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Abstract 
Who would not like a profit of more then 95 % in a day? Investors in Sweden had that 
opportunity, if they had bought a certain stock on the primary market and sold it on the first 
tradable day at the Stock Exchange. Most of that profit fell into the hands of institutional 
investors. The reason for this extraordinary profit was the underpricing of that specific stock 
during its initial public offering (IPO).  
 
Our report aims to analyze the relationship between offer price, underpricing and the 
ownership structure of stocks. Our investigation is based on all IPO’s on the Stockholm stock 
exchange during the years between 2000 and 2005. Through our analysis we have found facts 
saying that companies can determine their ownership structure by setting their introduction 
price high or low. A high offer price will have more institutional investors than if the price is 
low. On the other hand the high offer price will also create a greater underpricing which leads 
to a higher initial return and greater transformation of wealth between old and new 
shareholders.  
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Sammanfattning 
 
Vilken investerare skulle tacka nej till en positiv avkastning motsvarande drygt 95 % under en 
börsdag? Den möjligheten fanns för investerare som köpte aktier i ”nya” bolag och sålde 
densamma under introduktionsdagen på Stockholmsbörsen. Underprissättningen av aktier i 
Sverige är normalt inte så stor, men trots det kan vinster göras genom investeringar i företag 
som kommer att introduceras på börsen. Mellan åren 2000 och 2005 noterades 116 nya bolag 
på Stockholmsbörsen. Av dessa nya bolag var 30 stycken faktiska börsintroduktioner, vilka 
därmed ingår i undersökningen. Bland de introducerade bolagen var den genomsnittliga 
initiala avkastningen + 3,43 %. Skillnaden mellan aktien med högst och den med lägst initial 
avkastning var under perioden 165,38 procentenheter och introduktionskursen varierade 
mellan 7,50 och 161 kronor per aktie. 
 
Undersökningen fokuserar på sambandet mellan introduktionskurs och underprissättning 
kopplat till ägarstruktur vid börsintroducerande företag och de efterföljande arton månaderna 
efter introduktion. Syftet är att analysera dels introduktionskursens påverkan på 
introduktionsrabatt och ägarstruktur, och dels samband mellan ägarstruktur och 
underprissättning vid börsintroduktion. Genom att undersöka samtliga börsintroduktioner på 
Stockholmsbörsen mellan åren 2000 och 2005 har undersökningen skapat en bild av dessa 
samband. Då ingen tidigare känd studie undersökt hur introduktionskurs och underprissättning 
påverkar ägarstrukturen vid en börsintroduktion samt tiden därefter, anser vi därför denna 
uppsats vara unik.   
 
Vi har med vår undersökning kommit fram till att det finns ett samband mellan 
introduktionskurs, underprissättning och andelen institutionellt ägande. De 
börsintroducerande företagen kan påverka ägarstrukturen och därmed också påverka hur stor 
andel av den välfärdsöverföring som uppstår vid en börsintroduktion som skall fördelas till 
privata investerare respektive institutionella ägare. Vår undersökning visar att ägarstrukturen 
påverkas i första hand genom det pris som fastställts på primärmarknaden. Vi förklarar 
sambandet mellan introduktionskurs och ägarstruktur med att en hög introduktionskurs ger en 
relativt hög andel institutionellt ägande. Vår undersökning visar även att samma antaganden 
ger en hög introduktionsrabatt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Börsintroduktion, ägarstruktur, underprissättning 
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1 Inledning 
Mellan åren 2000 och 2005 noterades 116 nya bolag på Stockholmsbörsen enligt OMX 
Nordic Exchanges (2008), Stockholmsbörsen ingår numera i NASDAQ OMX Group. 
Nordiska OMX-börsen bildades 2006 då Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen, 
Köpenhamnsbörsen samt börserna i Tallinn, Riga och Vilnius bildade en gemensam nordisk 
lista. Börsen i Oslo innefattas inte eftersom den ej ägs av NASDAQ OMX Group.  
 

1.1 Bakgrund 
Det finns ingen självklar koppling mellan ett företags storlek och börsnotering. Tetra Pak och 
Ikea är exempel på stora företag med bakgrund i Sverige som inte är börsnoterade. Att vara ett 
aktiebolag innebär inte heller per automatik att företaget är börsnoterat. Börsnoteringen 
innebär att företaget blir ett publikt aktiebolag i och med sitt överlåtande av andelar först till 
ett eller flera emissionsinstitut, som ansvarar för noteringen, och sedan till den sekundära 
aktiemarknaden på t.ex. Stockholmsbörsen, hädanefter även benämnd som börsen. Exempel 
på emissionsinstitut är Carnegie, Alfred Berg, Enskilda och SHB. Enligt Andersson och 
Persson (2005) svarade dessa emissionsinstitut för 93 procent av introduktionerna mellan år 
1996 och 2003 på Stockholmsbörsen. 
 
Ett emissionsinstitut kan dels ansvara och bistå ett företag med introduktionsprocessen, dels 
garantera företaget ett visst kapitaltillskott i samband med introduktionen, oavsett vad 
marknaden värderar företaget till. Vid ett sådant förfarande agerar emissionsinstitutet garant, 
d.v.s. de garanterar en viss ersättning för den del av företaget som säljs till externa investerare. 
Om marknaden ändå väljer att inte värdera företaget i enlighet med vad garanten förutspått 
kan denne, om det framgår av prospektet, inom trettio dagar efter introduktion på 
sekundärmarknaden stödköpa aktier i företaget för att därigenom öka aktiepriset. Stödköp kan 
dock ses som en kortsiktig åtgärd, då det endast påverkar aktiepriset för stunden. Priset på 
aktien kommer på sikt att bli vad marknaden anser företaget vara värt med hänseende till risk, 
aktieutdelning samt spekulation kring huruvida investeringar som företaget gjort kommer att 
generera avkastning i framtiden eller ej.   
 

1.1.1 Börsintroduktion 

Börsintroduktion innebär att ett företag säljer andelar i företaget till externa aktörer. Genom 
att notera bolaget på t.ex. Stockholmsbörsen överlåter företaget en del av ägandet till 
allmänheten. Enligt http://www.omxnordicexchange.com (2008-04-08) går förfarandet till på 
följande sätt. Ett bolag som överväger att ansöka om notering på börsen kan begära att börsen 
initierar en noteringsprocess. Detta sker normalt genom att börsen arrangerar ett möte där 
bolaget presenteras och noteringsprocessen diskuteras. All denna information behandlas 
konfidentiellt. Om bolaget och börsen kommer överens om att initiera en noteringsprocess, 
utser börsen en börsrevisor. Börsrevisorn granskar om det är lämpligt att notera och godkänna 
bolagets aktier för handel på börsen. Börsrevisorn presenterar en rapport om sin granskning 
och lämnar en rekommendation gällande börsens noteringsbeslut. Bolaget skall upprätta och 
offentliggöra ett prospekt före noteringen. Prospektet skall också vara godkänt av 
Finansinspektionen. 
 
I regel används ett emissionsinstitut för att bistå det börsintroducerande företaget genom 
introduktionen, och de presenterar ett prospekt innehållande uppgifter kring 
börsintroduktionen. Prospektet är underlag för det börsintroducerade företaget samt för 
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potentiella investerare. Dessa köper en del av företaget på den primära marknaden vars kapital 
kommer det börsintroducerade företaget till del. Enligt Ljungqvist et al (2003) anlitar företag 
vanligtvis inhemska banker som stöd vid försäljningen på primärmarknaden och den 
marknadsföring som riktas mot inhemska investerare.  
 

1.1.2 Primär-/sekundärmarknad 

Den del i introduktionen som genererar kapital till det börsintroducerade företaget benämns 
enligt Jenkinson och Ljungqvist (2001) som den primära marknaden och den efterföljande 
handeln med aktier benämns sekundära marknaden. Företag, vars aktier handlas på 
sekundärmarknaden, blir inte direkt påverkade av om priset på aktien stiger eller sjunker 
eftersom deras utväxling av företagsandelar mot kapital sker på primärmarknaden. Företaget 
påverkas ändå av aktieprisets fluktuationer, genom att aktievärdet skall spegla 
marknadsvärdet på företaget. Om företaget är svårvärderat innebär det att risken är svår att 
precisera. Brealey et al (2006) menar att osäkerhet i värderingen av företaget leder till ökade 
avkastningskrav både från långivare och från aktieägare. Sammantaget innebär detta att 
företaget får svårare att låna och dessutom sjunker intresset för en eventuell nyemission. 
  
Svårigheten för allmänheten att värdera företaget kan vara minst lika stor på 
primärmarknaden som efter en börsintroduktion och kraven på redovisning är olika beroende 
på om företaget är noterat eller ej. En annan aspekt är att information kring företaget når 
marknaden med ett tidsglapp. Enligt Hong och Stein (2007) leder detta till att investerare 
reagerar när informationen når dem och inte när informationen finns tillgänglig. 
Informationssvårigheter till trots är det inte ovanligt att aktier övertecknas flera gånger. Detta 
tyder på intresse hos investerare att köpa aktier, även om det finns en osäkerhet kring 
marknadens värdering av företaget. 
 

1.2 Problemområde 
Emissionsinstitutet har i samråd med företaget som skall börsintroduceras fastställt antalet 
aktier och lämpligt prisintervall till försäljningen på primärmarknaden, vilket presenteras i 
prospektet. Företaget besitter insiderinformation vilket medför att deras värderingsmöjligheter 
skiljer sig från allmänhetens. Då osäkerheten i markandsvärderingen leder till ett lägre initialt 
pris än det bokförda värdet, bör marknaden reagera genom att köpa aktien och på så sätt 
återföra värdet, och priset på företaget till det som återfinns i det bokförda värdet. En effektiv 
marknad reagerar direkt på ny information och justerar priser efter den information som finns 
tillgänglig för stunden. Mot bakgrund av detta utgår vi från att marknaden redan första dagen, 
aktien finns tillgänglig för handel på börsen, prissätts till ett på marknaden rättvisande pris, 
och därför används stängningskursen första dagen som marknadens värdering. Därmed kan 
den avkastning som uppstår till följd av underprissättningen även benämnas som initial 
avkastning. Den initiala avkastningen är med ovanstående resonemang en välfärdsöverföring 
från det börsintroducerade företaget till de investerare som handlat företagets aktie på 
primärmarknaden. 
 
Gompers och Metrick (2001) visar hur ett högt aktiepris ger en större andel institutionella 
ägare än ett lägre aktiepris, vilket innebär att kursen i sig är intressant att undersöka. Vidare 
vill vi undersöka om något mönster går att skönja kopplat till prisutvecklingen under 
introduktionsdagen på sekundärmarknaden. Avsikten med undersökningen är att identifiera 
ägarstrukturens förändring över tid, kopplat till underprissättningen i samband med 
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börsintroduktionen. Detta kommer att undersökas genom att ägarstrukturen analyseras vid 
introduktionstillfället samt sex, tolv respektive arton månader därefter.  
 

1.3 Problemformulering 
Finns det något samband mellan introduktionskurs, underprissättning samt ägarstruktur? 
 

1.4 Syfte 
Vi vill identifiera introduktionskursens påverkan på underprissättning och ägarstruktur. 
Vidare vill vi undersöka samband mellan ägarstrukturens förändring de första arton 
månaderna och underprissättningen vid börsintroduktion.  
 

1.5 Avgränsningar 
Undersökningen kommer att omfatta företag som introducerats på Stockholmsbörsen under 
perioden januari 2000 till och med juni 2005. Endast faktiska börsintroduktioner kommer att 
undersökas, varvid den lista över nya bolag som återfinns på Stockholmsbörsens hemsida 
kraftigt reducerats, då avknoppningar, namnändringar, fusioner och listbyten ej ingår i 
undersökningen. Vidare bortses från introduktioner som ägt rum tidigare än år 2000 eftersom 
undersökningen då skulle bli allt för omfattande och svåröverskådlig. Vi anser att urvalet är 
tillräckligt stort och tidsintervallet 60 månader är vanligt förekommande i undersökningar 
inriktade på aktiehandel. Sammantaget medför detta att urvalet består av 30 företag som 
introducerats på Stockholmsbörsen mellan åren 2000 och 2005. 
 
Då information kring ägarstrukturen på den primära marknaden ej är offentlig, kan vi i 
dagsläget ej undersöka detta. Istället har vi valt att undersöka hur ägarstrukturen förändras 
direkt efter en börsintroduktion och tiden därefter, då dessa data är möjligt att få tillgång till. 
För att få en bild av ägarstrukturens utveckling efter en börsintroduktion har vi fokuserat på 
introduktionsdagen och de efterföljande arton månaderna. Den databas som använts innehåller 
uppgifter kring ägarstruktur för samtliga bolag noterade på Stockholmsbörsen. Då databasen 
ej skiljer utländska privata ägare från utländska institutionella ägare, har undersökningen 
utgått från att allt utländskt ägande är institutionellt. Uppgifterna är presenterade vid varje 
halvårsskifte mellan åren 2000 och 2006 vilket medför att intervallet är begränsat till denna 
period.   
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2 Teoretisk referensram 
Ritter (2008) definierar underprissättning som pengar som blir kvar på bordet vid en 
introduktion. Med kvar på bordet menar han den initiala avkastningen multiplicerad med 
värdet av de aktier som introducerats. Den initiala avkastningen anger Ritter (2008) som 
skillnaden i pris på primärmarknaden och stängningspris efter första dagens handel på 
sekundärmarknaden. Ritter (2008) beskriver vidare den initiala avkastningen som en 
välfärdsöverföring från aktieägarna innan handel på primärmarknaden och de investerare som 
handlar aktien på primärmarknaden. Att det ses som en välfärdsöverföring beror på att det 
värde företaget baserar primärmarknadens aktiepris på, understiger det värde marknaden 
sätter på företaget den första handelsdagen, genom det pris som aktien handlas för.    

2.1 Motiv till aktieköp på primärmarknaden 
Ett motiv till att köpa aktier på primärmarknaden är att aktier som förvärvas där vanligen är 
underprissatta, dock varierar storleken på underprissättningen över tid enligt Loughran och 
Ritter (2004). Med underprissättning avses skillnaden mellan introduktionspris och priset vid 
stängning första dag på sekundärmarknaden. Shiller (2003) menar att även det mest 
grundläggande antagandet, att en aktie som blivit underprissatt av investerare på 
primärmarknaden stiger då den introduceras på sekundärmarknaden, ej är givet vid alla 
tillfällen och att det är svårt att undersöka sambandet. En sådan prisjustering på 
sekundärmarknaden innebär en välfärdsöverföring från det börsintroducerade företaget till de 
investerare som får ta del av den initiala avkastningen som ett ökat pris medför.  
 
Ytterligare motiv att köpa aktier på primärmarknaden stöds av Malkiel (2005) som anger 
svårigheten att överprestera på sekundärmarknaden som anledning. Malkiel (2005) 
presenterar en reflektiv analys av hypotesen 30 år efter begreppet blev känt. Han konstaterar 
att diskussionen kring huruvida den effektiva marknadshypotesen är sann varit omfattande. 
Samtidigt menar Malkiel (2005) att eftersom det uppenbarligen finns svårigheter avseende att 
”outperform” marknadsindex genom aktiv fondförvaltning. Ytterligare argument kommer av 
att prissättningen förefaller ta hänsyn till all tillgänglig information och därmed lever upp till 
hypotesen.  

2.2 Motiv till börsintroduktion 
Anledningarna till varför ett företag vill börsintroduceras kan variera. Enligt Ritter och Welch 
(2002) är en anledning till börsintroduktion att företagen behöver kapital för att möjliggöra 
expansion och därmed önskar finansiera företagets investeringar genom en ökad mängd eget 
kapital, vilket även stöds av Brau och Fawcett (2006). En annan anledning som Ritter och 
Welch (2002) benämner är det faktum att en börsintroduktion skapar en öppen marknadsplats, 
där nuvarande aktieägare och grundare kan realisera kapital. Dessa motiv anger även 
Jenkinson och Ljungqvist (2001) som huvudorsaker till börsintroduktion. 
 
Bancell och Mittoo (2007) anser att andra anledningar till en börsintroduktion är att 
synliggöra företaget för externa intressenter, vilket skulle leda till en ökad prestige och även 
en ökad förhandlingsstyrka gentemot långivare. Vidare presenterar Bancell och Mittoo (2007) 
ett samband mellan motivet till börsintroduktion och storleken på det börsintroducerade 
företaget. Deras undersökning visar att stora företag ser synliggörandet av företaget som den 
viktigaste aspekten vid beslutet av en börsintroduktion medan små- och familjeföretag främst 
ser möjligheten till nytt kapital och ökad förhandlingsstyrka mot långivare som den avgörande 
faktorn.   
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2.3 Tidigare studier 
Ritter och Welch (2002) presenterar tidigare forskning kring varför företag undervärderas i 
samband med börsintroduktion och visar att anledningarna därtill varierar. Hong och Stein 
(2007) presenterar att bristande eller olika information är en av anledningarna till att företag 
på primärmarknaden värderas lägre än vid det senaste bokslutet. En annan anledning de 
framhäver är att massmedia påverkar priset på sekundärmarknaden genom att skriva positivt 
om ett företag som står inför en börsintroduktion, vilket leder till ökad efterfrågan på aktien. 
Hong och Stein (2007) anger ytterligare en anledning genom att massmedia inte samtidigt når 
alla aktieintressenter. Detta medför att värderingen av företaget görs olika av olika investerare 
beroende på deras för stunden tillgängliga information, vilket kan rendera i att priset på 
företaget är högre vid stängning efter första börsdag än vad priset var på primärmarknaden. 
Liknande prisutveckling menar Keloharju och Torstilia (2002) att det går att skönja hos 
företag som personer på sekundärmarknaden kan identifiera sig med och vars ideologi 
stämmer överrens med deras värderingar.  
 
Loughran och Ritter (2004) menar att underprissättningen har varierat över tid och att en 
förklaring är att risker ändras, om än marginellt över tid. En annan mindre anledning anges 
vara ominriktning av de incitament för underprissättning som används i företagen, där 
aktieinnehavet hos verkställande direktörer skulle kunna vara en faktor som påverkar 
underpriset trots att de ej kunnat fastställa ett klart samband däremellan. Dock menar 
Loughran och Ritter (2004) att chefer som tecknade aktier på primärmarknaden kunde göra 
individuella vinster. De godtog därmed ett större underpris, vilket leder till att företaget i sig 
missgynnas, medan de personligen gynnas vilket är ett incitament till hög underprissättning. 
    
Ljungqvist och William (2003) inriktar sig på skillnader i underprissättning och visar hur den 
varierade under perioden för IT-bubblan (1999-2000). I likhet med vad Loughran och Ritter 
(2004) kommer fram till har Ljungqvist och William (2003) identifierat en tendens i just 
chefers aktieinnehav och sambandet mellan detta och underprissättningsgraden. Ljungqvist 
och William (2003) menar att det kunde finnas ett samband mellan andelen aktier som 
tecknats av släktingar, anställda etc. före en börsintroduktion och underprissättningen.    
 

Gompers och Metrick (2001) presenterar i sin forskning att aktiepriset påverkar andelen 
institutionella ägare, genom att ett högt aktiepris attraherar en större andel institutionella 
ägare. Deras forskning styrks även av Fernardo et al. (2004) som visar att aktiepriset påverkar 
den ägarstruktur företaget kommer ha efter börsintroduktionen. Vidare presenterar Fernardo et 
al. (2004) att det finns ett samband mellan den prisnivå företaget väljer för sin aktie, vid 
försäljning på primärmarknaden, och aktiens framtid på sekundärmarknaden. Författarna 
argumenterar även för att en högre introduktionskurs ger en högre överlevnadsgrad. Däremot 
är sambandet mellan aktiepriset och underprissättningen format som ett ”U” enligt Fernardo 
et al. (2004), d.v.s. aktierna med högst respektive lägst pris är de som har störst underpris.  
 
Moonchul och Ritter (1999) redovisar problem för investerare att värdera ett företag som är 
på väg att nyintroducera, eftersom variablerna som kan påverka priset är många. Författarna 
presenterar olika metoder som kan användas vid värdering såsom ”benchmark” mot liknande 
företag som redan blivit introducerat jämfört med om andra variabler i form av t.ex. ”P/E-tal”, 
”market to book” eller liknande utnyttjas. Kontentan av jämförelsen som presenteras innebär 
att beräknade framtida vinster ger det bästa underlaget för värdering. När det gäller garantens 
roll har på senare tid Bessler och Stanzel (2007) skrivit om svårigheten för denna att ge en 
rättvisande bild av företagets egentliga värde. De beskriver den intressekonflikt som finns hos 
den eller de garanter, framförallt de som har huvudansvar för introduktionen, som 
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tillsammans med företaget prissätter aktien dels på primärmarknaden och dels den 
introduktionskurs som sätts på aktien vid försäljningsstart på sekundärmarknaden. Rapporten 
av Bessler och Stanzel (2007) var en av de som presenterades under EFM (European 
Financial Management) symposiet under våren 2008.   
 

2.4 IPO Conference april 2008  
Under april månad 2008 genomfördes en konferens som anordnades av EFMA (European 
Financial Management Association) vid universitet i Oxford. Konferensen är årligen 
återkommande men platsen för konferensen och innehållet varierar. Konferensen i april 2008 
är den senaste inom ämnet IPO, teorier och forskningsrapporter presenterade där är enligt oss 
den senaste forskningen i ämnet. Nedan presenteras ett urval av forskningsrapporter som 
anknyter till vår uppsats.  
 

2.4.1 Barbanov, Ozocak och Walker 

Om emissionsinstituten har ett informationsövertag tiden efter att de introducerat ett företag 
har Barbanov et al. (2008) undersökt. Författarna presenterar bevis för att ett 
informationsövertag existerar genom att de har undersökt hur emissionsinstitut agerar vid 
handel med företag där de medverkat vid introduktionen och jämfört med handel vid företag 
där de ej varit delaktiga. Barbanov et al. (2008) presenterar med stöd av denna undersökning 
att det finns ett informationsövertag, inte bara under tiden aktien kan köpas på 
primärmarkanden utan även tiden efter börsintroduktionen. De menar att emissionsinstituten 
agerar annorlunda i de fall där de varit delaktiga i introduktionen, vilket tyder på ett 
informationsövertag jämfört med övriga investerare.    
 

2.4.2 Chambers och Dimson 

Börsintroduktioner sett ur ett längre tidsperspektiv har undersökts av bland andra Chambers 
och Dimson (2008). De har undersökt introduktioner i Storbritannien under huvuddelen av 
1900-talet och jämfört dessa. Deras forskning presenterar bland annat hur underprissättningen 
varierat över tid. Chambers och Dimson (2008) konstaterar att underprissättningen av 
börsintroducerande aktier har mer än tredubblats fram till år 1986, då aktiemarknaden 
avreglerades i Storbritannien. Studien av Chambers och Dimson (2008) kompletterar 
Loughran och Ritter (2004), vilka också undersökt underprissättningens variation över en 
längre tidsperiod.   
 

2.4.3 Agarwal, Krigman och Womack 

Agarwal et al. (2002) presenterar en studie kring huruvida chefer i ledande ställning i ett 
börsintroducerande företag medvetet underprissätter företaget, för att nå egen vinning eller ej. 
Genom att underprissättningen renderar i en välfärdsöverföring, från gamla till nya aktieägare, 
åderlåts således företaget på kapital till förmån för ledningens egen personliga vinning. Vidare 
menar Agarwal et al. (2002) att argument för detta getts av att analysera graden av underpris 
kopplat till den andel aktier som sålts av företagsledningen, då handel med aktien påbörjats. 
Författarna påvisar även att det finns ett informationsövertag bland företagsledningen som i 
likhet med Barbanov et al. (2008) ger undersökning en bild av snedvridningen i 
informationsspridningen och dess inverkan på investerarnas värdering.     
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3 Metod  
Inledningsvis kvantifieras underprissättningen för företag som börsintroducerats mellan åren 
2000 och 2005 på Stockholmsbörsen. Anledningen att inte involvera introduktioner som ägt 
rum senare beror på att tillgänglig data utvisande ägarstruktur och aktieinnehav ej kan 
analyseras efter arton månader vilket därmed skulle rendera i bortfall, vilket ej är önskvärt i 
samband med en kvantitativ undersökning. Anledningen till detta tidsintervall beror på att 
urvalet enligt oss blir tillräckligt stort efter att avgränsningarna gjorts (30 företag) för att 
resultatet skall kunna ge en rättvisande bild beträffande om ägarstrukturen förändras olika 
beroende på storleken av introduktionsrabatten i samband med börsintroduktion. Att vi 
fokuserar undersökningen till introduktioner på Stockholmsbörsen är för att ge urvalet en 
naturlig geografisk avgränsning, dessutom kan vi relatera till de företag som är noterade på 
denna handelsplats genom dess närhet.  
 
Introduktionsrabatten beräknas genom formeln: 
 

nadsprisprimärmark

nadsprisprimärmarkprisstängnings )( −

 

 
Introduktionsrabatten ligger till grund för indelningen av företagen i tre lika stora grupper. De 
tio företag med störst underprissättning bildar en grupp där vi undersöker ägarstrukturen i 
samband med börsintroduktionen samt efter sex, tolv och arton månader. De tio företag där 
graden av underprissättning var som lägst behandlas på samma sätt, de återstående tio 
företagen lämnas utan vidare undersökning, detta för att gränsen mellan grupperna skall vara 
tydlig.  
 
Efter indelning om tre grupper kommer vi att beräkna underprissättningens medelvärde och 
standardavvikelsen i två grupper som framgent kommer att undersökas. Syftet med att 
undersöka graden av underprissättning är att rangordna företagen efter en kvotskala. Inget 
företag kommer att trunkeras bort eftersom en stor standardavvikelse i detta skede är av 
underordnad betydelse. Standardavvikelsen beräknas för att påvisa spridningen i urvalet, 
vilket kan användas vid vidare forskning.  
 
Därefter undersöks om det institutionella ägandet förändras olika under de första arton 
månaderna beroende på graden av underprissättning i samband med börsintroduktionen. Som 
institut avser vi svenska ickeprivata ägare samt utländska ägare, vilket i uppsatsen betecknas 
som institutionellt ägande.  
 
Storleken på det institutionella ägandet beräknas genom att subtraherar privatägda aktier från 
antalet utelöpande aktier. Därefter divideras summan med antalet utelöpande aktier, vilket ges 
av uttrycket: 
 

aktier

erprivataktiaktier )( −

 

 
Eftersom kvoten är en kontinuerlig variabel, d.v.s. kan anta alla värden inom sin begränsning, 
kommer vi att avrunda till två decimaler då detta, enligt oss, ger en tillräckligt tydlig bild av 
den institutionella ägarandelen.  
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Då data gällande ägarstruktur är hämtad från De Ridder och Råsbrant (2008) är informationen 
tillgänglig halvårsvis. Andelen institutionellt ägande vid första observationen kommer att 
adderas med övriga gruppens andel institutionellt ägande vid första observationen. Summan 
divideras därefter med antalet företag i gruppen (10). Proceduren upprepas för samtliga 
observationer och sammanfattas i en graf baserad på medelvärdet vid de olika 
observationstillfällena. Förfarandet gäller för båda grupperna och presenteras i ett gemensamt 
diagram. Samtliga (30) företags underprissättningsgrad jämförs med andelen institutionellt 
ägande vid period noll genom att beräkna korrelationen. Detta presenteras i en figur där den 
skattade regressionslinjen anges. Anledningen till att samtliga företag tas med i 
regressionsanalysen är för att få ett högre förklaringsvärde, d.v.s. hur stor del av den beroende 
variabeln som kan förklaras av den oberoende, Dahmström (2005).  
 
Därefter sorteras företagen utgående från introduktionskursen. De tio företag med högst 
introduktionskurs bildar en grupp och de tio företag med lägst introduktionskurs bildar en 
annan grupp. Sedan undersöks förändringen i ägarstrukturen på samma sätt som vid tidigare 
tillfälle då gruppindelningen baserades på företagens underprissättningsgrad. Genom en 
regressionsanalys av samtliga (30) företag kontrolleras sambandet högt introduktionskurs 
kontra ägarstruktur, vilket presenteras med figur. Beroende på spridningen i populationen 
kommer trunkering att ske, vilket innebär att sambandet baseras på 28 företag för att erhålla 
en högre signifikansnivå.   
 
Resultatdelen avslutas med att undersöka sambandet introduktionskurs kontra 
introduktionsrabatt. I undersökningen likställs introduktionsrabatt med graden av 
underprissättning. Sambandet undersöks med en regressionsanalys av hela populationen. 
Avslutningsvis analyserar och diskuterar vi utifrån resultatet samt den i undersökningen 
använda referensramen med problemformulering och syfte som utgångspunkt.  
   

3.1 Urval 
Urvalsramen återfinns som bilaga bestående av samtliga (116) ”nya bolag” som noterats på 
Stockholmsbörsen mellan åren 2000 och 2005. De 116 bolagen fördelas på bolag ingående i 
undersökningen respektive bolag som avförts från densamma. På Stockholmsbörsens lista 
över ”nya bolag” återfinns bolag som ändrat namn, tillkommit från annan lista, 
sammanslagningar mellan bolag, avknoppningar samt börsintroduktioner. Med 
börsintroduktioner avser vi bolag som bedrivit aktiehandel på primärmarknaden i direkt 
anslutning till noteringen på Stockholmsbörsen, varvid övriga noteringar bortses från. I 
undersökningen har även gjorts ett bekvämlighetsurval där fyra bolag avförts eftersom data 
beträffande ägarstruktur saknas. Något ytterligare urval har ej förekommit, av de återstående 
30 bolagen återfinns hela populationen i undersökningen.  
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4 Resultat 
För att kontrollera samband mellan underprissättning, introduktionskurs samt ägarstruktur har 
dessa samband inledningsvis delats in i undergrupper för att de skall kunna undersökas för 
sig. Till resultat har även eventuellt sambandet mellan introduktionskurs och 
introduktionsrabatt undersökts. 
 

4.1 Introduktionsrabatt/ägarstruktur 
Den genomsnittliga introduktionsrabatten var hos företagen med störst rabatt 22,5 procent och 
hos företag med lägst rabatt -15,3 procent se tabell 1. 
  
Tabell 1 introduktionsrabatt fördelat på hög, låg rabatt respektive hela populationen    

Introduktions 
rabatt (%) 

Medel  Median  Max  Min  Standard- 
avvikelse  

Hög 
introduktions- 
rabatt 

22,54 15,52 95,71 7,39 26,50 

Låg 
introduktions- 
rabatt 

-15,30 -9,88 -0,78 -69,67 20,28 

Hela 
populationen 

3,43 3,12 95,71 -69,67 24,38 

 
Andelen institutionellt ägande var initialt 73,8 procent hos företag med hög 
introduktionsrabatt, att jämföra med de med låg introduktionsrabatt där samma andel var 
69,46 procent Hos hela populationen var andelen institutionellt ägande vid samma tillfälle 
70,81 procent Vid sista mättillfället var andelen institutionellt ägande i grupperna med hög 
respektive låg introduktionsrabatt cirka 72 procent medan den var oförändrad för hela 
populationen se tabell 2. 
 
Tabell 2 institutionellt ägande över tid, fördelat på hög respektive låg introduktionsrabatt. Tabellen visar även 
andelen institutionellt ägande hos hela populationen.  
Andel institutionellt 
ägande (%) 

0 mån +6 mån +12 mån +18 mån 

Hög introduktions- 
rabatt 

73,80 71,81 74,76 72,58 

Låg introduktions- 
rabatt 

69,46 69,42 69,69 71,48 

Hela populationen 70,81 69,57 70,79 70,74 
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Av tabellen framgår att vid introduktionstillfället var skillnaden i ägarstruktur mellan företag 
med stor introduktionsrabatt och de med liten introduktionsrabatt 4,46 procentenheter. Efter 
arton månader var skillnaden 1,1 procentenheter, en minskning i differensen med 75,3 
procent. Det genomsnittliga börsvärdet var vid första mättillfället 11 miljarder, vilket medför 
att en förändring med en procentenhet motsvarar 110 miljoner kronor.  
 

Figur 1 Andel institutionellt ägande under de första 18 månaderna uppdelat på företag med hög - respektive låg 

introduktionsrabatt.  
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Figuren visar variationerna i ägarstrukturen under de första arton månaderna. Det framgår att 
en aktie med stor introduktionsrabatt initialt har en högre andel institutionellt ägande än en 
aktie med låg introduktionsrabatt. Diagrammet visar även att efter 18 månader är differensen 
mindre än vid period noll.  
 

Figur 2 visar sambandet mellan introduktionsrabatt och institutionellt ägande.  
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Figur 2 baseras på hela populationen (30 företag) och ges av funktionen y = 0,0136x + 70,765 
med  förklaringsvärdet (R2) = 0,0002 och signifikansnivån = 0. Det institutionella ägandet vid 
period noll antar den beroende variabeln och introduktionsrabatten antar den oberoende 
variabeln.  
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4.2 Introduktionskurs/ägarstruktur 
Sambandet introduktionskurs och ägarstruktur presenteras i figur 3. Introduktionskurs är 
oberoende variabel och andel institutionellt ägande är beroende variabel. 
 
Figur 3. Visar sambandet mellan introduktionskurs och institutionellt ägande. 
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Utgående från 28 börsintroduktioner, då två extremer trunkerats, undersöks samband mellan 
introduktionskurs och ägarstruktur. Regressionslinjen i figur 3 ges av funktionen y = 0,3486x 
+ 47, 211 med förklaringsvärdet (R2)= 0,2228 och signifikansnivån = 2,73. Regressionslinjen 
Genom att fokusera på de företag som haft högst respektive lägst introduktionskurs har 
följande resultat erhållits. Det genomsnittliga institutionella ägandet vid period noll hos 
företag med högst introduktionskurs var 74,82 procent och för de med lägst introduktionskurs 
var andelen 59,13 procent. Utvecklingen under de följande arton månaderna visar att det 
institutionella ägandet ökat i båda kategorierna till 76,08 procent för de med högst 
introduktionskurs, för de med lägst introduktionskurs är motsvarande resultat 65,13 procent. 
 
Tabell 3 utvisande andel institutionellt ägande hos de tio aktier med högst respektive lägst introduktionskurs. 

Hög 
introduk-
tionskurs  
 
 

Introduk-
tions- 
kurs 

 
(kr) 

Andel 
Institutionellt 

ägande 
0 mån 

(%) 

Andel 
Institutionellt 

ägande 
+ 6 mån 

(%) 

Andel 
Institutionellt 

ägande 
+ 12 mån 

(%) 

Andel 
Institutionellt 

ägande 
+18 mån 

(%) 
Medelvärde 106,20 74,82 76,70 77,57 76,08 
Median 102,50 84,73 80,11 82,59 82,68 
Max 161,00 99,37 99,75 99,73 99,88 
Min 85,00 24,05 20,18 23,22 22,11 
Std avv. 22,12 26,62 24,12 23,45 24,27 
Låg 
introduk-
tionskurs       
Medelvärde 36,17 59,13 59,90 62,91 65,13 
Median 36,70 59,13 55,97 63,92 63,15 
Max 56,00 97,39 97,54 97,60 94,78 
Min 7,50 16,08 29,05 29,30 26,29 
Std avv. 15,46 26,73 25,91 24,94 22,11 
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4.3 Introduktionskurs/introduktionsrabatt 
Sambandet mellan introduktionskurs och introduktionsrabatt erhålls av figur 4. Förhållandet 
däremellan är till viss del missvisande eftersom introduktionskursen ingår i uträkningen av 
introduktionsrabatten vilket automatiskt ger ett visst samband.  
 
Figur 4. Visar sambandet mellan introduktionskurs och introduktionsrabatt. 
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I figur 4 antar introduktionskursen den oberoende variabeln och introduktionsrabatten den 
beroende variabeln. Figur 4 baseras på hela populationen (30 företag) och ges av funktionen  
y = 0,2062x - 11,074 med förklaringsvärdet (R2) = 0,0777 och signifikansnivå = 4,69. 
 
Förutom regressionsanalysen i figur 4 har företagen delats in i urvalsgrupperna hög respektive 
låg introduktionskurs. I urvalsgruppen med hög introduktionskurs återfinns 60 procent av 
företagen även bland dem med hög introduktionsrabatt. Av de resterande  
40 procenten i urvalsgruppen med hög introduktionskurs ingår tre företag i urvalsgruppen 
med lägst introduktionsrabatt. 
 
Bland de företag som ingår i urvalsgruppen med låg introduktionskurs återfinns 40 procent av 
företagen med lägst introduktionsrabatt. Av de resterande 60 procenten i urvalsgruppen med 
låg introduktionskurs ingår tre företag i urvalsgruppen med hög introduktionsrabatt. 
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5 Analys/diskussion 
Då ingen tidigare känd enskild teori finns att tillgå, som omfattar hela problemområdet, har 
dessa teorier använts för att analysera resultatet av undersökningen: Ritter (2008), Hong och 

Stein (2007), Barbanov et al (2008), Agarwal et al. (2002), Loughran och Ritter (2004), 

Ljungqvist och William (2003), Gompers och Metrick (2001), Fernardo et al. (2004). 

 

5.1 Introduktionsrabatt/ägarstruktur 
Resultatet visar att en hög introduktionsrabatt ges då andelen institutionellt ägande är hög. 
Vidare framgår att det institutionella ägandet efter arton månader är ca 72 procent oavsett 
storleken på introduktionsrabatten. Detta innebär att den välfärdsöverföring som sker i 
samband med en introduktionsrabatt tillfaller institutionella investerare i större utsträckning 
än privata, vilket kan förklaras av skillnaden då informationen når investerarna, något som 
Hong och Stein (2007) påvisar i sin studie. Detta innebär att det är lättare för institutionella 
investerare att få tillgång till information än för privata investerare. Vidare anser Barbanov et 
al. (2008) att emissionsinstituten som varit behjälpliga i samband med börsintroduktionen 
besitter ett informationsövertag som de kan använda sig av i samband med allokeringen av 
aktierna. Anser dessa emissionsinstitut att aktien är undervärderad torde det rendera i att dessa 
behåller en större del av de publika aktierna i egna fonder, något som i så fall ökar andelen 
institutionellt ägande. 
 
Agarwal et al. (2002) visar att aktier som på primärmarknaden inhandlats av chefer inom det 
börsintroducerade företaget underprissätts i större grad än då aktier ej handlats av det 
börsintroducerade företagets chefer, ett resonemang som även stöds av Loughran och Ritter 
(2004). Resonemanget utvecklas av Ljungqvist och William (2003) som menar att även i de 
fall då aktier innehas av släktingar och bekanta till cheferna för de börsintroducerade 
företagen tenderar underprissättningen att vara högre än vad som annars skulle ha skett. Detta 
resonemang skulle medföra att företag med en hög andel privat ägande skulle ha en större 
introduktionsrabatt än företag med en liten andel privat ägande. Vi finner inget stöd för vår 
undersökning hos de teorier rörande chefers eller släktingars aktieinnehav beträffande andelen 
institutionellt ägande kopplat till introduktionsrabatten. Anledningen beror enligt oss på att 
det genomsnittliga värdet på företagen första handelsdag på sekundärmarknaden var knappt 
11 miljarder. Om cheferna i dessa företag innehar aktier eller ej påverkar således inte andelen 
privat ägande i nämnvärd omfattning. 
 
Regressionsanalysen visar inget samband mellan introduktionsrabatten och andelen 
institutionellt ägande vid period noll eftersom signifikansnivån understiger 2. Vi har kunnat 
utröna att avvikelserna i rabatten är stor medan avvikelsen med hänseende till det 
institutionella ägandet är förhållandevis liten. Detta gör att vi ej kan dra några slutsatser av 
hur stort det institutionella ägandet kommer att vara beroende av vilken introduktionsrabatt 
företaget ger. Däremot stödjer vår undersökning teorierna kring det informationsövertag 
institutionella ägare har framför privata investerare, vilket medför att risken vid köp av aktier 
på primärmarknaden blir lägre för de institutionella investerarna. 
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5.2 Introduktionskurs/ägarstruktur 
Gompers och Metrick (2001) visar att ett högt aktiepris attraherar större andel institutionella 
ägare jämfört med en aktie med lägre pris. Detta påstående styrks även av Fernardo et al. 
(2004) som konstaterat att det finns samband mellan aktiepris och institutionellt ägande. 
Resultatet av vår undersökning sammanfaller med dessa forskningsresultat.  
 
Genom vår regressionsanalys i figur 3 kan konstateras att sambandet mellan introduktionskurs 
och andelen institutionellt ägande är positivt korrelerande, vilket innebär att ju högre 
introduktionskurs aktien har desto större är andelen institutionellt ägande. Då extremvärdena 
trunkeras bort blir samband statistiskt säkerställt med en signifikansnivå på 2,73. 
Tabell 3 visar att andelen institutionellt ägande för nyintroducerade företag på 
Stockholmsbörsen skiljer sig mellan de tio företag med högst introduktionskurs och de med 
lägst introduktionskurs. För de företag med högst introduktionskurs var andelen institutionellt 
ägande i genomsnitt 74,82 procent, vilket ställs mot de med lägst introduktionskurs där 
andelen var 59,13 procent vid period 0. Andelen institutionellt ägande ökas med tiden bland 
företag med lägst introduktionskurs till att efter arton månader nå 65 procent d.v.s. en ökning 
om knappt 6 procentenheter, medan ägarstrukturen bland de med högst introduktionskurs 
under samma period stiger till 76,02 procent d.v.s. en ökning med knappt 1,5 procentenheter. 
Sammantaget får detta till följd att företagen i de båda urvalsgrupperna närmat sig varandra. 
Genom att nyttja den genomsnittliga ägarstrukturen från figur 1, där institutionellt ägande 
över tid motsvarar 72 procent av det egna kapitalet, kan konstateras att ägarstrukturen 
fortfarande efter arton månader kan kopplas till introduktionskursen. 
 
En större andel institutionella ägare bland de företag med högre introduktionskurs, kan bero 
på att dessa investerare har större möjlighet att binda kapital under tiden för försäljningen på 
primärmarknaden. Därigenom innehar de en stor ägarandel redan innan introduktionen, något 
som ej undersökts, då data för ägarstruktur före börsintroduktion ej varit tillgängligt. Aktier 
med högt pris kan attrahera institutionella ägare även genom att de vanligtvis fluktuerar 
mindre än aktier med lågt pris. Då vi ser ett samband mellan introduktionskurs och andelen 
institutionellt ägande kan företag genom vetskap om detta välja om de vill ha hög andel 
institutionellt ägande eller ej. Bolag med stor hög andel institutionellt ägande kan antas inneha 
högre ägartäthet vilket kan vara ett argument för företagen att välja ett högre 
introduktionskurs.   
 

5.3 Introduktionskurs/introduktionsrabatt 
Figur 4 visar att en hög introduktionskurs ger en stor introduktionsrabatt, sambandet är dock 
svagt eftersom förklaringsvärdet endast är 7,8 procent. Detta är statistiskt säkerställt genom 
att signifikansnivån är 4,69. Detta är dock till viss del missvisande eftersom 
introduktionskursen används vid beräkning av introduktionsrabatten. Vår undersökning visar 
att bland de aktierna med högst introduktionsrabatt återfanns företag med både hög och låg 
introduktionskurs. Därigenom stödjer vår undersökning Fernardo et al. (2004) avseende 
introduktionskurs och underprissättningens U-formade samband. Dock visar vår undersökning 
att ingen av de företag ingående i gruppen med högst introduktionskurs hade negativ 
introduktionsrabatt. Vidare visar vår undersökning att de institutionella ägarna föredrar aktier 
med hög introduktionskurs, resonemanget stöds av Gompers och Metrick (2001) samt av 
Fernardo et al. (2004) som hävdar att ett högt aktiepris ger en stor andel institutionellt ägande. 
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6 Slutsats 
Enligt vår undersökning är de institutionella investerarna de som tjänar mest på den 
välfärdsöverföring som sker i samband med en börsintroduktion. Dessa institutionella 
investerare avyttrar sitt aktieinnehav på sekundärmarknaden så att andelen institutionellt 
ägande efter 18 månader är 72 procent, dvs. lika stor andel som hos de företag med en låg 
eller ingen introduktionsrabatt. Dock kan vi konstatera att även de institutionella ägarna 
innehar aktier som är övervärderade på primärmarknaden och därigenom får en negativ 
introduktionsrabatt. Trots att både aktier med relativt högt introduktionspris och aktier med 
relativt lågt introduktionspris återfinns bland dem med högst introduktionsrabatt, kan vi 
konstatera att andelen institutionellt ägande är högre om introduktionspriset är högt. Vid en 
hög introduktionskurs är chansen som störst att introduktionsrabatten är hög d.v.s. störst 
underprissättning, risken för negativ introduktionsrabatt är dessutom liten om 
introduktionskursen är hög. 
 
Vår undersökning visar att introduktionskursen påverkar ägarstrukturen, där ett högt pris ger 
en högre andel institutionellt ägande. Vidare ger en hög introduktionskurs även en högre grad 
av underprissättning. Därmed kan samband mellan introduktionskurs, underprissättning samt 
ägarstruktur konstateras.  
 
 
 

6.1 Förslag till vidare forskning 
Eftersom denna undersökning endast berör nyintroducerade företag på börsen under deras 
första 18 månader, kan vi ej uttala oss om hur ägarstrukturen förändras därefter. Det vore 
således intressant att undersöka ägarstrukturen över en längre tidsperiod.  
 
Då vi kunnat konstatera ett samband mellan introduktionskurs, underprissättning samt 
ägarstruktur kan det vara av intresse att undersöka hur detta skiftar med hänsyn taget till 
aktiepostens storlek vid introduktion. 
 
Ett angränsande problem till vår undersökning är hur allokeringen sker om täckningsgraden är 
större än ett, d.v.s. hur sker allokeringen på primärmarknaden. 
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Bilagor 
Bilagorna omfattar förtydligande information som ej presenterats i uppsatsen.  
 

Bolag ingående i undersökningen 
 

Bolag (AB) År Dag Nytt bolag   

 2000  på lista:  

Micronic Laser Systems   9/3 O  
Tele1 Europé holding  16/3 O  
JC  19/4 O  
Mekonomen  29/5 O  
Viking telecom  30/5 O  
Scandinavia Online  7/6 O  
Mind  13/6 O  
Telia  13/6 A  
Axis  27/6 O  
PyroSequencing  30/6 O  
Tripep  14/7 O  
Audiodev  21/9 O  
Netwise  28/9 O  
Eniro  10/10 O  
NeoNet  20/10 O  
     
 2001    
Sensys Traffic  31/1 O  
Dimension  20/2 O  
Carnegie  1/6 O  
BTS Group  6/6 O  
Bioinvent International  12/6 O  
Retail and Brands  26/6 O  
Vitrolife  26/6 O  
     
 2002    
AlfaLaval  17/5 O  
IntrumJustitia  7/6 O  
Nobia  19/6 O  
Ballingslöv  19/6 O  
     
 2003    
     
 2004    
Note  23/6 O  
     

 2005    
Hemtex  6/10 O  
Orexo  9/11 O  
Hakon Invest  8/12 O  
     
SUMMA  30 st     
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Bolag avförda från undersökning 
 
Information kring listning hämtad från OMX Nordic Exchanges och affärsdatas hemsidor.  

Bolag (AB) År Dag Nya bolag  Avförd pga 

 2000  på lista:  
Geveko   28/2 O Överförd från A-listan 
The Empire   1/3 O Överförd från OTC-listan 
Pharmacia Corporation  3/4 A Samgående med Monsanto Company 
Fingerprints Cards  19/4 O Överförd från Nya Marknaden 
Riddarhyttan  19/4 O Överförd från Nya Marknaden 
TeleTrade Financial Services  19/4 O Överförd från Nya Marknaden 
Time Space Radio   27/4 O Listbyte 
Kipling Holding   19/5 O Överförd från Nya Marknaden 
Traction  24/5 O Listbyte 
Cash Guard  29/5 O Listbyte 
Feelgood Svenska  5/6 O Överförd från Nya Marknaden 
Glocalnet  5/6 O Överförd från Nya Marknaden 
Beijer Electronics  8/6 O Avknoppning Beijer 

Vision Park Entertainment  8/6 O 
Uppköpt KF (20010903)*  blev Pan 
vision AB 

C Technologies  16/6 O Överförd från Nya Marknaden 

AU-System  21/6 O 
Uppköpt Cybercom, sammanslagning 
teleca (20011210)* 

Novestra  21/6 O Överförd från Nya Marknaden 
Cherryföretagen  22/6 O Överförd från Nya Marknaden 
Hagströmer & Qviberg  3/7 O Endast namnbyte 
The Empire   7/7 O Uppdelning i Empire och Ledstierna 
I.A.R. Systems  11/7 O Utdelat från TurnIT 
Thalamus Networks  4/9 O Överförd från Nya Marknaden 
Mogul.com Group  11/9 O Överförd från Nya Marknaden 

Jobline International  15/9 O 
Uppköpt av TMP Worldwide inc 
(Monster 200108)* 

Friluftsbolaget Ekelund & 
Sagner  2/10 O Överförd från Nya Marknaden 
Precise Biometrics  3/10 O Överförd från Nya Marknaden 
Capio  16/10 O Utdelat från Burre  
ORC Software  19/10 O Avknoppning OM Technologies 
Midway Holding  1/11 O Överförd från A-listan 
Custos  8/11 O Överförd från A-listan 
Syngenta (AG)  13/11 A Omstämpling 
TMT One  27/11 O Avknoppning från Öresund investment 
Dial NXT Group  6/12 O Överförd från Nya Marknaden 
Utfors  11/12 O Överförd från Nya Marknaden 
Öresund Investment  18/12 O Överförd från A-listan 
Daydream Software  19/12 O Överförd från Nya Marknaden 

 2001    

AvestaPolarit Abp  30/1 A 
Samgående Avesta 
Sheffield+OutoKumpo Steel  

Metro International (S.A)  8/2 O Sekundärnotering 
Cellpoint  15/3 O Sekundärnotering 
Studsvik  4/5 O Avknoppning från Atle 
Aspiro  6/6 O Överförd från Nya Marknaden 
Epsilon  12/6 O Anknoppning från Sigma 
Pergo  19/6 O Avknoppning från Perstorp* 
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Capinordic (A/S)  21/6 O Sekundärnotering 
Academedia  28/6 O Överförd från NGM (Nya Marknaden) 
SAS AB  6/7 A Sammanslagning till SAS AB 

Addtech  3/9 O 
Avknoppning från Bergman och 
Beving 

Lagercrantz Group  3/9 O 
Avknoppning från Bergman och 
Beving 

Transcom Worldwide (S.A)  6/9 O Sekundärnotering 
Sigma   28/9 O Uppdelat i Sigma, Epsilon, Teleca 
Diffchamb  19/11 O Överförd från NGM (Nya Marknaden) 

Billerud  20/11 O 

Sammanslagning av viss verksamhet 
från  
Assi Domän och Svea skog 

Boliden  5/12 O Byte från Boliden Ltd 
Wihlborgs Fastigheter  14/12 O Byte från A-listan 

 2002    
Diamyd Medical  30/5 O Överförd från NGM (Nya Marknaden) 
Nobel Biocare Holding AG  24/6 A Köpt upp Nobel biocare AB 1:1 byte 
HQ Fonder   25/6 O Överförd från Nya Marknaden 
Sign On i Stockholm  27/6 O Överförd från Nya Marknaden 
Active Capital  5/11 O Överförd från Nya Marknaden 
NCC  18/11 O Överförd från A-listan 
SAPA  26/11 O Överförd från A-listan 
Axfood  29/11 O Överförd från A-listan 
Kaupthing Bank hf  20/12 O Sekundärnotering 

 2003    
Consilium  22/4 O Överförd från A-listan 
Pfizer Inc  5/5 X-terna X-terna 
Human Care HC  13/8 O Överförd från Aktietorget 
Lundin Petroleum  2/10 O Överförd från Nya Marknaden 
Bilia  30/10 O Överförd från A-listan 
Brinova Fastigheter  20/11 O Avknoppning från Peab AB 
Altima  16/12 O Avknoppning från NCC AB 

 2004    

Oriflame  24/3 O Ingen ägardata  
Millicom International Cellular   30/3 O Sekundärnotering 
Bostadsaktiebolaget Drott  6/5 O Avknoppning från Fabege AB 
Netonnet  25/5 O Överförd från Nya Marknaden 
Powerwave Technologies Inc  4/6 O Köpte LGP och sekundärnoterades 
Unibet  8/6 O Ingen ägardata 
Ainax  1/12 O Överförd från Nya Marknaden 
Probi  2/12 O Överförd från NGM (Nya Marknaden) 
Lundin Mining Corporation  3/12 O Överförd från Nya Marknaden 

 2005    

Wihlborgs Fastigheter  23/5 O 
Avknoppning från gamla Wihlborgs 
Fastigheter AB 

Connecta  30/5 O Överförd från Nya Marknaden 
Gunnebo Industrier   14/6 O Avknoppning från Gunnebo AB 
Ratos   5/7 A Överförd från O-listan 
Invik & Co  1/9 O Avknoppning från Kinnevik Investment  
Indutrade  5/10 O Kunde ej följas under 18 månader   
TradeDoubler  8/11 O Kunde ej följas under 18 månader  
SUMMA 86 st     
* Firmaändring inom 18 månader gör att företaget ej kan följas under vårt tidsintervall. 
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Bolag och ägarstruktur över tid 
 
Introduktionsrabatt presenteras i procent och ägarstruktur avser andelen institutionellt ägande. 

Företagsnamn  Introduktions- Ägarstruktur Ägarstruktur Ägarstruktur Ägarstruktur 
  rabatt  0 +6 mån +12 mån +18 mån 
 

Alfa Laval  7,62 98,27 96,7 97,26 95,64 

Audiodev  4,76 92,25 92,81 93,23 93,08 

Axis  1,32 84,59 84,59 83,52 84,37 

Ballingslöv  -0,78 94,93 85,82 85,61 78,54 

Bioinvent  -16,13 75,24 74,8 75,0 74,7 

BTS Group  3,51 59,18 56,93 55,28 58,14 

Carnegie  15,65 72,23 72,33 75,67 77,35 

Dimension  9,02 72,6 66,55 60,86 57,04 

Eniro  -2,30 99,74 99,45 98,03 98,26 

Hakon invest  5,84 100 49,67 53,05 54,35 

Hemtex  18,75 55,25 63,17 72,32 72,99 

Intrum Justitia 6,38 97,39 97,54 97,6 94,78 

JC  -11,67 47,16 49,98 52,88 54,53 

Mekonomen  2,73 24,05 20,18 23,22 22,11 

Micronic Laser Systems 95,71 80,5 84,17 88,55 87,87 

Mind  -1,84 41,64 37,54 36,74 47,81 

Neonet  -10 31,08 33,15 33,6 50,55 

Netwise  0 16,08 29,05 29,3 26,29 

Nobia  -69,67 95,8 96,02 95,13 93,2 

Note  -8,00 48,0 49,23 49,78 48,16 

Orexo  0 35,23 76,04 76,62 82,6 

Pyrosequencing 2,00 88,95 74,03 73,22 71,44 

RNB  -22,90 76,0 81,51 82,34 82,84 

Scandinavia online 7,39 99,37 99,75 99,73 99,88 

Sensys  15,38 40,50 36,91 50,42 52,18 

Tele 1  28,57 93,60 93,91 91,92 82,76 

Telia  4,12 93,27 93,97 94,09 94,31 

Tripep  10,00 62,69 55,89 55,37 46,79 

Viking telecom 17,24 63,01 48,77 55,52 53,30 

Vitrolife  -9,75 85,75 86,73 87,87 86,23 
 

 
 


