Genom att analysera hur redovisningen enligt IFRS 2 skiljer sig från tidigare förfaringssätt har 

vi sett att övergången faktiskt inneburit vissa betydande förändringar. Värderingen av 

konvertibla lån har förändrats på ett betydande sätt och istället för att som tidigare endast 

basera värderingen på marknadsränta och nominellt lånebelopp läggs nu stor vikt vid den vid 
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utfärdandetidpunkten rådande aktiekursen. Därigenom påverkas således passivsidan av 

företagets balansräkning av införandet av IFRS 2. En vid utfärdandet hög aktiekurs kan 

innebära att en betydande egetkapitaldel redovisas medan en dito låg kurs kan medföra att det 

konvertibla lånet endast ger upphov till en skuld.  

 

Utöver denna påverkan på företagets finansiella ställning har IFRS 2 även inflytande på hur 

resultaträkningen kommer att se ut. Där tidigare endast en räntekostnad hänförlig till det 

konvertibla lånet redovisades kommer nu även en sorts personalkostnad att registreras i det 

fall marknadsvärdet på aktien ger upphov till en överskjutande egetkapitaldel. Avgörande för 

hur stor inverkan införandet av IFRS 2 kommer att ha på företagets resultat (men även på dess 

finansiella ställning) är till syvende og sidst om priset på den underliggande aktien vid 

utfärdandetidpunkten avviker från den konverteringskurs som är knuten till lånet. Om 

aktiepriset vid denna tidpunkt är högre än konverteringskursen uppstår en överskjutande 

egetkapitaldel vilken kommer att gå över resultaträkningen. Om aktiepriset istället är lägre än 

konverteringskursen uppkommer ingen egetkapitaldel alls, och någon personalkostnad 

hänförlig till det konvertibla lånet registreras heller inte.     

 

Vad avser de kvalitativa egenskaperna har vi argumenterat att IFRS 2 förmodligen förbättrar 

åtminstone egenskaperna relevans och jämförbarhet (och kanske i viss utsträckning även 

tillförlitlighet). Denna slutsats borde knappast betraktas som särskilt förvånande då tydliga 

rekommendationer på området tidigare saknats och redovisningen av konvertibler kunnat 

beskrivas såsom synnerligen snårig. Samtidigt bör det påpekas att IFRS 2’s förmåga att 

uppfylla de kvalitativa egenskaperna vilar på antagandet att aktiemarknaden gör en korrekt 

värdering av aktien vars pris standarden anger som utgångspunkt vid redovisningen av 

konvertibler. 

 

6.3 Förslag till vidare studier   

 
6.3.1 Incitament att utforma konvertibla lån 

Intressant vore att undersöka huruvida de regler som behandlats i denna uppsats förändrat 

incitamentet att utfärda konvertibla lån relativt andra aktierelaterade ersättningar. Ses optioner 

som en effektivare form av ersättning och i så fall varför? Är nuvarande redovisningsregler 

 30



Uppsala Universitet  2007-01-11 
Företagsekonomiska Institutionen 
Företagsekonomi D, Examensarbete HT-06 
 
 
neutrala i sin behandling av aktierelaterade ersättningar? Kan konvertiblerna komma att bli 

mer vanligt förekommande än de är idag eller är de passé som finansiellt instrument? 

 

6.3.2 IFRS 2 och marknadsvärdering 

Standarden IFRS 2 lägger stor vikt vid marknadsvärdet på den underliggande aktierelaterade 

ersättningen. Är det rimligt att värdera en konvertibel till marknadsvärde vid 

utfärdandetidpunkten? Kan företagsledningen manipulera redovisningen genom att 

hemlighålla information och utforma aktierelaterade ersättningar med villkor anpassade till 

aktiekursen för att nå önskade resultat? 

 

6.3.3 Har konvertibla lån fått önskad effekt? 

Har de företag som givit ut konvertibla lån upplevt att personalen blivit mer målinriktad och i 

större utsträckning arbetat för att maximera aktievärdet? Då ett företag utfärdar aktierelaterade 

ersättningar till anställda är det trots allt i syfte att motivera dessa. Fungerar denna motivator? 
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Förekomst av konvertibler - LARGE CAP   BILAGA 1 

Företag Bransch Förekomst Summa (Miljoner) 
Totalt Eget 
Kapital (Miljoner) 

Procent av 
Eget Kapital Kod 

ABB Industri X 12573 24415,8 51,50% 1 
Alfa Laval Industri    
Assa Abloy Industri X 1886 14413 13,09% 1 
Astra Zeneca Hälsovård    
Atlas Copco Industri    
Autoliv Sällanköpsvaror    
Axfood Dagligvaror X 4 2825 0,14% 1 
Boliden Gruvdrift X¹  1 
Capio Hälsovård    
Castellum Fastigheter    
Carnegie Finans    
Electrolux Sällanköpsvaror    
Electa Hälsovård    
Eniro Konsumenttjänster    
Ericsson IT    
Fabege Fastigheter    
Getinge Hälsovård    
Hennes & Mauritz Sällanköpsvaror    
Hexagon Industri    
Holmen Skogsindustri    
Hufvudstaden Fastigheter    
Husqvarna Sällanköpsvaror    
Höganäs Kraftförsörjning    
Industrivärden Finans    
Investor Finans    
JM Fastigheter    
Kaupthing Finans    
Kinnevik Finans    
Kungsleden Finans    
Latour Finans    
Lawson Software IT X² 78,9 1310,2 6,02% 1 
Lundbergsföretagen Fastigheter   3 
Lundin Petroleum Energi    
Meda Hälsovård    
Modern Times Group Sällanköpsvaror X 1124,6 5403,6 20,81% 1 
NCC Industri    
Nobel Biocare Hälsovård    
Nobia Sällanköpsvaror    
Nokia IT    
Nordea Finans    
Old Mutual Finans    
OMX Finans   3 
Oriflame Dagligvaror    
Peab Industri X 478,5 3348 14,29%  
Ratos Finans   2 
SAAB Industri   3 
Sandvik Industri   2 
SAS Industri    
SCA Industri    
Scania Industri    
SEB Finans    
Seco Tools Industri    
¹ Ospecificerat, riktade till VD ² Sekundärnoterat på Stockholmsbörsen, sammanslagning med Intentia. Uppgifter ur Intentias årsredovisning. 
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Företag Bransch Förekomst Summa (Miljoner) 
Totalt Eget 
Kapital (Miljoner) 

Procent av 
Eget Kapital Kod 

Securitas Industri X 2388,4 14845,3 16,09% 1 
Skanska Industri           
SKF Industri           
SSAB Material           
Stora Enso Material           
Sv. Handelsbanken Finans           
Swedbank Finans           
Swedish Match Dagligvaror           
Tele 2 Telekomoperatör           
Telia Sonera Telekomoperatör           
Tieto Enator IT           
Trelleborg Industri         3 
Volvo Industri           
Vostok Nafta Energi           
     Median 14,29%
     Medelvärde 17,42%

 
 
Kod 1 - Specifikt personalkonvertibler 

Kod 2 - Andra konvertibla lån, i samband med företagsförvärv eller utfärdat till befintliga aktieägare 

Kod 3 - Nyligen haft konvertibler 
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Förekomst av konvertibler - MID CAP   BILAGA 2 

Företag Bransch Förekomst Summa (Miljoner) 
Totalt Eget 
Kapital (Miljoner) 

Procent av 
Eget Kapital Kod 

AarhusKarlshamn Dagligvaror        
Active Biotech Hälsovård X 94,9 176,814 53,67% 1 
Addtech IT       
Anoto Group IT       
Avanza Finans       
Axis IT       
Ballingslöv Sällanköpsvaror      3 
Beijer Alma Industri       
Bergman & Beving Industri       
Bilia Sällanköpsvaror       
Billerud Material X 30 2526 1,19% 1 
Biovitrum Hälsovård       
Brinova Fastigheter Fastigheter X 603 1618,7 37,25% 2 
Broström Energi       
Bure Equity Finans       
Cardo  Industri       
Clas Ohlson Sällanköpsvaror       
Cloetta Fazer Dagligvaror      3 
Concordia Maritime Energi       
Fagerhult Industri       
Fast Partner Fastigheter       
Gant Company Sällanköpsvaror       
Gunnebo Industri       
Hagströmer & Qviberg Finans       
Hakon Invest Dagligvaror       
Haldex Industri       
Heba Fastigheter       
Hemtex Sällanköpsvaror       
HiQ International IT       
Home Properties Sällanköpsvaror       
IBS IT       
Industrial & Finansial Syst. IT X 193 615 31,38% 1 
Indutrade Industri       
Intrum Justitia Industri       
Invik Finans X 235 1394,1 16,86% 2 
KappAhl Sällanköpsvaror       
Klövern Fastigheter      3 
KMT Industri       
Lindex Sällanköpsvaror       
LjungbergGruppen Fastigheter       
Lundin Mining Corporation Material       
Mekonomen Sällanköpsvaror       
Metro International Sällanköpsvaror       
Micronic Laser Systems IT       
Munters Industri       
New Wave Sällanköpsvaror       
NIBE Industrier Industri       
Nolato IT       
Nordnet Finans X 45,5 514,431 8,84% 1, 2 
Observer Industri       
Orexo Hälsovård       
Oxigene Hälsovård       
PA Resources Energi       
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Företag Bransch Förekomst Summa (Miljoner) 
Totalt Eget 
Kapital (Miljoner) 

Procent av 
Eget Kapital Kod 

PartnerTech IT       
Pergo Industri       
Protect Data IT       
Q-Med Hälsovård       
RNB Retail & Brands Sällanköpsvaror       
ScanMining Material       
Sectra Hälsovård X 43,7 486,495 8,98% 1 
Securitas Direct Sällanköpsvaror       
Securitas System Industri       
Sensys Traffic IT       
Skanditek Finans       
SkiStar Sällanköpsvaror X 25 1248,869 2,00% 1 
Studsvik Industri       
Sweco Industri       
SäkI Finans       
Teleca IT       
Telelogic IT       
TradeDoubler IT       
Transcom WorldWide Industri       
Unibet Group Sällanköpsvaror       
Wallenstam Fastigheter       
Wihlborgs Fastigheter Fastigheter       
Ångpanneföreningen Industri X 54 581,177 9,29% 1 
Öresund Finans        
     Median 9,29% 
     Medelvärde 18,83%

 

 

Kod 1 - Specifikt personalkonvertibler 

Kod 2 - Andra konvertibla lån, i samband med företagsförvärv eller utfärdat till befintliga aktieägare 

Kod 3 - Nyligen haft konvertibler 
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Förekomst av konvertibler - SMALL CAP   BILAGA 3 

Företag Bransch Förekomst Summa (Miljoner) 
Totalt Eget 
Kapital (Miljoner) 

Procent av 
Eget Kapital Kod 

24hPoker Holding IT       
AcadeMedia Industri       
Acando IT X¹ 7,398 283,56 2,61% 2 
A-Com Sällanköpsvaror      2 
ACSC IT       
Active Capital Industri       
AddNode IT      3 
Affärsstrategerna Finans X 7,62 170,593 4,47% 1 
Artimplant Hälsovård       
Aspiro IT       
AudioDev IT       
Beijer Industri       
Beijer Electronics IT       
Bergs Timber Material       
Betsson Sällanköpsvaror X² 1,6 474,13 0,34% 1, 2 
BioGaia Hälsovård       
BioInvent International Hälsovård       
Biolin Hälsovård       
BioPhausia Hälsovård X 5,4 85,769 6,30% 1 
Biotage Hälsovård       
Bong Ljungdahl Industri X 21 561,4 3,74% 1 
Borås Wäfveri Sällanköpsvaror       
Boss Media IT       
BRIO Sällanköpsvaror       
BTS Group Industri       
Carl Lamm Sällanköpsvaror       
Cash Guard IT       
Catena Fastigheter       
Connecta IT       
Consilium Industri X 69,5 96,4 72,10% 2 
CTT Systems Industri       
Custos Industri X 9,5 273,6 3,47% 1 
Cybercom Group IT       
Diamyd Medical Hälsovård       
Digital Vision IT X 38,1 28,35 134,39% 1 
Din Bostad Sverige Fastigheter       
Diös Fastigheter Fastigheter       
DORO IT       
Duroc Industri       
Elanders Sällanköpsvaror       
ElektronikGruppen IT       
Enea IT       
EpiCept Hälsovård       
Expanda Industri       
Fast. Balder Fastigheter       
Feelgood Svenska Hälsovård       
Fenix Outdoor Sällanköpsvaror       
Fingerprint Cards IT       
Geveko Finans       
Gunnebo Industrier Industri       
Havsfrun Finans       
HL Display Industri       
¹ Typ av konvertibler ej angivet ² Innehar även andra konvertibla lån        
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Företag Bransch Förekomst Summa (Miljoner) 
Totalt Eget 
Kapital (Miljoner) 

Procent av 
Eget Kapital Kod 

Human Care Hälsovård       
Intellecta Industri       
Jeeves Information Syst. IT       
KABE Husvagnar Sällanköpsvaror       
Karo Bio Hälsovård       
Know IT IT       
Lagercrantz Group IT       
LBI International IT X 135,1 480,9 28,09% 2 
Ledstiernan Finans       
Luxonen Finans       
Malmbergs Elektriska Industri       
Mandator IT       
Medicover Hälsovård       
Medivir Hälsovård       
Midway Industri       
Modul 1 Data IT X 14,6 23,7 61,60% 1 
MSC Konsult IT       
MultiQ International IT       
Nefab Industri       
NeoNet Finans       
Net Insight IT       
Netonnet Sällanköpsvaror       
Nilörngruppen Sällanköpsvaror       
NOCOM IT       
NOTE IT       
Novestra Finans X 7,2 792,453 0,91% 2 
Novotek IT       
OEM International Industri       
onetwocom IT X 23,195 37,99 61,06% 2 
Opcon Industri       
Orc Software IT       
Ortivus Hälsovård       
Phonera IT       
Poolia Industri       
Precise Biometrics IT       
Prevas IT       
Pricer IT       
Proact IT Group IT       
Probi Hälsovård       
Proffice Industri       
Profilgruppen Material       
RaySearch Laboratories Hälsovård       
ReadSoft IT       
Rederi AB Transatlantic Industri       
Rottneros Material       
Rörvik Timber Material       
SalusAnsvar Finans       
Sardus Dagligvaror       
Scribona IT       
Semcon IT X 13,795 198,886 6,94% 1 
Senea IT       
Sigma IT       
SinterCast Industri       
Softronic IT       
Svedbergs Industri       
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Företag Bransch Förekomst Summa (Miljoner) 
Totalt Eget 
Kapital (Miljoner) 

Procent av 
Eget Kapital Kod 

SwitchCore IT X 16,556 69,761 23,73% 2 
Svithoid Tankers Energi X 10,156 61,45 16,53% 2 
Svolder Finans      2 
Technology Nexus IT       
Teligent IT       
Thalamus Network Telecom       
Ticket Travel Sällanköpsvaror       
Traction Finans       
Tricorona Material X³ 14,378 113,977 12,61% 1, 2 
Uniflex Industri       
VBG Industri       
Wedins Skor & Access. Sällanköpsvaror       
Westergyllen Industri       
Wilh. Sonesson Dagligvaror       
Wise Group IT       
Vitrolife Hälsovård       
XANO Industri Industri X 10,45 274,927 3,80% 1 
XponCard Group IT       
Zodiak Television Sällanköpsvaror       
³ Andel personalkonvertibler ej angivet    Median 6,94% 

     Medelvärde 26,04%
 

 

Kod 1 - Specifikt personalkonvertibler 

Kod 2 - Andra konvertibla lån, i samband med företagsförvärv eller utfärdat till befintliga aktieägare 

Kod 3 - Nyligen haft konvertibler 
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INTERVJU MED LEONARD DAUN    BILAGA 4 
 

Leonard Daun är auktoriserad revisor och kontorschef för Öhrlings PricewaterhouseCoopers i 

Uppsala. Intervjun genomfördes tisdagen den 28 november kl. 10:00 – 10:30. Syftet med 

denna intervju var att fastställa vilken redovisningspraxis som gällt innan införandet av IFRS 

2. Inför intervjun hade vi förberett ett antal frågor som vi anger nedan. Utöver dessa frågor 

uppkom en del följdfrågor som gav oss ökad förståelse för hur praxis inom området sett ut.  

 

Förberedda intervjufrågor: 

 

• Hur ser förekomsten av konvertibler ut nu? Hur såg förekomsten ut åren innan IFRS 2 

samt för ungefär tio år sedan?  

• Vad är anledningen till att användningen av konvertibler minskat det senaste 

årtiondet? 

• Innan IFRS 2 kom, redovisades då någon kostnad om konverteringskursen var lägre än 

marknadspriset på aktien? 

• Vid redovisning av konvertibla lån, värderades då egetkapitaldelen av instrumentet till 

verkligt värde, eller som en residual?  

 

 

INTERVJU MED HÅKAN EKSTRÖM 
 

Håkan Ekström är anställd på Skanska och har arbetat där i ungefär 25 år. Vi talade med 

honom om Skanskas konvertibelerbjudande under slutet av 80-talet. Hans berättelse om sitt 

medverkande var intressant för oss när vi utredde risken med att köpa konvertibler.  
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