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Sammandrag 
Denna studie undersöker om det finns en skillnad i kortsiktig avvikelseavkastning mellan            

riktade och företrädesemissioner vid annonsering av nyemission. Utöver det undersöks även           

faktorer som kan påverka avvikelseavkastningen. Dessa faktorer är syftet med emissionen           

och emissionsbeloppet. Det som motiverar studien är motsägande resultat i tidigare forskning            

och en brist av undersökningar på den svenska marknaden. Studien genomförs på svenska             

bolag listade på Nasdaq Stockholm under åren 2017-2019 och omfattar totalt 90            

nyemissioner. Metoden som används är en eventstudie och regressionsanalys. Studiens          

resultat visar att både företrädesemissioner och riktade emissioner har en negativ           

avvikelseavkastning vid annonsering av nyemission. Företrädesemissioner har en mer negativ          

avvikelseavkastning än riktade emissioner, men skillnaden kan bero på andra faktorer än            

emissionstyp. Syftet med emissionen påverkar avvikelseavkastningen negativt vid defensiva         

syften och positivt vid offensiva syften. Emissionsbeloppet har en negativ påverkan på            

avvikelseavkastningen. Resultaten stämmer till stor del överens med tidigare forskning. 
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1. Introduktion 
Vad som motiverar bolags beslut kring kapitalanskaffning har varit ett område som            

undersökts i ett flertal studier. Publika aktiebolag står primärt mellan beslutet att låna kapital              

eller att emittera nya aktier. Vilken av alternativen som är att föredra har ännu inte blivit                

självklart och flera faktorer är rimligtvis inblandade i dessa beslut. Om ett bolag i dessa fall                

väljer att genomföra en nyemission tillkommer också ett beslut mellan flera alternativa            

emissionsmetoder, som var och en har sina för- och nackdelar. De vanligaste            

emissionsmetoderna är publika, företrädes- och riktade emissioner. Varav de två sistnämnda           

är de absolut vanligaste metoderna (Cronqvist & Nilsson 2005). Vilken av dessa metoder             

som används mest frekvent varierar mellan länder. I USA är riktade emissioner vanligast.             

Kothare (1997) nämner exempelvis att företrädesemissioner utgör mindre än 10% av samtliga            

nyemissioner i USA. I Sverige är företrädesemissioner den vanligast förekommande metoden           

till antal, men inte med stor marginal. 53% av de emissioner som genomförs i Sverige är                

företrädesemissioner medan de samtidigt utgör 85% av värdet av samtliga nyemissioner           

(Holderness & Pontiff, 2016). 

Oavsett hur ett bolag väljer att göra är det sannolikt att emissionen kommer påverka              

aktiepriset. Flera tidigare studier har undersökt just detta och att det uppkommer en             

avvikelseavkastning är för det mesta accepterat. Exempelvis hittar Asquith och Mullins           1

(1986), Masulis och Korwar (1986) och Mikkelson och Partch (1986) en negativ reaktion på              

marknaden när ett bolag meddelar om en planerad nyemission. Det finns också studier där en               

positiv reaktion på marknaden hittats. Cronqvist och Nilsson (2005), som undersökt den            

svenska marknaden, fann en positiv marknadsreaktion vid riktade emissioner och en           

insignifikant reaktion vid företrädesemissioner. Utöver denna hittas även en positiv reaktion           

på marknaden av Kang, Kim och Stulz (1999) som undersökte den japanska marknaden.  

Varför marknaden reagerar som den gör på annonseringen av nyemissioner är också ett             

område som undersökts. Ett av de mest inflytelserika bidragen kom från Myers och Majluf              

(1984) som utvecklade ‘pecking order theory’. Teorin säger att bolag endast som sista             

1 Med avvikelseavkastning avses den avkastning som genereras utöver eller under den förväntade avkastningen, 
som i den här studien beräknas med hjälp av marknadsmodellen. Uttrycket avvikelseavkastning är en 
översättning från engelskans abnormal returns (AR). 
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alternativ kommer ta in kapital genom att utfärda nya aktier. Bolagen kommer, innan de              

vänder sig till att utöka det egna kapitalet, höja skuldsättningen för att kunna finansiera              

exempelvis investeringar eller expansioner. Myers och Majluf (1984) ger även en potentiell            

förklaring till den negativa avvikelseavkastningen som uppstår där de menar att bolag väljer             

att emittera aktier när bolaget är övervärderat. 

Än så länge återstår frågan om vilka faktorer som kan förklara varför marknaden reagerar och               

endast ett begränsat antal av denna forskning har genomförts på den svenska marknaden.             

Denna bakgrund leder in till problematiseringen.  

1.1 Riktade och företrädesemissioner 

Nyemissioner är när bolag emitterar nya aktier för att införskaffa ytterligare kapital.            

Huvudregeln är enligt 13 kap 1§ aktiebolagslagen (SFS 2005:551) att befintliga aktieägare            

har företrädesrätt vid emission av nya aktier i relation till deras befintliga innehav. Det finns               

däremot undantag för att avvika från företrädesrätten för aktieägare i 13 kap 2§             

aktiebolagslagen (SFS 2005:551). Det krävs då ett kvalificerat majoritetsbeslut av          

bolagsstämman i form utav två tredjedelar av både de avgivna aktierna och de företrädda              

aktierna på bolagsstämman. Det kan sedan fattas beslut om en riktad emission utan             

företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt 16 kap 2 § aktiebolagslagen (SFS 2005:551).  

Ett vanligt sätt är att bolagsstämman röstar igenom ett bemyndigande för styrelsen att få              

emittera nya aktier till ett visst antal, vid ett eller flera tillfällen under en begränsad               

tidsperiod. Det kan även röstas igenom om det endast ska gälla företrädesemission eller både              

företrädes- och riktade emissioner. På så sätt kan det ses som ett godkännande i förväg av                

bolagsstämman vilket underlättar för bolagsstyrelsen att när som helst genomföra en           

emission. I de fall ett bemyndigande inte finns eller i de fall bolagsstyrelsen vill emittera fler                

aktier än de har mandat av bolagsstämman sen tidigare krävs ett nytt beslut från              

bolagsstämman. 

Varför bolagen väljer att genomföra en riktad emission istället för en företrädesemission går             

att utläsa i bolagens pressmeddelanden i samband med emissionen då det även krävs en              

förklaring till varför en avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall ske enligt 13 kap 4§              
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fjärde stycket aktiebolagslagen (SFS 2005:551). Två vanligt förekommande anledningar är          

tids- och kostnadseffektivitet jämfört med företrädesemission och ökad ägarspridning. Två          

exempel på hur pressmeddelanden annonserar förklaringarna följer här från Pandox AB och            

Episurf Medical AB “Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids-              

och kostnadseffektivt sätt öka Pandox finansiella flexibilitet för förvärv...” (Pandox, 2019)           

och “Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett skyndsamt och             

resurseffektivt sätt säkerställa kapital samt att möjliggöra för Bolaget att ta in en ny              

huvudägare som bidrar med såväl kapital som värdefull branschkompetens. ” (Episurf,           

2018). 

1.1.1 Konsekvenser för aktieägare 

Det finns skillnader för riktade och företrädesemissioner, vilket får konsekvenser för           

befintliga aktieägare. Som nämnts tidigare sker emittering av nya aktier i en            

företrädesemission i proportion till befintliga aktieägares innehav. Det nya antalet aktier som            

utökar antalet aktiet sprids på så vis ut jämnt till befintliga aktieägare. Utökningen av antalet               

aktier ger ingen utspädningseffekt av rösträtten och de ekonomiska rätterna för befintliga            

aktieägare förutsatt att de utnyttjar sin företrädesrät t. Även om en företrädesemission ger en             

viss rabatt för teckning av nya aktier spelar det teoretiskt ingen roll vilken rabatt som ges.                

Antalet aktier och kassan ökar men det nominella värdet för de befintliga aktieägarna efter              

företrädesemissionen är detsamma som före. Det som har skett är att mer kapital fått sättas in                

av aktieägarna till bolaget (Berk & Demarzo, 2017, s.886-888). 

För riktade emissioner får det däremo t en konsekvens för befintliga aktieägare. Eftersom en             

riktad emission endast går till en eller flera specifika investerare utan att befintliga aktieägare              

har rätt att teckna de nya aktierna sker en utspädningseffekt för aktieägarna. Hertzel och              

Smith (1993) finner att riktade emissioner i genomsnitt ges till ett rabatterat pris om 20% av                

aktiepriset på den amerikanska marknaden. Om den riktade emissionen sätts med ett            

rabatterat pris för att kompensera investeraren för ökad risk sker även en            

förmögenhetsöverföring från befintliga aktieägare till den nya investeraren (Berk & Demarzo,           

2017, s.886-888). 
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1.2 Problematisering 

Av de undersökningar som gjorts om företrädes- och riktade emissioner och om de leder till               

avvikelsavkastning är resultaten blandade. I de flesta tidiga studier som undersökt riktade            

emissioner hittas en negativ reaktion på annonseringsdagen(e.g. Asquith & Mullins, 1986;           

Mikkelson & Partch, 1986), vilket är i linje med Myers och Majluf (1984) ‘pecking order               

theory’. Dessa studier är genomförda på den amerikanska marknaden, där majoriteten av de             

nyemissioner som genomförs är riktade emissioner.  

Bland de senare undersökningar som gjorts, och en av få som gjorts på svenska marknaden,               

är Cronqvist och Nilsson (2005). Deras resultat visar att företrädessmissioner inte genererar            

avvikelseavkastning och att riktade emissioner ger positiv avvikelseavkastning. Barnes och          

Walker (2006) och Slovin, Sushka och Lai (2000) finner även de en positiv             

avvikelseavkastning för riktade emissioner men en negativ avvikelseavkastning för         

företrädesemissioner på den brittiska marknaden. En förklaring till den positiva          

avvikelseavkastningen för de riktade emissionerna menar Slovin, Sushka och Lai (2000) är            

att de kan signalera bolagets kvalité i positiv bemärkelse till marknaden och att utomstående              

investerare är beredda att satsa kapital i bolaget. Detta är i motsats till Myers och Majluf                

(1984) som menar att riktade emissioner signalerar till marknaden att bolaget är övervärderat. 

Det råder en osäkerhet kring vilka faktorer som påverkar reaktionen på marknaden vid             

annonseringen av en nyemission. Bland de faktorer som undersökts är vilken påverkan syftet             

med emissionen har. Hull, Kwak och Walker (2009) finner exempelvis att den negativa             

avvikelseavkastningen som uppstår är mindre negativ om emissionssyftet är att reducera           

skulder. Tidigare har Hull och Moellenberndt (1994) funnit negativ avkastning om syftet är             

minskning av skuldkvoten och framförallt för bankrelaterade skulder. I kontrast till detta            

hittar Walker och Yost (2008) att ett investeringssyfte leder till lägre negativ            

avvikelseavkastning jämfört med om syftet anges vara skuldreducering eller generella          

bolagsändamål. Syftet verkar således ha en inverkan på emissionen. Däremot så är resultaten             

tvetydiga och ytterligare undersökning är motiverat. Ytterligare en faktor som har undersökts,            

men i begränsad utsträckning, är vilken påverkan emissionsbeloppet har på          

marknadsreaktionen. Detta har exempelvis Asquith och Mullins (1986) och Mikkelsen och           
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Partch (1986) undersökt. Deras resultat är däremot motsägande, vilket leder till att            

emissionsbeloppet även är motiverat att undersöka ytterligare.  

Majoriteten av de studier som genomförts hanterar den amerikanska marknaden, men det            

finns exempel på studier som genomförts i flera länder. Förutom Cronqvist och Nilsson             

(2005) är det begränsat med studier som undersöker den svenska marknaden. Det motiverar             

att undersöka hur det skiljer sig åt med avvikelseavkastning beroende på val av emissionstyp              

och syfte. 

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka avvikelseavkastningen vid annonsering av en nyemission för            

företrädes- respektive riktade emissioner på Nasdaq Stockholm. Studien kommer även          

undersöka om en potentiell avvikelseavkastning skiljer sig åt mellan de två           

emissionsmetoderna och om avvikelseavkastningen delvis kan förklaras av nyemissionens         

syfte och emissionsbelopp. 

1.4 Disposition 

Andra sektionen behandlar den teoretiska inramningen med en teoridel och tidigare           

forskning. Tredje sektionen beskriver studiens metod och tillvägagångssätt för att sedan           

presentera resultat och analys av resultaten i den fjärde sektionen. Avslutningsvis i den femte              

sektionen sammanfattas studien och det presenteras en slutsats av resultaten. I sektion fem tas              

även förslag på vidare forskning upp. 
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2. Teoretisk inramning 

2.1 Tidigare forskning 

Det finns mängder med studier som hanterar ämnet nyemissioner, där resultaten är blandade.             

Vad som specifikt undersöks är också varierande mellan olika studier. Exempelvis har            

avvikelseavkastning vid annonsering av nyemission undersökts på både kort och lång sikt. På             

kort sikt finner bland annat Asquith och Mullins (1986) på den amerikanska marknaden att              

tillkännagivandet av en nyemission ger en negativ avvikelseavkastning på ca 3%. Dessutom            

finner de ingen specifik återhämtning för perioden tio dagar efter. Andra studier som fått              

liknande negativ avvikelseavkastning är både Barclay och Litzenberger (1988) och Walker           

och Yost (2008). 

Ytterligare perspektiv som undersökts inom området nyemission är hur marknaden reagerar           

beroende på vilken emissionsmetod som används. Bland annat har Slovin, Sushka och Lai             

(2000) undersökt avvikelseavkastningen vid beslut om företrädes- respektive riktade         

emissioner på den brittiska marknaden. Resultatet visar att riktade emissioner genererar en            

signifikant positiv avvikelseavkastning medan företrädesemissioner istället uppvisar en stor         

negativ avvikelse. De drar slutsatsen att riktade emissioner generellt möjliggör att bolagen            

kan signalera sitt bolagsvärde men också för att utöka ägarspridningen. 

Walker och Yost (2008) undersöker vilken effekt det specificerade syftet med emissionen har             

på marknadsreaktionen. De undersöker både den kortsiktiga och långsiktiga effekten av           

annonseringen av nyemission på den amerikanska marknaden under år 1997 och 2000. Deras             

prov utgjordes av totalt 438 observationer och de hittar att syftet som specificeras påverkar              

avvikelseavkastningen. Bolag som annonserar att motivet till emission är investeringar visar           

lägre negativ avvikelseavkastning än bolag som meddelar att syftet är återbetalning av            

skulder eller för generella bolagsändamål. Att emissionssyftet påverkar marknadsreaktionen         

ligger även i linje med vad Jensen, Crutchley och Hudson (1994) finner om att              

företrädesemissioner med olika syften har signaleringsvärden.  
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På den svenska marknaden har Cronqvist och Nilsson (2005) undersökt motiven till valet av              

emissionmetod och den kortsiktiga effekten av tillkännagivandet av nyemission mellan åren           

1986-1999. Deras resultat visar, i motsats till Asquith och Mullins (1986), att nyemissioner             

inte leder till en negativ avvikelseavkastning och framförallt att riktade emissioner visar en             

positiv avvikelseavkastning på ungefär 7,3 %. De hittar bland annat också stöd för att riktade               

emissioner framförallt genomförs då det råder hög grad av informationsasymmetri. Specifikt           

hittar de att bolagen helst genomför riktade emissioner till befintliga aktieägare eftersom de             

anses ha en lägre grad av informationsasymmetri. Hertzel och Smith (1993) argumenterar            

också för att en anledning till detta är att investerare i riktade emissioner har lättare att                

beräkna det sanna värdet. 

2.2 Informationsasymmetri och signalering 

Informationsasymmetri är den grundläggande idén bakom signaleringshypotesen.       

Asymmetrin uppkommer eftersom ledningen har tillgång till information om bolagets          

verksamhet som en utomstående investerare inte har tillgång till. Eftersom ledningen på så             

sätt har bättre insyn i bolagets framtida möjligheter och kassaflöden, argumenteras det att             

besluten som kommer från ledningen också återspeglar denna information (Allen &           

Michaely, 2003).  

För en nyemission sänder bolagsledningen som innehar insiderinformation, ut information          

om en nyemission till mottagaren. Informationen består av bland annat av emissionsbelopp,            

villkor och ett syfte med nyemissionen. Mottagaren beaktar sedan informationen som kan            

uppfattas både som positivt och negativt beroende på mottagarens andra          

investeringsalternativ. Det kan dock ibland vara så att både signalerare och mottagare har             

skilda intressen. Där bolagsledningen behöver få in kapital oaktat om det för mottagaren är              

den bästa investeringen (Connelly et al., 2011).  

2.3 Kapitalanskaffning och adverse selection 

Ett bolags prioriteringsordning vid kapitalanskaffning beskrivs av ‘pecking order theory’.          

Teorin utvecklades av Donaldson (1961) och vidareutvecklades ytterligare av Myers och           

Majluf (1984). Teorin grundar sig på att det råder asymmetrisk information, det vill säga en               
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obalans i information mellan bolagsledning och marknaden. Utifrån det perspektivet tas en            

prioriteringslista fram för kapitalanskaffning. Kortfattat innebär det att kapitalanskaffning         

genom att emittera nya aktier är det minst eftertraktade. Innan det väljer ett bolag helst att                

använda den egna kassan och efter det att låna och utöka skuldkvoten. En förklaring till det                

menar Myers och Majluf (1984) är att låna externt signalerar att bolagsledningen anser aktien              

vara undervärderad medan en nyemission ses som en sista utväg när skulderna är för höga för                

att få lån och signalerar att aktien är övervärderad. De menar således att nyemissioner inte är                

att föredra om informationsasymmetrin är hög utan bara när det råder liten            

informationasymmetri mellan bolagsledning och marknaden. Det är dock baserat på att den            

amerikanska marknaden där riktade emissioner är dominerande (Kothare, 1997) vilket skiljer           

sig från svenska markanden. 

Adverse selection problemet beskrivs av Berk och Demarzo (2017, s.613-615) som att            

bolagsledningen idag uppfattar bolaget som undervärderat jämfört med vad det kommer vara            

i framtiden. De vill därför inte redan idag göra en riktad emission utan istället vänta ända tills                 

de anser bolaget vara övervärderat för att maximera kapitalet det kan få ut. Bolagsledningen              

annonserar därför helst om en riktad emission i samband med andra positiva            

pressmeddelanden. Detta för att minimera informationsasymmetrin mellan bolagsledningen        

och marknaden. Aktiepriset tenderar på så sätt öka tiden före annonsering av emission,             

medan investerare samtidigt misstänker att bolaget är övervärderat vid annonsering av           

emission och vill ha ett rabatterat pris för att investera i emissionen. Aktiepriset går därför ner                

i samband med annonseringen av emissionen. 

2.4 Effektiva marknadshypotesen 

Den effektiva marknadshypotesen (EMH) är en teori som utvecklades av Eugene Fama            

(1970). Teorin bygger på antagandet om att marknaden alltid prissätter värdet på tillgången             

till ett ‘fair value’ det vill säga till ett rättvist marknadsvärde baserat på all tillgänglig               

information. Priset på tillgången justeras därför direkt av marknaden efter värderelevant           

information. Detta gör det omöjligt för en investerare att generera en överavkastning genom             

att försöka hitta under- och övervärderade aktier. Avvikelseavkastning jämfört mot          
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marknadsindex förklaras av slumpen och av investeringar med högre risk. Hur effektiv            

marknaden är delas upp i tre former: svag form, semi-stark form och stark form. 

Enligt den semi-starka formen så skulle information om nyemission i så fall prisas in direkt               

efter information har släppts. Det är vedertaget att den semi-starka formen råder på             

marknaden och det är ett antagande som krävs för att studien ska vara genomförbar. 

2.5 Hypotesformulering 

För att kunna gå in på företrädesemissioner och riktade emissioner separat undersöks först             

samtliga nyemissioner för att få en helhetsbild. Enligt Myers och Majluf (1984) ‘pecking             

order theory’ använder sig bolagen utav nyemissioner i sista hand efter att interna likvida              

medel och externa lån inte längre räcker för finansieringsbehovet. Tidpunkten för           

nyemissioner utnyttjas även av bolagsledning till att genomföras när aktien anses           

övervärderad (Baker & Wugler, 2002). Om dessa teorier stämmer kommer en semi-stark            

effektiv marknad justera aktiens värde utefter den nya information och leda till negativ             

avvikelseavkastning.  

H1: Annonsering av nyemissioner ger en negativ avvikelseavkastning. 

Skillnaden mellan riktade- och företrädesemissioner har delvis undersökts av Cronqvist och           

Nilsson (2005). Som nämnt i tidigare avsnitt visar deras resultat att riktade emissioner             

genererade en positiv avvikelseavkastning på ungefär 7,3% och 0,54% för          

företrädesemissioner, dock är det sistnämnda ej signifikant. Slovin, Sushka och Lai (2000)            

finner liknande resultat på den brittiska marknaden avseende riktade emissioner med 3,3%            

men -3,1% för företrädesemission. Ett resultat som även överensstämmer med Barnes och            

Walker (2006) resultat med 0,55% för riktade emissioner och -0,72% för           

företrädesemissioner. Till vår vetskap har samtliga studier som undersökt riktade- och           

företrädesemissioner separat hittat att marknaden generellt reagerar mer positivt vid          

annonsering av riktade emissioner. Vad detta beror på är inte tydligt. Riktade emissioner             

argumenteras, och stärks i resultat från den amerikanska marknaden (e.g. Asquith & Mullins,             

1986), vara en signal på att bolaget är övervärderat. Samtidigt argumenterar Slovin, Sushka             

och Lai (2000) att riktade emissioner kan användas för att signalera bolagets värde. När det               
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dessutom finns europeiska studier som resulterar i att riktade emissioner är positiva motiverar             

det till fortsatta undersökningar inom ämnet. 

Den övervägande majoriteten av studier som undersöker annonseringen av         

företrädesemissioner finner en signifikant negativ avvikelseavkastning (e.g. Slovin, Sushka &          

Lai, 2000; Barnes & Walker, 2006; Walker & Yost, 2008). Vad som orsakar             

avvikelseavkastningen är inte fastslaget och få studier är genomförda på svenska marknaden. 

Dessa forskningsresultat leder till att vi undersöker hur det ser ut på den svenska marknaden.               

I linje med den tidigare forskningen formuleras nedanstående hypotes. 

H2: Annonsering av företrädesemissioner ger en mer negativ avvikelseavkastning än          

annonsering av riktade emissioner. 

Nyemissionens syfte har som nämnt undersökts i tidigare studier. Walker och Yost (2008)             

finner att när syftet med emissionen har varit för att minska skulder hittas den största negativa                

avvikelseavkastningen på kort sikt, något som Autore (2009) också finner. Walker och Yost             

(2008) menar samtidigt att ett tydligt budskap över vad emissionen ska användas till för              

investeringar ger en mer positiv avvikelseavkastning. Medan ett otydligt budskap ger           

motsatsen då marknaden antar att kapitalet kommer att användas till olönsamma           

investeringar. Jensen, Crutchley och Hudson (1994) finner däremot att negativ          

avvikelseavkastning är resultatet både för syften med tydliga och otydliga formuleringar.           

Detta leder oss in på vår tredje hypotes att signalering från bolagsledningen om emissionens              

syfte har betydelse. 

H3: Syftet med emissionen påverkar den kumulativa avvikelseavkastningen. 

Emissionsbeloppets påverkan på marknadsreaktionen har undersökts av bland annat Asquith          

och Mullins (1986) och Mikkelson och Partch (1986) på den amerikanska marknaden.            

Resultaten i deras studier är motsägande. Asquith och Mullins (1986) finner att            

emissionsbeloppets storlek delvis förklarar marknadsreaktion och de argumenterar att ett          

större emissionsbelopp sänder en större negativ signal till marknaden. I kontrast till dessa             

resultat finner Mikkelson och Partch (1986) inte någon förklarande effekt hos           
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emissionsbeloppets storlek. Till vår kännedom har det inte genomförts studier på den svenska             

marknaden som undersöker detta.  

Med denna bakgrund, motsägelsen i empiriska resultat samt avsaknaden av studier på den             

svenska marknaden, formuleras studiens fjärde hypotes.  

H4: Emissionsbeloppet påverkar den kumulativa avvikelseavkastningen negativt. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 11 

 



 

3. Data och metod 

3.1 Data 

För att kunna genomföra studien har en datainsamlingsprocess skett. Aktiepris och           

marknadsvärde för Nasdaq Stockholms bolag har hämtats från Refinitiv Datastream.          

Dessutom har Nasdaq Stockholm omx gross index hämtats från Nasdaqs hemsida. Data har             

hämtats för varje bolag som genomfört en riktad emission eller företrädesemission under            

tidsperioden 2017-2019. Datainsamlingen har bestått av att hämta samtliga företrädes- och           

riktade emissioner som skett på Nasdaq Stockholm under tidsperioden från nyemissioner.se           

(nyemissioner, 2020). Efter detta har sökningar efter pressmeddelanden gjorts i retriever           

media archive  samt genom sökningar i bolagens egna pressmeddelanden. 

3.2 Urval och bortfall 

För att en annonsering ska kunna användas för vårt ändamål formuleras ett antal kriterier som               

appliceras på samtliga observationer. Samtliga urvalskriterier beskrivs nedan i punktform och           

utvecklas ytterligare därefter. 

(i) Bolaget ska vara listat på Nasdaq Stockholm.   

(ii) Bolaget ska vara svenskregistrerat.  

(iii) Bolagets avkastningsdata ska finnas tillgängligt för hela estimeringsperioden         

samt eventfönstret. 

(iv) Bolaget får inte genomföra en kombination av både företrädes- och riktade            

emissioner. 

(v) Bolag som gör en nyintroduktion med en nyemission utesluts. 

(vi) Nyemissioner som är av typen apport, kvittnings- eller konvertibelemission          

utesluts. 
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(vii) Ingen annan kurspåverkande information får komma ut under eventfönstret. 

Om något av dessa kriterier inte uppfylls för en individuell observation utesluts hela             

observationen. 

Begränsningar till redan noterade bolag på Nasdaq Stockholm har gjorts och således har             

nyintroduktioner uteslutits för att kunna använda avkastningsdata för beräkning av          

estimeringsfönstret. Endast svenskregistrerade bolag har valts och utländska bolag har          

uteslutits då dessa bolag ibland har haft emissioner i utländsk valuta. En ytterligare             

motivering till att utesluta utländska bolag är att det kan finnas regulatoriska skillnader             

mellan länder som gör att de observationerna blir svåra att jämföra. För att kunna utföra               

eventstudiens jämförelse av emissionstyper har bolag som samtidigt haft en företrädes- och            

riktad emission uteslutits då en avvikelseavkastning från ett sådant event inte kan särskiljas.  

Endast emissionsbeloppet som annonserats i samband emission av nya aktier har beaktats och             

hänsyn har inte tagits till att beloppet kan ha blivit större, exempelvis då befintliga aktieägare               

tillfört egna aktier till emissionen som sålts vid hög efterfrågan. Det motiveras av att det               

handlar om ägarbyte och inte om nyemittering av aktier. 

Konvertibelemissioner har uteslutits då det är osäkert hur stor andel som i slutändan             

konverteras till aktier och hur stor del som betalas till fordringsägaren. Även            

apportemissioner har uteslutits då det handlar om förvärv och mellan bolag. Det rör sig heller               

inte om en riktad emission som kan ha betydelse för ägarspridning och inte heller är en                

emission som riktar sig till befintliga aktieägare. Kvittningsemissioner har även uteslutits då            

det handlar om en växling av skuld till aktier. 

I tabell 3.1 redovisas samtliga nyemissioner och det slutgiltliga urvalet för perioden            

2017-2019. Av totalt 159 observationer faller 69 observationer bort utifrån urvalskriterierna           

och det slutgiltliga urvalet består av 90 observationer, varav 44 är riktade emissioner och 46               

är företrädesemissioner. Vilka bolag som utgör urvalet och vilket datum nyemissionen           

annonserats redovisas i appendix. 
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Tabell 3.1. Panel A visar totala antalet nyemissioner för perioden 2017-2019 och Panel B visar               
urvalets som använts i studien för samma period.  
Panel A         
  2017 2018 2019 Totalt 
Riktade emissioner 14 20 28 62 
Företrädesemissioner 21 23 22 66 
Övriga emissioner 14 8 9 31 
Totalt 49 51 59 159 
Panel B         
  2017 2018 2019 Totalt 
Riktade emissioner 12 14 18 44 
Företrädesemissioner 15 16 15 46 
Totalt 27 30 33 90 
 

3.3 Metod 

För att kunna isolera ett event har bolagens egna pressmeddelanden undersökts. Vad som             

utgör eventet kan variera beroende på om det är en riktad emission respektive en              

företrädesemission. Ett vanligt tillvägagångssätt för riktade emissioner är att bolaget          

annonserar emission i direkt anslutning till att den genomförs och är ofta slutförd innan nästa               

handelsdag. Kriteriet för eventet är i det fallet annonseringsdagen för den riktade emissionen.             

För företrädesemissioner finns det flera sätt att bestämma vad eventet skall vara.            

Beslutskriteriet för vad som utgör eventet i studien är det datum styrelsebeslutet om             

företrädesemission skickas ut som pressmeddelande, om ledningen redan har ett          

bemyndigande från tidigare bolagsstämma. För de fall där ett styrelsebeslut kräver ett            

godkännande från bolags- eller extrastämma i efterhand, används den första annonseringen           

som meddelar att ledningen ämnar att genomföra en nyemission. Utifrån antagandet om en             

effektiv marknad är det rimligt att det är vid denna tidpunkt marknadsreaktionen sker, vilket              

också är motivet till valet av eventdag i studien. Även om det krävs ett godkännande från                

extrastämman innan en nyemission kan ske.  

Studien ämnar att undersöka hur marknaden reagerar på företrädes- samt riktade emissioner.            

Specifikt undersöks om dessa event leder till en avvikelseavkastning. Metoden som används            

för att genomföra detta är en eventstudie. Eventstudier har länge använts men har också              
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ständigt utvecklats för att hantera statistiska problem. Det tidigaste användandet av en            

eventstudie som är likt det som används idag gjordes av Fama et. al (1969). Metoden som de                 

utvecklade har sedan gjort att förfarandet blivit allt vanligare. Eventstudier är numera vanliga             

inom finansiell ekonomi, för att exempelvis undersöka hur händelser på aktiemarknaden           

påverkar företagens värde, men även inom andra områden (Mackinlay 1997).  

Det centrala syftet med en eventstudie är att mäta en avvikelse från förväntade värden som               

sker i samband med ett specifikt event. I denna studie kommer avvikelsen mätas utifrån              

finansiell data och eventet är ett tillkännagivande av att en nyemission kommer att ske. Ett               

nödvändigt antagande för att metoden ska gå att använda är att marknaden är effektiv och               

aktiepriset på så sätt påverkas samtidigt som nyheten når ut till allmänheten (Mackinlay             

1997).  

Utformningen av en eventstudie kan baseras på olika metoder att beräkna den normala eller              

förväntade avkastningen. I denna studie används marknadsmodellen för detta syfte, som           

förklaras i ett senare avsnitt. Det som behövs för att beräkna en förväntad avkastning är ett                

index som representerar avkastning på hela marknaden samt företagens individuella          

avkastningsdata. För att kunna få fram en avvikelseavkastning jämförs sedan bolagens           

individuella avkastning under eventet med den förväntade avkastningen. Om den faktiska           

avkastningen är annorlunda än den förväntade är en avvikelseavkastning observerad. 

3.4 Estimerings- och eventfönster 

Ett tydligt definierat eventfönster är nödvändigt för att kunna genomföra en eventstudie. Det             

råder inga exakta regler kring hur ett estimeringsfönster och eventfönster ska se ut. Däremot              

finns det vedertagna tillvägagångssätt som rimligtvis bör följas. Mackinlay (1997) nämner att            

ett estimeringsfönster på 120 dagar är rimligt om marknadsmodellen och daglig data används.             

Eftersom båda dessa kriterier är uppfyllda används i denna studie en period på 120 dagar för                

att kunna beräkna förväntad avkastning. 

Eventfönstret är perioden då själva annonseringen sker och i den här studien delas den upp i                

tre perioder. En period innan eventet, en period efter eventet och en period som fångar själva                

eventdagen. Perioden som omfattar eventdagen brukar vara lite längre än enbart en dag             
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eftersom det på så sätt även fångar eventuella reaktioner på marknaden dagen efter eventet. I               

vårt fall är detta viktigt eftersom pressmeddelanden om nyemission kan publiceras efter            

börsens stängning, vilket innebär att reaktionen på marknaden sker först dagen efter            

annonseringen. De två andra perioderna består av ett antal dagar innan eventet och dagar efter               

eventet. Dessa perioder läggs till för att kunna se om avkastningen påverkas runt             

eventdatumet. I denna studie kommer events fönstret bestå av dag -5 till -1, dag 0 till 1, där                  

dag 0 avser eventdagen, samt av dag 2 till 6.  

3.5 Eventstudie 

Metoden som används i denna studie grundas på Mackinlay (1997) och består av flera              

beräkningar som samtliga är hämtade från Mackinlays artikel. Som tidigare nämnt används            

marknadsmodellen för att uppskatta den förväntade avkastningen. Formeln för         

marknadsmodellen är följande: 

 

 

(1) 

Rit = Normal eller förväntad avkastning för tillgång i vid tidpunkt t 

αi = Osystematisk risk för tillgång i 

β i = Den systematiska risken för tillgång i 

Rmt = Avkastning för index 

ε = felterm  

3.5.1 Marknadsmodellen 

Både formel 1 och 2 använder 𝛼 och 𝛽, vilka är variabler som ingår i marknadsmodellen.                

Dessa beräknas separat utifrån data från varje bolag under estimeringsfönstret. Beräkningarna           

för dessa variabler kommer inte förklaras här men de förklaras av Mackinlay (1997).  

3.5.2 Avvikelseavkastning (AR) 

Nästa steg efter att den förväntade avkastningen är framtagen är att beräkna            

avvikelseavkastning. Detta görs genom att räkna fram skillnaden mellan den faktiska och den             

förväntade avkastningen, vilket görs enligt formeln:  

 
 16 

 



 

 

(2) 

 

ARit = Avvikelseavkastning för tillgång i under period t 

Rit = Faktisk avkastning för tillgång i för period t 

âi -𝛽 iRmt  = Den förväntade avkastningen för tillgången i under perioden t 

 

Efter att avvikelseavkastningen är beräknad är nästa steg att genomföra en aggregering av             

denna för samtliga observationer. För att genomföra detta behöver först en genomsnittlig            

avvikelseavkastning, som härifrån kommer att benämnas som enbart AR, för varje bolag            

beräknas. Vilka sedan aggregeras till en kumulativ genomsnittlig avvikelseavkastning.  

 

 

(3) 

 

 

3.5.3 Genomsnittlig avvikelseavkastning (CAR) 

När den genomsnittliga avvikelseavkastningen för bolagen i materialet är beräknad          

aggregeras dessa. Resultatet blir en kumulativ genomsnittlig avvikelseavkastning, som i          

fortsättningen kommer nämnas som CAR. Anledningen till att en aggregering genomförs är            

för att det ska vara möjligt att dra slutsatser om eventet (Mackinlay, 1997). Aggregering görs               

enligt formeln: 

 

(4) 

 

 

 
 17 

 



 

3.5.4 Signifikanstest 

För att avgöra om den kumulativa avvikelseavkastningen är statistisk signifikant, för att            

kunna förkasta eller acceptera nollhypotesen, genomförs ett signifikanstest enligt         

nedanstående formel. 

 

 

(5) 

 

 

 

 = Variansen för den kumulativa genomsnittliga avvikelseavkastningen. 

 

Eftersom testet kräver variansen på CAR är det också något som beräknas. Variansen på              

CAR är den kumulativa variansen på avvikelseavkastningen AR. Alltså är det första steget att              

beräkna variansen på AR. För att beräkna denna varians används nedanstående formel. 

 

 

(6) 

 

Nedanstående formel används för att beräkna variansen på CAR. 

 

(7) 

 

3.5.5 T-test 

Eftersom den andra hypotesen i studien ämnar besvara om det finns en skillnad i CAR mellan                

företräde- och riktade emissioner, och specifikt om företrädesemissioner leder till en mer            

negativ CAR, används ett t-test. Testet kommer utföras på CAR för dag 0 och 1. Syftet med                 
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testet är att kunna avgöra om en potentiell skillnad i CAR är signifikant. Nedanstående              

formel har använts. 

(8) 

 

CAR1 = CAR för riktade emissioner under eventdagen 

CAR2 = CAR för företrädesemissioner under eventdagen 

VAR1  = Variansen hos CAR för riktade emissioner 

VAR2 = Variansen hos CAR för företrädesemissioneremissioner 

n1 = Antal riktade emissioner 

n2 = Antal företrädesemissioner 

3.6 Regressionsanalys 

Regressionsanalys är en väletablerad metod inom statistik för att undersöka förklaringsgrad           

mellan beroende och oberoende variabler. I detta arbete används en multipel regression,            

vilket innebär att det statistiska sambandet mellan en beroende och flera oberoende variabler             

undersöks. Den beroende variabeln är i det här fallet CAR för dag 0 och 1. De oberoende                 

variablerna är syftet med emissionen, vilken typ av emission som görs, emissionsbelopp i             

förhållande till marknadsvärde samt storleken på bolaget. Som variabel för storlek på bolagen             

används marknadsvärde, vilket även logaritmeras för att få värdena mer jämförbara och            

normalfördelade. Emissionssyftet delas in i två kategorier offensiv och defensiv syfte, vilka            

förklaras i nästa avsnitt. Eftersom denna variabel inte har några värden används de som              

dummyvariabler.  

Eftersom vi undersöker om emissionbeloppets storlek kan förklara CAR kommer          

emissionbeloppet att användas som en variabel. Likt Asquith och Mullins (1986) formuleras            

variabeln som emissionsbeloppets storlek dividerat med marknadsvärdet dagen före         

tillkännagivandet av nyemissionen. Det ges då ett värde som visar hur stor emissionen är i               

förhållande till bolagets marknadsvärdet. För att undvika problem med kurtosis och skevhet            

hos variabeln har den även logaritmerats. 
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Ytterligare en variabel som används är bolagens storlek separat. Denna variabel har använts i              

långsiktiga studier för att kontrollera om det förklarar avvikelser i prestation. Exempelvis            

hittade Spiess och Affleck-Graves (1995) inget samband mellan bolagens marknadsvärde och           

avvikelse i prestation mellan bolag som genomför nyemission och bolag som inte gjort det. 

Nedanstående regressionsmodell kommer användas. Utöver nedanstående genomförs även en         

separat regression med enbart emissionsmetod som oberoende variabel. Regressionen ser då           

ut på samma sätt förutom att enbart dummyvariabeln för emissionsmetod är med som             

oberoende variabel. 

 

 

CARi  = Avvikelseavkastning under dagarna 0 och 1 för bolag i. 

Dummymetod = Dummyvariabel som antar värdet 1 om emissionen är en riktad emission och värdet               

0 om det är en företrädesemission. 

Dummysyfte = Dummyvariabel som antar värdet 1 om emissionssyftet är offensivt och värdet 0 om               

syftet är defensivt. 

MCAP = Logaritmerade marknadsvärdet. 

EB/MCAP = Logaritmen av emissionsbeloppet dividerat med marknadsvärdet på bolaget. 

För att undvika potentiella problem med multikollinearitet genomförs ett VIF-test (variance           

inflation factor test). Multikollinearitet är ett problem som kan finnas i en multipel regression              

när någon av de oberoende variablerna kan förklaras av en annan oberoende variabel. Om              

testets värde understiger 5 är det en indikation på att multikollinearitet inte är ett problem i                

regressionen. Testet har genomförts på samtliga regressioner i studien och värdena i samtliga             

tester understiger 5. Utöver detta undersöks även korrelationen i en korrelationsmatris. Denna            

presenteras under avsnittet för resultat. 

3.6.1 Syftet med emissionen 

För att kunna testa hypotes 3 behöver syftet med emissionen hämtas. Walker och Yost              

(2008), som undersökt hur emissionssyftet påverkar marknadsreaktionen, använde tre         

kategorier i deras studie. De delade in emissionerna i investeringar, återbetalningar av skulder             

och generella bolagssyften. I likhet med deras studie delas emissionssyftet in i kategorier             
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även här. En skillnad är att vi lägger återbetalning av skulder och generella bolagssyften till               

en kategori som vi kallar defensiva emissioner. Andra kategorin kallar vi offensiva            

emissioner.  

Genom att gå igenom pressmeddelanden har de individuella bolagens annonserade syfte           

tagits fram och delats in i kategorierna offensiva och defensiva emissioner. För att en              

emission ska räknas som offensiv krävs att bolaget specificerar att emissionen ska användas i              

syfte av investeringar. Även emissioner där syftet anges vara förvärv eller utvecklande syften,             

där bolagen är specifika med vad kapitalet kommer användas till, hamnar i kategorin             

offensiva emissioner. 

Eftersom bedömningen vad syftet med emissionen är inte baseras på kvantitativa variabler är             

ett standardiserat tillvägagångssätt begränsat. På grund av detta blir avgörandet om syftet            

med emissionen är offensivt eller defensivt i många fall en bedömningsfråga för varje enskild              

observation. Detta leder till att resultatet för undersökning som beaktar denna variabel            

kommer vara mindre pålitligt och det är möjligt att en replikation av denna studie skulle ge                

avvikande resultat i denna aspekt. För att minska bristerna med den subjektiva bedömningen             

har vi grundat vår urvalsmetod i Walker och Yost (2008) där de som tidigare nämnt delade in                 

emissionssyften i tre kategorier.  

3.7 Avgränsningar 

Studien ämnar undersöka avvikelseavkastning för företrädes- respektive riktade emissioner         

och vilka variabler som kan förklara denna. De avgränsningar som gjorts är att endast              

undersöka hur emissionsbeloppet och syftet med emissionen kan förklara         

avvikelseavkastningen. Detta leder till en begränsning i vad studien rimligtvis kan komma            

fram till då det säkerligen finns ytterligare variabler som kan förklara potentiell            

avvikelseavkastning. 

Ett exempel på vad som hade kunnat undersökas som skulle kunna påverka            

avvikelseavkastningen för nyemissioner hade varit att undersöka om garanterade emissioner          

har någon påverkan. Men eftersom det endast har en relevans för företrädesemissioner då en              
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riktad emission vänder sig till en eller flera specifika aktörer genom avtal, har vi medvetet               

valt att inte undersöka det.  

4. Resultat 

I följande avsnitt presenteras resultatet från den empiriska undersökning som genomförts.           

Avsnittet inleds med att deskriptiv statistik redovisas. Därefter presenteras resultaten från           

eventstudien som utgör våra två första hypoteser och analyseras sedan utifrån den teoretiska             

inramningen. Sedan presenteras resultaten från vår regressionsanalys som ämnar besvara          

hypotes 3 och 4,  för att slutligen analyseras. 

4.1 Korrelationsanalys 

I tabell 4.1 presenteras korrelationsmatrisen för de oberoende variablerna. För att se om det              

finns korrelation mellan de oberoende variablerna som kan påverka regressionsresultatet görs           

en korrelationsmatris för de oberoende variablerna. Den starkaste korrelationen finns mellan           

emissionsmetod och det logaritmerade emissionsbeloppet i relation till marknadsvärdet med          

-0,587 vilket är under gränsvärdet 0,7, vilket tyder på att multikollinearitet inte är ett problem               

(Muller-Kahle, Wang & Wu, 2014). 

Tabell 4.1. Korrelationsmatris för de oberoende variablerna. Metod är en dummyvariabel som antar             
värdet 1 om emissionstypen är riktad, annars 0. Syfte är en dummyvariabel som antar värdet 1 om                 
syftet med emissionen är offensiva och 0 om syftet är defensivt. Variabeln logMCAP är det               
logaritmerade marknadsvärdet. Variabeln log(E/MCAP) är logaritmen av emissionsbeloppet dividerat         
med marknadsvärde. *** och * representerar signifikans på 1% respektive 10%-nivån. 

  Metod Syfte logMCAP log(E/MCAP) 
Metod 1       
Syfte -0,114 1     
logMCAP 0,129 0,198* 1   
log(E/MCAP) -0,587*** -0,062 -0,342*** 1 
 

4.2 Deskriptiv statistik 

Den deskriptiva statistiken för de oberoende variabler presenteras i tabell 4.2. Variablerna            

metod och syfte är dummyvariabler som antar värdet ett eller noll. Det logaritmerade             

marknadsvärdet har ett medelvärde på 7,2 och en median på 7,6. Medan det logaritmerade              
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emissionsbeloppet i relation till marknadsvärdet har ett medelvärde på -0,86 och ett            

medianvärde på -0,90. Generellt kan det noteras att både skevhet och kurtosis är inom              

accepterade värden för samtliga variabler.  

Tabell 4.2. Deskriptiv statistik för de oberoende variabler som analyserats i studien. Metod är en               
dummyvariabel som antar värdet 1 om emissionstypen är riktad, annars 0. Syfte är en dummyvariabel               
som antar värdet 1 om syftet med emissionen är offensivt och 0 för defensivt. Variabeln logMCAP är                 
det logaritmerade marknadsvärdet. Variabeln log(E/MCAP) är logaritmen av emissionsbeloppet         
dividerat med marknadsvärde. 
  Metod Syfte logMCAP log(E/MCAP) 
Medelvärde 0,489 0,444 7,195 -0,863 
Standardfel 0,053 0,053 0,180 0,039 
Median 0 0 7,638 -0,902 
Standardavvikelse 0,503 0,500 1,712 0,372 
Varians 0,253 0,250 2,931 0,138 
Kurtosis -2,044 -1,993 -0,969 0,514 
Skevhet 0,045 0,227 -0,316 0,205 
Minimum 0 0 4,096 -1,790 
Maximum 1 1 10,748 0,044 
Antal 90 90 90 90 

 

4.3 Resultat för nyemissioner  

I tabell 4.3 presenteras CAR och den statistiska signifikansen för tre perioder under eventet.              

För perioden dag ‘-5 till -1’ är CAR 0,49% men inte signifikant. Under perioden ‘dag 0 till 1’                  

var CAR -4,80% och signifikant på 1%-nivån. Perioden ‘dag 2 till 6’ visar en CAR på 0,05%                 

men visar ingen signifikans. Vilket innebär att vår första hypotes accepteras. 

Perioden före eventet visar i figuren på en uppgång med ungefär 0,49%, det är dock inte                

signifikant med ett t-värde på 0,74 och uppgången kan därför inte säkerställas. Under eventet              

dag 0 till dag 1 visar figuren den kraftigaste nedgången på -4,80% i genomsnitt för de 90                 

bolagen i vår studie. Detta också är den enda signifikanta nedgången. Resultatet ligger i linje               

med Myers och Majluf (1984) pecking order theory och adverse selection problematiken. Där             

en nyemission ses som det minst attraktiva alternativet för kapitalanskaffning på grund utav             

den höga informationsasymmetrin som kan råda mellan bolagsledningen och marknaden. En           

nyemission sänder då ett negativt signalvärde till marknaden att aktien är övervärderad. 
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Resultatet ligger även i linje med tidigare forskning som också i varierande grad finner en               

negativ avvikelseavkastning i samband med nyemission. Asquith och Mullins (1986),          

Mikkelson och Partch (1986) och Barclay och Litzenberger (1988) för att nämna några.  

 
 Tabell 4.3 CAR och signifikans för samtliga nyemissioner under eventperioden 

Period CAR T-test 

Dag -5 till -1 0,49% 0,74 

Dag 0 till 1 −4,80% −11,42 

Dag 2 till 6  0,05% 0,07 

 

 

Figur 4.1 CAR för samtliga nyemissioner över eventperioden. 

4.4 Resultat för riktade emissioner och företrädesemissioner 

I tabell 4.4 presenteras CAR och den statistiska signifikansen för tre perioder under eventet              

för riktade emissioner. För perioden dag ‘-5 till -1’ visades CAR vara 0,05% och varken               

ekonomiskt eller statistiskt signifikant. Under perioden ‘dag 0 till 1’ är CAR -2,06%. CAR              
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för denna period visades vara statistiskt signifikant på 1%-nivån. Perioden ‘dag 2 till 6’              

visades inte vara statistiskt signifikant. 

Perioden före eventet visade sig inte vara signifikant, vilket innebär att ingen            

avvikelseavkastning kan konstateras före eventet. Eventet visade på en negativ CAR på            

ungefär 2%. Dessa resultat ligger i linje med tidigare forskning som gjorts på den              

amerikanska marknaden, vilket består av en majoritet av riktade emissioner. Asquith och            

Mullins (1986) Barclay och Litzenberger (1988) och Walker och Yost (2008) finner alla en              

negativ avvikelseavkastning i samband med annonsering om nyemission. Resultatet ligger          

även i linje med den negativa avvikelseavkastning som Myers och Majluf (1984)            

argumenterar för angående adverse selection. En nyemission är det sista alternativet som            

bolagsledningen väljer för att ta in kapital då det signalerar att bolaget är övervärderat och att                

det inte är fördelaktigt att göra en nyemission när stor informationsasymmetri råder mellan             

marknad och bolag. Walker och Yost (2008) menar även de att informationsasymmetri är en              

möjlig anledning till den negativa avvikelseavkastningen. 

Resultaten går emot vad som hittats av Cronqvist och Nilsson (2005) på de svenska              

marknaden, där de hittade en positiv avvikelseavkastning på 7,3% vid annonseringen av en             

riktad emission. Vad skillnaden i resultat beror på är svårt att avgöra och resultaten är               

nödvändigtvis inte jämförbara då de behandlar olika tidsperioder. En annan studie som också             

har motsägande resultat jämfört med det denna studie finner är Slovin, Sushka och Lai (2000)               

som undersökt marknaden i Storbritannien. De finner en positiv avvikelseavkastning med           

ungefär 3%. Att den riktade emissionen i vår studie får avvikande resultat från ovannämnda              

är tydligt. Dock ska det lilla stickprovet på 44 observationer också beaktas, vilket skulle              

kunna ha en påverkan. Men eftersom resultaten är framtagna från olika marknader är det svårt               

att avgöra om det är lämpligt att jämföra resultaten med varandra. 

Tabell 4.4 CAR och signifikanstest för riktade emissioner under eventperioden. 

Period CAR T-test 

Dag -5 till -1 0,05%  0,049 

Dag 0 till 1 -2,06%  -2,954 

Dag 2 till 6 0,73% 0,662 
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Figur 4.2 CAR för riktade emissioner under eventfönstret. 

I tabell 4.5 presenteras CAR och den statistiska signifikansen för företrädesemissioner           

uppdelat i tre perioder under eventfönstret. Under perioden ‘dag -5 till -1’ är CAR 0,91%               

men inte signifikant. Under följande period, ‘dag 0 till 1’, är CAR -7,43% och signifikant på                

1%-nivån. För sista perioden, ‘dag 2 till 6’, är CAR -0,61% och inte signifikant. 

Figur 4.3 visar att de dagar med störst nedgång sker under perioden för eventet, vilket också                

är signifikant på 1%-nivån. Den negativa avvikelseavkastningen för företrädesemissioner         

ligger i linje med våra förväntningar och ligger även inom ramarna för tidigare             

forskningsresultat. Liknande resultat avseende företrädesemissioner hittas av exempelvis        

Slovin, Sushka och Lai (2000) och Barnes och Walker (2006) på den brittiska marknaden.              

Samtidigt går resultaten emot vad som hittats tidigare på den svenska marknaden av             

Cronqvist och Nilsson (2005) där de hittade en insignifikant avvikelseavkastning. Vad som            

ger denna skillnad är svårt att avgöra. En förklaring kan potentiellt vara att Cronqvist och               

Nilsson (2005) behandlar en annan, och samtidigt längre, tidsperiod.  

 
Resultaten som redovisas i tabell 4.5 och illustreras i figur 4.3 är svåra att ge en tydlig                 

förklaring till men att signalvärdet för annonsering av företrädesemissioner är starkt negativt            

framgår tydligt. Exakt vilka signalvärden det handlar om är svårt att veta, men ett möjligt               
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signalvärde är att bolaget befinner sig i en dålig ekonomisk sits och signalerar att det är                

övervärderade. 

 

Tabell 4.5 CAR och signifikanstest för företrädesemissioner under tre perioder av 
eventfönstret. 

Period CAR T-test 

Dag -5 till -1   0,91%   1,13 

Dag 0 till 1 −7,43% −14,51 

Dag 2 till 6 −0,61% −0,75 

 
 

Figur 4.3. CAR för företrädesemissioner under eventfönstret.  

4.4.1 Signifikanstest 

Tabell 4.6 visar resultatet för det t-test som genomförts på CAR för riktade- och              

företrädesemissioner. De nödvändiga värdena, medelvärde, varians och antal observationer,         

som behövs för att genomföra testet redovisas även i tabellen. T-värdet visar att skillnaden i               

CAR mellan de två emissionsmetoderna är signifikant på 1%- nivån. Resultatet stödjer            
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hypotes 2, att CAR för företrädesemissioner är mer negativ än CAR för riktade emissioner.              

Att CAR för de två emissionetyperna skiljer sig åt är i linje med forskning av Slovin, Sushka                 

och Lai (2000), Cronqvist och Nilsson (2005) och Barnes och Walker (2006). Även om              

t-testet stödjer hypotes 2 är det i sig inte tillräckligt för att hypotesen ska accepteras. 

 

Tabell 4.6. Resultatet för t-testet på CAR för riktade- och företrädesemissioner. *** representerar 
signifikans på under 1%-nivå. 

  CAR event riktade emissioner CAR event företrädesemissioner 

Medelvärde -0,021 -0,074 

Varians 0,004 0,019 

Observationer 44 46 

T-värde 2,407***  

 

4.5 Regressionanalys 

Tabell 4.7 visar resultatet från de två regressioner som genomförts. Båda regressionerna är             

signifikanta och således kan de användas för att dra slutsatser om urvalet. Resultatet för den               

andra regression Regression 1 har enbart emissionstyp som oberoende variabel. Interceptet är            

signifikant på 1%-nivån och koefficienten är signifikant på 5%-nivå. Det justerade R2-värdet            

för regressionen är 6%, vilket betyder att variansen i avvikelseavkastningen kan förklaras av             

den oberoende variabel n emissionstyp med 6%. Koefficienten för den oberoende variabeln är            

0,054. Om en koefficient är positiv (negativ) innebär det att CAR kommer påverkas positivt              

(negativt) av den förklarande variabeln. Eftersom variabeln i det här fallet är positiv tolkas              

det, i samband med ett negativt intercept på -0,074, att CAR i genomsnitt är mindre negativ                

om ett bolag anger att emissionstypen är rik tad.  

Resultatet för den andra regressionen visar att de fyra oberoende variablerna förklarar            

variansen i den beroende variabeln med 20,1%. Koefficienterna för emissionstyp,          

emissionssyfte, marknadsvärde och emissionsbelopp är 0,027, 0,066, 0,005 och -0,075. Av           

dessa koefficienter är emissionssyftet och emissionsbeloppet i förhållande till marknadsvärde          
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signifikanta på 1% respektive 5% nivån. De resterande koefficienterna, marknadsvärde och           

emissionstyp, blev inte signifikanta i regressionen och således kan de inte analyseras utifrån             

regressionen.  

Variabeln som behandlar vilken typ av emission som använts blev inte signifikant i             

regression 2 men var signifikant på 5%-nivå i regression 1. Avvikelseavkastningen för            

riktade emissioner visades i tidigare avsnitt vara mindre negativ hos riktade emissioner än för              

företrädesemissioner. Resultatet från regression 2, där variabeln för emissionstyp inte är           

signifikant, pekar mot en möjlighet att skillnaden i avvikelseavkastning som observeras vid            

annonseringen av emissionen inte förklaras av emissionstypen. Utifrån resultaten från          

regression 2 går det inte att utesluta att den avvikelseavkastning som uppstått inte beror på               

andra faktorer än emissionstyp, vilket leder till att hypotes 2 inte kan accepteras. 

Att syftet med emissionen är positivt i regression två talar för att variabeln delvis kan förklara                

den avvikelseavkastning som uppstår i samband med annonseringen av en nyemission.           

Resultatet visar på att emissionssyftet har betydelse för CAR under eventet och är i linje med                

våra förväntningar för hypotes 3. Om bolaget annonserar att syftet med emissionen är             

offensivt kommer CAR påverkas positivt medan det motsatta gäller om emissionens syfte är             

defensivt. Dessa resultat är statistiskt signifikanta och överensstämmer med viss tidigare           

forskning (e.g. Walker & Yost, 2008, Autore et al. 2009) men säger emot Jensen, Crutchley               

och Hudson (1994) som finner en större negativ CAR för offensiva än defensiva syften.              

Resultatet innebär också att studiens tredje hypotes accepteras. Således verkar syftet för            

emissioner ha en påverkan på CAR. 

Emissionsbeloppens storlek i förhållande till marknadsvärde visade sig ha en negativ och            

signifikant påverkan på CAR under eventet för vårt urval. Resultatet innebär att hypotes 4              

accepteras och går i linje med våra förväntningar. Tolkningen av koefficienten blir att ett              

större emissionsbelopp i förhållande till marknadsvärde ger en mer negativ          

avvikelseavkastning.  

Variabeln för marknadsvärdet visades inte vara signifikant och verkar således inte kunna            

förklara avvikelseavkastningen under eventet. Även om variabeln skulle vara signifikant går           
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det dessutom att ifrågasätta om koefficienten på 0,005 skulle ha någon ekonomisk            

signifikans. 

Tabell 4.7 Regressionsresultat. Tabellen redovisar koefficienter från regression 1 och 2. Beroende            
variabeln är i båda fallen CAR för dag 1 och 0 under eventfönstret. Variabeln emissionstyp är en                 
dummyvariabel som antar värdet ett (noll) om det är en riktad emission (företrädesemission).             
Variabeln emissionssyfte är en dummy som antar värdet 1 (0) om syftet med emissionen är offensivt                
(defensivt). Marknadsvärde är det logaritmerade marknadsvärdet dagen innan annonseringen av          
emissionen. Emissionsbelopp/marknadsvärde är beloppet på emissionen i förhållande till         
marknadsvärdet. *** och ** representerar signifikans på 1% och 5%  nivån. 

 Regression 1 Regression 2 

 Koefficient Koefficient 

Intercept -0,074*** -0,191 *** 

Emissionstyp 0,054** 0,027 

Emissionssyfte  0,066 *** 

Marknadsvärde (log)  0,005 

Emissionsbelopp/marknadsvärde (log)  -0,075** 

Signifikans F 5,624** 6,592 *** 

Justerad R2 0,060 0,201 

N 90 90 
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5. Sammanfattning och slutsats 
Denna studie har undersökt avvikelseavkastning vid annonseringen av nyemission samt vilka           

variabler som förklarar denna. Specifikt undersöks om det finns en skillnad i            

avvikelseavkastning mellan riktade- och företrädesemissioner. Variablerna som testats är         

syftet med emissionen, emissionens storlek i förhållande till marknadsvärdet samt bolagets           

marknadsvärde. Resultaten från studien kan sammanfattas med att samtliga hypoteser          

accepteras. 

Resultatet visar att nyemissioner generellt ger en negativ avvikelseavkastning på i genomsnitt            

-4,80% under två dagar från och med annonseringen. Riktade emissioner ger en negativ             

avvikelseavkastning -2,06% medan avvikelsen för företrädesemissioner är -7,43%.        

Skillnaden i avvikelseavkastningen visades vara signifikant på 1%-nivån. 

Våra resultat för riktade emissioner avviker från den positiva avvikelseavkastning som           

Cronqvist och Nilsson (2005) finner om riktade emissioner på den svenska marknaden. Det             

avviker även från den positiva avvikelseavkastningen som Barnes och Walker (2006) samt            

Slovin, Sushka, Lai (2000) finner på den brittiska marknaden. Istället är våra resultat i linje               

med studier på den amerikanska marknaden (e.g. Walker & Yost, 2008; Asquith & Mullins,              

1986; Mikkelson & Partch, 1986). 

Resultatet från regression 1 visar att när den enda oberoende variabeln är emissionstyp har              

den en positiv påverkan på avvikelseavkastningen och regressionen har en förklaringsgrad på            

6%. Studiens andra regression har de oberoende variablerna emissionssyfte, emissionstyp,          

marknadsvärde och emissionsbelopp i förhållande till marknadsvärde. Av dessa var          

emissionssyfte och belopp signifikanta där den förstnämnda har en positiv påverkan och den             

sistnämnda en negativ påverkan på avvikelseavkastningen under eventet. Förklaringsgraden         

för regressionen är 20,1%. Resultaten från regressionerna som avser syftet är i linje med Hull               

och Moellenberndt (1994), Walker och Yost (2008) samt Autore (2009) men går emot Hull,              

Kwak och Walker (2009). Resultaten som avser emissionsbeloppet är i linje med Asquith och              

Mullins (1986) och går emot Mikkelsen och Partch (1986). 
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5.1 Förslag på fortsatt forskning  

Eftersom studien är avgränsad till att enbart undersöka ett fåtal variabler som möjligtvis kan              

förklara CAR vid annonsering av riktade- samt företrädesemissioner, är en möjlig utveckling            

att identifiera ytterligare förklarande variabler. Exempelvis kan det undersökas om en           

garanterad emission påverkar CAR. Det kan även vara intressant att undersöka om olika             

grader av garanterade emissioner leder till annorlunda CAR. Detta har gjorts i tidigare studier              

men inte oss veterligen på den svenska marknaden.  
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Appendix 
Nedanstående tabell redovisar samtliga riktade- och företrädesemissioner som utgjort 
urvalet i studien. Datumen i kolumnen bredvid bolagens namn är datumet då emissionen 
annonserades. 
 

Riktade emissioner Eventdatum Företrädesemissioner Eventdatum 

Camurus AB 2019-12-05 Oasmia Pharmaceutical AB 2019-10-14 

Better collective 2019-12-03 Midsona AB 2019-10-01 

Anoto Group AB 2019-09-30 Karo Pharma AB 2019-09-24 

Pandox Holding AB 2019-11-04 Gunnebo AB 2019-07-31 

Rejlers AB 2019-10-24 Endomines AB  2019-05-10 

Anoto Group AB 2019-09-02 Saniona AB 2019-05-28 

Enea AB 2019-08-23 Odd Molly International AB 2019-04-08 

Calliditas Therapeutics AB 2019-07-02 Episurf Medical AB 2019-04-05 

Oncopeptides AB 2019-06-27 Moment Group AB 2019-04-01 

NP3 Fastigheter AB  2019-05-20 Fagerhult AB 2019-04-26 

Ortivus AB 2019-05-17 MQ Holding AB 2019-03-15 

Sagax AB 2019-05-09 Empir Group AB 2019-03-04 

ZetaDisplay AB 2019-04-04 ÅF Pöyry AB 2019-03-20 

Odd Molly International AB 2019-03-26 Camurus AB 2019-02-06 

NeuroVive Pharmaceutical AB 2019-03-07 Ortivus AB 2019-01-23 

Oasmia Pharmaceutical AB 2019-03-04 AddLife AB 2018-11-26 

ÅF Pöyry AB 2019-02-21 NeuroVive Pharmaceutical AB 2018-12-10 

Oncopeptides AB 2019-01-23 Saab AB  2018-10-23 

Vitec Software Group AB 2018-11-29 Image Systems AB 2018-10-26 

Hansa Medical AB  2018-11-13 NP3 Fastigheter AB 2018-10-19 

Episurf Medical AB  2018-11-12 Dustin Group AB  2018-09-14 

Sagax AB 2018-10-31 Mekonomen AB  2018-08-24 
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Hoist Finance AB  2018-09-11 Anoto Group AB 2018-09-06 

Camurus AB  2018-06-28 ZetaDisplay AB  2018-05-28 

Addnode Group AB  2018-06-18 Odd Molly International AB  2018-04-05 

Sagax AB 2018-06-13 Empir Group AB  2018-04-16 

Recipharm AB 2018-06-13 Sagax AB 2018-04-05 

Immunovia AB 2018-06-07 Karo Pharma AB  2018-04-04 

BioInvent International AB 2018-03-27 NeuroVive Pharmaceutical AB 2018-02-15 

Oncopeptides AB 2018-03-21 Starbreeze AB  2018-02-15 

Starbreeze AB 2018-01-24 Elos Medtech AB  2018-02-19 

I.A.R. Systems Group AB 2018-03-28 NP3 Fastigheter AB  2017-12-15 

Pandox Holding AB 2017-12-14 Karo Pharma AB 2017-11-08 

Hansa Medical AB 2017-11-29 AcadeMedia AB  2017-10-23 

SAS AB 2017-11-09 Viking Supply Ships AB 2017-09-25 

NeuroVive Pharmaceutical AB 2017-11-03 Empir Group AB  2017-09-18 

Enea AB  2017-10-26 Arcam AB  2017-10-09 

Mr Green & Co AB 2017-06-15 Sensys Gatso AB 2017-08-31 

CLX Communications AB  2017-05-30 Beijer Electronics Group AB  2017-07-14 

Xvivo Perfusion AB 2017-04-10 Rejlers AB  2017-02-09 

Sportamore AB  2017-03-16 Alimak Group AB 2016-12-15 

Enea AB  2017-02-20 Kungsleden AB  2017-02-02 

Stockwik Förvaltnings AB 2017-01-17 Episurf Medical AB  2016-11-21 

Nordic Mines AB  2017-01-09 Karo Pharma AB  2016-12-15 

  VBG Group AB 2016-11-23 

  Diös Fastigheter AB  2016-11-22 
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