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Sammanfattning 
Från ett aktieägarperspektiv torde det inte ha någon betydelse om en aktie kostar 
hundra kronor eller om tio aktier kostar tio kronor, sett endast till aktiepriset. Vissa 
aktier värderas i paritet med vad ett frimärke kostar vilket möjligen är genant för 
företagsledningen, vilket skulle vara en anledning till att genomföra omvänd aktie-
split. På en effektiv marknad bör aktien direkt värderas efter nya förväntningar till 
följd av tillkännagivandet av omvändaktiesplit. Uppkommer det onormal avkastning 
vid aktiesammanläggning som inte kan förklaras eller är det också andra faktorer 
som påverkas, som ägarstruktur, om bolagen är tillväxtföretag eller inte och föränd-
ras marknadsvärdet på bolag.  

Innebär en omvänd aktiesplit onormal avkastning och förändras därefter ägarstruktu-
ren? 

Syftet med föreliggande uppsats är att analysera värderingseffekter av en omvänd 
aktiesplit. Vi gör detta genom att dels studera värderingseffekten av tillkännagivande 
av omvänd aktiesplit, dagen då sammanläggningen verkställs och analysera föränd-
ringen i bolagets ägarstruktur före respektive efter sammanläggning. 

Teorier är hämtade från tidigare studier vilka grupperas i värderingseffekter, effekti-
va marknadshypotesen, prisintervall och ägarstruktur. Ovanstående problemformule-
ring kommer därför att i likhet med de studier som redovisades i kapitel 2 att besva-
ras med hjälp av event studie. Eftersom föreliggande studie utgår från den dag det 
offentliggörs att en aktiesammanläggning kan komma att ske är två datum av central 
betydelse. Det första är dagen för offentliggörandet och den andra är dagen då aktie-
sammanläggning verkställs, den så kallade ex-dagen. För att beräkna avkastningen i 
denna studie används en enkel modell vilket är nästan lika effektivt som mer sofisti-
kerade modeller.  

En orsak till den omvända aktiespliten är att de flesta bolag har för avsikt att genom-
föra andra bolagsspecifika händelser för att överleva snarare än att förändra prisin-
tervallet till en mer attraktiv nivå. Vid vidare undersökning fann vi en negativ av-
kastning vid ex-dagen på 8,1 procent. Då ex-dagen är tillfyllest ren från annan kurs-
drivande information borde resultatet vara en reaktion för hur marknaden uppfattar 
förändring i framtida aktieutdelning efter den omvända aktiespliten. Detta kan tyda 
på att de institutionella ägarna har utökat sin andel röster för att öka sin makt i bola-
gen. Vid beaktandet av andelen ägande i röster redovisas en minskning av de indivi-
duella ägarna samt en ökning av de institutionella ägarna. 
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Abstract 
The shareholder is supposed to be indifferent if one share costs one hundred SEK, or 
ten shares cost ten SEK each. In an efficient market shares should be valued directly 
to new expectations as a result of the announcement of the reverse split. We investi-
gate whether abnormal returns incur surrounding reverse split and if owner structure 
change.  
 
One reason for the reverse share split is that most companies have plans to imple-
ment other company’s specific events in order to survive rather than to change the 
price range to a more attractive level. We found a negative return in the ex-day at 8,1 
per cent. When ex-day is pure enough from other price driving information should 
the outcome be a reaction to how the market perceives changes in future dividends 
after the reverse split. This may suggest that the institutional shareholders have in-
creased their share of votes to increase their power in the companies. In considera-
tion of stock ownership of votes accounted for a reduction of individual owners, and 
increasing institutional owners. 
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1 Inledning 

En stor del av nyhetsflöden handlar om ekonomi och i synnerhet om världens börser. 
Dessa nyhetsflöden gör att medborgare blir utsatta och exponerade för en kontinuer-
lig ström av information kring ekonomiska fenomen och begrepp vilka kan medföra 
tolkningsproblem. Ett exempel är när Stockholmsbörsen under en dag stiger eller 
sjunker med en eller flera procentenheter, det vill säga börskurserna varierar kraftigt. 
Vad har vi som placerare för intresse av att ta del i detta, eller behöver vi inte bry 
oss? En av de främsta anledningarna till att vi borde göra detta är att pensionssyste-
met i Sverige är baserat på att individernas kapital placeras i fonder. Dessa placerar i 
värdepapper, vanligen aktier och obligationer, därmed är företagens tillväxt också 
viktig för vår framtida välfärd.  

1.1 Bakgrund 
En aktiesplit, eller en omvänd aktiesplit1, förändrar kvotvärdet på aktien och medför 
att antalet utelöpande aktier förändras men någon värdeförändring av det egna kapi-
talet sker inte. En aktiesplit sker oftast då aktiekursen är hög och har legat på en hög 
nivå en tid samtidigt som företagsledningen förväntar sig att aktien ska fortsätta att 
stiga i värde efter aktiespliten. Att förändra aktiekursen till en lägre nivå innebär att 
flera kategorier av köpare attraheras av priset (Lakonishok och Lev, 1987). Det mot-
satta antas gälla vid omvänd aktiesplit. Från ett aktieägarperspektiv torde det inte ha 
någon betydelse om en aktie kostar hundra kronor eller om tio aktier kostar tio kro-
nor, sett endast till aktiepriset. Day-trader är en kategori aktieägare som möjligen 
attraheras av låga prisnivåer. Dessa köper och säljer handelsposter där målsättningen 
är att aktierna snabbt ska omsättas för att realisera vinsten, vilket antas öka volatilite-
ten2 och därmed risken mätt som variation i avkastning. Detta kan leda till högre 
kostnader i form av ökade avkastningskrav från andra aktieägare. Det omvända kan 
antas ske vid en omvänd aktiesplit, då priset höjs till en högre nivå.  

På en effektiv marknad bör aktien direkt värderas efter nya förväntningar till följd av 
tillkännagivandet av omvändaktiesplit (Fama et al. 1969). Ross (1977)  hävdar att en 
ökad transparens i företaget ger en ökad uppfattning om det korrekta värdet. Om ak-
tiemarknadens aktörer handlar aktien och det uppstår onormal avkastning (Abnormal 
Return), skillnaden mellan faktisk och förväntad avkastning, är detta en indikation på 
en marknadsineffektivitet. Det vill säga, marknadens prissättning av aktien återspeg-
lar inte all information vilket i sin tur medför att värderingen av företaget inte blir 
korrekt.   

Vissa aktier värderas i paritet med vad ett frimärke3 kostar vilket möjligen är genant 
för företagsledningen. Detta kan vara en anledning till att företag avser att göra en 
omvänd split. En ytterligare anledning kan vara att de inte tror att aktiekursen kom-
mer stiga även om de uppvisar positiva resultat i företaget och därför gör en omvänd 
split för att få upp aktiekursen till ett lämpligt prisintervall. Detta talar emot Ho et al. 
(2005) vilka fann att företag på USA-börsen som gjort omvänd aktiesplit inte kunde 
förändra värderingen av företaget, inte ens i ett längre tids- perspektiv. Han (1995) 

                                                 
1 I denna studie brukas både omvänd aktiesplit och sammanläggning av aktier vilket avser samma sak. 
2 Prisrörlighet på värdepapper. 
3 Med frimärke avses vad ett enkelt brevporto kostade i Sverige år 2009. 
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har funnit att likviditeten och antalet börsdagar då avslut inte sker ökat efter en om-
vänd aktiesplit vilket visar att aktien blir mer likvid vilket antas vara positivt för före-
taget. Resultatet stöds av Jing (2003) som fann att likviditeten ökade efter en omvänd 
split när han undersökte Hong Kong-marknaden. Dennis och Strickland (2003) me-
nar dock att nivån på institutionellt ägande har negativ påverkan på likviditeten och 
onormal avkastning. 

Ross (1977) hävdar att företagsledningens finansiella beslut påverkar investerare, 
men vad är det företagsledningen egentligen vill signalera med att genomföra en om-
vänd split? Kiang et al. (2009) nämner två tänkbara förklaringar, det ena är ett despe-
rat försök av ledningen att förhindra aktiekursen att sjunka under den gräns då före-
taget avlistas från börsen, det andra är att företag vill bli mer jämbördiga med andra 
likvärdiga bolag på marknaden för att därigenom attrahera investerare. Mason och 
Shelor (1998) har uppmärksammat att institutionella ägare antingen föredrar företag 
som genomför en split eller har förutsättningar för att framtida sammanläggning kan 
komma att ske. Han (1995) anser att institutionella ägare undviker att köpa aktier i de 
företag som antas genomföra en omvänd split. Ross (1977) hänvisar också till lagen 
om insiderhandel för att undvika moraliskt risktagande från insidern där företagsled-
ningen har mer information än utomstående intressenter. Företagsledningen skall ej 
spekulera i kortsiktig aktiehandel (om det ej ligger i aktieägarnas intresse).  Han och 
Suk (1998) har dock visat att det finns en positiv korrelation mellan nivån på insider-
ägande och onormal avkastning. 

Uppkommer det onormal avkastning vid aktiesammanläggning som inte kan förkla-
ras eller är det också andra faktorer som påverkas, som ägarstruktur, om bolagen är 
tillväxtföretag eller inte och förändras marknadsvärdet på bolag.  

1.2 Problemformulering och syfte 
Ett problem som ett företag kan komma att förknippas med om aktiekursen är låg, är 
att marknadens aktörer uppfattar bolaget som mindre bra. Andra problem är att pla-
ceringsrestriktioner från institutionella placerare kan medföra att aktieplaceringar 
med ett absolut pris under en viss nivå inte tillåts och att ägarstrukturen påverkas av 
en omvänd split.  
 

• Innebär en omvänd aktiesplit onormal avkastning och förändras därefter ägar-
strukturen?  

 

Syftet med föreliggande uppsats är att analysera värderingseffekter av en omvänd 
aktiesplit. Vi gör detta genom att dels studera värderingseffekten av tillkännagivande 
av omvänd aktiesplit, dagen då sammanläggningen verkställs och analysera föränd-
ringen i bolagets ägarstruktur före respektive efter sammanläggning. 
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2 Tidigare studier och teoribakgrund 

När ett bolag offentliggör att de kommer att göra en aktiesplit eller sammanläggning 
bör detta beslut inte återspeglas i aktiekursen. En investerare antas vara indifferent 
till om en aktie kostar ett hundra kronor eller tio aktier kostar tio kronor. Ett analogt 
resonemang till detta är att vi inte blir mer mätta om vi delar en hel pizza i fyra eller 
åtta bitar. Dock finner vi flertalet studier som redovisar avvikelser från denna ansats 
vilka presenteras nedan och som grupperas i: värderingseffekter, effektiva mark-
nadshypotesen, prisintervall och ägarstruktur. Detta görs för att presentera adekvat 
forskning, sätta in läsaren i ämnet samt ytterst, för att jämföra med vad vi funnit i vår 
studie. En sammanfattning av detta kapitel som presenteras nedan går att finna i Bi-
laga 1.  

2.1 Värderingseffekter 
Kim (2003) visar att en negativ onormal avkastning förekommer dagarna kring of-
fentliggörandet av en omvänd aktiesplit. Dessa handelsdagar är -1, 0, +1 och kallas 
för handelsfönster4. Studien omfattade bolag vilka var listade på NYSE5, AMEX och 
NASDAQ mellan åren 1983-2002. Bolag listade på NYSE uppvisar en kumulativ 
negativ onormal avkastning om -4,55 procent, AMEX, -4,64 procent och NASDAQ  
-11,32 procent. Författaren redovisar en ytterligare fördelning, utöver ovan nämnde 
handelsplatser, där priset efter sammanläggningen är mindre än 5$ för den ena grup-
pen och lika med eller mer än 5$ för den andra gruppen. Totalt finns det enligt ovan 
en negativ prisreaktion på aktiesammanläggning. Dock är den negativa reaktionen 
inte statistiskt signifikant för aktier listade på NYSE där priset efter sammanläggning 
är lika med eller mer än 5$.  

Desai och Jain (1997) undersöker avkastningen i ett längre perspektiv, 1-3 år efter 
genomförd aktiesplit och aktiesammanläggning, om aktiemarknaden underreagerar 
eller reagerar för sent på information som offentliggörs kring dagen för offentliggö-
randet för aktiesplits och sammanläggningar. Författarna studerar 5 596 aktiesplits 
och 76 sammanläggningar under perioden 1976-1991 och som handlas på marknads-
platserna NYSE, AMEX och NASDAQ. Författarna fann negativ onormal avkast-
ning på -4.59 procent den månad då bolagen offentliggjorde att sammanläggning 
skulle ske och ett år efter offentliggörandet -10,76 procent, de nästföljande två åren 
har även de negativa onormala avkastningar men fann en positiv onormal avkastning 
före offentliggörandet. Dock för aktiesplits fann de en positiv onormal avkastning 
hela perioden, det vill säga, sex månader före till 3 år efter.  

Jing (2003) studerar hur Hong Kong marknaden reagerar på offentliggörandet av 
aktiesammanläggningar under åren 1991-2001. Studien visar en negativ onormal 
avkastning för både stora och små bolag dagarna före och efter offentliggörandet av 
sammanläggningen.  För tredagars fönster kring dagen för offentliggörandet visar 
den dagliga onormala avkastningen -1,86, -0,62 och -2,84 procent samt den kumula-

                                                 
4 Handelsfönstret är dagarna kring offentliggörandet av sammanläggningen. Dag 0 är dagen då sam-
manläggningen offentliggörs, -1 är dagen innan och +1 är dagen efter (MacKinlay, 1997). 
5 NYSE: New York Stock Exchange, AMEX: American Stock Exchange och NASDAQ: National 
Association of Securities Dealers Automated Quotations. Dessa representerar olika handelsplatser för 
värdepapper i USA. Den svenska handelsplatsen för värdepapper är NASDAQ OMXS. 
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tiva onormala avkastningen är -4,08 procent för stora bolag. Små bolag uppvisade en 
starkare negativ reaktion, -2,68, -0,62 och -3,84 procent och den kumulativa är -7,14 
procent. Författaren fann ingen signifikant onormal avkastning på dagen för offent-
liggörandet hos någon av grupperna. Den kumulativa onormala avkastningen 15 da-
gar före är -7,39 procent för stora och -9,59 procent för små bolag. Den onormala 
avkastningen dagen innan är som nämnts ovan -1.86 procent för stora och för små     
-2,68 procent.  Jing (2003) menar att detta kan tolkas som att det funnits ett informa-
tionsläckage från bolagsledningen. 

Förklaringen till förmögenhetseffekten vid aktiesplit och omvänd aktiesplit överlap-
par varandra enligt Peterson och Peterson (1992), men att vissa aspekter bara gäller 
för omvänd aktiesplit. Författarna menar att en signifikant negativ avkastning i tidi-
gare studier vid sammanläggning är förvånande. De har stöd i litteraturen att en ak-
tiesplit förflyttar aktiepriset till en mer attraktiv nivå, vilket kan vara en positiv sig-
nal. Författarna menar att detta även kan vara en positiv signal vid en omvänd aktie-
split. De finner att tillkännagivande av omvänd aktiesplit är förenat med negativ 
onormal avkastning med -3,97 procent och är starkare för små företag, men också en 
positiv avkastning med 5,92 procent då det inte är förknippat med någon annan sam-
tidig händelse i företaget vilket inte har stöd i tidigare studier. Författarna har funnit 
den positiva avkastningen därför att de studerat företag som tillkännagivit omvänd 
aktiesplit utan annan samtidig information som eventuellt påverkar värderingen.  

Marchman (2007) studerar bland annat reaktionen på aktiepriset då det offentliggörs 
att en sammanläggning kommer att ske. Författaren undersöker om det uppkommer 
onormal avkastning dagarna kring sammanläggning och om det finns liknande möns-
ter på medellång sikt. Marchman (2007) redovisar sina resultat för åren 1962-2003 i 
USA. Tredagarsfönstret -1, 0, +1 visar en onormal avkastning på 0,62, -3,44 och       
-1,68 procent. Den kumulativa onormala avkastningen är negativ, -4,50 procent. De 
sista fem dagarna innan offentliggörandet redovisas en svag positiv kumulativ onor-
mal avkastning om 1,77 procent och de fem efterföljande dagarna uppvisar 0,17 pro-
cent. Dagarna +1, +3 och +5 visar dock en negativ onormal avkastning. Författaren 
har även, som nämnts ovan, studerat om det förekommer onormal avkastning upp till 
2506 handelsdagar efter dagen för offentliggörandet. Efter 130 handelsdagar var den 
onormala avkastningen -12,94 procent och efter 250 handelsdagar -3,58 procent. 

2.2 Den effektiva marknadshypotesen 
I en klassisk studie av Fama et al. (1969) rapporteras att marknaden vanligen bedö-
mer konsekvenserna av information om aktiesplit fullt ut vilket återspeglas i priset på 
en aktie. Författarna menar dock att informationen bör återspeglas på priset omedel-
bart efter offentliggörandet eller i vart fall den månad aktiesplit sker. Således ger 
studien betydande stöd till slutsatsen att aktiemarknaden är effektiv i den meningen 
att aktiekurserna justeras kvickt på ny information. Laidroo, (2009) menar att kvali-
tén på själva offentliggörandet av information från bolaget är viktigt för marknadsre-
aktionen. Fama et al. (1969) menar också att marknadens reaktion på en aktiesplit 
orsakar prisjusteringar endast i den mån de är förknippade med förändring i förvän-
tad framtida utdelning. Slutligen menar författarna att det inte verkar finnas något 
sätt att använda en aktiesplit för att öka sin förväntade avkastning, om inte insiderin-
formation om aktiesplit eller senare utdelningsförändring är tillgänglig.  

                                                 
6 130 handelsdagar motsvarar ungefär ett halvt år och 250 handelsdagar ungefär ett år. 
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2.3 Prisintervall 
Motivet till att genomföra en aktiesplit eller omvänd aktiesplit är enligt Lakonishok 
och Lev (1987) huvudsakligen att justera priset till ett mer optimalt eller normalt 
prisintervall. De menar att det finns stöd för en signaleringseffekt vilket ger en högre 
tillväxt än för företag som inte gjort aktiesplit men att prisjusteringsmotivet har ett 
starkare stöd. Författarna har huvudsakligen undersökt aktiesplits och funnit att före-
tag som gjort aktiesplits har föregåtts av en onormal tillväxt i vinst och aktiekurs. 
Detta har varit en anledning till att återställa aktiepriset till en normal nivå i efterdy-
ningen av en tillväxtperiod. Prisjusteringsmotivet leder enligt författarna till intres-
santa hypoteser för framtida forskning, då handelsvolymen inte förändras. De menar 
att aktiesplits syftar till att förändra ägarstrukturen, det vill säga förhållandet mellan 
individuella och institutionella ägare. Chan och Wu (1996) menar och att det finns ett 
stöd för optimalt prisintervall för aktiesplit men inte för sammanläggning av aktier. 

2.4 Ägarstruktur 
Kim (2003) fann att antalet aktieägare minskade signifikant både för de aktier som 
var prissatta under 5$ och lika med eller över 5$. Studien visar emellertid en svag 
ökning av insiders ägande i bolagen efter sammanläggningen vilket inte är signifi-
kant. Författaren menar att detta svaga stöd stödjer idén att genomförandet av sam-
manläggning är motiverat från ledningens pessimism om bolagets framtida resultat-
förbättringar. Vidare fann Kim (2003) att institutionellt ägandet ökade för bolag vilka 
har aktiekurser som är lika med eller över 5$ men inte hos aktiekurser under 5$. Det-
ta visar att om prisnivån på aktierna motsvarar de institutionella investerare prisre-
striktioner så kommer institutionerna att inkludera aktierna i dess portföljer. Författa-
ren anser att dessa resultat är bevis för att företag uppvisar en bättre image till poten-
tiella institutionella ägare genom att begagna sig av strategin aktiesammanläggning.  

Mason och Shelor (1998) studerade förhållandet mellan institutionellt ägande och 
sannolikheten att bolag kommer att genomföra aktiesplits. Författarna fann att en 
högre andel institutionellt ägande ökade splitbenägenheten i bolag. De menar att in-
stitutionella ägare har tillgång till analyser vilka de kan tillgodogöra sig och därför 
lättare att identifiera och upptäcka bolag som uppvisar tecken eller mönster på split-
möjligheter. De anser att detta förhållande är viktigt att studera för att investerarna 
kan finna möjliga mönster att utnyttja för framtida investeringar. Resultatet för aktie-
sammanläggning visade inga sådana mönster.  
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3 Metod och tillvägagångssätt 

I Sverige är aktiesammanslagning inte utförligt utforskat vilket kan bero på att urva-
let är för litet i omfång. På den svenska aktiemarknaden återfinns endast ett 30- tal 
bolag som genomfört sammanläggning det senaste decenniet hos OMXS ordinarie 
listor. Det ska sättas i relation till bland annat USA där ett urval kan vara över 700 
aktiesammanslagningar, se Mason och Shelor (1998). De studier vilka är redovisade i 
kapitel 2, tidigare studier och teoribakgrund, är mestadels från USA men även från 
Hong Kong. Med stora populationer går det att göra urval som förbättrar kvalitén på 
det man egentligen vill undersöka. Ett exempel på det är Peterson och Petersons stu-
die från 1992, där de studerade om det uppkom onormal avkastning då ingen annan 
information offentliggjordes än sammanläggning av aktier. Utöver denna studies 
explicita undersökningsvariabler studeras också vad pressmeddelanden innehåller för 
att ge en djupare förståelse för hur marknaden reagerar. 

Vårt bidrag till vetenskapen är därför denna studie som redovisar företag vilka har 
genomfört aktiesammanläggning och är listade på Stockholmsbörsen mellan åren 
2001- 2008. Urvalet bestod från början av 30 bolag vilka reducerades till 28 av föl-
jande skäl. Det ena bolaget var listat på en annan marknadsplats trots att de var upp-
satta på OMXS webbsida, och det andra föll bort för att bolaget hade obefintlig han-
del. På grund av att bolag tenderar att köpas upp eller gå ihop med andra bolag är 
risken hög att de ändrar namn. Dessa namnbyten innebär problem med att fastställa 
om rätt bolags data används. För att bemästra detta problem har organisationsnum-
mer och ISIN nummer nyttjats.  

Det finns olika angreppssätt för att kunna utföra en studie av en företagshändelse. 
MacKinlay (1997) menar att event studies i kombination med användandet av mark-
nadsdata är ett smidigt tillvägagångssätt för att mäta och kontrollera vad en specifik 
bolagshändelse har för påverkan på ett bolags värde. MacKinlay menar vidare att en 
affärshändelse bör vara reflekterad direkt i priserna på värdepapper och för att kunna 
mäta denna eventuella ekonomiska påverkan på bolaget används observerade priser 
över en relativt kort period, som ett event window på tre dagar. Ovanstående pro-
blemformulering kommer därför att i likhet med de studier som redovisades i kapitel 
2 att besvaras med hjälp av event studie. 

Eftersom föreliggande studie utgår från den dag det offentliggörs att en aktiesam-
manläggning kan komma att ske är två datum av central betydelse. Det första är da-
gen för offentliggörandet och den andra är dagen då aktiesammanläggning verkställs, 
den så kallade ex-dagen. Datum för offentliggörandet är hämtat från pressreleaser 
och bokslutskommunikéer, där de för första gången tillkännager att de avser att 
genomföra sammanläggning, vilka i första hand är publicerade på bolagens officiella 
webbsidor. Hos de bolag där pressreleaser och bokslutskommunikéer inte stod att 
finna har andra ekonomisidor använts vilka kan nämnas; Euroinvestor, Privata Affä-
rer, Post och Inrikestidningar och Cision Wire.  Datumet för ex-dagen, splitfaktorn, 
aktiekurserna och OMXSPI7 är hämtat från OMXS. Aktiekurser för de bolag vars 

                                                 
7 OMXPI är ett prisindex som visar samtliga aktier som är noterade på stockholmsbörsen. Detta index 
är  värdeviktat.   
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aktier blivit avnoterade på OMXS är erhållna från Euroclear Sweden8 då OMXS inte 
håller denna information tillgänglig. 

För att kunna mäta eventuell ekonomisk påverkan nyttjas, som nämnts ovan, ett tre-
dagarsfönster. MacKinlay (1997) anser att fördelen med att använda mätperioder 
över flera dagar är att den fångar upp eventuella kursförändringar som uppträder då 
handelsplatsen stängt. För att beräkna den normala avkastningen i denna studie an-
vänds en enkel modell som vi redovisar i ekvation (1). Flera studier menar att enkla 
modeller för att beräkna avkastning är nästan lika effektiva som mer sofistikerade 
modeller (Brown och Weinstein, 1985 jämte Brown och Warner, 1985). Med den 
normala avkastningen avses i denna studie; differensen mellan två handelsdagars 
stängningskurser. Dessa avkastningar beräknas mellan dagarna -2 och -1, -1 och 0, 0 
och +1. Detta förfarande görs också för OMXS prisindex i ekvation (2). 

Differensen mellan avkastningen per bolag och OMXS prisindex för de tre mätda-
garna beräknas i ekvation (3). Den genomsnittliga onormala avkastningen (avarage 
abnormal return) för alla bolag beräknas i ekvation (4) och resultatet blir CAR vilket 
beräknas i ekvation (5) (Cumulative Abnormal Return). Onormal avkastning är såle-
des den positiva eller negativa avkastning som uppkommer utöver eller under av-
kastningen på marknadsindex. De börskurser som begagnas i denna studie är stäng-
ningskurser och i de bolag som inte redovisar någon handel redovisningsdagen har 
den senaste handelsdagens börskurser nyttjats. Nedan redovisas vilka formler som 
begagnats i denna studie, för att sedan följas upp med en utökad förklaring av de 
faktorer som ingår.    
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 Ri, t = Avkastning aktie i vid tiden t. 
Ri = Avkastning aktie i. 

Ri, t-1 = Avkastning aktie i vid tiden t minus 1 dag. 
 
Rm = Avkastning för prisindex m. 
Rm, t = Avkastning för prisindex m vid tiden t. 
Rm, t-1 = Avkastning för prisindex m vid tiden t minus 
1 dag. 
 

 
 
 
Onormal avkastning:   

ari, t = Onormal avkastning för aktie i vid tiden t.  
Ri, t = Avkastning aktie i vid tiden t. 
Rm, t = Avkastning för prisindex m vid tiden t. 
 
ARi, t = genomsnittliga onormala avkastningen. 
n = Antalet bolag. 
∑ = Summa. 
ari, t = Onormal avkastning för aktie i vid tiden t.  
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8 Euroclear Sweden, före detta Värdepapperscentralen. 
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Kumulativ onormal avkastning:                   
CARi, t = Kumulativ onormal avkastning för 
aktie i vid tiden t.  
∑ = Summa. 
AR = onormal avkastning vid tiden t.  

(5)                        
∑
=

=
t

i
tti ARCAR

1
,

 
För att undersöka om det uppkommer onormal avkastning i ett längre tidsperspektiv 
beräknas buy and hold return (BHR) i ekvation (6) relativt mot jämförelseindex. De 
tidsperspektiv som är intressanta är sex månader innan dagen för offentliggörandet 
och sex månader respektive tolv månader efter offentliggörandet. Det beräkningssätt 
som används är: 
 
Buy and Hold Abnormal Return:                          BHARt =Buy and Hold Abnormal Return vid 

tiden t. 
Ri, t = Avkastning på aktie i vid tiden t. 
Ri, t- x  = Avkastning på aktie i vid tiden t minus x 
antal  månader. 
Rm = Avkastningen på prisindex. 
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För att studera om ägarstrukturen förändras efter en sammanslagning har uppgifter 
om ägarskapsförhållande hämtats från Euroclear Sweden. Ägarna delas in tre grup-
per, för vart och ett bolag: Svenska individuella, Svenska institutioner och utländska 
ägare. Sedan görs ytterligare indelning: Ägande i kapital och ägande i rösträtt. Efter-
som sammanslagningar är utspridda över året och avläsningarna sker två gånger per 
år har olika tidpunkter för beräkning använts relativt ex-dagen. Den första beräk-
ningspunkten är närmaste 6 månaders avläsning innan och närmast efterföljande 6 
månader avläsning efter den dag då sammanläggning verkställs. De uträknade me-
delvärden och medianen för respektive grupp jämförs för att utröna om avvikelser 
finns.  
Market to Book ratio (M/B) beräknas i ekvation (7). Detta mått visar förhållandet 
mellan marknadens värdering och det bokförde värdet. Beräkningen utförs enligt 
följande. Börskursen dividerat med bokfört värde på eget kapital per aktie vid årets 
slut. Nyckeltalen är dels hämtade från bolagens årsredovisningar från deras officiella 
webbsidor men även från Almedalsbibliotekets arkiv av årsredovisningar från svens-
ka bolag listade på Stockholmsbörsen. 
 

(7) aktieperkapitalegetpåvärdeBokfört
BörskursBM

      
/ =
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4 Resultat 

I detta kapitel presenteras de resultat vi funnit i vår studie och redovisas i följande 
ordning: Tillkännagivandet, ex-dagen ägarförändring, market to book ratio, börsvär-
de och prisintervall. Dessa återfinns i tabeller vilka redovisas på sidorna 15-19. 

4.1 Tillkännagivandet 
Tabell 1 visar deskriptiv statistik över svenska bolag listade på Stockholmsbörsen 
och gjort aktiesammanslagning mellan år 2001-2008. Den vanligaste splitfaktorn är 
1:10, där tio gamla aktier växlas till en ny. Nio av urvalets 28 bolag begagnade sig av 
denna faktor. De minst förekommande splitfaktorerna är 1:500, 1:200 och 1:25 vilka 
redovisas för ett bolag vardera. De flesta sammanläggningarna är gjorda under åren 
2008 (6), 2005 (6) och 2003 (5). Börsvärdet varierar kraftigt i detta urval, det högsta 
värdet är på 255 Mdr och det lägsta är 0,01 Mdr. Intressant att notera är att det näst 
högsta börsvärdet är 4,4 Mdr. Market to Book ratio redovisas i ett intervall mellan 
0,19 till 10,21, där höga värden tolkas som tillväxtbolag. Buy and Hold Abnormal 
Return (BHAR) rapporteras i kolumnerna 5 till 6 och visar den onormala avkastning-
en i ett längre perspektiv. Den onormala avkastningen (AR) för perioden sex måna-
der innan och fram till offentliggödandet (dag 0) redovisas i intervallet -78,2 till 
105,3 procent. AR från perioden från dag 0 till tolv månader efter sammanläggning-
en rapporteras i intervallet -125 till 48 procent. 

I tabell 2 panel A redovisas den kumulativa onormala avkastningen (CAR) vid till-
kännagivandet vilket redovisas i ett intervall om -28,7 till 47,4 procent. Medelvärdet 
respektive medianen är 0,7 och 0,4 procent. Studien visar även att tre av bolagen har 
en positiv kumulativ onormal avkastning som ligger över 10 procent och fyra bolag 
en negativ kumulativ onormal avkastning under -10 procent. Sammantaget visar tret-
ton bolag ett negativt värde medans femton redovisar ett positiv värdet. Detta kan 
vara en förklaring till att standardavvikelsen är 14,7 procent. Vid tredagarsfönstret 
redovisar tretton bolag negativ AR, och ökar under de tre efterföljande månaderna. 

I kolumn 3 rapporteras urvalets börsvärden. Det är en stor variation i börsvärden där 
intervallet är mellan 10 till 244 888 miljoner svenska kronor. Medelvärdet är 9 642 
och medianen är 212 miljoner. Detta ger en standardavvikelse på 48 073 miljoner. 
Detta visar emellertid att ett bolags höga börsvärde har kraftig påverkan på dessa 
värden. Kolumn 4 redovisar Market to Book ratio. Medelvärdet är 2,57 och det max-
imala värdet är 10,2. Även här får enstaka höga värden effekt på medelvärdet. Detta 
kan jämföras med medianen som redovisar ett värde på 1,87.  BHAR sex månader 
innan fram till dagen för offentliggörandet visar ett medelvärde och median på -3,1 
respektive -2,8 procent. Dock rapporteras en standardavvikelse på 41 procent. Me-
delvärdet på aktiekurser vid offentliggörandet är 2,92 kronor och medianen är 1,50 
kronor. 

Vid en analys av innehållet i pressmeddelandena från bolagen då de tillkännagav 
omvända aktiespliten har vi funnit att endast två bolag publicerade pressmeddelande 
från styrelsemötet. De övriga bolagen har samtidigt tillkännagett kursdrivande in-
formation som nyemission (7st), förändring av verksamheten (8st) eller resultat i 
bokslutet (11st). 
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4.2 Ex-dagen 
I tabell 2 panel B redovisas värden på ex- dagen. Den kumulativa onormala medel-
avkastningen är -8,1 procent vilket ska jämföras med dagen för offentliggörandet 
som var 0,7 procent. Denna skillnad är statistiskt signifikant. Vidare är medianen      
-4,4 procent. Standaravvikelsen är 10,6  procent vilket ska jämföras med 14,1 som är 
betydligt högre. BHAR sex månader innan fram till ex-dagen visar ett medelvärde på 
-14,4 procent jämfört med dagen för offentliggörandet som var -3,1 procent. Denna 
skillnad är inte statistiskt signifikant.  Som jämförelse, BHAR +12 är -28,7procent. 
En ytterligare intressant jämförelse mellan panel A och panel B är aktiekurserna. 
Dessa aktiekurser vid offentliggörandet är i medeltal 2,92 och medianen är 1,50 och 
redovisas i intervallet 0,05 till 15,0 kronor. Standardavvikelsen är 3,88. Aktiekurser-
na vid ex- dagen uppgår till i medeltal 37,98 och medianen 37,2 och intervallet är 
mellan 2,87 och 110,0 kronor. Detta innebär sålunda att kursintervallet flyttats upp 
från en tämligen låg till en avsevärt högre nivå, se även figur 1 sidan 19. 

4.3 Ägarförändring 
Tabell 3 redovisar differens i ägarstruktur i samband med omvänd split före och efter 
ex- dagen. Panel A visar den procentuella andelen aktieinnehav i kapital per ägar-
grupp. Gruppen svenska individuella ägare har en ägarandel på 90,2 procent i medel-
tal före ex-dagen och 92 procent efter. Svenska institutionella ägare innehar en ägar-
andel på 6,1 procent före respektive 4,8 efter. Det redovisas en svag minskning av 
det institutionella ägandet. Sammantaget är dessa skillnader små och inte statistiskt 
signifikanta. Panel B visar den procentuella andelen rösträtt per ägargrupp. Svenska 
individuella ägare innehar en rösträtt på 37,4 procent före och 31,4 efter. Detta är en 
minskning i andelen rösträtt med 6 procentenheter vilket är statistiskt signifikant. De 
svenska institutionella ägarna innehar en rösträtt på 34,4 procent före och 42,1 efter 
ex-dagen. En ökning således med 7,7 procentenheter, vilket kan anses vara statistiskt 
signifikant. Sammanfattningsvis förändras andelen rösträtt till förmån för de institu-
tionella ägarna.  

4.4   Market-to-Book 
I tabell 4 redovisas market to book ratio (MB). Den övre halvan, de med högt MB, 
redovisar i medeltal att ratio om 4,39 före och 2,42 efter, vilket är en minskning med 
1,97 och är statistiskt signifikant. De med lågt MB har i medeltal 0,87 före och 0,45 
efter. Differensen är -0,42 vilket är en minskning och är statistiskt. 

4.5 Börsvärde 
Tabell 5 visar att bolag med höga börsvärden redovisar ett medelvärde före samman-
läggningen om 18 976 Mkr och 15 564 Mkr efter. Differensen är 3412 vilket är en 
minskning men inte statistiskt signifikant. De bolag med låga börsvärden har medel-
börsvärde om 75,2 Mkr innan och 67,7 Mkr efter, vilket också är en minskning men 
inte statistiskt signifikant. 
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4.6 Prisintervall 
Figur 1 visar medelvärdet på ojusterade aktiekurser relativt ex-dagen. Detta görs för 
att visa vad som egentligen sker med aktiekurserna. I figur 2 redovisas medelvärdet 
på justerade aktiekurser i förhållande till den dag då sammanläggning offentliggörs. 
Med justerade aktiekurser menas att kursen är justerad för splitfaktorn på aktiekurser 
före den dag då sammanläggning genomförs, den så kallade ex- dagen. Detta beräk-
nas genom att multiplicera aktuell börskurs med split- faktorn. Genom detta förfa-
rande kan aktiekurser jämföras med varandra i olika tidsperioder.  

11 
 



 

5 Analys 

Enligt Chan och Wu (1996) är det företag som har en vikande aktiekurs som genom-
för en omvänd aktiesplit vilket vi också finner då BHAR sex månader innan tillkän-
nagivandet och sex månader innan ex-dagen är negativ, -3,1 procent respektive -14,4 
procent. Vi har även funnit en högre negativ avkastning tolv månader innan om -22 
procent respektive -29 procent, som inte är redovisad i någon tabell. Chan och Wu 
(1996) argumenterar för att en del företag har problem med att överleva och därför 
genomför en omvänd aktiesplit och andra bolag genomför omvänd aktiesplit för att 
attrahera potentiella investerare. Då vi funnit att bolagens aktiekurser sjunkit betyd-
ligt mer än vad prisindexet gjort kan det vara en indikation på att bolaget får svårt att 
överleva över en längre period. Lakonishok och Lev (1987) anser att en orsak till att 
genomföra omvänd aktiesplit är att förändra aktiepriset till ett mer optimalt prisinter-
vall. Kiang et al. (2009) anser liknande, det vill säga att aktiepriset uppnår en nivå 
jämförbar med liknande bolag inom branschen. En orsak till den omvända aktiespli-
ten i vårt urval är att de flesta bolag har för avsikt att genomföra andra händelser, 
som nyemissioner och uppköp av andra bolag för att överleva, snarare än att förändra 
prisintervallet till en mer attraktiv nivå. Vid en grundligare studie finner vi också att 
flertalet bolag tillkännagett betydande information samtidigt med den omvända spli-
ten, vilket stödjer Chan och Wu (1996) diskussion om överlevnad.  

I urvalet är medelvärdet på den onormala avkastningen vid tillkännagivandet svagt 
positivt. Detta kan vara en indikation på att Peterson och Peterson (1992) diskussion 
om att även en omvänd aktiesplit skulle vara en positiv signal då aktiekursen förflyt-
tas till en mer normal nivå, Figur 1. Detta skiljer sig från vad Kim (2003) samt flera 
finner i sina studier. Peterson och Peterson (1992) finner en negativ reaktion vilket 
också Marchman (2007) gör, som rapporterar en vikande onormal avkastning på 
längre sikt. Detta finner vi också i vår studie då avkastningen sjunker markant på 
BHAR + 12. Laidroo (2009) diskuterar i sin undersökning vikten av kvalitet i till-
kännagivanden för att få ett tillförlitligt resultat. Anledningen till att vi finner ett av-
vikande resultat kan vara att två bolag publicerade information från styrelsemötet då 
de beslöt föreslå omvänd split och de övriga bolagen tillkännagav samtidigt kursdri-
vande information. Vi kan därför inte förlita oss på att marknaden har reagerat på 
tillkännagivandet av den omvända spliten och kvaliteten på tillkännagivandet är så-
ledes avgörande för att kunna få tillförlitliga värden. 

Vid vidare undersökning fann vi en negativ avkastning vid ex-dagen om -8,1 pro-
cent, som är konsistent med Jing (2003) som fann en högre negativ avkastning för 
små bolag, vilket de flesta bolagen i vårt urval kan anses vara. Då ex-dagen är tillfyl-
lest ren från annan kursdrivande information borde resultatet vara en reaktion för hur 
marknaden uppfattar förändring i framtida aktieutdelning efter den omvända aktie-
spliten (Fama et al. 1969). Vi finner också att M/B sjunker från bokslutet före till 
bokslutet efter spliten för alla bolag, BHAR+12 visar en negativ onormal avkastning 
om 28 procent, vilket kan betyda att marknaden straffar dessa bolag. Marknaden spår 
således att dessa bolag inte har förmåga att överleva på sikt eller inte förmåga att 
leverera vinstmedel i den omfattning som investerare förväntar sig. Detta är i linje 
med vad Desai och Jain (1997) finner för bolagens prestationsförmåga i ett längre 
perspektiv. Även Marchman (2007) som bara studerar omvänd aktiesplit finner nega-
tiv avkastning på längre sikt. 
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 I vår studie om ägarstruktur, vid beaktandet av andelen ägande i kapital, har vi fun-
nit en indikation att andelen institutionella ägare minskar och de individuella ägarna 
ökar, vilket är i motsats till vad Mason och Shelor (1998) funnit. Förändringen är inte 
signifikant vilket sannolikt beror på att vårt urval är för litet. Om denna tendens gäll-
er allmänt är det färre kategorier som attraheras av aktien efter en omvänd aktiesplit, 
det vill säga institutionella ägare säljer sina aktier eller undviker att köpa aktier i de 
företag som antas genomföra en omvänd aktiesplit. Detta skulle vara konsistent med 
vad Han (1995) anser. Den övervakning av värderingen av bolagen som institutionel-
la ägare gör minskar således, vilket innebär att aktiepriset måste förlita sig på den 
effektiva marknadshypotesen (Fama et al., 1969) istället för att värderas av analytiker 
vilka har kunskap om bolagens fundamenta. Det kan också antas att individuella in-
vesterare inte har samma avkastningskrav, vilket borde göra att kapitalkostnaderna 
minskar och syns då på bolagens balansräkning. 

Vid beaktandet av andelen ägande i röster redovisas en minskning av de individuella 
ägarna samt en ökning av de institutionella ägarna, vilket är i linje med vad Kim 
(2003) funnit. Detta kan tyda på att de institutionella ägarna har utökat sin andel rös-
ter för att öka sin makt i bolagen. En ökning av de institutionella ägarnas röster kan 
också innebära att bolagsstyrningen blir mer effektiv på lång sikt och att agentkost-
naderna hålls nere. Ev. mer med stöd av Wolridge och Shambers (1983) 

Vid denna undersökning har vi funnit att bolag genomför omvänd aktiesplit för att 
överleva snarare än att förändra aktiepriset till en mer attraktiv nivå. Vi finner även 
en negativ avkastning vid ex-dagen, varvid institutionella ägare får större antal röster. 
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6 Slutsats 

Vi finner i vår studie att det är företag som har en vikande aktiekurs som genomför 
en omvänd aktiesplit. Då vi funnit att bolagens aktiekurser sjunkit betydligt mer än 
vad prisindexet gjort anser vi att det är en indikation på att bolaget får svårt att över-
leva över en längre tidsperiod. En orsak till omvända aktiesplit är att de flesta bolag 
har för avsikt att genomföra andra bolagsspecifika händelser för att överleva snarare 
än att förändra prisintervallet till en mer attraktiv nivå. 

I urvalet är medelvärdet på den onormala avkastningen vid tillkännagivandet svagt 
positivt men är inte en positiv signal. Anledningen till att vi finner ett avvikande re-
sultat kan vara att två bolag publicerade information från styrelsemötet då de beslöt 
föreslå omvänd split och de övriga bolagen tillkännagav samtidigt kursdrivande in-
formation. Vi kan därför inte förlita oss på att marknaden har reagerat på tillkännagi-
vandet av den omvända spliten och kvaliteten på tillkännagivandet är således avgö-
rande för att kunna få tillförlitliga värden. Vid vidare undersökning fann vi en nega-
tiv avkastning vid ex-dagen på 8,1 procent. 

 I vår studie om ägarstruktur, vid beaktandet av andelen ägande i kapital, har vi fun-
nit en indikation att andelen institutionella ägare minskar och de individuella ägarna 
ökar. Om denna tendens gäller allmänt är det färre kategorier som attraheras av akti-
en efter en omvänd aktiesplit, det vill säga institutionella ägare säljer sina aktier eller 
undviker att köpa aktier i de företag som antas genomföra en omvänd aktiesplit. Den 
övervakning av värderingen av bolagen som institutionella ägare gör minskar såle-
des.  

Vid beaktandet av andelen ägande i röster redovisas en minskning av de individuella 
ägarna samt en ökning av de institutionella ägarna. Detta tyder på att de institutionel-
la ägarna har utökat sin andel röster för att öka sin makt i bolagen. En ökning av de 
institutionella ägarnas röster kan också innebära att bolagsstyrningen blir mer effek-
tiv på lång sikt och att agentkostnaderna hålls nere.  

Sammanfattningsvis finner vi att bolag genomför omvänd aktiesplit för att överleva 
snarare än att förändra aktiepriset till en mer attraktiv nivå. Vi finner även en negativ 
avkastning vid ex-dagen, varvid institutionella ägare får större antal röster. 
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Tabeller 

Tabell 1: Deskriptiv statistik 

I denna tabell redovisas deskriptiv statistik över Svenska bolag vilka är listade på 
Stockholmsbörsen och gjort aktiesammanslagning mellan åren 2001-2008. Splitår är 
det år aktiesammanläggning ägde rum. Splitfaktorn anger hur många gamla aktier 
som växlas mot en ny. Börsvärdet avser marknadsvärdet bolaget redovisade vid bok-
slutet före sammanläggningen. Market to Book ratio avser förhållandet mellan aktie-
kursen och bokfört värde per aktie. BHAR -6 och +12 avser procentuella förändring-
en på innehavet (Ri – Rm) från 6 månader innan respektive 12 månader efter mätda-
gen och aktiekusen den dag då sammanläggning offentliggjordes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Företag
Split 

år
Split 

faktor
Börsvärde 
mkr

Market to 
Book ratio BHAR -6 BHAR +12

1 2008 1:10 1 633 1,38 0,0229 0,0946
2 2008 1:20 789 1,81 -0,0355 -0,1297
3 2008 1:10 428 0,72 -0,0687 -0,2143
4 2008 1:5 244 888 1,81 -0,2773 0,4797
5 2008 1:20 289 4,11 -0,0197 0,0000
6 2008 1:50 409 0,65 -0,1356 -0,2098
7 2007 1:500 57 1,79 0,1888 -0,3383
8 2007 1:20 123 0,19 -0,3703 -0,3903
9 2007 1:10 2 098 0,77 0,0267 0,2963

10 2006 1:25 187 4,67 -0,1547 -0,6863
11 2006 1:50 984 2,73 0,0158 -0,3488
12 2006 1:50 173 3,48 -0,6296 -1,2495
13 2005 1:100 181 1,95 -0,7319 -0,6733
14 2005 1:5 236 2,52 0,0933 -0,7982
15 2005 1:10 243 4,01 -0,1752 -0,7583
16 2005 1:10 63 0,97 0,0256 -0,4892
17 2005 1:100 72 1,93 -0,4562 -0,2638
18 2005 1:100 82 2,60 0,6404 -0,7188
19 2004 1:10 463 10,21 0,6465 -0,0962
20 2003 1:100 10 6,88 1,0531 -1,0476
21 2003 1:10 118 1,29 0,4014 -1,0580
22 2003 1:50 33 8,56 0,2357 -1,0055
23 2003 1:20 10 0,64 -0,0424 -0,4019
24 2003 1:200 18 2,25 -0,7817 -1,0563
25 2002 1:5 4 432 0,81 0,0196 0,3490
26 2002 1:100 1 485 0,65 -0,4671 0,1999
27 2001 1:10 402 0,50 -0,2850 -0,4335
28 2001 1:10 70 2,09 0,3864 -0,1917
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Tabell 2: Deskriptiv statistik  

Variablerna som presenteras i tabellen är CAR avser kumulativ onormal avkastning 
vid mätdagen, Splitfaktor avser förändringsfaktor vid sammanläggningen på ex-
dagen, Börsvärde avser det börsvärde bolaget redovisade vid bokslutet före samman-
läggningen, Market to Book ratio avser förhållandet mellan aktiekursen och bokfört 
värde per aktie, BHAR -6 avser procentuella förändringen på innehavet (Ri – Rm) 
från 6 månader innan mätdagen och aktiekusen mätdagen. 
 

Panel A Deskriptiv statistik för bolag vid tillkännagivandedagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panel B Deskriptiv statistik för bolag vid ex- dagen 

 
 
 
 
 

CAR
Split-
faktor

Börsvärde 
mkr

Market to 
Book ratio BHAR-6

Aktie-kurs 
tillkännag.

Medelvärde 0,0070 -0,9330 9 642 2,57 -0,0311 2,92
Standardavikelse 0,1469 0,0602 48 073 2,45 0,4157 3,88
Standard Error 0,0278 0,0114 9 085 0,46 0,0786 0,73
Median 0,0039 -0,9500 212 1,87 -0,0276 1,50
Min -0,2873 -0,9980 10 0,19 -0,7817 0,05
Max 0,4743 -0,8000 254 890 10,21 1,0531 15,00

CAR
Split-
faktor

Börsvärde 
mkr

Market to 
Book ratio BHAR-6

Aktie-kurs 
ex-dagen

Medelvärde -0,0811 -0,9330 9 642 2,5694 -0,1436 37,98
Standardavikelse 0,0984 0,0602 48 073 2,4480 0,3079 25,50
Standard Error 0,0186 0,0114 9 085 0,4626 0,0582 4,82
Median -0,0442 -0,9500 212 1,8693 -0,1781 37,20
Min -0,3552 -0,9980 10 0,1856 -0,9884 2,87
Max 0,0323 -0,8000 254 890 10,2083 0,4449 110,00
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Tabell 3: Förändring i ägarstrukturen i samband med en omvänd split. 

Tabellen är uppdelad i två grupper. Panel A visar den procentuella ägarandelen i ka-
pital och Panel B den procentuella ägarandelen i röster i medeltal (median) för de tre 
ägargrupperna före respektive efter aktiesammanläggning. Differensen mellan dessa 
redovisas och om detta är signifikant, vilket avläses i kolumn 3 respektive 4.   
 
 

Före Efter Diff t-stat 

0,9016 0,9199 0,0183 0,9737
(0,9176) (0,9210)

Svenska institutionella ägare 0,0610 0,0484 -0,0126 0,9758
(0,0493) (0,0479)
0,0373 0,0317 -0,0057 0,9660

(0,0319) (0,0324)

Före Efter Diff t-stat

0,3742 0,3140 -0,0602 2,1530
(0,3611) (0,2953)

Svenska institutionella ägare 0,3437 0,4208 0,0771 -1,9741
(0,3725) (0,4359)
0,2821 0,2652 -0,0169 0,6963

(0,2476) (0,2158)
Utländska ägare

Svenska individuella ägare

Utländska ägare

Svenska individuella ägare

Panel A: Ägande i kapital

Panel B: Ägande i rösträtt
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Tabell 4: Market to Book ratio uppdelat på två lika stora grupper. 
 
Denna tabell redovisar marknadsvärdet i förhållande till det bokförda värdet på eget 
kapital per aktie dvs. Market to Book ratio. Bolagen är uppdelade på två lika stora 
grupper för att studera eventuella avvikelser före och efter sammanslagning De vär-
den som används i denna tabell är medelvärde och (median). Avvikelsen (Diff) mel-
lan dessa redovisas och om detta värde är signifikant, vilket avläses i kolumn 3 re-
spektive 4.   
 

Före Efter Diff t-stat 

Bolag med högt M/B ratio 4,39 2,42 -1,97 5,32
(3,98) (2,15)

Bolag med lågt M/B ratio 0,87 0,45 -0,42 5,96
(0,74) (0,53)  

 
 
 
 
Tabell 5: Börsvärden uppdelat på två lika stora grupper.  
 
I denna tabell redovisas marknadsvärde för bolag i medeltal (median) i Mkr. Dessa är 
uppdelade i två lika, i antalet, stora grupper för att studera eventuella avvikelser före 
och efter aktiesammanslagning. Avvikelsen (Diff) redovisas och om detta värde är 
signifikant, vilket avläses i kolumn 3 respektive 4.   
 
 
 

Före Efter Diff t-stat 

Bolag med högt börsvärde 18 976 15 564 -3 412 0,88
(723) (1 147)

Bolag med lågt börsvärde 75,2 67,7 -7,5 0,92
(66) (62)  
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Fiigur 1: Meddelvärdet ppå faktiskaa aktiekurseer relativt eex-dagen 
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Bilaga 1: Sammanfattning på tidigare studier 

Författare   Studie  Resultat 

Kim (2003). Värderingseffekter, avkastning 
dagarna kring offentliggörandet 
i USA. 

Negativ prisreaktion på sam-
manläggning av aktier.  

Desai och Jain (1997). Värderingseffekter, avkastning 
1-3 år efter aktiesplit och sam-
manläggning i USA. 

Negativ onormal avkastning 
den månad då sammanläggning 
offentliggörs samt för perioden 
1år till 3 år.  

Jing (2003). Värderingseffekter, avkastning 
dagarna kring offentliggörandet 
i Hong Kong. 

Negativ onormal avkastning.  

Peterson och Peterson (1992). Värderingseffekt, avkastning 
kring offentliggörandet.  

Negativ onormal avkastning, 
dock positiv avkastning då 
ingen annan information än 
sammanläggning offentliggörs.  

Marchman (2007). Värderingseffekt, avkastning 
kring offentliggörandet och på 
mellan lång sikt.  

Negativ onormal avkastning. 

Fama et al. (1969). Effektiva marknadshypotesen, 
Information bör återspeglas i 
priset omedelbart efter offent-
liggörandet.  

Aktiemarknaden är effektiv i 
den meningen att aktiekurser 
justeras snabbt till ny informa-
tion.  

Laidroo (2009). Effektiva marknadshypotesen, 
kvalitén på offentliggörandet av 
bolagsinformation. Studien 
gjord i baltiska länder.  

Kvalitén på offentliggörandet 
av bolagsinformationen är 
viktig för marknadsreaktionen. 

Lakonishok och Lev (1987). Prisintervall, i fall motivet med 
sammanläggning är att justera 
priset till ett optimalt prisinter-
vall.  

Bolag vilka gjort aktiesplits har 
uppvisat onormal tillväxt i vinst 
och aktiekurs. Detta anses vara 
en anledning till att återställa 
priset till en normal nivå. 

Chan och Wu (1996).  Prisintervall, en studie om 
bolag kan uppnå optimalt pris-
intervall.  

För aktiesplit redovisas stöd för 
ett optimalt prisintervall men 
inte för sammanläggning.  

Kim (2003). Ägarstruktur, studier ifall ägar-
strukturen förändras före och 
efter sammanläggning.  

Antalet aktieägare minskade, en 
svag ökning av insiders ägande. 
De institutionella ägarna ökade 
för aktiepriser över 5$. 
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Mason och Shelor (1998). Ägarstruktur, Studier av förhål-
landet mellan institutionellt 
ägande och sannolikheten att 
bolag genomför en aktiesplit. 

Andel institutionellt ägande 
ökade splitbenägenheten i bo-
lag. Dock fann de inga liknande 
mönster vid aktiesammanlägg-
ning. 
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