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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Private Equity bolag är kända för sin förvaltande och finansiellt inriktade 

syn på förvärv av företag. Ofta hålls ett kortsiktigt förvaltningsperspektiv av PE 

investerare då dessa avser att avyttra målbolaget inom ett par år för att erhålla en god 

vinst. Det är av intresse att utföra en statistisk analys om vad som ligger som grund för 

när ett PE bolag väljer att genomföra ett uppköp och om man kan förutse när ett bolag är 

attraktivt för investering. Tidigare undersökningar har gjorts inom ämnet på den 

amerikanska tillverkningsindustrin, samt på enskilda länder i Europa men inga studier 

har utförts på den europeiska tillverkningsmarknaden i sin helhet.  

Syfte: Studien har avsett att undersöka huruvida det med hjälp av en modell byggd på 

finansiella nyckeltal går att förutsäga om ett europeiskt noterat tillverkningsbolag är 

attraktivt för uppköp av Private Equity investerare.  

Metod: Utredningen omfattar ett begränsat urval av 138 tillverkningsföretag, noterade 

på börser inom Europeiska Unionen, som genom en logistisk regressionsmodell byggd 

på finansiella nyckeltal förutser uppköp under perioden 2000-01-01 till 2010-11-15.  

Resultat: Attraktiva uppköpsbolag inom den europeiska tillverkningsindustrin visade 

sig ha ett lågt marknadsvärde över bokfört värde samt starka fria kassaflöden. 

Målbolagets storlek samt tillgångstyper hade marginellt inflytande på PE investerare. 

Små skillnader kapitalstrukturen påverkar inte beslutet att investera men har visat sig 

vara av vikt för modellen. För nyckeltalet obalans mellan tillväxt och resurser fanns 

varierade resultat gällande inflytandet på investerares beslut beroende på 

konjunktursläge, dock med låg signifikans.  

Slutsats: Vi fann samband och skillnader mellan företags finansiella information och 

rådande konjunkturläge. Under olika tidperioder motiverar varierande nyckeltal PE 

firmor att genomföra uppköp inom den europiska tillverkningsindustrin. Dock påverkas 

resultaten och förklaringsvärdena av en varierande styrka och signifikans i studien. 
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DEFINITIONER & FÖRKORTNINGAR  

SVCA Swedish Venture Capital Association 

EU Europeiska Unionen  

UK SIC United Kingdom Standard Industrial Classification 

LBO Leveraged Buy-Out, Skuldsatt uppköp 

MBO Management Buy-Out, Ledningsdrivet uppköp 

MBI Management Buy-In, Inköp av Ledningen 

PE  Private Equity, Riskkapital  

M&A Mergers & Acquisitions, Sammanslagningar & Uppköp  

FCF Free Cash Flow, Fria kassaflöden 

CapEx Capital Expenditures, Kapitalinvesteringar  

ROE Return on Equity, Räntabilitet på Eget Kapital 

ROA Return on Total Assets, Räntabilitet på Totalt Kapital 

ROCE Return on Capital Employed, Räntabilitet på Sysselsatt Kapital  

EBIT Earnings Before Interest and Tax, Vinst före finansiella kostnader & skatt 

P/B-tal Price-Book value, Marknadsvärdet över bokfört värde 

MTBV Market-to-book value, Marknadsvärdet över bokfört värde 

P/E-tal Price-Earnings value, Marknadsvärdet över vinsten 
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INLEDNING  

Inledningsvis presenteras uppsatsens ämne. Det förs en problemdiskussion där ämnet 

beskrivs och motiveras. Avsnittet utmynnar i ett syfte.   

Investerare och entreprenörer som har varit beredda att satsa tid och kapital i riskfyllda 

projekt och företag är något som genom historien varit en stor drivkraft för ekonomisk 

utveckling (The Global Economic Impact of Private Equity Report 2008). Många av 

dagens storföretag har börjat som affärsidéer där grundaren attraherat och tagit hjälp 

av utomstående finansiärer. I ett senare skede kan företagskoncept och affärsidéer som 

dras med otillräcklig eller ineffektiv ledning, eller av andra skäl underpresterar, i många 

fall vändas till lönsamhet av entreprenörer som kommer in och styr upp verksamheten. 

Även ett välskött bolag kan ha svårt att få finansiering då det är associerade med hög 

risk eller befinner sig i finansiellt ansträngda situationer.  

Private Equity, PE, firmor har som affärsidé att lokalisera och köpa kontrollposter i 

dessa bolag och under en kortare tid effektivisera och förbättra dem genom aktivt 

ägande. Därefter avyttras bolaget för att generera avkastning. Gemensamt för eventuella 

företagsmål och attraktiva projekt är att det finns utvecklingspotential och 

tillväxtmöjligheter. PE firmor är ofta nischade mot ett fåtal branscher där de profiterar 

på specialistkompetens och samlad erfarenhet. Deras investeringar karaktäriseras av 

relativt hög risk och finansiering som baseras på utomstående skulder.  Uppköpet sker i 

normala fall genom ett förvärv av majoriteten av ett etablerat målbolags kontrollgivande 

aktier.(SVCA, 2010a)  

Medan företag som köper upp konkurrenter kan ha motiv som tillexempel 

teknologianskaffning, synergivinster eller enbart ledningens intresse att driva storbolag 

är PE firmors uppköpsmotiv mer av förvaltande och finansiell karaktär och koncentrerat 

till att köpa upp bolag, att aktivt leda och effektivisera, och sedan avyttra inom en 3 till 4 

års period (SVCA, 2010a). Därför kan PE firmors motiv klassas som mer finansiella än 

när konkurrenter köper varandra av mer strategiska och kommersiella skäl. Att betrakta 

företagsmål ur just en PE firmas perspektiv innebär därför konvergerade 

investeringsmotiv och strategier jämfört med övrig M&A verksamhet. Statistiska 

modeller för att förutse när ett bolag är attraktivt för investering har studerats på den 

amerikanska marknaden genom tillexempel Barnes (1990), Powell (1997) samt 

Kaplan & Strömberg (2008). Den samlade M&A forskningen inom området kritiseras 
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dock av Palepu (1986). Han menar att det allt för ofta används ett angreppssätt där all 

M&A verksamhet likställs. Då bakomliggande faktorer kan skilja sig stort för olika 

investerare anser Palepu (1986) att modellerna är ineffektiva och felvisande. 

Investerares preferenser, resurser och nätverk gör att de attraheras av olika målföretag 

och syftet med investeringen är därför så pass brett att Palepu, liksom vi, ser svårigheter 

i att utveckla en genensam modell för alla M&A verksamhet. Därför är det av intresse att 

fokusera på en typ av företagsköp med, i teorin, liknande bakomliggande motiv – Private 

Equity investeringar. Vidare bör man även rikta in sig på jämförbara målbolag för att 

kunna fastställa nyckeltal och företagsområden som är drivande för just den branschen 

eller typen av bolag. Att utveckla en modell som tar hänsyn till branschspecifika faktorer 

för både en typ av investerare och en typ av målbolag anser vi är mer rättvisande. Vi 

anser att tillverkningsindustrin är en relativt homogen bransch som är attraktiv att 

studera. Jämfört med konsult- och serviceverksamhet som är kunskapsintensivt är 

råvaru- och tillverkningsindustri mer resursintensiv och därmed konkretare. Vår modell 

underlättas därför av att fokusera på tillverkningsindustrin där drivande krafter lättare 

kan mätas med hjälp av nyckeltal. PE teori och tidigare forskning fokuserar på vilka 

faktorer som investerarna fattar beslut utifrån och namnger tillexempel börsvärde, 

stolek, effektivitet och lönsamhet (SVCA, 2010a). Att undersöka om man med hjälp av en 

modell byggd på finansiella nyckeltal ur dessa områden kan förutse om ett bolag 

kommer bli uppköpt av en PE firma ger en djupare förståelse av den europeiska PE 

marknaden och är därför intressant att studera.  

Den klassiska strategin för PE firmor är att investera i onoterade privata bolag 

(SVCA, 2010a). Numera har dock marknaden expanderat och PE firmor söker 

investeringar även i börsnoterade bolag. Två av de mest kända exemplen är det danska 

telekommunikationsföretaget TDC och det svenska industriföretaget Munters år 2010 

som båda blev uppköpta av PE firmor. Att studera PE investeringar i noterade bolag är 

av värde för en bred grupp av intressenter. PE firmorna själva kan dra nytta av en sådan 

studie, men värde skapas även för privata investerare och aktiemäklare som vill tjäna 

pengar på den eventuella premium som erbjuds ägarna vid uppköpet. Vidare är denna 

uppsats också intressant för bolagen själva som kan utvärdera sin prestation. Inte minst 

kan ledningen, som i många fall vill skydda sina jobb och företag från att bli uppköpt, dra 

nytta av denna studie. Genom att ta reda på vilka finansiella nyckeltal som är intressanta 

för PE investeringar kan bolag och chefer agera utifrån denna kunskap. Vår studie är 
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även intressant för hedgefondförvaltare som vill minimera sin risk genom att undvika 

blankning1 av företagsaktier som riskerar att bli uppköpta. Även hedgefonder med 

event-drivna M&A strategier kan dra nytta av denna modell.  

Frågorna som alla intressenter ställer sig är om man med hjälp av finansiella nyckeltal 

kan förutse om ett noterat tillverkningsbolag är aktuellt för uppköp av PE investerare? 

Vilka områden är drivande och vilka nyckeltal är viktiga? Hur säkert och med vilket 

förklaringsvärde kan en sådan modell konstrueras?   

SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida det med hjälp av en modell byggd 

på finansiella nyckeltal går att förutsäga om ett europeiskt noterat tillverkningsbolag är 

aktuellt för att bli uppköpt av Private Equity investerare.  

                                                        
1 Att sälja ett lånat värdepapper för att generera vinst vid börsnedgång  
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DEN EUROPEISKA TILLVERKNINGSINDUSTRIN 

Detta avsnitt innehåller en summering av utvecklingen inom den europeiska 

tillverkningsindustrin samt en kort diskussion kring möjliga motiv till PE uppköp. 

I de industrialiserade länderna står tillverkningsindustrin för en betydande andel av 

industrisektorns tillväxt och omsättning. Mellan åren 1996-2006 ökade produktionen i 

EUs2 tillverkningsindustri med 26 % i genomsnitt.  År 2005 bestod industrin av 2,3 

miljoner företag vilka hade 34,6 miljoner anställda och omsatte 6323 miljarder € totalt.  

Detta motsvarade cirka 30 % av hela den icke-finansiella3 industriomsättningen i EU 

under det året. Tillverkningsindustrin var också den största industrin av de åtta 

affärssektorer som bygger upp den icke-finansiella industriekonomin i EU. 

(Eurostat, 2008) 

 

GRAF 1. INDUSTRIPRODUKTIONSINDEX INOM EU (EUROSTAT, 2008)  

 

Drivkraften till att investmentbolag utför PE uppköp inom tillverkningsindustrin kan 

tänkas grundas i de karaktäristiska särdragen som tillverkningsindustrin besitter samt 

de enskilda företagens egenskaper. De potentiella bakomliggande faktorer som finns för 

ett PE uppköp inom tillverkningsindustrin kan vara följande:  

”De huvudsakliga drivkrafterna för värdeskapande är tillväxt, marginalförbättring och, 

om verksamheten så tillåter, även en högre belåningsgrad.”  - Bertil Karlsson, Partner, 

Arctos M&A, 2008 

                                                        
2 Data för de 27 medlems länder som utgör EU – 27. 
3 Exklusive bankväsende och övriga finansiella institutioner. 
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Tillverkningsindustri och produktion i jämförelse med tillexempel tjänstesektorn antas 

ha en relativt hög andel materiella tillgångar som utgör en större säkerhet vid belåning 

och därav en bättre möjlighet till en högre belåningsgrad vilket skulle kunna motivera 

PE investerare. Industrin har också haft en genomgående god tillväxt och stabilitet utan 

märkbara fluktuationer vilket skulle kunna tänkas motivera PE ytterligare. 
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TIDIGARE FORSKNING  

Nedan redogörs tidigare forskning från olika marknader. Forskningen grundas delvis på 

det efterföljande beskrivna teoretiska ramverket och relevanta kopplingar inkluderas i en 

sammanfattande målbolagsprofil i slutet av Teoriavsnittet.  

Gemensamt för den tidigare forskningen är att de bygger på finansiella nyckeltal och 

försöker förutse målbolag för olika typer av företagsinvesterare. Den samlade 

forskningen används som stöd vid bestämmande av våra nyckeltal och utgör underlag 

för analysen av vårt resultat.  

PALEPU (1986) undersöker i sin artikel ”Predicting takeover targets” huruvida det går att 

förutse om ett företag kommer att bli uppköpt. Han ägnar större delen av sin studie åt 

att kritisera tidigare forskning på området och de statistiska modeller som har använts. 

Han drar slutsatsen att allt för många har använt sig av ett otillräckliga stickprov samt 

att de flesta undersökningarna på området inte har använt sig av ett slumpmässigt urval 

på korrekt sätt. Palepu vill själv undersöka fenomenet och han valde att studera den 

amerikanska marknaden genom en logistisk regressionsmodell med variabler om 

uppköpssannolikhet hämtade från tidigare forskning.  Palepus modell är byggd på 

finansiella nyckeltal som räntabilitet på eget kapital, tillväxt, onormal avkastning, 

likviditet, skuldsättning, storlek, P/B- och P/E-tal. Han använder sig av 163 

uppköpskandidater och 256 icke uppköpskandidater och finner att det finns ett 

samband mellan modellen och önskan om att förutse ett företag som kommer att bli 

uppköpt. Han drar dock slutsatsen att hans modell inte ger bättre guidning än 

aktiemarknaden. 

AMBROSE & MEGGINSON (1992) bygger vidare på Palepus (1986) studie och undersöker 

tillgångsklassernas betydelse för sannolikheten att ett bolag ska bli uppköpt. De 

undersöker även effekten av institutionella aktieägare samt storlekens betydelse. 

Författarna använder sig av en Probit modell och undersöker en 5 års period. De finner 

att det finns ett samband mellan fasta tillgångar och bolag som blivit uppköpta i studien. 

De finner också att mindre bolag löper större risk att bli uppköpta. Det finner även att 

positivt samband finns mellan bolag som har hög grad av institutionella aktieägare och 

bolag som har blivit uppköpta. 
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BRAR, GIAMOURIDIS & LIODAKIS (2007) utvecklar i sin artikel ”Predicting European 

Takeover Targets” Palepu’s uppköps- och sannolikhetsmodell från 1986. Författarna 

utvecklar modellen med variabler av mera teknisk kraktär, som tillexempel, momentum, 

handelsvolym och marknadsläge. Likt Palepu (1986) använder sig författarna av en 

logistisk regressionsmodell. Syftet med undersökningen var att undersöka om det går 

att skapa en portfölj som ger bättre avkastning än ett marknadsindex. Undersökningen 

omfattar 825 affärer i samtliga branscher och över landsgränser i Europa mellan 1991 

och 2003. Studien resulterar i en modell som med relativt stor sannolikhet kan förutspå 

när ett företag är aktuellt för att bli uppköpt. Brar et al (2007) uppnår även en 

signifikant överavkastning med portföljen byggd på modellen. Studien menar att mindre 

företag med låg skuldsättning, sämre likviditet, låg försäljningstillväxt samt har ett 

kortsiktigt positivt momentum och hög omsättning i aktien är karateristiskt för ett 

målbolag.  

BARNES (1990) studerade Storbritanniens marknad i sin artikel ”The prediction of 

takeover targets in U.K.”. Barnes använder sig av en “multiple discriminant analysis” för 

att skapa en linjär modell som kan beskriva skillnaden mellan två grupper. Hans modell 

är byggd på nio finansiella nyckeltal och korrigerar nyckeltalen för varje bransch som 

inkluderas i modellen. Nyckeltalen i studien rör områdena; effektivitet, storlek, 

skuldsättningsgrad och lönsamhet.  Hans modell testas, enligt honom, på en relativt liten 

population företag, totalt 92 stycken, och kan förutspå uppköp med mellan 63 och 75 

procents säkerhet beroende på bransch. Barnes menar att använda olika nyckeltal för 

olika branscher stärkte studiens strategi.  Barnes anser dock att styrkan i modellen 

borde testas på en större grupp men att den dåvarande finansiella lågkonjunkturen som 

inträffade i början på 1990-talet gör att en sådant test inte skulle bli relevant. 

DONALD (1975) analyserar uppköp gjorda i Amerika mellan 1966 och 1970. Han 

använder sig av en ”multivariable discriminant” modell byggd på finansiella nyckeltal för 

att skapa en linjär modell som skiljer mellan bolag som blev uppköpta och bolag som 

inte blev uppköpta. Donald bygger modellen på fyra finansiella nyckeltal; 

skulder/tillgångar, rörelseresultat/försäljning, rörelsekapital/tillgångar och 

försäljning/tillgångar. Modellen kan förutspå uppköp med 70 procents säkerhet. Han 

testar resultatet på flera tidsperioder och finner att resultatet styrker hans modell. 
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Donald använder sig dock av totalt 80 bolag (40 i respektive grupp) vilket kan anses 

vara ett litet stickprov och skulle kunna ge undersökningen lägre validitet.  

MONROE & SIMKOWITZ (1971) analyserade uppköp gjorda av konglomerat i Amerika. De 

tittade på den finansiella karaktären för de företag som blivit uppköpta. De analyserade 

P/E-tal, utdelning, tillväxt och storlek. De fann att företag som var relativt mindre, hade 

lägre P/E-tal, lägre utdelning och lägre tillväxt var de företag som var attraktiva 

uppköpskandidater. Monroe & Simkowitz använder sig av en stegvis diskriminerade 

analys som är byggd på data med hög korrelation vilket gör att studien får lägre 

validitet. Det intressanta med Monroe & Simkowitz arbete är att de kommer fram till att 

de ickefinansiella kriterierna är av stor betydelse för att ett bolag ska vara en 

uppköpskandidat. 

LE NADANT & PERDREAU (2006) analyserar i sin artikel ”Financial Profile of Leveraged 

Buyout Targets: Some French Evidence” sambandet mellan uppköp och finansiell 

karaktär på den franska LBO marknaden. Deras studie omfattar 175 företag och 

använder en logistisk regressionsmodell. Studien tar sin utgångspunkt i hypotesen om 

fria kassaflöden och skattesvinster (Se Teoriavsnitt). De delar också upp 

transaktionerna beroende på om de initierats av ledningen eller utomstående 

investerare men finner ingen skillnad i resultatet. De finner dock att det finns stöd för 

vissa av LBO litteraturens teorier men att det skiljer sig stort mellan företagen i deras 

studie. De mest tydliga finansiella karaktärsdraget för att företag löper risk för att bli 

uppköpt är likviditeten i företagets tillgångar. Slutsatsen från Le Nadant & Perdreau är 

mera ett resonemang kring teorierna och möjlig vidare forskning. 

SPUMA, WATERS & PAYNE (1995) undersöker om man med hjälp av finansiella nyckeltal 

kan förutse när att ett företag kommer att köpas ut från börsen. Studien är gjord på den 

amerikanska marknaden under tidsperioden 1981-1992 och de använder sig av en 

Probit modell. Spuma et al. testar en rad olika nyckeltal och kommer fram till två 

slutsatser: (1) reaktivt högt P/E-tal, stort marknadsvärde över bokfört värde, och högre 

tillväxt minskar sannolikheten att ett företag ska köpas ut från börsen. (2) höga fria 

kassaflöden över totala tillgångar och hög utdelning höjer sannolikheten att ett företag 

ska köpas ut från börsen. 

POWELL (1997) undersöker i sin artikel “Modeling takeover likelihood” om det går att 

skapa en modell som kan förutse när sannolikheten är stor att ett företag ska bli 
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uppköpt. Powell skiljer på frivilliga och ofrivilliga uppköp i studien. Tidsperioden är 

mellan 1984 och 1991 och studerar företag listade på London Stock Exchange. Powell 

använder sig av en logistisk regressionsmodell. Studien bygger på nyckeltal som 

beskriver områdena; värdering, fria kassaflöden, storlek, andel materiella tillgångar och 

tillväxt. Powell urskiljer också två tidsperioder och finner att de skiljer sig åt. Resultatet 

blir, enligt Powell, därmed mindre robust och styrkan blir svagare. Den svaga styrkan i 

resultatet beror på att teorierna som används i studien inte är fullt så klara som 

författaren skulle vilja. Det poängteras också att det skulle vara bättre att analysera 

uppköparens karaktär istället för bara det uppköpta bolagets karaktär.  

POWELL (2004) utvecklar sin tidigare forskning i artikeln “Takeover Prediction Models 

and Portfolio Strategies” och undersöker om det går att utveckla en bättre modell med 

hjälp av finansiella nyckeltal korrigerade för den industri det uppköpta bolagen verkar 

inom. Studiens syfte är också att utveckla en portfölj för att uppnå överavkastning. 

Studien analyserar Storbritanniens marknad och omfattar 471 uppköpta företag och 

använder sig återigen av en logistisk regressionsmodell. Powell kommer fram till att det 

finns en skillnad när det gäller vänliga och ickevänliga uppköp. Den nya modellen gav en 

signifikant överavkastning på 7 % genom att förutspå när ett företag kommer att bli 

uppköpt. 
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TEORETISKT RAMVERK  

Detta avsnitt behandlar teori som sedan motiverar våra val av nyckeltal i metoddelen. 

Avsnittet avslutas med en sammanfattande beskrivning av en hypotetisk målbolagsprofil 

utifrån drivande teorier och betydande tidigare forskning. 

Många uppköpsteorier har utarbetats för att försöka förklara specifika karaktärsdrag 

hos potentiella målbolag för uppköp. Efterföljande teoretiska ramverk ligger till grund 

för, och har delvis bekräftats eller stärkts, av flera tidigare studier. Ingen teori är 

heltäckande utan de tar fasta på olika delar av orsaker till att ett företag är aktuellt för 

uppköpt. Fokus har legat på enskilda karaktärsdrag hos företag som tillexempel 

agentkostnader eller företagsvärdering. Flitigt använda teorier för generell M&A 

verksamhet passar i de flesta fall även in på PE investeringar medan andra är 

fokuserade på tillexempel synergier och är därmed inte applicerbara. Vi har identifierat 

ett antal teorier som kan förklara när ett företag inom tillverkningsindustrin är 

intressant för en PE investering. De teoretiska områdena som vi anser intressanta för 

vårt syfte är; byte av ineffektiv ledning, undervärdering av bolaget, fria kassaflöden, 

potentiella skattevinster av skuldsättning samt bolagets storlek och tillgångsklasser och 

tillsist obalans mellan tillväxt och resurser. I tur och ordning förklaras och motiveras 

teorierna och i metoddelen väljs representativa nyckeltal med relevant teori och tidigare 

forskning som utgångspunkt.  

BYTE AV INEFFEKTIV LEDNING  

Teorin bakom detta område är att företagsledningar som inte kan maximera värdet för 

sina ägare byts ut efter ett uppköp av en PE firma (Powell, 2004). Det utomstående hotet 

av att bli uppköpt och utbytt fungerar i praktiken som en motiverande mekanism för 

ledningen att maximera resursutnyttjandet och företagsvärdet. Hur välskött ett bolag är 

i fråga om effektivitet och resursutnyttjande ses därför som en reflektion av ledningens 

kompetens vilket i förlängningen kan motivera en PE investerare att köpa ineffektiva 

företag för att omstrukturera bolaget och i många fall byta ut ledningen. 

UNDERVÄRDERING AV BOLAGET  

Att bolag som är undervärderade är attraktiva för riskkapitalister är inget nytt inom 

investeringsteorin. Genom att olika variabler sätts i relation till marknadsvärdet kan 

man avgöra om ett företag är över- eller undervärderat utifrån olika aspekter. 
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Tillexempel är P/E-tal populärt inom ämnet, då främst vid strategiska uppköp när 

köparen jämför bolagens multipler (Bodie, Kane & Marcus, 2009 s. 604ff). Inom Private 

Equity teori anses lågt P/B-tal signalera att bolagets tillgångar är undervärderade eller 

underutnyttjade vilket Powell (2004) finner ge stort förklaringsvärde för att förutse 

företagsuppköp. En investering i ett undervärderat bolag innebär att man köper relativt 

”billiga tillgångar” ur ett PE perspektiv (Powell, 2004). PE investerarens strategi är att 

utnyttja och synliggöra värden som marknaden inte har observerat och prissatt 

(Kaplan & Strömberg, 2008). Undervärderade bolag anses därför motivera PE 

investerare till uppköp. 

FRIA KASSAFLÖDEN 

Fria kassaflöden, FCF, definieras som de kassaflöden som blivit över efter att alla projekt 

i rörelsen med positiva nuvärden har finansierats (Berk & DeMarzo, 2007 s. 509). 

Generell uppköpsteori dikterar att företag som, av olika anledningar, har ackumulerade 

fria kassaflöden som inte delats ut är attraktiva uppköpskandidater (SVCA, 2010a). 

Detta grundar sig i Agentteorin som antar en intressekonflikt mellan olika viljor bland 

ägarna och ledningen vad gäller utnyttjandet av dessa ackumulerade resurser 

(Jensen & Meckling, 1976). Genom att köpa upp bolaget koncentrerar PE investerarna 

ägandet vilket minskar möjliga investeringskonflikter kring fria kassaflöden. 

Intressekonflikten beror på ledningens drivkraft att använda och investera resurserna 

med syftet att få bolaget att växa, medan aktieägarna istället kanske är intresserade av 

utdelningen alternativt lönsamheten. Teorin har empiriskt stöd från Palepu (1986). 

Eftersom PE investerar har bundit sig till relativt stora räntekostnader och amorteringar 

karakteriseras målbolagen ofta av stabila kassaflöden, vilket är viktigt för att säkerställa 

betalningarna av dessa planerade utgifter (SVCA, 2010b). 

SKULDSÄTTNING 

En hypotes använd inom PE teorin och framför allt i LBO forskningen är att 

investeringar motiveras genom skattebesparingar som är associerade med investeringar 

byggda på hög skuldsättning. Att räntekostnader påverkat den skatt som bolaget betalar 

gör att det är attraktivt för investerare att använda en hög skuldsättning för att minska 

skattekostnaden. Laurentius, Schipper & Smith (1989) har tillexempel visat att 

skattebesparingarna är korrelerade med budpremium vid LBO affärer. En slutsatts från 

teorin om skattevinster är att bolag med höga nivåer av skattutbetalningar samt låg 
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skuldsättning borde vara attraktiva för PE investerare (Le Nadant & Perdreau, 2006). 

Låg skuldsättning hos målbolaget ger nämligen PE investeraren utrymme att öka 

belåningen och höja hävstången. Det anses även praktiskt lättare att omstrukturera 

mindre andelar skulder vid eventuellt köp.  

STORLEK  

PE teori menar att storleken på ett företag är negativt korrelerat med risken att bli 

uppköpt av riskkapitalister (Brar et al, 2007). Storleken associeras med större 

transaktionskostnader som försvårar PE investerare att gå in i större bolag. Det är en av 

de mest använda variablerna inom modelleringar av att förutse företagsuppköp.   

TILLGÅNGSTYPER 

Hur ett företags tillgångar är fördelade är avgörande för en PE investerare då 

målbolagets fasta tillgångar oftast används som säkerhet för den höga skuldsättningen 

(Stulz & Johnson, 1985). Stora realtillgångar i form av fastigheter och utrustning kan 

användas som säkerhet medan immateriella tillgångar som patent och varumärken inte 

kan användas i detta syfte. En annan anledning till att proportionellt stor andel fasta 

tillgångar är att föredra för PE investerare är att de lättare kan säljas av i en så kallad 

”stripping” (Powell, 2004) där bolaget delas upp och säljs vidare i mindre delar. Att sätta 

bolagets fasta tillgångar i relation till deras immateriella är ett mått på företagets totala 

tillgångars möjlighet att fungera som säkerhet eller säljas av. En högre grad av fasta 

tillgångar tros därför vara fördelaktigt för tillverkningsföretag vad gäller att bli aktuellt 

för uppköp.  

Givet att PE investerare använder en hög skuldsättning och använder målbolagets 

tillgångar som säkerhet så är det därtill fördelaktigt om de materiella tillgångarna är i 

bra skick och inga stora nyinvesteringar behövs. Däremot finns inget sätt att mäta 

faktiskt kondition hos företagens fasta tillgångar och maskinpark genom 

bokföringssiffror. Man kan se att det är äldre tillgångar men inte hur väl det har 

underhållningsinvesterats. Därför är det en variabel som hade varit intressant men som 

inte kan mätas i denna studie.  

OBALANS MELLAN TILLVÄXT & RESURSER 

En obalans mellan tillväxt och resurser kan ses som en orsak till uppköp inom PE 

investeringar vilket visats av bland andra Palepu (1986). Teorin är flitigt använd för att 
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förklara strategiska uppköp men kan även appliceras på PE investerare. Från en PE 

investerares perspektiv kan det vara intressant att köpa bolag som har en obalans i 

antingen tillväxten i relation till tillgångarna eller tvärtom. Antingen finns inte 

resurserna för den potentiella tillväxten eller så utnyttjas inte befintliga resurser 

tillräckligt. En PE investerare kan med sin expertis och finansiering styra upp 

tillgångssidan eller se att det finns potential på tillväxtsidan (Powell, 1997).  

SAMMANFATTANDE MÅLBOLAGSPROFIL  

Med utgångspunkt från de diskuterade teorierna och den tidigare forskningen formas 

vår hypotes om att ett målbolag uppvisar vissa karaktärsdrag när det står inför ett 

uppköp. Således bör ett målbolag löpa större risk att bli uppköpt om det finns en positiv 

korrelation med en ineffektiv ledning (Powell, 2004), att bolaget är undervärderat 

(Powell, 2004; Monroe & Simkowitz, 1971), har starka fria kassaflöden (Palepu, 1986; 

Spuma et al, 1995) och obalans mellan tillväxt och resurser (Powell, 1997). Andra 

karaktärsdrag tycks vara höga nivåer av skattutbetalningar samt låg skuldsättning 

(Monroe & Simkowitz, 1971; Le Nadant & Perdreau, 2006), att bolagets har en mindre 

storlek (Brar et al, 2007) samt att bolaget uppvisar höga andelar av materiella tillgångar 

(Le Nadat & Perdreau, 2006).  

TABELL 1. FÖRVÄNTAD KORRELATION TEORI – UPPKÖP 

Teori Korrelation Uppköp  

1. Byte Av Ineffektiv Ledning Positiv  

2. Undervärdering Av Bolaget Positiv  

3. Fria Kassaflöden Positiv  

4. Obalans Mellan Tillväxt & Resurser Positiv  

5. a) Skattevinster  a) Positiv  

    b) Skuldsättning b) Negativ 

6. Bolagets Storlek Negativ 

7. Bolagets Tillgångstyper (materiella 
tillgångar) Positiv  
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METOD 

Detta avsnitt inleds med en beskrivning av litteraturinsamling och metoden för den 

Logistiska regressionsmodellen. Därefter väljs nyckeltal med stöd ur de diskuterade 

teorierna och tidigare forskning för att ingå i vår statistiska modell. Avsnittet avslutas 

genom att datainsamlingen och urvalsprocessen beskrivs samt metodkritik. 

LITTERATURINSAMLING 

Aktuella vetenskapliga artiklar och teoriskt material har inhämtats genom sökning på 

nyckelord i databasen Business Source Premire. Vidare artiklar har sedan lokaliserats 

från referenslistor i dessa sökresultat.   

DEN LOGISTISKA REGRESSIONSMODELLEN  

En majoritet av den tidigare forskningen inom ämnet använder sig av en logistisk 

regressionsmodell, Logit modell, för att undersöka sambandet mellan nyckeltal och 

uppköpta bolag. Vi anser att en logistisk regressionsmodell även är passande för vår 

studie då den besitter egenskaper som gör att vi enkelt kan testa olika konstellationer av 

nyckeltal och tidsperioder. Modellen ger oss möjlighet att testa oss fram till en 

konstellation som bäst förklarar sambandet mellan nyckeltal och uppköpta bolag. Vi 

kommer att utnyttja Logit modellens robusthet genom att i ett andra steg exkludera de 

nyckeltal som har låg signifikans och/eller inte bidrar till dess förklaringsvärde. Likt 

Powell (2004) kommer vi i ett tredje steg analysera modellen i olika tidsperioder. Vi 

kommer att dela upp stickprovet från år 2000 till och med 2003 (Period A), 2004 till och 

med 2007 (Period B) samt perioden från år 2008 till och med 2010 (Period C). Syftet 

med detta är att undersöka skillnader i resultat om man tar hänsyn till perioder som 

karakteriserats av olika konjunkturcykler. Se vidare metodkritik.  

En logistisk regression är en robust modell som i studien kommer att utföras med hjälp 

av statistikprogrammet SPSS. Den logistiska regressionsmodellen baseras på att man 

har en beroende kategorivariabel, binär variabel, (kodad 0 och 1) som man förutspår 

med hjälp av olika kvantitativa förklarande variabler (Körner & Wahlgren, 2006). 

Genom detta kan man få fram sannolikheten för ett visst utfall byggd på de oberoende 

variablerna (Lohr, 1999). 

Då x är en vektor av en förklarande oberoende variabel och   en vektor av en okänd kan 

en logistisk regressionsmodell tas fram. p(x) kan tillexempel visa sannolikheten att en 
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enhet med kovariansen x kommer att ge utfallet 1. Alfa sätts utifrån vilken 

signifikansnivå man anser vara passande till urvalet och modellen. Sätts alfa till 0,05 så 

ska de oberoende variablerna ha ett p-värde lika med alternativt under 0,05 för att vara 

signifikant.  Alfa bestäms således av de som utför testet. Att anpassa formeln till en 

Logit-skala görs därför att i en logistisk regression är den beroende variabeln den 

naturliga logaritmen, en ”Logit”, av oddset, sannolikheten, för att en händelse inträffar 

dividerat med att den inte inträffar.(Lohr, 1999; Körner & Wahlgren, 2006): 

            
 

   
            

eller 

                 

Ett linjärt samband träder fram där logit eller logg odds antas vara linjärt relaterat till x. 

   
 

   
      

 

 

   
       

  
     

       
 

 

          
 

Relationen mellan variablerna x och P är icke-linjär och har formen av en S-kurva. Vid en 

regression med flera förklarande variabler som är fallet i vår studie, utför SPSS en 

regression med ett ökat antal variabler i ekvationen (Körner & Wahlgren, 2006): 

   
 

   
                    

 

eller 

  
 

                        

 

Detta är den slutgiltiga ekvationen för Logit modellen i vår studien.   
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VAL AV NYCKELTAL 

Nedan följer en redogörelse och motivering av valda finansiella nyckeltal med avseende 

på effektivitet och lönsamhet, värdering, kassaflöden, kapitalstruktur, storlek, 

tillgångstyper samt tillväxt och likviditet. För att inte missförstånd genom 

översättningen av definitionerna skall uppstå kommer de engelska formlerna att anges 

med tillhörande Datastream kod i en sammanfattande tabell i slutet av sektionen.  

BYTE AV INEFFEKTIV LEDNING Varierande nyckeltal har ansetts som approximeringar av 

ledningens kompetens och effektivitet. Studier har funnit att olika mått av räntabilitet 

har återspeglat lednings förmåga och haft förklaringsvärde för deras Logit modell. 

Powell (1997) använder räntabilitet på sysselsatt kapital, ROCE, medan Palepu (1986), 

Ambrose & Megginson (1990) och Barnes (1990) använder räntabilitet på eget kapital, 

ROE. Räntabilitetsmått har fördelen att de kan återspegla lönsamhet och 

resursutnyttjande i relation till en grupp intressenter. ROCE sätter lönsamheten i 

relation till det kapital som finansierats genom långsiktiga investerare och som 

ledningen disponerar över. Omsättningstillgångar och skulder kan ses som ett sätt att 

kortsiktigt finansiera och effektivisera bolaget men avsikten med denna variabel är att 

utvärdera lönsamheten i relation till tillgångar som finansierats av bolagets ägare och 

borgenärer – det vill säga långsiktiga finansiärer.  Används räntabilitet på totala 

tillgångar, ROA, ingår också ledningens kortsiktiga finansieringsförmåga vilket inte är 

syftet med variabeln. Att använda räntabilitet på sysselsatt kapital snarare än totala 

tillgångar innebär att vi kan se räntabiliteten för både borgenärer och ägare i relation till 

tillgångarna som dessa grupper har finansierat vilket bör vara mest intressant för PE 

investerare. ROCE definieras genom vinst före skatt och räntekostnader över sysselsatt 

kapital enligt:  

                                   
                                  

                                   
 

UNDERVÄRDERING AV BOLAGET Från litteraturgenomgången går att utläsa att P/B-tal ofta 

används som approximeringar av målbolagens över/undervärdering. Olika sätt att 

omvärdera ett bolags bokförda värden genom tillexempel likvidationsvärde4 eller 

utbytesvärde5 ger troligtvis en bättre bild, men resurserna att omarbeta data finns 

                                                        
4 Värdet om tillgångarna skulle likvideras på marknaden, Engelskans Liquidation value 
5 Värdet om tillgångarna skulle ersättas genom köp på marknaden, Engelskans Replacement value 
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sällan. Powell (2004) argumenterar tillexempel för att det korrekta P/B-värdet är 

marknadspriset över utbytesvärdet av bolagets tillgångar, så kallat Tobins q. Om 

värderingen sker i relation till bokfört värde anses det som en förenkling men i detta 

arbete har vi inte resurser att utnyttja någon annan variabel. Vi anser också att detta 

passar då vi analyserar en specifik bransch till skillnad från Powell (2004). Därför 

används Datastreams definierade ”Market-to-book-value”, vidare kallat MTBV, Eget 

kapitals marknadsvärde över bokfört värde, i vår modell enligt formeln:  

     
                             

                             
 

FRIA KASSAFLÖDEN PE teorin säger att investerare söker efter starka kassaflöden 

(SVCA, 2010b). Fria kassaflöden, FCF, definieras som kassaflöde från rörelsen minskat 

med kassaflöden från finansiering samt investeringar och representerar kassaflödet som 

är fritt för ägare och lednigen att utnyttja. I en utvärdering av denna variabel sätts flödet 

ofta i relation till bolagets tillgångar för att bli mer jämförbara. Lehn & Poulsen (1989) 

finner ett samband mellan företagsuppköp och FCF över eget kapital medan 

Powell (1997) ser liknande resultat till FCF i relation till totala tillgångar. Vi anser att 

FCF över totala tillgångar är det bästa förhållandet eftersom den fångar in alla 

tillgångars förmåga att generera kassaflöden. PE firmor ser till helheten hos ett bolag 

och då är kapitalstrukturen potentiellt viktig. Däremot finns bättre sätt att återspegla 

dessa effekter genom renare nyckeltal kring finansiering. Att integrera 

kapitalstrukturen, vilket indirekt sker vid användandet av FCF över eget kapital, i en 

bedömning av variabeln ser vi inte som det bästa sättet vilket gör att vi använder FCF 

över totala tillgångar i vår modell, vidare kallat FCFTA, enligt formeln: 

      
                

                 
 

SKULDSÄTTNING Både teorin och tidigare studier visar att kapitalstrukturen påverkar PE 

investerarens beslut genom att låg skuldsättning ger utrymme för skattevinster genom 

omstrukturering av skulderna och ökad hävstång. Ett nyckeltal för kapitalstruktur är 

aktuellt och vi använder Leverage Ratio, vidare kallat LR, definierat i Datastream, 

beräknat enligt formeln: 
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STORLEK Målbolagets storlek har genomgående ansetts betydande i majoriteten av 

tidigare studier. Olika tillgångsdefinitioner har använts i tidigare studier, tillexempel 

nettotillgångar, totala eller sysselsatta tillgångar. Antal anställda, omsättning och 

marknadsvärde har också diskuterats som mått på storlek för olika bolag. Inom 

kunskapsintensiv konsult- eller serviceindustri kan antal anställda alternativt vara en 

bättre approximering av storlek men med stöd från teorin anser vi inte så vara fallet hos 

tillverkande och relativt mer kapitalintensiva bolag. Att se till omsättningen anser vi inte 

heller vara bra för vårt syfte då vi, i denna variabel, inte är intresserade av hur bolaget 

presterar och genererar pengar.  I vår modell mäts storleken därför via naturliga 

logaritmen av totala bokförda tillgångar – vilket också används av bland andra 

Spuma et al (1995) samt båda Powell´s studier 1997 och 2004. För att en logistisk 

regressionsmodell skall kunna användas krävs att den naturliga logaritmen, vidare 

kallat LOGS, används istället för enbart totala tillgångar, enligt formeln:  

                          

BOLAGETS TILLGÅNGSTYPER Hur ett företags tillgångar är fördelade mellan materiella och 

immateriella tillgångar har enligt teorin inverkan på bolagets möjligheter att kunna 

ställas som säkerhet för lån eller säljas av i omgångar. Bland andra utformar 

Powell (1997) ett nyckeltal där fasta tillgångar ställs mot totala tillgångar och finner 

visst bidragande förklaringsvärde. Inom tillverkningsindustrin anser vi att effekten bör 

bli mer påtaglig då industrin är så pass kapitalintensiv och PE investerare söker resurser 

och materiella tillgångar att ställa som säkerhet för lånen. Därför används ett nyckeltal 

definierat som materiella tillgångar över totala, vidare kallat FATA, enligt formeln: 

     
                                           

                 
 

OBALANS MELLAN TILLVÄXT & RESURSER Denna del av teorin syftar till att investerarna söker 

företag som antingen har en kombination av hög tillväxt och låg likviditet eller låg 

tillväxt och hög likviditet. I vår modell testas detta genom att en ”Dummy-variabel”, 

vidare kallad LIQGD, konstrueras för att sättas in i modellen. Företag som har någon av 

de två ovan nämnda kombinationerna tilldelas en ”1: a” och övriga en ”´0: a”. Hög(Låg) 
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tillväxt anses de bolag ha, vars treåriga medeltillväxt av försäljning innan året för 

uppköp är över(under) tillverkningsindustrins medel. Likviditeten definieras genom att 

företagets likvida medel sätts över totala tillgångar. Hög(Låg) likviditet anses de 

företaget ha vars andel likvida medel är mer(mindre) än tillverkningsindustrins 

medelvärde av likviditet.  

                                  

 TABELL 2. DATASTREAM DEFINITIONER AV NYCKELTAL  

Nyckeltal   Mnemonic Definition 
Räntabilitet på Sysselsatt 

Kapital  
ROCE 08376 

    

                        
  

Marknadsvärde över Eget 

Kapital 
MTBV MTBV  

                      

                    
 

Fria kassaflöden över Totala 

Tillgångar 
FCFTA 1048 

02999  
              

            
 

Skuldsättning LR 08221 
          

                              
 *100 

Storlek LOGS 02999    Total Assets  

Tillgångstyper  FATA 
(02999-02649) 

02999  
                              

            
 

Försäljningstillväxt  G 01001   
                            

 
 

Likviditeten LIQ 02001 
02999  

                               

            
  

 

LISTA AV FÖRETAGSUPPKÖP 

I vårt urval av företagsuppköp har vi utgått från databasen Zephyr6. Sökningen 

begränsades till uppköp inom tillverkningsindustrin och företag noterade på börser 

inom Europeiska Unionen under perioden 2000-01-01 till 2010-11-15. (För fullständig 

Börs-lista se Bilaga 1). Tidsperioden anser vi är skälig då vi får med både hög- och 

lågkonjunktur samt att Zephyrs data begränsat tidsperiodens bakre gräns.  

Tillverkningsindustrin definierades som företag inom UK SIC (92) koderna 15000 och 

36639 (För fullständig SIC-lista se Bilaga 2) med undantag för UK SIC koderna 22XXX 

                                                        
6 Zephyr, Privat M&A-databas tillgänglig genom Bureau Van Dijk. Databasen innehåller över 800 000 
världsomspännande transaktionen från 1997 och framåt. För information se www.bvdinfo.com. 
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och 244XX7. Hos företag verksamma inom de undantagna koderna utgör tillverkningen 

av produkterna inte de drivande faktorerna för företagets verksamhet och vi anser att 

de därför inte passar in under vår definition av tillverkningsindustri i vårt urval. Den 

höga graden av immateriella tillgångar inom dessa företag återspeglas inte i valda 

nyckeltal vilket orsakar brus i vår studie och är anledningen till att de exkluderats. 

Resterande tillverkningsföretag anses likvärdiga och jämförbara vad gäller 

utvärderingen av deras finansiella rapportering. Den geografiska marknaden har valts 

eftersom tidigare studier har fokuserat på den nordamerikanska marknaden eller 

endast på specifika europeiska länder. Den valda marknaden har dock ett relativt 

harmoniserat regelverk för både företagsredovisning och börshandel vilket ger en 

grundförutsättning för att få jämförbara data i vårt urval. Detta resulterade i 33 324 

affärer. 

Vidare reduceras urvalet genom att endast inkludera företagsuppköp som finansierats 

via Private Equity oavsett Dealtype-klassificering i Zephyr. Genom att specificera 

finansieringen, PE, av uppköpet snarare än klassificeringen som tillexempel LBO, MBO, 

MBI eller Merger, anser vi att de bakomliggande motiven till investeringen är uppfyllda 

enligt teorin och är i linje med vårt syfte. Då finansiären står risken är det deras motiv 

som motiverar investeringen och det som är intressant för vår studie. Detta krav 

reducerade urvalet till 739 stycken företagsuppköp. 

Då vi är intresserade av när en PE investerare köper upp och tar över ett bolag har vi 

satt en minimigräns för den investerade andelen i bolaget till minst 50 %. En 

majoritetspost i noterade bolag indikerar att köparen inte har för avsikt att vara en 

passiv investerare och understryker därmed vårt syfte att köpet skall vara motiverat av 

att investerarna aktivt skall leda bolaget. Detta fastställde vårt urval av företagsuppköp 

från Zephyr till 153 stycken.  

Efter en korsreferens i Datastream föll ytterligare 82 bolag bort på grund av att minst en 

nödvändigt variabel saknades för aktuellt år. Återstående 71 bolag utgör vår slutgiltiga 

lista av uppköpta bolag, kallad Uppköpsgruppen, och ingår i den logistiska 

regressionsmodellen. För komplett lista av Uppköpsgruppen se Bilaga 3. 

                                                        
7 Publishing, Printing and Reproduction of recorded media & Manufacture of pharmaceuticals, Medicinal 
chemicals and Botanical products 
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URVAL AV KONTROLLGRUPP 

En kontrollgrupp av företag som inte blivit uppköpta skall ställas mot dessa 71 

uppköpta företag. Kontrollgruppen framställts genom sökning i Datastream Worldscope. 

Sökningen begränsades till tillverkningsindustrin inom samma geografiska område - EU. 

Sökningen kunde inte direkt begränsas bland UK SIC koderna vilket gjorde att bolagen 

senare korsrefererades så att bolagen var inom önskade koder.  

För att utvärdera bolagen ur PE investerarens perspektiv ser vi till vilka bolag som fanns 

tillgängliga för uppköp vid varje givet tillfälle i tiden. Bolagens finansiella karaktär 2001 

skall inte jämföras med den 2008. Därför matchas Kontrollgruppens tidfördelning mot 

Uppköpsgruppens så att det totala urvalet inkluderar samma antal uppköpta bolag och 

kontrollbolag under varje år i undersökningen. Ett stratifierat slumpmässigt urval utförs 

genom att en population av möjliga målbolag definieras under respektive år, 

exkluderande de bolag som ingår i Uppköpsgruppen det året och som saknar nödvändig 

information för året. Varje bolag tilldelas en siffra och därefter slumpas en siffra i 

intervallet tills önskat antal bolag genererats ur varje stratum. Ett bolag i 

Kontrollgruppen får endast ingå en gång under respektive år. För komplett lista av 

Kontrollgruppen se Bilaga 3. 

EXTREMVÄRDEN  

Ett steg i användandet av en logistisk regressionsmodell är att exkludera extremvärden 

som drastiskt försämrar normaliteten i stickprovet (Pallant, 2004). Detta är speciellt 

viktigt att beakta för att stärka modellens förklaringsvärde. Vi har definierat 

extremvärden som de värden som inom respektive nyckeltal ligger utanför 7:e och 93:e 

percentilen. I vårt stickprov motsvarar detta de tio hösta och lägsta värdena för varje 

nyckeltal. Detta resulterade i att mer än hälften av bolagen hade minst ett nyckeltal inom 

definitionen extremvärde. Då vi inte anser att ett ytterligt nyckeltal är tillräckligt för att 

sänka hela bolaget exkluderats ett bolag endast om det i mer är tre nyckeltal har ansetts 

som extremvärde. Detta reducerade vårt stickprov till 68 i Kontrollgruppen och 70 i 

Uppköpsgruppen. Studien omfattar därmed 7 olika nyckeltal för 138 bolag tillsammans 

kallad Testgruppen, totalt 966 datapunkter.  
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METODKRITIK  

Att renodla Logit modellen till en specifik bransch bedömer vi, liksom Barnes (1990), ha 

stärkt vårt resultat. Nackdelen är att en branschspecifik statistisk modell inte kan 

appliceras på andra sektorer mer än i utformningen.  

En svaghet i datainsamlingen är att två olika databaser har använts, Zephyr och 

Datastream. Problem har främst uppstått vid konstruktionen av Kontrollgruppen där 

sökningarna inte har kunnat matchas precist. Manuell korsreferering av 

industritillhörighet har varit nödvändig för att matchningen skall kunna anses tillräcklig. 

Datastreams informationsbortfall har också varit omfattande vilket har påverkat 

urvalet. Det skulle kunna finnas ett mörkertal då ingen rapporteringsskyldighet 

föreligger gentemot databasen.   

En aspekt vid utvärderingen av nyckeltalen är att även om de europeiska länderna har 

ett relativt harmoniserat regelverk för ekonomisk rapportering och börshandel så finns 

troliga skillnader som inverkar på Datastreams information. Olika redovisningsprinciper 

och inte minst valutaöversättningar kan ha påverkat siffrorna avsevärt. Eftersom vi rört 

oss inom noterade bolag kan dock förutsättas en viss standard och en minskad risk att 

bokföringen manipulerats vilket gör att vi anser detta endast har en marginell inverkan 

på studiens reliabilitet. Alla nyckeltal är relativa utom storleksmåttet och deras 

jämförbarhet bör därför inte påverkats nämnvärt.  

Hosmer & Lemeshow (2000) förespråkar stora stickprov på cirka 800 dataserier för att 

uppnå tillfredställande styrka i en Logit modell. Dataaccessen har gjort att vi har 

betydligt färre serier och vid analys av tidigare PE studiers omfattning återfinns 

liknande problem för mängden tillgänglig data. Att dessutom ytterligare reducera 

stickprovet genom att ta bort extremvärden kan ses som överdrivet och påverkar 

fördelningen mellan stratumen. Det är dock ett steg i Logit modellen och skulle 

stickprovet kompenserats med andra data hade det inte längre varit slumpmässigt. 

Vår uppdelning mellan tidperioderna A, B och C kan diskuteras. Tanken bakom 

uppdelningen är att period A och C skall definieras som lågkonjunktur och B som 

mellanperiod. Period A tillräknas ”IT-bubblan” och C ”Finanskrisen”. Bubblans inverkan 

på övriga branscher kan diskuteras och tillika hur långt efter effekterna påverkat PE 

investeringar. Däremot kan poängteras att resultatet inte ändras anmärkningsvärt om 

period A inkluderar/exkluderar 2003. Början av finanskrisen anser vi är allmänt 
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vedertagen till 2008 och vår Period C anses därmed korrekt. Vidare bör tilläggas att 

denna uppdelning endast kompletterar resultatet och bör ses mer som en del i 

utvärderingen av studien.   

Den tidigare forskningen baseras delvis på teorier kring all M&A verksamhet vilket kan 

ses som en brist vid överföringen till vårt område – PE. Som tidigare diskuterats är 

teorierna aldrig heltäckande utan fokuserar på olika motiv till företagsuppköp. Vi har 

därför försökt identifiera och använda teorier som är applicerbara på PE samt lagt störst 

vikt vid den tidigare forskningen som har fokus på just PE och inte generell M&A 

verksamhet. För att ytterligare säkerställa kvaliteten av våra källor har de främst 

hämtats ifrån välrenommerade och erkända tidskrifter genom vedertagna databaser.   
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RESULTAT  

Efter en sammanställning av Testgruppens nyckeltal testas dem i den logistiska 

regressionsmodellen. I detta avsnitt redovisas resultatet i de tre olika utvecklingarna av 

modellen där hänsyn tagits till signifikans och marknadsförhållanden. Tolkningen av 

resultatet stöds genomgående av Pallants SPSS Survival Manual 2004.  

LOGIT 1 

I detta test, kallat Logit 1, inkluderades samtliga 138 serier av samtliga nyckeltal för alla 

år. För fullständigt Regressionstest Logit 1 se Bilaga 4. Regressionen genererar mycket 

information men de enskilt mest intressanta resultaten är modellens jämförande värden 

visat i Tabell 3: 

TABELL 3. LOGIT 1 JÄMFÖRELSEVÄRDEN  

 n Förklaringsvärde Chi-Square Sig. -2 Log Likelihood 

Logit 1 138 55,10% 0,029 175,665 
 

Detta innebär att modellen korrekt kan förutsäga ett målbolag med 55,1 procents säkerhet, 

vilket inte från ett statistiskt perspektiv är tillfredsställande. Hair, Black, Babin, Anderson & 

Tatham (2006) förespråkar att en regressionsmodell bör ha ett förklaringsvärde som är 

25 % bättre än slumpen för att visa på ett signifikant samband. Då vårt stickprov blivit 

reducerat av extremvärden innebär det för oss att modellen bör nå 63,4 % – 

Uppköpsgruppen/Testgruppen multiplicerat med 1,25, (70/138)*1,25. I den logistiska 

regressionsmodellen ingår även Omnimbus test och test av -2 Log Likelihood som 

främst används för att jämföra modellerna. Logit 1 har en Chi-Square signifikans på 

0,029 och -2 Log Likelihood på 175,665. Här önskas Chi-Square signifikans under 0,05 

och ju lägre -2 Log Likelihood desto bättre modell.  

Det är även intressant att studera nyckeltalens inbördes Wald-värde, signifikans, 

logistiska regressionskoefficient B samt exponenten av denna variabel, Exp(B). Dessa 

redovisas i Tabell 4 på nästa sida. Ju högre Wald-värde desto mer bidrar variabeln till 

modellens förklaringsvärde. Signifikansen, p-värdet, bör vara så låg som möjligt. Exp(B) 

representerar hur mycket en ökning av respektive nyckeltal förändrar oddsen, B, att 

bolaget placeras korrekt i Uppköps- eller Kontrollgruppen. Tillexempel är det 4,263 

gånger större chans att företaget blir uppköpt om förhållandet mellan fria kassaflöden 

och totala tillgångar, FCFTA, ökar med en procentenhet. Då Exp(B) är under 1 för MTBV 
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och LOGS variablerna, 0,828 respektive 0,865, innebär det ett omvänt förhållande att 

chansen för uppköp minskar om dessa variabler går upp. Alltså ökar chansen för uppköp 

då företaget har högre ROCE, FCFTA, LR, FATA och LIQGD men minskar vid höga MTBV 

och LOGS. Till detta hör variabelns signifikans vilket används vid utvärderingen av 

resterande värden. I Logit 1 modellen observeras genomgående dålig signifikans utom 

möjligtvis för variablerna MTBV, FCFTA och LR på 0,009, 0,253 respektive 0,101.  

TABELL 4. LOGIT 1 - NYCKELTALENS SEPARATA VÄRDEN 

Variabler i Modellen 

    B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Logit 1 ROCE ,004 ,008 ,313 1 ,576 1,004 

MTBV -,188 ,072 6,858 1 ,009 ,828 

FCFTA 1,450 1,270 1,304 1 ,253 4,263 

LR ,012 ,007 2,697 1 ,101 1,012 

LOGS -,145 ,229 ,399 1 ,528 ,865 

FATA ,562 1,090 ,266 1 ,606 1,754 

LIQGD ,124 ,424 ,085 1 ,770 1,132 

Constant ,345 1,558 ,049 1 ,825 1,412 

 

Man kan se att variablernas Wald-värde som visar hur mycket den bidrar till modellen 

korrelerar med signifikansen till att MTBV, FCFTA och LR tycks vara viktiga med 

Wald-värden över 1.   

LOGIT 2 

I detta steg testas variablerna individuellt och i olika konstellationer för att optimera 

resultatet. För fullständigt Regressionstest Logit 2 se Bilaga 5. Tabell 5 visar en 

sammanfattning av variablerna med värden då det genomförts en individuell regression 

för varje nyckeltal inkluderande alla 138 serier:  

TABELL 5. SAMMANFATTNING INDIVIDUELL LOGISTISK REGRESSION 

Variabler i Modellen 

    B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

 ROCE ,001 ,006 ,063 1 ,802 1,001 

MTBV -,165 ,070 5,616 1 ,018 ,848 

FCFTA 1,232 1,108 1,235 1 ,266 3,428 

LR ,009 ,006 2,616 1 ,106 1,009 

LOGS ,060 ,199 ,091 1 ,762 1,062 

FATA ,713 ,975 ,535 1 ,464 2,041 

LIQGD -,112 ,378 ,088 1 ,767 ,894 

Constant ,345 1,558 ,049 1 ,825 1,412 
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ROCE visar låg signifikans och Wald-värde samt en Exp(B) nära 1 och har därmed 

genomgående dåliga värden. Detta indikerar att modellens förklaringsvärde kan 

förbättras om ROCE exkluderas. Pallant (2004) menar konsekvent att en Logit modell 

med relativt många förklarande variabler i relation till stickprovsstorlek kan tjäna på att 

vissa exkluderas.  Logit 2 testet inkluderar därmed samtliga nyckeltal utom ROCE för 

138 serier för alla år. Modellens jämförande värden, visas nedan i Tabell 6: 

TABELL 6. LOGIT 2 JÄMFÖRELSEVÄRDEN 

 n Förklaringsvärde Chi-Square Sig. -2 Log Likelihood 

Logit 2 138 62,30% 0,018 175,974 
 

Logit 2 modellen förutsäger ett målbolag korrekt med 62,3 procents säkerhet. Logit 2 

ger därmed ett klart bättre förklaringsvärde än Logit 1 men fortfarande under vårt mål 

på 63,4 %. Logit 2 har en Chi-Square signifikans på 0,018 och -2 Log Likelihood på 

175,974.  

TABELL 7. LOGIT 2 - NYCKELTALENS SEPARATA VÄRDEN 

Variabler i Modellen 

    B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Logit 2 MTBV -,179 ,069 6,744 1 ,009 ,836 

FCFTA 1,687 1,188 2,015 1 ,156 5,401 

LR ,010 ,007 2,416 1 ,120 1,011 

LOGS -,100 ,214 ,216 1 ,642 ,905 

FATA ,628 1,083 ,336 1 ,562 1,875 

LIQGD ,062 ,408 ,023 1 ,880 1,063 

Constant ,089 1,488 ,004 1 ,953 1,093 

 

Man kan observera att signifikansen har förbättrats för variablerna FCFTA och LR, till 

0,156 respektive 0,12. MTBV har oförändrad signifikans medan LOGS, FATA och 

LIQGD: s signifikans ar förändrade men fortsatt dåliga. Exp(B) har också förändrats men 

tendenserna är desamma – MTBV och LOGS är under 1 medan övriga variablers 

uppköpschans ökar om variabeln ökar. MTBV: s och LR: s Wald-värden har minskat 

medan FCFTA: s Wald-värde har ökat.   

LOGIT 3 ABC 

Logit 3 testen inkluderar samma nyckeltal som Logit 2, men testar variablerna i olika 

tidsperioder – A, B och C. För fullständigt regressionstest Logit 3A till C se Bilaga 6 till 8. 

Resultatet redovisas gemensamt för Logit 3 A, B och C efter en respektive beskrivning i 
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text, se Tabell 8 och Tabell 9 nedan. För bättre överblick redovisas Logit 1 och 2: s 

jämförelsevärden igen i Tabell 8.  

LOGIT 3A, år 2000 till och med 2003, inkluderar sammanlagt 60 bolag ur Testgruppen 

och ger ett förklaringsvärde på 60 %. MTBV är enda nyckeltal med signifikans, på 0,069, 

och övriga har avsevärt sämre värden, alla över 0,454. MTBV har även högt Wald-värde. 

Chi-Squares signifikansen är låg och ligger på 0,392 medan modellens -2 Log Likelihood 

är 76,895 och därmed bättre än både Logit 1 och 2. 

LOGIT 3B, år 2004 till och med 2007, inkluderar sammanlagt 54 bolag ut Testgruppen 

och ger ett förklaringsvärde på 68,5 %. Inom denna tidsperiod visar inte MTBV någon 

signifikans med 0,577 och bidrar inte till modellens förklaringsvärde enligt Wald-värdet 

på 0,311. Däremot visar LR, FATA samt LIQGD relativt tillfredsställande signifikans på 

0,144, 0,154 respektive 0,164. Wald-värdena är dessutom förbättrade till 2,13, 2,032 

respektive 1,934. Chi-Squares signifikansen är bra och ligger på 0,125 samt att 

modellens -2 Log Likelihood är 64,785 och därmed bättre än samtliga tidigare test. 

LOGIT 3C, år 2008 till och med 2010, inkluderar sammanlagt endast 24 bolag ut 

Testgruppen men ger klart bäst förklaringsvärde på 79,2 %. Inom denna tidsperiod 

visar MTBV återigen bättre signifikans med 0,193 och bidrar till modellens 

förklaringsvärde enligt Wald-värdet på 1,696. Vidare visar FCFTA och LIQGD 

tillfredsställande signifikans på 0,123 respektive 0,127. Wald-värdena är dessutom höga 

på 5,82 respektive 2,325. Chi-Squares signifikansen samt att modellens 

-2 Log Likelihood är klart bäst av Logit 3 modellerna på 0,017 respektive 17,836.  

TABELL 8. JÄMFÖRELSEVÄRDEN 

 N Förklaringsvärde Chi-Square Sig. -2 Log Likelihood 

Logit 3A 60 60% 0,392 76,895 

Logit 3B 54 68,50% 0,125 64,785 

Logit 3C 24 79,20% 0,017 17,836 

 

 N Förklaringsvärde Chi-Square Sig. -2 Log Likelihood 

Logit 1 138 55,10% 0,029 175,665 

Logit 2 138 62,30% 0,018 175,974 

 

 



32 
 

 

TABELL 9. LOGIT 3 A, B & C 

Variabler i Modellen 

    B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Logit 3A MTBV -,155 ,085 3,309 1 ,069 ,857 

FCFTA 1,556 2,079 ,560 1 ,454 4,738 

LR ,003 ,010 ,067 1 ,795 1,003 

LOGS -,026 ,360 ,005 1 ,942 ,974 

FATA -1,158 1,973 ,344 1 ,557 ,314 

LIQGD ,235 ,598 ,155 1 ,694 1,266 

Logit 3B MTBV -,080 ,144 ,311 1 ,577 ,923 

FCFTA 2,110 1,942 1,180 1 ,277 8,247 

LR ,020 ,014 2,130 1 ,144 1,021 

LOGS -,254 ,326 ,609 1 ,435 ,776 

FATA 2,622 1,839 2,032 1 ,154 13,766 

LIQGD -1,079 ,776 1,934 1 ,164 ,340 

Logit 3C MTBV -1,557 1,195 1,696 1 ,193 ,211 

FCFTA 8,985 5,820 2,384 1 ,123 7985,125 

LR -,002 ,016 ,019 1 ,889 ,998 

LOGS ,495 ,893 ,307 1 ,580 1,640 

FATA ,890 3,247 ,075 1 ,784 2,435 

LIQGD 7,111 4,664 2,325 1 ,127 1225,599 
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ANALYS  

Avsnittet inleds med en analys av modellernas jämförelsevärden. Därefter går analysen 

igenom teorierna och redogör för Logit 1 till Logit 3C:s skillnader och likheter. Dessa 

analyseras och jämförs med resultatet från tidigare forskning.  

Förklaringsvärdet av att förutse målbolag på den europeiska tillverkningsmarknaden är 

sämst för Logit 1 på endast 55,1 % jämfört med övriga på minst 60 %. Ställs 

förklaringsvärdet mot Hair et al: s (2006) krav på 1,25 gånger slumpen är endast 

Logit 3B och C tillräckligt starka. Det vill säga att modellen bättre förutser målbolag 

under mellanperioden, B, och finanskrisen, C. Då enda skillnaden i data mellan Logit 1 

och 2 är att ROCE exkluderats är det förvånande att resultatet är avsevärt bättre och 

nästan når Hair et al: s (2006) krav. Statistiskt förvånande är också att Logit 3C med sitt 

låga antal dataserier, 24, ändå har bäst förklaringsvärde på nästan 80 %, klart lägst 

-2 Log Likelihood på knappt 18 och samtidigt bäst Chi-Square signifikans mellan 

modellerna, 0,017. 

BYTE AV INEFFEKTIV LEDNING Den initiala Logit 1 modellen ger liten guidning för att 

förutsäga målbolag på den europiska marknaden och då ROCE exkluderats förbättras 

möjligheterna genomgående. Detta indikerar att ROCE försämrar modellen och möjligen 

inte mäter önskat karaktärsdrag hos bolagen inom tillverkningsindustrin. ROCE: s 

Wald-värde, signifikans och Exp(B) har, som diskuterats, varit orsaken till 

exkluderingen men även genom en trial-and-error metod var resultatet aldrig bättre än 

när variabeln exkluderades. Teorin att PE investerare köper bolag som har ineffektiv 

ledning styrks därför inte genom just vår studie. En möjlig anledning till detta är att vårt 

nyckeltal ROCE inte är representativt för ändamålet och inte återspeglar ledningens 

förmåga inom tillverkning. Andra variabler hade kanske gett bättre vägledning. 

Monroe & Simkowitz (1971) finner tillexempel att låg utdelning karaktäriserar målbolag 

för amerikanska konglomerat men Spuma et al (1995) finner ett helt motsatt resultat 

vid utköp från börsen. Lärdomarna från tidigare forskning tyder på att ledningens 

prestation är svår att mäta och påverkas av olika situationer. Hypotetiskt kan olika 

räntabilitetsmått, utdelningar eller marginaler användas men då olika forskning stöder 

olika resultat är det inget som kan sägas med säkerhet eller konsekvent över tid. Vår 

studie visar dock att just ROCE gav sämre resultat om den inkluderades.  
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UNDERVÄRDERING AV BOLAGET En vedertagen och testad teori är som beskrivet att PE 

firmor söker relativt billiga investeringar, undervärderade tillgångar. Teorin om 

undervärderade bolag finner vi stöd för både genom vår studie och tidigare forskning. 

Teorins koppling till vårt nyckeltal är stark och det finns etablerade metoder för att 

approximera över/undervärdering. MTBV och P/E-tal har genom tillexempel 

Spuma et al (1995), Barnes (1990) och Powell (1997) argumenterats för och varit goda 

mätningar av företagsvärdering och bidragit till modellernas förklaringsvärde. Vår 

studie adderar till denna forskning då MTBV tycks vara signifikant viktigt för modellen 

med höga Wald-värden. Exp(B) är konsekvent under 1 och visar på att mindre MTBV, 

det vill säga relativt undervärderade bolag, motiverar uppköp inom 

tillverkningsindustrin. Dock kan man observera skillnader i Wald-värden och signifikans 

mellan olika tidsperioder, Logit 3A och C jämfört med Logit 3B. Teoretiskt kan detta 

förklaras av marknadsläget då MTBV saknar signifikans och Wald-värde under vår 

definierade mellanperiod. Det vill säga att tendensen innebär är att MTBV har större 

betydelse under lågkonjunkturer jämfört med andra marknadslägen. Detta kan ses som 

att aktiemarknaden agerar för kortsiktigt eller att PE firmors fokus på market timing8 

avtar under mellanperioder i marknadsläget.  

FRIA KASSAFLÖDEN Våra tester finner ett visst stöd för att teorin om Fria kassaflöden 

stämmer och motiverar uppköp även inom europeisk tillverkningsindustri. Ett högt 

Wald-värde för Logit 1 och 2 visar att variabeln är viktig men utan önskvärd signifikans i 

Logit 1. Genomgående visar även modellerna att större flöden ökar PE firmors 

motivation för uppköp, indikerat av höga Exp(B)-värden. De fria kassaflödenas påverkan 

tycks även ha ökat med tiden genom att samtliga värden har förbättrats konsekvent från 

Logit 3A till C. Logit 3C: s extremt höga Exp(B) på nästan 8000 tyder på att de fria 

kassaflödens var näst intill direkt avgörande för PE firmorna under finanskrisen. Då 

skall man dock komma ihåg att Logit 3C har liten stickprovsstorlek vilket försämrar 

styrkan i resultatet och vi anser att vi inte kan säga mer än att skillnader kan observeras. 

Liksom Barnes (1990) antydde om sin studie kan den djupa krisen ha givit ett 

snedvridet resultat som inte är representativt.  

Vår studie har inte heller tagit hänsyn till hur kassaflödena förändrats över tiden. 

SVCA (2010b) förespråkar att riskkapitalister söker mogna bolag, etablerade på sin 

                                                        
8 En spekulativ approach till aktieinvesteringar som försöker förutse riktningen för en aktiekurs  
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marknad, och det hade därför varit intressant att studera flödena på flerårsbasis.  

Powell (1997) trycker också på en risk för att om komplexa beräkningar kring fria 

kassaflöden används blir det snarare en approximering av företagets prestation och inte 

en utvärdering av möjligheterna att generera kassaflöden till räntebetalningar och 

amorteringar.   

SKULDSÄTTNING Våra tester finner inget stöd för teorin att tillverkningsbolag med låg 

skuldsättning har större sannolikhet att bli uppköpta. Medan Laurentius et al (1989) och 

Le Nadant & Perdreau (2006) stödjer ett sådant samband tyder snarare våra Exp(B) 

över 1 för Logit 1 och 2 att ökad skuldsättning motiverar uppköp. Dock väldigt 

marginellt, endast knappt över 1, men resultatet är relativt säkert tack vare god 

signifikans och variabeln bidrar till modellen enligt höga Wald-värden. Vi observerar 

också att dessa förhållanden skiftar beroende på konjunkturläge. Under våra definierade 

kriser i Logit 3A och C har variabeln LR varken signifikans eller höga Wald-värden och 

Logit 3C är det enda testet som visar Exp(B)<1 och därmed ens antyder liknande 

resultat som och Laurentius et al (1989) och Le Nadant & Perdreau (2006). Olika 

skuldsättning tycks vara viktigt för PE investerare men små skillnader påverkar ändå 

inte drastiskt deras beslut att köpa eller inte. Möjligen påverkar skuldsättningen istället 

andra faktorer som tillexempel PE investerarens finansiering eller avkastningskrav på 

investeringen, något som inte mätts i vår studie. Olika konjunkturlägen ger dessutom 

olika resultat men vi kan inte, genom denna studie, med säkerhet säga om hög eller låg 

skuldsättning i sig motiverar uppköp under dessa marknadslägen. Resultatet skiljer sig 

möjligen också från tidigare forskning på grund av att den fokuserat på andra 

marknader och/eller industrier. 

STORLEK Teorin om storlek visar genom vår studie en låg signifikans och Wald-värde för 

samtliga Logit modeller. Däremot tyder den konsekvent på att mindre bolag oftare är 

attraktiva uppköpsmål då Exp(B) är under 1 för alla test utom Logit 3C. Teorin om att PE 

investerare i högre grad är intresserade av småbolag har dock fått starkare stöd i flera 

tidigare studier. Tillexempel tyder Monroe & Simkowitzs (1971) och Brar et al: s (2007) 

resultat på detta samband. Båda dessa studier är större än vår och inkluderar andra 

eller flera branscher. Detta skulle kunna vara en av förklaringarna till att inte teorin om 

storlek är lika stark i vår studie inom europeisk tillverkningsindustri. Även om 

storlekens betydelse varierar mellan modellerna så går det inte koppla resultatet till 
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teorin med någon säkerhet. Eventuellt finns mer representativa nyckeltal för storleken 

hos tillverkande bolag, tillexempel maskinpark, orderingång eller marknadsandel.  

TILLGÅNGSTYPER Teorin om tillgångstyper har ett relativt lågt Wald-värde i samtliga av 

våra Logitmodeller. Av modellerna är det Logit 3B som visar upp det högsta 

förklaringsvärdet med ett Wald-värde på 2,032. Detta skulle tyda på att under 

mellanperioder utan lågkonjunktur får tillgångsklasserna ökad betydelse för PE 

investerare. Skillnaden är dock inte markant och det ska inte dras för stora slutsatser 

mellan variabelns Wald-värde mellan Logit 3 A, B och C. Att inte FATA får ett högre 

Wald-värde kan ha flera orsaker. Efter en genomgång av Testgruppen observerade vi att 

samtliga nyckeltal hade ett värde relativt nära 1, det vill säga en stor andel av de totala 

tillgångarna var fasta tillgångar. Tillverkningsindustrin tycks genomgående uppvisa en 

hög andel fasta tillgångar vilket gör att målbolagen och Testgruppen är homogen och har 

i stort sätt samma tillgångsklasser. En genomgående låg Exp(B) visar också att en liten 

förändring av nyckeltalet inte ger något ökat förklaringsvärde för FATA i våra modeller. 

Ambrose & Megginson (1992) visar dock i sin studie att det finns ett samband mellan 

målbolag och fasta tillgångar. Detta beror troligtvis på att de i sin undersökning hade 

med fler branscher i sin studie. Vidare så analyserade Ambrose & Megginson (1992) inte 

PE investerare utan hade med alla typer av investerare, strategiska som finansiella, 

vilket kan ha påverkat resultatet. 

OBALANS MELLAN TILLVÄXT & RESURSER Analysen kring teorin om Obalansen mellan tillväxt 

och resurser är relativt komplex. Man bör ställa sig frågan om LIQGD mäter det vi önskar 

samt varför den visar så pass olika signifikans, Wald-värden och Exp(B) i olika 

tidsperioder?  

Vi använder, liksom Palepu (1986), den treåriga försäljningstillväxten och likviditeten 

vid vår konstruktion av dummy variabeln, LIQGD. Vi definierar höga/låga värden på 

samma vis men Palepu involverar även kapitalstrukturen som en del i sin 

approximering av denna obalans. Att låta endast likviditet, utan kapitalstrukturen, 

representera resurserna i vår LIQGD kan diskuteras främst av denna anledning. Dock 

ansåg vi att kapitalstrukturens inverkan fångades in genom en ren variabel i LR och 

detta skulle inte behöva involveras i vår LIQGD. Dessutom menar teorin på en potentiell 

tillväxt vilket möjligtvis inte representeras av ett historiskt mått i den treåriga 

försäljningstillväxten. En korrekt approximering bör kanske vara en prognostiserad 
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branschtillväxt eller mer fundamental analys av tillväxtpotentialen. Även om LIQGD inte 

mäter korrekt visar den ett intressant resultat där skillnaderna är påtagliga.  

Att Exp(B) är nära 1 i Logit 1 och 2 samt under 1 i Logit 3A och B tyder på att 

motivationen för uppköp minskar om företagets LIQGD-värde går från 1 till 0, allt annat 

lika. Alltså hade fler bolag i Uppköpsgruppen hög tillväxt och hög likviditet eller låg 

tillväxt och låg likviditet. Exp(B) skjuter därefter enormt i höjden till Logit 3C till ett 

värde på över tusen. Man skall komma ihåg att dummyn är kategorisk och endast antar 

värdena 1 eller 0. En ändring i variabeln är därmed relativt stor. Att chansen för uppköp 

ökar markant om företagets LIQGD-värde går från 0 till 1, allt annat lika, är inte lika 

anmärkningsvärt i en kategorisk variabel. Det intressanta är den plötsliga skillnaden 

mellan Logit 3B och Logit 3C: s Exp(B)-värden när både testerna har höga Wald-värden 

till bra signifikans. Mellanperioden, B, tycks värdera en obalans som negativt för uppköp 

medan motsatt gäller för finanskrisen, C. Samtidigt finns ingen signifikans i period A som 

konjunkturmässigt likställs med period C. Man kan argumentera för att det rör sig om 

olika typer av kriser och att en obalans mellan tillväxt och resurser inte värderades lika 

under en kris karaktäriserad av övertro, A, som under en kris karaktäriserad av brist på 

förtroende, C. Under en antagen mellanperiod värderas det dessutom omvänt och ser 

hellre en balans. Sammanfattningsvis ger LIQGD lite guidning för att avgöra om bolag 

står inför att bli uppköpt. 
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SLUTSATS 

Studiens syfte var att undersöka om man med hjälp av en logistisk regressionsmodell 

byggd på finansiella nyckeltal kan avgöra om ett europeiskt börsnoterat tillverkningsbolag 

är aktuellt för att bli uppköpt av Private Equity investerare. 

Tidigare forskning som analyserat M&A verksamhet har visat att det under vissa 

tidsperioder och på vissa marknader och branscher finns samband mellan olika 

finansiella nyckeltal och företag som blivit uppköpta. Vi fann visst stöd för att detta 

också gällde för bolag på den europeiska tillverkningsmarknaden. Resultatet skiljer sig 

dock i signifikans och förklaringsvärde beroende på vilken period och nyckeltal vi 

analyserat. 

Vi har observerat att rådande konjunkturläge tycks förändra hur väl nyckeltalen bidrar 

till modellernas förklaringsvärde och därmed verkar PE firmors investeringsmotiv 

ändras även över relativt korta tidsperioder. Tendensen var att lågkonjunktur tycktes 

öka vikten av undervärderade bolag och minska vikten av bolagens kapitalstruktur. Fria 

kassaflöden tycks ha ökat i inflytande över vår tidsperiod oavsett marknadsläge. 

Däremot är inte dessa resultat förenade med tillräcklig signifikans och styrka för att vi 

skall kunna dra några säkra slutsatser annat än att skillnader tycks förekomma.  

Sammanfattar vi våra modeller tyder det på att ett attraktivt uppköpsbolag inom den 

europeiska tillverkningsindustrin bör ha ett lågt marknadsvärde jämfört med bokfört 

värde samt ha starka fria kassaflöden jämfört med totalt kapital. Kapitalstrukturen tycks 

vara viktig för modellen men små skillnader ändrar inte själva beslutet att investera 

eller inte, men möjligen andra, ej mätta, faktorer som avkastningskrav eller finansiering 

av köpet. Tillverkningsbolagens tillgångstyper och storlek är inte viktiga i sig själva. 

Dock bör tilläggas att främst tillgångstypernas fördelning haft relativt liten varians inom 

Testgruppen och storleken kanske respresenteras bättre av andra nyckeltal. En obalans 

mellan tillväxt och resurser tycktes variera i inflytandet på PE investerare beroende på 

marknadsläge men visade inget konsekvent resultat eller signifikans.  
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FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING  

Vi anser att de utarbetade teorierna har relativt lågt förklaringsvärde. Ett lågt 

förklaringsvärde beror troligtvis främst på svårigheten i att koppla finansiella nyckeltal 

till teorin. Monroe & Simkowitz (1971) menar att det finns en rad är icke finansiella 

variabler som bättre skulle kunna kopplas till teorierna. Kanske skulle en modell med 

fler mjuka värden som tillexempel; förtroende och track reckord bättre belysa några av 

teorierna. Vi ser detta som ett av de intressantaste förslagen till fortsatt forskning.  
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BILAGA 1 INKLUDERADE BÖRSER  

Zephyr Börser Land  

Aim Italia  Italien  

Aktietorget  Sverige  

Athens Stock Exchange  Grekland  

Barcelona Stock Exchange  Spanien  

Berlin Stock Exchange  Tyskland  

Bratislava Stock Exchange  Slovakien  

Bremen Stock Exchange  Tyskland  

Bucharest Stock Exchange  Rumänien  

Budapest Stock Exchange  Ungern  

Bulgarian Stock Exchange  Bulgarien  

Cyprus Stock Exchange  Cypern  

Düsseldorf Stock Exchange  Tyskland  

Euronext Amsterdam  Holland  

Euronext Brussels  Belgien  

Euronext Lisbon  Portugal  

Euronext Paris  Frankrike  

Frankfurt Stock Exchange  Tyskland  

Hamburg Stock Exchange  Tyskland  

Hannover Stock Exchange  Tyskland  

Irish Stock Exchange  Irland  

Istanbul Stock Exchange  Turkiet  

Italian Stock Exchange  Italien  

Lisbon Stock Exchange  Portugal  

Ljubljana Stock Exchange  Slovenien  

London AIM Stock Exchange  UK 

London Stock Exchange  UK 

Luxembourg Stock Exchange  Luxembourg 

Lyon Stock Exchange  Frankrike  

Madrid Stock Exchange  Spanien  

Malta Stock Exchange  Malta  

Mercado Alternativo Bursatil Spanien  

Mercato Alternativo del Capitale Italien  

Munich Stock Exchange  Tyskland  

Nasdaq OMX Copenhagen  Danmark  

Nasdaq OMX Helsinki Finnland  

Nasdaq OMX Iceland  Island  

Nasdaq OMX Riga Lettland  

Nasdaq OMX Stockholm Sverige  

Nasdaq OMX Tallin Estland  

Nasdaq OMX Vilnius  Litauen  

Nordic Growth Market  Sverige  

Paris Alternext Frankrike  

Paris Stock Exchange  Frankrike  

PLUS Markets UK 

Prague Stock Exchange  Tjeckien  

RM-Systém Tjeckien  

Romanian RASDAQ Romänien  

Sharemark Stock Exchange  UK 

Stockholm New Market  Sverige  

Stuttgart Stock Exchange  Tyskland  
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The National Stock Exchange of Lithuania  Litauen  

Ukrainian First Securities Trading System  Ukraina  

Ukrainian Stock Exchange  Ukraina  

Valencia Stock Exchange  Spanien  

Vienna Stock Exchange  Österrike  

Warsaw Stock Exchange  Polen  

XETRA Stock Exchange  Tyskland  

 

Datastream Börser  Land  

Athens  Grekland 

Belgrade  Serbien  

Berlin  Tyskland  

Bratislava  Slovakien  

Bremen  Tyskland  

Brussels Terme Belgien  

Buchrest  Rumänien  

Budapest Stock Exchange  Ungern 

Copenhagen Stock Exchange  Danmark 

Cyprus  Cypern 

Dublin Stock Exchange Irland  

Dusseldorf  Tyskland  

Euronext Amsterdam  Nederländerna  

Euronext Brussels Belgien  

Euronext Lissbon Portugal  

Euronext Paris Frankrike 

Frankfurt Tyskland  

Hamburg Tyskland  

Hanover  Tyskland  

Helsinki Stock Exchange Finnland  

Iceland Island  

Istanbul Turkiet  

Lithuania  Lettland  

Ljubljana  Slovenien 

London PLUS Market  UK 

London Stock Exchange UK 

Luxembourg  Luxenburg  

Lyon Stock Exchange Frankrike  

Madrid Stock Exchange Spanien  

Malta  Malta  

Marseilles Stock Exchange Frankrike  

Milan Stock Exchange Italien  

Munich Stock Exchange Tyskland  

New Europé  Nasdaq Europé 

Prague Stock Exchange Tjeckien  

Riga Stock Exchange Lettland  

Stockholm Stock Exchange Sverige  

Tallin Stock Exchange Estland  

Valencia Stock Exchange  Italien  

Vienna Stock Exchange  Österrike  

Warsaw Stock Exchange Polen  

Xetra Stock Exchange UK 
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BILAGA 2. INKLUDERADE INDUSTRIKODER 

1992 UK Standard Industry Classification  

15XXX Manufacture of food products and beverages  

16XXX Manufacture of tobacco products  

17XXX Manufacture of textiles  

18XXX Manufacture of veering apparel dressing and dyeing of fur  

19XXX Tanning and dressing of leather; Manufacture of luggauge handbags saddlery harness and footwear  

20XXX Manufacture of wood and products of wood and cork, exceot furniture, manufacture of articles of straw and 

plaiting materials  

21XXX Manufacture of pulp, paper and paper products, publishing and printing  

23XXX Manufacture of coke, refined petroleum products and nuclear fuel  

241XX Manufacture of basic chemicals  

242XX Manufacture of pesticides and other agro-chemical products 

243XX Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing inks and mastics 

245XX Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations, perfumes and toilet preparations 

246XX Manufacture of other chemical products 

247XX Manufacture of man-made fibres 

25XXX Manufacture of rubber and plastic products  

26XXX Manufacture of other non-metallic mineral products  

27XXX Manufacture of basic materials  

28XXX Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment  

29XXX Manufacture of machinery and equipment not elsewhere classified  

30XXX Manufacture of office machinery and computers  

31XXX Manufacture of electrical machinery and apparatus not elsewhere classified 

32XXX Manufacture of radio, television and communication equipment and apparatus  

33XXX Manufacture of medical, precision and optical instruments, watches and clocks  

34XXX Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers  

35XXX Manufacture of other transport equipment  

36XXX Manufacture of furniture, manufacturing not elsewhere classified 
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BILAGA 3. NYCKELTAL TESTGRUPPEN 
Bolag ÅR ROCE MTBV FCFTA LR LOGS FATA LIQGD  GRUPP 

ADCON TELEMETRY AG 2003 -36,67 0,63 0,01 23,97 4,18 0,38 0 Uppköpsgrp 

AES LABORATOIRES GPE 2003 29,33 2,60 0,23 12,28 4,85 0,91 0 Uppköpsgrp 

APEM 2006 9,51 1,72 -0,09 2,94 4,81 0,94 0 Uppköpsgrp 

AUSTRIA EMAIL AG 2003 18,51 -31,18 0,00 101,81 4,69 0,99 0 Uppköpsgrp 

AUSTRIA HAUSTECHNIK 2002 5,92 1,19 0,08 52,57 5,08 0,88 0 Uppköpsgrp 

BIONOSTICS PLC. 2007 -68,96 1,71 0,08 60,56 4,15 0,38 0 Uppköpsgrp 

BLYDENSTEIN-WILLINK NV 2006 10,24 1,40 0,02 20,86 4,42 1,00 0 Uppköpsgrp 

BORSODCHEM RT 2006 7,93 1,29 -0,05 32,44 8,24 0,99 0 Uppköpsgrp 

BRITISH VITA PLC. 2005 13,85 1,34 0,00 14,08 5,98 0,85 0 Uppköpsgrp 

BURNDENE INVS.PLC. 2004 19,78 1,20 0,13 15,87 5,20 1,00 0 Uppköpsgrp 

CELANESE AG 2003 7,92 0,59 0,01 23,37 6,64 0,81 0 Uppköpsgrp 

CESAR 2010 -5,60 0,63 0,28 37,93 4,60 0,95 0 Uppköpsgrp 

CONSTANTIA PACKAGING AG 2009 8,07 0,98 -0,01 57,75 6,32 0,95 1 Uppköpsgrp 

DECEUNINCK ECH 2008 4,09 0,42 0,03 53,45 5,82 0,95 0 Uppköpsgrp 

DELFT INSTRUMENTS NV 2004 10,88 1,28 -0,05 14,48 5,37 0,74 0 Uppköpsgrp 

DUC 2000 -58,05 2,89 -0,14 51,01 4,88 1,00 1 Uppköpsgrp 

EDSCHA 2002 9,31 1,00 0,03 58,06 5,90 0,67 1 Uppköpsgrp 

ENERGY TECHNIQUE PLC. 2001 -128,65 2,57 0,01 27,59 4,10 1,00 1 Uppköpsgrp 

ESSELTE AB 2002 3,45 0,65 -0,01 52,75 7,04 0,84 0 Uppköpsgrp 

EXPRO INTL.GP.PLC. 2008 12,12 3,28 -0,02 40,78 5,72 0,60 1 Uppköpsgrp 

FERRETTI 2002 18,04 8,54 0,01 54,53 5,42 0,84 0 Uppköpsgrp 

FINNVEDEN AB 2004 5,41 1,08 0,01 52,48 6,67 0,84 0 Uppköpsgrp 

FIRTH RIXSON PLC. 2002 3,61 0,51 -0,04 39,58 5,36 0,78 0 Uppköpsgrp 

FPEE 2003 28,98 2,55 0,11 9,34 4,82 0,98 0 Uppköpsgrp 

GEVEKE NV 2002 7,95 1,22 -0,01 52,99 6,02 0,79 1 Uppköpsgrp 

GRAMMER AG 2001 10,66 1,39 -0,01 82,27 5,83 0,87 1 Uppköpsgrp 

GROUPE PHILIPPE BOSC 2002 39,86 5,05 0,00 2,64 4,41 0,91 0 Uppköpsgrp 

GUALA CLOSURES 2008 4,46 1,47 -0,01 58,91 5,51 0,55 0 Uppköpsgrp 

HERLITZ AG 2002 -33,93 -0,10 0,00 120,49 5,64 0,98 0 Uppköpsgrp 

HILL STATION PLC. 2008 -69,84 1,20 0,03 45,51 3,96 0,65 1 Uppköpsgrp 

HTL-STREFA SA 2009 15,45 0,55 -0,04 45,80 5,15 0,72 1 Uppköpsgrp 

IFCO SYSTEMS 2003 -1,26 0,06 0,01 53,05 5,60 0,67 0 Uppköpsgrp 

IMV TECHNOLOGIES 2007 10,19 2,27 -0,01 57,93 4,57 0,90 1 Uppköpsgrp 

INDUSTRIAL CNTL.SVS.PLC. 2000 0,32 3,07 -0,01 32,18 4,84 1,00 0 Uppköpsgrp 

INVEST E SVILUPPO 2007 -28,14 1,50 0,52 10,41 4,60 1,00 1 Uppköpsgrp 

JIL SANDER AG 2005 -15,00 3,87 0,04 80,34 5,12 0,88 0 Uppköpsgrp 

KAROLIN MACHINE TOOL AB 2007 3,62 2,62 0,00 52,20 6,20 0,61 0 Uppköpsgrp 

KIEKERT 2000 16,25 1,71 0,03 38,10 5,80 1,00 0 Uppköpsgrp 

KOMPAN A/S 2005 -11,17 3,27 0,01 35,49 5,87 0,84 0 Uppköpsgrp 

LABEYRIE 2002 19,67 3,85 -0,03 28,34 5,31 0,87 0 Uppköpsgrp 

LEGRAND 2001 9,81 4,43 0,02 64,02 6,45 0,80 1 Uppköpsgrp 

MARIE BRIZARD 2000 5,96 1,58 0,02 63,58 5,34 0,66 0 Uppköpsgrp 

MATUSSIERE FOREST SA 2005 -35,24 0,20 -0,04 176,15 5,57 0,78 0 Uppköpsgrp 

MAYBORN GROUP PLC. 2006 40,83 6,71 -0,01 47,86 4,94 0,87 0 Uppköpsgrp 

MCGREGOR FASHION GP.NV 2006 14,43 4,51 0,03 43,13 4,93 0,75 0 Uppköpsgrp 

NEDSCHROEF HOLDINGS KON. 2007 18,23 2,01 -0,04 17,11 5,62 0,99 0 Uppköpsgrp 

NEOCHIMIKI INDL.& COML. 2008 30,61 2,49 0,18 23,63 5,67 0,93 1 Uppköpsgrp 

NERGECO 2001 15,30 2,76 -0,23 33,15 4,44 0,90 1 Uppköpsgrp 

NEW SKIES SATELLITES 2004 1,24 0,94 0,01 0,00 5,27 0,98 0 Uppköpsgrp 

NORD EST 2007 16,84 0,98 0,18 26,44 5,48 0,99 1 Uppköpsgrp 

ONTEX 2002 3,40 3,26 0,32 68,01 5,86 0,74 1 Uppköpsgrp 

RANGE COOKER COMPANY PLC 2002 75,44 6,37 0,20 0,82 4,13 1,00 0 Uppköpsgrp 

RICHMOND FOODS PLC. 2006 20,26 3,10 0,08 33,24 5,15 0,93 0 Uppköpsgrp 

ROCAMAT 2005 2,89 0,55 -0,01 46,05 4,85 0,99 0 Uppköpsgrp 

SAECO INTERNATIONAL 2003 12,31 2,31 -0,04 22,68 5,61 0,68 1 Uppköpsgrp 
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SASA INDUSTRIE 2007 11,98 1,54 0,02 11,32 4,85 0,95 1 Uppköpsgrp 

SHL GROUP PLC. 2006 22,12 3,28 -0,03 1,69 4,83 0,84 0 Uppköpsgrp 

SIRTI SPA 2004 8,47 1,66 0,08 2,54 5,80 1,00 0 Uppköpsgrp 

SOCOTHERM 2010 -45,04 -0,37 0,06 230,99 5,13 1,00 0 Uppköpsgrp 

STIRLING GP.PLC. 2002 10,07 0,82 0,01 28,04 5,20 0,81 0 Uppköpsgrp 

TARGETTI SANKEY 2007 4,83 1,75 0,00 42,57 5,25 0,92 0 Uppköpsgrp 

TECHEM AG 2007 13,65 6,62 0,02 56,11 5,72 0,69 0 Uppköpsgrp 

THERATASE PLC. 2006 20,86 1,99 0,01 27,96 4,04 0,78 0 Uppköpsgrp 

TLD GROUP 2006 10,36 1,24 0,01 35,93 5,12 0,92 1 Uppköpsgrp 

TOMKINS PLC. 2010 0,05 1,79 0,04 29,67 6,41 0,86 0 Uppköpsgrp 

W E T AUTOMOTIVE SYS.AG 2010 1,13 0,56 -0,02 37,04 5,20 0,59 0 Uppköpsgrp 

VARTA AG 2000 6,72 1,20 0,05 53,29 6,02 0,99 0 Uppköpsgrp 

WERU AG 2000 11,69 1,43 0,02 0,00 5,26 0,98 0 Uppköpsgrp 

VIVARTE 2003 11,85 2,72 0,03 49,45 6,29 0,78 0 Uppköpsgrp 

ZKY.PRZ.CKZGO.MIESZKO SA 2010 8,78 0,96 0,01 0,00 5,39 1,00 0 Uppköpsgrp 

AKRITAS SA 2006 6,66 0,26 0,01 34,14 5,05 1,00 0 Kontrollgrp 

ALFA LAVAL AB 2004 11,17 2,50 0,00 41,92 7,15 0,70 0 Kontrollgrp 

AMATECH AG 2000 -52,26 6,43 0,26 110,69 4,08 0,99 1 Kontrollgrp 

ANDRITZ AG 2007 22,14 5,30 0,11 45,38 6,36 0,89 1 Kontrollgrp 

ARCHOS SA 2003 -5,17 1,11 0,11 12,11 4,72 0,93 0 Kontrollgrp 

ASTALDI 2005 6,82 1,36 0,03 61,47 6,04 0,96 1 Kontrollgrp 

BAKKAVOR GROUP HF 2005 8,78 3,76 -0,12 64,88 7,51 0,63 0 Kontrollgrp 

BALLINGSLOV INTL.AB 2003 10,33 1,33 0,04 43,30 6,02 0,66 0 Kontrollgrp 

BAUER AG 2010 7,35 1,34 0,00 54,57 6,07 0,98 0 Kontrollgrp 

BEDE PLC. 2006 -34,80 0,59 0,16 7,96 4,27 0,81 1 Kontrollgrp 

BEEF SAN ZKY.MIESNE SA 2007 6,89 1,88 0,11 27,51 5,23 1,00 0 Kontrollgrp 

BILLERUD AB 2000 29,05 1,43 -0,06 39,30 6,82 1,00 0 Kontrollgrp 

BURGBAD AG 2008 21,66 1,70 -0,02 0,91 4,74 0,86 0 Kontrollgrp 

BURREN ENERGY PLC. 2006 59,53 4,64 0,14 0,59 5,53 0,95 1 Kontrollgrp 

CDV SOFTWARE ENTM.AG 2004 -133,85 1,56 -0,17 0,04 3,89 0,60 0 Kontrollgrp 

CHINA WONDER LTD. 2008 12,39 0,64 0,08 4,20 3,64 0,68 0 Kontrollgrp 

COMPONENTA OYJ 2003 5,94 0,46 0,01 78,84 5,34 0,99 0 Kontrollgrp 

CONNECT GROUP 2007 7,32 1,08 -0,02 57,84 4,95 0,93 0 Kontrollgrp 

COSMOTE MOBL.TELECOM.SA 2002 24,26 7,33 -0,02 42,13 6,09 0,79 0 Kontrollgrp 

CSR PLC. 2006 37,46 7,42 0,06 2,05 5,33 0,79 1 Kontrollgrp 

CYBERDECK 2002 -53,40 0,54 -0,40 0,09 4,60 0,96 1 Kontrollgrp 

DANIONICS A/S 2002 -11,57 1,69 0,25 11,54 5,71 0,94 1 Kontrollgrp 

DUNI AB 2010 13,93 1,54 0,00 28,35 6,51 0,62 0 Kontrollgrp 

EADS NV 2002 8,27 1,12 -0,01 38,38 7,66 0,77 1 Kontrollgrp 

EEMS ITALIA SPA 2007 6,63 1,58 0,04 24,88 5,41 0,95 0 Kontrollgrp 

ENERGOMONTAZ POLNOC SA 2008 3,36 2,33 -0,08 11,25 5,37 1,00 0 Kontrollgrp 

ERG SA 2006 1,01 1,04 0,03 6,22 4,48 0,97 0 Kontrollgrp 

FERRETTI 2000 28,13 15,99 0,06 64,38 5,08 0,88 1 Kontrollgrp 

FLEURY MICHON 2002 8,93 1,37 0,05 20,40 5,43 0,87 0 Kontrollgrp 

FORSSTROM HIGH FREQ.AB 2002 13,22 8,46 0,00 31,50 4,61 1,00 0 Kontrollgrp 

GAMELOFT 2008 -8,82 9,27 -0,05 0,35 4,82 0,89 1 Kontrollgrp 

GEMFIELDS PLC. 2010 -163,66 1,55 -0,94 22,32 4,33 1,00 1 Kontrollgrp 

GULF KEYSTONE PTL.LTD. 2005 -4,95 2,08 0,63 0,00 5,12 0,70 1 Kontrollgrp 

HEALTH CLINIC (THE) PLC. 2002 10,37 11,40 0,01 36,76 4,27 0,96 0 Kontrollgrp 

IMMSI SPA 2010 2,86 0,69 0,08 57,77 6,34 0,62 0 Kontrollgrp 

INTEG. DENTAL HLDGS PLC. 2003 10,79 0,87 0,03 50,45 4,65 0,53 0 Kontrollgrp 

INTER CARS SA 2010 9,51 2,23 0,00 48,74 6,10 0,88 0 Kontrollgrp 

JOWOOD ENTERTAINMENT AG 2002 7,89 4,84 -0,14 45,66 4,82 0,72 0 Kontrollgrp 

KRYSO RESOURCES PLC. 2007 -8,91 1,35 0,00 0,00 3,71 0,36 1 Kontrollgrp 

LINOS AG 2003 -8,61 0,59 -0,01 51,60 4,90 0,64 0 Kontrollgrp 

LPP SA 2008 31,05 11,21 0,03 17,30 5,84 0,98 0 Kontrollgrp 

LUNDIN PETROLEUM AB 2003 -0,17 2,45 0,00 53,55 6,44 1,00 0 Kontrollgrp 
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METAL-TECH LTD. 2006 31,86 3,83 0,10 34,10 5,72 1,00 0 Kontrollgrp 

MOTOR OIL SA 2000 15,34 5,59 -0,06 77,77 5,72 1,00 0 Kontrollgrp 

NESTOS 2002 25,92 2,45 0,07 33,63 4,46 1,00 0 Kontrollgrp 

NOVITUS SA 2007 22,16 3,64 0,03 26,70 4,70 0,93 0 Kontrollgrp 

OBERTHUR TECHNOLOGIES SA 2001 4,43 5,45 0,00 36,79 5,71 0,69 0 Kontrollgrp 

ORCHESTRA-KAZIBAO REGRT 2004 7,67 0,62 0,01 42,43 4,93 0,65 0 Kontrollgrp 

PARADOX ENTERTAINMENT AB 2006 -3,78 6,75 -0,29 0,00 4,75 0,06 0 Kontrollgrp 

PARAGON AG 2004 7,34 3,27 -0,04 36,84 4,53 0,85 0 Kontrollgrp 

PARQUESOL INMB.SA 2009 2,61 1,08 0,00 73,97 6,00 1,00 0 Kontrollgrp 

QUALIFLOW 2002 0,66 1,11 -0,15 13,06 4,53 0,96 1 Kontrollgrp 

RATIONAL AG 2001 29,00 16,03 0,29 11,66 4,89 0,97 1 Kontrollgrp 

REXEL 2000 10,31 0,99 0,02 45,04 6,54 0,73 0 Kontrollgrp 

RIBER 2001 27,55 8,01 0,46 0,25 4,88 0,99 1 Kontrollgrp 

RIDGE MINING PLC. 2004 -17,33 1,28 -0,76 0,00 4,30 1,00 0 Kontrollgrp 

RTX TELECOM A/S 2006 -0,07 3,37 -0,16 7,78 5,65 0,97 1 Kontrollgrp 

SAM 2003 8,12 0,56 0,04 16,33 4,45 1,00 0 Kontrollgrp 

SITESERV PLC. 2009 11,44 1,60 0,03 78,87 5,44 0,47 0 Kontrollgrp 

SONAE COM SGPS SA 2001 -3,00 3,25 0,12 45,52 6,12 0,86 0 Kontrollgrp 

SWARZEDZ MEBLE SA 2000 32,19 -5,81 -0,03 72,07 5,02 0,97 0 Kontrollgrp 

TANDEM GROUP PLC. 2000 -35,71 19,10 0,00 145,63 4,22 1,00 0 Kontrollgrp 

TELIASONERA AB 2005 9,48 1,53 0,03 16,04 8,26 0,61 0 Kontrollgrp 

TOD'S SPA 2002 10,42 3,77 -0,35 0,52 5,66 0,53 0 Kontrollgrp 

TRACTECHNOLOGY AB 2006 -42,61 47,59 0,23 42,30 4,14 0,40 1 Kontrollgrp 

TRIUS AG 2003 -1,31 2,16 -0,08 0,00 4,31 1,00 1 Kontrollgrp 

TUBOS REUNIDOS SA 2006 8,97 2,09 0,01 39,39 5,75 1,00 0 Kontrollgrp 

UMBRO PLC. 2007 24,32 2,36 0,09 0,08 5,10 0,39 0 Kontrollgrp 
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BILAGA 4. LOGIT 1 – LOGISTISK REGRESSION 

 
Case Processing Summary 

Unweighted Casesa N Percent 

Selected 
Cases 

Included in Analysis 138 100,0 

Missing Cases 0 ,0 

Total 138 100,0 

Unselected Cases 0 ,0 

Total 138 100,0 

      Classification Tablea,b 

  

Observed 

Predicted 
  TARGET Percentage 

Correct   ,00 1,00 

Step 0 TARGET ,00 0 68 ,0 

1,00 0 70 100,0 

Overall Percentage     50,7 

      Omnibus Tests of Model Coefficients 

 
    

Chi-
square df Sig. 

 Step 1 Step 15,625 7 ,029 

 Block 15,625 7 ,029 

 Model 15,625 7 ,029 

 

      Model Summary 

  

Step 
-2 Log 

likelihood 

Cox & 
Snell R 
Square 

Nagelkerke 
R Square 

  1 175,655a ,107 ,143 

  

      Classification Tablea 

  

Observed 

Predicted 
  TARGET Percentage 

Correct   ,00 1,00 

Step 1 TARGET ,00 34 34 50,0 

1,00 28 42 60,0 

Overall Percentage     55,1 

        Variables in the Equation 

    B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a ROCE ,004 ,008 ,313 1 ,576 1,004 

MTBV -,188 ,072 6,858 1 ,009 ,828 

FCFTA 1,450 1,270 1,304 1 ,253 4,263 

LR ,012 ,007 2,697 1 ,101 1,012 

LOGS -,145 ,229 ,399 1 ,528 ,865 

FATA ,562 1,090 ,266 1 ,606 1,754 

LIQGD ,124 ,424 ,085 1 ,770 1,132 

Constant ,345 1,558 ,049 1 ,825 1,412 
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BILAGA 5. LOGIT 2 – LOGISTISK REGRESSION  

 
Case Processing Summary 

Unweighted Casesa N Percent 

Selected 
Cases 

Included in Analysis 138 100,0 

Missing Cases 0 ,0 

Total 138 100,0 

Unselected Cases 0 ,0 

Total 138 100,0 

      Classification Tablea,b 

  

Observed 

Predicted 
  TARGET Percentage 

Correct   ,00 1,00 

Step 0 TARGET ,00 0 68 ,0 

1,00 0 70 100,0 

Overall Percentage     50,7 

      Omnibus Tests of Model Coefficients 

 
    

Chi-
square df Sig. 

 Step 1 Step 15,306 6 ,018 

 Block 15,306 6 ,018 

 Model 15,306 6 ,018 

 

      Model Summary 

  

Step 
-2 Log 

likelihood 

Cox & 
Snell R 
Square 

Nagelkerke 
R Square 

  1 175,974a ,105 ,140 

  

      Classification Tablea 

  

Observed 

Predicted 
  TARGET Percentage 

Correct   ,00 1,00 

Step 1 TARGET ,00 36 32 52,9 

1,00 20 50 71,4 

Overall Percentage     62,3 

        Variables in the Equation 

    B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a MTBV -,179 ,069 6,744 1 ,009 ,836 

FCFTA 1,687 1,188 2,015 1 ,156 5,401 

LR ,010 ,007 2,416 1 ,120 1,011 

LOGS -,100 ,214 ,216 1 ,642 ,905 

FATA ,628 1,083 ,336 1 ,562 1,875 

LIQGD ,062 ,408 ,023 1 ,880 1,063 

Constant ,089 1,488 ,004 1 ,953 1,093 
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BILAGA 6. LOGIT 3A – LOGISTISK REGRESSION  

 
Case Processing Summary 

Unweighted Casesa N Percent 

Selected 
Cases 

Included in Analysis 60 100,0 

Missing Cases 0 ,0 

Total 60 100,0 

Unselected Cases 0 ,0 

Total 60 100,0 

      Classification Tablea,b 

  

Observed 

Predicted 
  TARGET Percentage 

Correct   ,00 1,00 

Step 0 TARGET ,00 0 30 ,0 

1,00 0 30 100,0 

Overall Percentage     50,0 

      Omnibus Tests of Model Coefficients 

 
    

Chi-
square df Sig. 

 Step 1 Step 6,283 6 ,392 

 Block 6,283 6 ,392 

 Model 6,283 6 ,392 

 

      Model Summary 

  

Step 
-2 Log 

likelihood 

Cox & 
Snell R 
Square 

Nagelkerke 
R Square 

  1 76,895a ,099 ,133 

  

      Classification Tablea 

  

Observed 

Predicted 
  TARGET Percentage 

Correct   ,00 1,00 

Step 1 TARGET ,00 16 14 53,3 

1,00 10 20 66,7 

Overall Percentage     60,0 

        Variables in the Equation 

    B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a MTBV -,155 ,085 3,309 1 ,069 ,857 

FCFTA 1,556 2,079 ,560 1 ,454 4,738 

LR ,003 ,010 ,067 1 ,795 1,003 

LOGS -,026 ,360 ,005 1 ,942 ,974 

FATA -1,158 1,973 ,344 1 ,557 ,314 

LIQGD ,235 ,598 ,155 1 ,694 1,266 

Constant 1,383 2,809 ,242 1 ,622 3,989 
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BILAGA 7. LOGIT 3B – LOGISTISK REGRESSION  

 
Case Processing Summary 

Unweighted Casesa N Percent 

Selected 
Cases 

Included in Analysis 54 100,0 

Missing Cases 0 ,0 

Total 54 100,0 

Unselected Cases 0 ,0 

Total 54 100,0 

      Classification Tablea,b 

  

Observed 

Predicted 
  TARGET Percentage 

Correct   ,00 1,00 

Step 0 TARGET ,00 0 26 ,0 

1,00 0 28 100,0 

Overall Percentage     51,9 

      Omnibus Tests of Model Coefficients 

 
    

Chi-
square df Sig. 

 Step 1 Step 10,001 6 ,125 

 Block 10,001 6 ,125 

 Model 10,001 6 ,125 

 

      Model Summary 

  

Step 
-2 Log 

likelihood 

Cox & 
Snell R 
Square 

Nagelkerke 
R Square 

  1 64,785a ,169 ,226 

  

      Classification Tablea 

  

Observed 

Predicted 
  TARGET Percentage 

Correct   ,00 1,00 

Step 1 TARGET ,00 15 11 57,7 

1,00 6 22 78,6 

Overall Percentage     68,5 

        Variables in the Equation 

    B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a MTBV -,080 ,144 ,311 1 ,577 ,923 

FCFTA 2,110 1,942 1,180 1 ,277 8,247 

LR ,020 ,014 2,130 1 ,144 1,021 

LOGS -,254 ,326 ,609 1 ,435 ,776 

FATA 2,622 1,839 2,032 1 ,154 13,766 

LIQGD -1,079 ,776 1,934 1 ,164 ,340 

Constant -,909 2,330 ,152 1 ,696 ,403 
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BILAGA 8. LOGIT 3C – LOGISTISK REGRESSION  

 

Case Processing Summary 

Unweighted Casesa N Percent 

Selected 
Cases 

Included in Analysis 24 100,0 

Missing Cases 0 ,0 

Total 24 100,0 

Unselected Cases 0 ,0 

Total 24 100,0 

      Classification Tablea,b 

  

Observed 

Predicted 
  TARGET Percentage 

Correct   ,00 1,00 

Step 0 TARGET ,00 0 12 ,0 

1,00 0 12 100,0 

Overall Percentage     50,0 

      Omnibus Tests of Model Coefficients 

 
    

Chi-
square df Sig. 

 Step 1 Step 15,435 6 ,017 

 Block 15,435 6 ,017 

 Model 15,435 6 ,017 

 

      Model Summary 

  

Step 
-2 Log 

likelihood 

Cox & 
Snell R 
Square 

Nagelkerke 
R Square 

  1 17,836a ,474 ,632 

  

      Classification Tablea 

  

Observed 

Predicted 
  TARGET Percentage 

Correct   ,00 1,00 

Step 1 TARGET ,00 10 2 83,3 

1,00 3 9 75,0 

Overall Percentage     79,2 

        Variables in the Equation 

    B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a MTBV -1,557 1,195 1,696 1 ,193 ,211 

FCFTA 8,985 5,820 2,384 1 ,123 7985,125 

LR -,002 ,016 ,019 1 ,889 ,998 

LOGS ,495 ,893 ,307 1 ,580 1,640 

FATA ,890 3,247 ,075 1 ,784 2,435 

LIQGD 7,111 4,664 2,325 1 ,127 1225,599 

Constant -2,114 4,791 ,195 1 ,659 ,121 

 


