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SAMMANFATTNING 

I samband med lågkonjunkturen 2008 har det skett en ökning av preferensaktieemissioner på 

den svenska marknaden. Då detta är ett relativt nytt fenomen på den svenska börsen har få 

studier genomförts om hur bolagets börsvärde påverkas av offentliggörandet av en 

preferensaktieemission. För att undersöka hur börsvärdet förändras genomför vi en eventstudie 

där vi testar den svenska marknadens effektivitet vid offentliggörandena. Vi studerar om det 

uppkommer avvikelseavkastningar i samband med offentliggörandet av bolagens beslut. Dagen 

för offentliggörandet visar resultatet i vår studie en genomsnittlig negativ signifikant reaktion 

med 1,25 %. Dagen efter offentliggörandet finner vi positiva signifikanta avvikelseavkastningar 

vilket indikerar att marknaden är ineffektiv och att bolagets börsvärde efter offentliggörandet 

påverkas positivt.  

 

Nyckelord: Eventstudie, preferensaktier, marknadseffektivitet, den effektiva 

marknadshypotesen, aktiekursreaktion, avvikelseavkastning, kapitalstruktur, the pecking order 

theory  
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Finansmarknadernas utveckling har bidragit till att bolagens alternativ för finansiering har ökat. 

Bolag kan idag välja bland annat mellan obligationslån, banklån, nyemittering av aktier samt 

emission av preferensaktier för att erhålla externt kapital i bolaget. Den senaste tiden har fler 

utländska och svenska bolag valt preferensaktier som finansieringskälla. Preferensaktier är 

inget nytt fenomen men intresset från såväl emittenter som investerare har ökat. Den första 

noteringen av preferensaktier på den svenska marknaden inträffade 1982 men intresset för 

aktieslaget var inte långvarigt. 1990 och 1992 var det endast två registrerade preferensaktier på 

den svenska marknaden och 1997 fanns endast ett bolag med denna typ av aktie registrerad. 

2005 fanns inga noterade preferensaktier på den svenska börsen. Först 2006 registrerade 

fastighetsbolaget Sagax sina preferensaktier på Nasdaq OMX Stockholm och var då det enda 

bolaget med registrerade preferensaktier1. 

På den amerikanska marknaden är preferensaktier mycket vanligare, 2005 hade 17 % av alla 

bolag noterade på den amerikanska börsen preferensaktier i sin kapitalstruktur (Howe & Lee, 

2006). Preferensaktier spelade en central roll för att mildra finanskrisen 2008 och sedan dess 

har det skett en tillväxt av preferensaktieemissioner från både banker och företag. I oktober 

2008 investerade Warren Buffet, känd som en av världens främsta investerare, 3 miljarder 

dollar i GE Money Banks preferensaktier och 5 miljarder dollar i Goldman Sachs 

preferensaktier. Många amerikanska banker emitterade preferensaktier under och efter 

finanskrisen och totalt uppgick värdet av preferensaktier 2008 till 78 miljarder dollar vilket var 

det högsta värdet av preferensaktier som någonsin noterats på den amerikanska börsen 

(Kallberg, Liu & Villupuram, 2013). Det var även 2008 som Swedbank noterade sina 

preferensaktier på Nasdaq OMX Stockholm. Emission av preferensaktier är framförallt ett 

populärt alternativ för finansiering bland de svenska fastighetsbolagen men intresset från andra 

branscher har ökat. 2013 emitterade bland annat investmentbolaget Ratos och oljebolaget 

Alliance Oil preferensaktier som noterades på Nasdaq OMX Stockholm och det finns idag 15 

noterade bolag med emitterade preferensaktier. 

Preferensaktier är en så kallad ”hybrid” och är till sin karaktär både lik och olik vanliga aktier 

och obligationer. Preferensaktieägarna har företräde vid vinstutdelning och har bättre rätt än 

                                                
1Datastream 5.1, Enter Series “PREF”, Time Period ”-20Y”, Market: Sweden. Hämtad oktober 20, 2013 och jan 3, 
2014 
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stamaktieägare vid likvidation av företaget. Preferensaktier erbjuds i olika former, konvertibla, 

icke-konvertibla, kumulativa samt inlösbara (Nyman, Lundgren & Rösiö, 2012).  De 

kännetecknas av en hög direktavkastning, nackdelen för investerare är att de är dyra och att 

rösträtten per preferensaktie oftast är låg. Preferensaktier lockar trots det många sparare då de 

har hög direktavkastning och företräde till utdelning framför vanliga stamaktier. Preferensaktier 

har ytterligare en fördel i sin unika struktur, de kan redovisas som eget kapital hos bolaget och 

bidrar till viktiga nyckeltal som soliditet och belåningsgrad. De påverkar dessutom inte 

ägarstyrningen av befintliga aktieägare på grund av dess begränsade rösträtt. Detta gör dem till 

ett attraktivt finansieringsverktyg för företag som vill undvika utspädning av befintliga 

aktieägarnas intressen. Preferensaktier är även ett förmånligare alternativ än lån för 

emittenterna eftersom bolaget inte tvingas betala skuldränta. Således kan bolag som inte har råd 

att engagera sig i en fast avtalsenlig obligation eller i ett banklån och vill undvika utspädning av 

befintliga aktieägarnas intressen (genom den begränsade rösträtten) välja att emittera 

preferensaktier för att erhålla externt kapital i bolaget (Howe & Lee, 2006). Eftersom intresset 

för preferensaktier som finansieringskälla för noterade bolag på den svenska börsen har ökat är 

det intressant att studera vilken effekt det kan komma att få på bolagets värde. 

1.2 Problematisering 

Enligt den effektiva marknadshypotesen återspeglar priset på en aktie all tillgänglig 

information. Detta innebär att all aktiehandel sker till priser som är korrekt prissatta, med tanke 

på deras risk, och baseras på den tillgängliga bedömningen av bolagens framtida kassaflöden. 

Ny information som är relaterad till aktierna kan således påverka dess pris nästintill 

omedelbart. (Bodie, Kane, & Marcus, 2011). Hur den nya informationen påverkar aktiens pris 

varierar beroende på karaktären av informationen enligt the pecking order theory. Enligt teorin 

råder det informationsasymmetri mellan företagsledningen och aktiemarknaden. 

Företagsledningen har en bättre insyn om ett bolags verkliga värde och genomför därför 

nyemissioner när de anser att bolaget är övervärderat men väljer finansiering genom lån då de 

anser att bolaget är undervärderat. Valet av finansieringskälla sänder ut olika signaler till 

marknaden, och marknadens reaktion är beroende av alternativet som väljs (Myer & Majluf, 

1984). Det finns skillnader mellan den svenska och den amerikanska marknaden när det gäller 

övervärderade aktier. I Sverige kan befintliga aktieägare ha företrädesrätt till att delta i en 

nyemission till skillnad från exempelvis den amerikanska marknaden. I de länder där det inte 
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förekommer någon företrädesrätt så kan fler investerare ta del av emissionen vilket kan bidra 

till en ökning av avvikelseavkastningen vid övervärderade aktier (De Ridder et. al., (2012).  

Det förekommer många befintliga studier som riktar in sig på att undersöka förändringen i 

bolagets börsvärde vid annonseringar av nyemissioner och lånefinansieringar (Kallberg et. al., 

2013). Eftersom preferensaktier till sin karaktär varken är en skuld eller eget kapital skapar det 

en viss oklarhet om dess inverkan på bolagsvärdet och de eventuella reaktionerna från bolagens 

aktieägare. Bevis på sin blandade karaktär framgår i skillnaderna mellan bolagens klassificering 

av preferensaktier. Redovisningen av preferensaktierna varierar, bolag kan välja att redovisa 

preferensaktier som eget kapital, skuld eller som hybrider beroende på preferensaktiernas 

villkor (Kallberg et. al., 2013). Pinegar och Scott (1988) har undersökt hur 

preferensaktieemissioner som inträffar mellan 1963 och 1984 påverkar aktiekursen för 

emittenternas stamaktier samt motiven bakom emissionerna. De finner att 

avvikelseavkastningen för stamaktierna är obetydlig för branscher inom verktygsindustrin, 

negativa och signifikanta på en 5 % nivå för industri, och positiv på 10 % nivå för finansiella 

branscher. 

Preferensaktier är vanligt förekommande på den amerikanska marknaden och intresset för 

finansieringsformen för svenska noterade bolag har ökat. Trots det har få studier om svenska 

preferensaktierna genomförts varför vi bedömer det som ett intressant och aktuellt område att 

undersöka. Vi kommer, likt Pinegar och Scott (1988), att undersöka hur börsvärdet för bolag 

som offentliggör att de kommer att emittera preferensaktier, och därmed ändra bolagets 

kapitalstruktur, påverkas. Vi avser dock att genomföra undersökningen på den svenska 

marknaden. Med utgångspunkt i ovanstående bakgrund och problematisering har följande 

frågeställning formulerats: 

·  Hur påverkas börsvärdet när ett bolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm offentliggör att de 

kommer att emittera preferensaktier?  

· Vad beror de eventuella reaktionerna på? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att testa marknadens effektivitet genom att undersöka om 

offentliggörandet av ett bolags beslut att emittera preferensaktier på Nasdaq OMX Stockholm 

påverkar bolagets börsvärde. Vi kommer även att undersöka vad de eventuella reaktionerna 

beror på. 
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1.4 Avgränsningar 
Privata bolag som inte är noterade på en handelsplats och bolag som är noterade hos mindre 

värdepappersbolag kan emittera preferensaktier men vi kommer endast inkludera de aktier som 

är noterade på Nasdaq OMX Stockholm i vår studie. Vi har även valt att avgränsa oss till 

tidsperioden 2008-2013. Tidsperioden är begränsad till dessa årtal eftersom det är under denna 

period populariteten har ökat samt flest registreringar på Nasdaq OMX Stockholm har skett. 

1.5 Disposition 
I andra kapitlet presenteras områdets praktiska referensram, där vi förklarar begreppet 

preferensaktier mer ingående. Det tredje kapitlet utgörs av studiens teoretiska referensram där, 

den effektiva marknadshypotesen, the pecking order theory, the static trade-off theory samt 

tidigare studier som vi anser är relevanta för denna studie presenteras. I det fjärde kapitlet 

redovisas metoden och vårt tillvägagångssätt och en presentation av datamaterialet som använts 

i studien ges. I det femte kapitlet presenteras resultaten tillsammans men en analys där vi 

analyserar vårt resultat mot tidigare studier. I kapitel 6 presenterar vi vår slutsats och redovisar 

en diskussion samt ger förslag för framtida studier. 

2. PRAKTISK REFERENSRAM 
2.1 Preferensaktier 
Preferensaktier är till skillnad från vanliga stamaktier ett aktieslag som medför bättre rätt till ett 

bolags tillgångar och vinster. En särskild rätt till bolagets tillgångar vid likvidation brukar 

kallas likvidationspreferens och en särskild rätt till bolagets vinst kallas utdelningspreferens. 

Likvidationspreferens går i huvudsak ut på att om bolaget skulle likvideras eller försättas i 

konkurs så ska innehavare av preferensaktier erhålla utdelning före innehavare av stamaktier. 

Utdelningspreferens innebär att ägare av preferensaktier erhåller en rätt till utdelning före ägare 

av stamaktier. Ibland utformas även dessa bestämmelser så att ägaren av preferensaktier har rätt 

till utdelning med ett visst belopp motsvarande teckningskursen uppräknad med viss 

procentsats. Ägare av preferensaktier kan även ges rätt att ackumulera utebliven utdelning om 

det under ett eller flera år inte är möjligt att lämna utdelning, dessa preferensaktier kallas för 

kumulativa preferensaktier (Nyman et al, 2012 s 61-62). Ur ett skattemässigt perspektiv 

behandlas preferensaktieutdelningar på samma sätt som utdelningar för bolagets stamaktier. 

Räntor på skulder är skattemässigt avdragsgilla, medan utdelningarna för stam- och 

preferensaktierna inte medför några sådana skattefördelar för bolaget (Megginsson & Smart, 

2008). 
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Det förekommer även inlösbara preferensaktier, då har preferensaktieägarna rätt till att begära 

inlösen genom en minskning av aktiekapitalet efter en viss tid. Bolaget har en skyldighet att på 

begäran av ägaren lösa in utgivna preferensaktier och utge kontanta medel. En sådan 

konstruktion är möjlig enligt aktiebolagslagen under förutsättning att vissa omständigheter 

föreligger. Genom inlösen av aktier återfår investerarna satsat kapital. En del 

preferensaktieägare kan begära en konvertering av sina preferensaktier till stamaktier, denna 

form benämns som konvertibla preferensaktier. De preferensaktier som inte kan konverteras till 

stamaktier kallas icke-konvertibla preferensaktier (Nyman et al, 2012 s 61-62). 

Genom innehav av preferensaktier har investeraren möjlighet att ta del av framtida 

kursuppgång med en mindre risk än vad som hade varit fallet om investeraren hade haft vanliga 

stamaktier. Föreligger dessutom rätt till inlösen sätter det press på företagsledningen att 

utveckla bolaget i rätt riktning. Kumulativ utdelning och likvidationspreferens syftar till att 

förhindra illojalt handlande från stamaktieägarna. Preferensaktier kan ibland uppfattas som 

orättvist för ledningen och regleras därför oftast genom att begränsa rösträtten för 

preferensaktieägare (Nyman et al, 2012 s 62). 

2.1.1 Klassificering av preferensaktier 

Klassificering av finansiella instrument, till exempel preferensaktier, behandlas i IAS 32 

(International Accounting Standards) som Nasdaq OMX Stockholm följer. Enligt IAS 32 punkt 

18 är klassificeringen beroende av den ekonomiska innebörden av de villkor som gäller för 

instrumentet och inte den juridiska formen av instrumentet. Den ekonomiska innebörden 

sammanfaller oftast med den juridiska formen, men vissa finansiella instrument kan vara 

juridiskt utformade som eget kapital trots att deras ekonomiska innebörd är skuld. 

Preferensaktier är ett instrument som kombinerar villkor som är utmärkande för eget kapital-

instrument med villkor som är utmärkande för finansiella skulder och kan därför redovisas som 

antingen eget kapital, hybrid eller skuld.  

I punkt 11 i IAS 32 definieras en skuld så som:  

”varje skuld i form av avtalsenlig förpliktelse att (i) erlägga kontanter eller annan finansiell 

tillgång till ett annat företag, eller (ii) byta en finansiell tillgång eller finansiell skuld med 

annat företag under villkor som kan vara oförmånliga för företaget.”. 
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Ett eget kapital-instrument är alla avtal som ger rätt till ett företags tillgångar minskat med 

skulderna. I IAS punkt 19 klargörs att det handlar om företagets ovillkorade rättighet att undgå 

betalning som avgör om preferensaktierna ska klassificeras som eget kapital-instrument:  

”Om ett företag inte har en ovillkorad rättighet att undgå att erlägga kontanter eller annan 

finansiell tillgång för att reglera en avtalsenlig förpliktelse, uppfyller förpliktelsen definitionen 

av en finansiell skuld”.  

Preferensaktiernas konstruktion är alltså avgörande om de ska klassificeras som skuld, hybrid 

eller eget kapital (Skatteverket, 2012). 

3. TEORETISK REFERENSRAM 
3.1 Den effektiva marknadshypotesen 
Den effektiva marknadshypotesen, ”efficient market hypothesis” (EMH), utvecklades av Fama i 

mitten av 1960-talet och bygger på "random walk theory”, vilket är en term som i 

finanslitteraturen används för att karakterisera en prisserie där alla efterföljande 

prisförändringar representerar slumpmässiga avvikelser från tidigare priser. Logiken i random 

walk-teorin är att om informationsflödet mellan bolag och marknaden är fritt så återspeglas 

informationen omedelbart i aktiekurserna, morgondagens prisförändringar återspeglar endast 

morgondagens nyheter och är därför oberoende av prisförändringar som sker i dag. EMH 

menar att finansiella marknader är effektiva och att marknadens aktörer är rationella. All 

tillgänglig information reflekteras således i priset på tillgången. När priset på ett bolags aktie 

avspeglar bolagets värde, anses aktiemarknaden vara effektiv. Ny information som är relaterad 

till tillgången kan därför medföra en nedgång respektive en uppgång av aktiekursen omedelbart 

efter att den nya informationen offentliggörs och håller sig därefter på en stabil nivå. Det 

förekommer studier om EMH som visar att aktieprisets reaktion på nyheter som berör ett 

bolags utdelning och vinster, till stor del sker mellan 5-10 minuter efter det att informationen 

offentliggörs (Barclay & Litzenberger, 1988). EMH delas in i tre olika former av marknadens 

effektivitet där de olika formerna har olika syn på vad som menas med ”all tillgänglig 

information”. Formerna är; svag, mellanstark och stark form (Bodie et al., 2011). 

3.1.1 Svag form 

I den svaga formen reflekterar priset på en tillgång all tillgänglig historisk marknadsdata som 

kan undersökas. Exempel på sådan information är korttidsränta, omsättning och historiska 

priser. I den svaga formen antas att trendanalyser inte gynnar investerare eftersom alla har 
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tillgång till historisk marknadsdata, vilket innebär att när information offentliggörs som visar 

på framtida beteenden av aktiepriser så är investerare redan medvetna hur de skall agera utefter 

dessa signaler och en prisjustering sker direkt. Signalerna tappar således sitt värde och 

investeraren kan inte gynnas av den nya informationen (Bodie et al., 2011). 

3.1.2 Mellanstark form 

I den mellanstarka formen ingår utöver den information som nämndes i den svaga formen även 

offentlig information som berör bolaget. Om aktiemarknaden är effektiv i denna form innebär 

det att priset reflekterar historisk marknadsdata och offentlig information.  Exempel på 

offentlig information är förändringar i företagets produktlinje, balansräkning, aktiesplitar samt 

företagets framtida vinst. Eftersom priserna existerar på en marknad som kännetecknas av 

konkurrens medför således ny information, som berör tillgångarna och når investerare, en 

prisanpassning. För att undersöka marknadens effektivitet i den mellanstarka formen kan en 

eventstudie utföras (Bodie, et al. 2011). 

3.1.3 Stark form 

I den starka formen ingår även information som inte är offentlig utan enbart tillgänglig för 

företagets insiders. Om marknaden är effektiv i denna form påverkas den exempelvis inte av 

insiderhandel. Insiderhandel innebär att insiders, exempelvis företagsledningen, har tillgång till 

mer information än marknaden och utnyttjar denna information (Bodie, et al. 2011). 

3.1.4 Kritik mot EMH 

Det har riktats en del kritik mot den effektiva marknadshypotesen och det mesta motståndet har 

kommit från det växande området behavioral finance. Behavioral finance är grenen av finans 

och ekonomi som tillämpar forskning från områden som psykologi och sociologi för att förstå 

investerares beteenden. Behavioral finance ifrågasätter två kritiska punkter av EMH, (1) att det 

de flesta investerare fattar rationella beslut och (2) att marknadspriset alltid är korrekt prissatt. 

Shiller (2003) menar att det finns många olika faktorer som driver investerares beteende och 

ställer sig i kontrast till EMH. Enligt behavioral finance fattar investerare ofta irrationella 

beslut och marknadspriset visar inte alltid en rättvis uppskattning av dess underliggande 

fundamentala värde. Det är bland annat kulturella och psykologiska faktorer som påverkar 

investerarnas beslut (Shiller, 2003). 
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3.2 The Static Trade-Off 
Enligt teorin om the static trade-off så beror valet av finansieringsalternativet av skulder och 

eget kapital på avvägningar mellan för- och nackdelar med de olika alternativen. En optimal 

kapitalstruktur skapas genom avvägningar mellan skulder och eget kapital där de skattemässiga 

fördelarna av skuld kontra kostnaderna för finansiell distress möts (Myers & Majluf, 1984).  

Finansiell distress definieras som ett tillstånd där ett företag har svårt att betala av sina 

finansiella skulder till sina fordringsägare. Risken för finansiell distress ökar när ett företag har 

höga fasta kostnader, illikvida tillgångar eller intäkter som är känsliga för 

konjunkturnedgångar. Finansiell distress kan medföra kostnader som till exempel dyrare 

finansiering och alternativkostnader för projekt för bolag. Bolagets kostnad för att låna 

ytterligare kapital ökar vanligtvis vid finansiell distress, vilket gör det svårare och dyrare att 

erhålla externt kapital. I ett försök att tillfredsställa kortsiktiga åtaganden, kan ledningen välja 

bort lönsamma långsiktiga projekt.   

En fördel med lånefinansieringar är att ränteutbetalningarna är avdragsgilla. Nackdelen är att 

lån innebär en högre finansiell risk. Vid lånefinansiering ökar konkursrisken eftersom 

ränteutbetalningarna är obligatoriska och långivaren har rätt att kräva tillbaka utbetalningarna. 

Vidare bidrar konkursrisken till att öka bolagets finansiella stress. Ur ett skattemässigt 

perspektiv behandlas preferensaktier lika som stamaktier. Utdelningarna är inte avdragsgilla till 

skillnad ifrån ränteutbetalningar vid lån eftersom utdelningarna betalas först efter att bolagets 

resultat beskattats. Eftersom utdelningarna inte är obligatoriska minskar dock risken för 

konkurs vilket således bidrar till minskad finansiell distress i bolaget.  

3.3 The Pecking Order Theory 
The pecking order theory är en teori som används för att definiera kapitalstrukturen i ett bolag. 

Teorin utvecklades av Majluf och Myers (1984) och syftar till att förklara hur företag 

prioriterar sina finansieringskällor. Myers (1984) menar att det finns en “pecking order” för 

finansieringskällor där företag som vill finansiera nya investeringar väljer det enklaste 

alternativet för att möjliggöra finansiering. Ledningen föredrar att använda medel enligt en 

hierarki: i första hand väljer de internt genererade medel som finansieringskälla. Om det inte är 

möjligt vänder de sig till den externa marknaden där de lånar av bank, följt av obligationslån, 

konvertibler, och sist vänder sig ledningen till aktieägarna och genomför då en nyemission av 

aktier. Enligt teorin råder det informationsasymmetri mellan företagsledningen och 

aktiemarknaden. Eftersom chefer inte vill späda ut befintliga aktieägares intressen utfärdar de 

övervärderade värdepapper. Enligt teorin är marknadsaktörerna medveten om detta, och 
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negativa kostnader uppkommer vid bolagets ”snedvridna urval” (adverse selection). Exempel 

på det snedvridna urvalet är då företagsledningen väljer finansiering genom lån istället för att 

använda internt genererade medel eller nyemissioner istället för lånefinansieringar. Myers och 

Majluf (1984) visar att kostnaden för snedvridna urval alltid är större vid utfärdandet av eget 

kapital än vid skulder, och därför är utfärdandet av eget kapitalet aldrig optimalt.  

3.4 Tidigare studier 
Pinegar och Scott (1988) undersöker hur 308 registrerade preferensaktieerbjudanden som 

inträffar mellan 1963 och 1984 påverkar aktiekursen för emittenternas stamaktier. 

Undersökningen sker i form av en eventstudie och består av erbjudanden från olika branscher 

och inkluderar både icke-konvertibla och konvertibla preferensaktier med fasta och rörliga 

utdelningar. De undersöker om aktiekursens reaktion på offentliggörandet av erbjudandet är 

beroende av egenskaperna hos bolagen som erbjuder preferensaktierna och/eller storleken på 

erbjudandet. Pinegar och Scott (1988) finner att det generellt utfärdas flest icke-konvertibla 

preferensaktier med fast ränta, att bolag inom industribranschen främst emitterar konvertibla 

preferensaktier med fast ränta, och att bolag inom den finansiella branschen främst utfärdar 

preferensaktier med rörlig ränta. Deras studie visar att avvikelseavkastningen för stamaktierna 

är obetydlig för branscher inom verktygsindustrin, negativa och signifikanta på en 5 % nivå för 

industri, och positiv och signifikant på en 10 % nivå för finansiella branscher. Deras studie 

visar att det är de bolagsspecifika motiven bakom emissionerna som avgör vilken typ av 

preferensaktie som utfärdas samt hur emissionen påverkar stamaktiens reaktion. Vidare hävdar 

de att informationsasymmetri förklarar resultatet för industriföretag, men regulatoriska 

förhållanden är mer troliga förklaringar till de resultat som dokumenterats för finansiella bolag 

och bolag inom verktygsbranschen. 

 

Pinegar och Lease (1986) undersöker effekterna av konvertibla preferensaktieemissioner och 

finner att offentliggörandet om emissionerna medför en ökning av bolagsvärdet. Förändringen i 

bolagsvärdet påverkas negativt av ökade förändringar i det sammanlagda likvidationsvärdet för 

de emitterade preferensaktier i erbjudandet. Abhyankar och Dunning (1999) undersöker vilka 

effekter offentliggörandet av olika typer av konvertibla preferensaktier och konvertibla 

värdepapper har på brittiska företag och finner att de får signifikanta negativa effekter på 

bolagets värde. Deras studie stödjer Myers och Majluf (1984) teori om the pecking order. 

Abhyankar och Dunning (1999) visar att både konvertibla preferensaktier och konvertibla 

värdepapper har en negativ inverkan på företagsvärdet. Särskilda negativa effekter finns för 
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bolag som emitterar konvertibla preferensaktier för att refinansiera tidigare skulder, finansiera 

specifika förvärv eller i de fall emissionstillskottet avses användas för en blandad form av 

finansiering. Offentliggöranden av konvertibla obligationer, för att finansiera kapitalutgifter, 

visar dock positiva effekter. I likhet med Abhyankar och Dunning (1999) visar Irvine och 

Rosenfelds (2000) studie att bolag som emitterar preferensaktier för att refinansiera banklån får 

en negativ effekt på deras stamaktiekurser. 

 

Callahan, Shaw och Terando (2001) studerar motiven bakom 167 emissioner av preferensaktier 

och undersöker varför bolag väljer att emittera icke-konvertibla preferensaktier utan rösträtt 

istället för övriga värdepapper. De finner att motiven för finansiella bolag kan motiveras av 

reglerande överväganden som exempelvis att möta de regulatoriska kraven på 

primärkapitalnivån2 . Om reglerande överväganden är den dominerande motivationen för 

bankerna att utfärda preferensaktier finner de bevis på att inget onormalt beteende av 

stamaktiernas pris bör upptäckas. För övriga branscher är det bolagsspecifika motiv så som 

höga skuldnivåer, låga stamaktiepriser, och önskan om att bevara kontrollen som ligger bakom 

emissionerna.  

 

Kallberg et al., (2013) analyserar aktieägare och obligationsinnehavares reaktioner vid 

offentliggörandet av preferensaktieemissioner. Deras studie omfattar 427 observationer och 

genom att genomföra en eventstudie visar de att offentliggöranden av preferensaktieemissioner 

bidrar till en genomsnittlig negativ effekt på 0.65% på bolagets börsvärde. För att mäta 

reaktionen hos stamaktierna studeras kumulativa avvikelseavkastningar i samband med 

offentliggörandena. Reaktionen för stamaktierna påverkas positivt för kreditvärdiga bolag som 

präglas av öppenhet och är högre för bankemittenter. De finner även att aktiemarknadens 

negativa reaktion ökar för konvertibla preferensaktier och då emissionerna är klassificerat som 

eget kapital. 

 

3.4.1 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar de teoretiska och empiriska studierna en blandad bild av hur 

preferensaktieemissioner påverkar ett bolags börsvärde. Det råder dock en samsyn inom de 

tidigare studierna om preferensaktier att ett bolags beslut att emittera preferensaktier påverkar 
                                                
2 Bankernas kapitalbas utgörs av primärkapital och supplementärkapital. Primärkapital är den del av kapitalbasen 
som är eget kapital. Supplementärkapital består exempelvis av lån. I Sverige måste primärkapitalet utgöra 3 % av 
kapitalbasen. Kraven på primärkapitalnivåer för svenska bankerna regleras av Finansinspektionen som följer 
Basell III. 
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stamaktiekursen. Abhyankar och Dunning (1999) och Irvine och Rosenfelds (2000) finner att 

om motivet för en preferensaktieemission är att refinansiera lån får det en negativ effekt på 

bolagets värde. Kallberg et al., (2013) visar att preferensaktieemissioner har en genomsnittlig 

negativ effekt på ett bolags värde.  Både Pinegar och Scott (1988)  och Kallberg et al., (2013) 

visar att reaktionen för finansiella branscher är positiv. Abhyankar och Dunning (1999) resultat 

visar, till skillnad från Pinegar och Lease (1986), att emissionen av konvertibla preferensaktier 

får en negativ effekt på bolagets värde. 

4. METOD 

4.1 Eventstudier 
Genom att använda finansiell data mäter eventstudier effekterna av en specifik händelse för ett 

bolags värde (MacKinlay, 1997). Baserat på den halvstarka formen av den effektiva 

marknadshypotesen, förändras aktiekurser när ny information offentliggörs. Enligt teorin bör 

således ny relevant information som når marknaden bidra till att aktiekurserna justeras (Bodie 

et., al, 2011).  Givet detta blir eventstudier ett kraftfullt verktyg som kan ge värdefulla insikter i 

vad de ekonomiska konsekvenserna av ett bolags val att emittera preferensaktier har på 

bolagets börsvärde. Inom finansieringsforskning är det vanligt att använda eventstudier som 

forskningsmetod. Den första publicerade eventstudien genomfördes av Dolley 1933, men det 

var först efter Fama, Fisher, Jensen och Rolls inflytelserika artikel, publicerad 1969, som 

undersökte aktiekursens anpassning till ny information som allt fler akademiker började 

använda metoden (MacKinlay, 1997).  

För att genomföra vår undersökning har vi valt att använda oss av en kvantitativ 

forskningsmetod i form av en eventstudie. Då vårt syfte är att undersöka om det finns några 

avkastningsavvikelser i samband med en specifik händelse anser vi att en eventstudien lämpar 

sig väl för vårt ändamål. Eventstudier delas in i en sjustegsprocess som kommer att följas i 

denna studie: 

Definition av händelsen och händelsefönstret 

Datamaterial och urval 

Estimeringsperioden 

Beräkning av den förväntade och avvikande avkastningen 

Utförandet och presentation av testet (Resultat) 

Utvärdering av det empiriska resultatet (Analys) 

Slutsatser 
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4.1.1 Definition av händelsen och händelsefönstret 

Det första steget vid utförandet av en eventstudie är att identifiera händelsedagen och tidsperiod 

då aktiepriser till de företag som deltar i studien kommer att undersökas. Detta steg benämns 

som händelsefönstret. Händelsedagen definieras som den tidpunkt då marknaden först tar del 

av den nya informationen. Desto mer exakt händelsedagen kan identifieras, desto mer kraftfull 

blir testet och således kan ett närmare exakt mått av effekterna av händelsen på företagsvärdet 

mätas Det är gynnsamt att definiera händelsefönstret till att vara större än den specifika 

händelsedagen, oftast utvidgas den till flera dagar, åtminstone inklusive dagen för 

offentliggörandet och dagen efter. Detta fångar priseffekterna av meddelanden som inträffar 

efter det att börsen stänger dagen för offentliggörandet (MacKinlay, 1997). 

Vår studie fokuserar på att studera om offentliggörandet påverkar bolagets börsvärde. 

Börsvärdet definieras som det totala kursvärdet av ett bolags aktier. För att undersöka om 

bolagets börsvärde påverkas av offentliggörandet kommer vi att studera om det uppstår några 

avvikelseavkastningar för bolagets stamaktier i samband med offentliggörandena. 

Händelsedagen är det datum då bolaget själva officiellt meddelar beslutet via ett 

pressmeddelande, t=0, se figur 1. Händelsefönstret kommer att vara +/- 20 börsdagar före och 

efter händelsedagen. Vi har valt ett relativt långt händelsefönster eftersom informationen om 

emissionerna kan ha läckt till marknaden via exempelvis kvartalsrapporter innan emissionerna 

offentliggörs via pressmeddelanden. Vi vill även fånga reaktionerna efter händelsedagen för att 

se om offentliggörandena visar en ihållande reaktion på stamaktiekursen. Ett långt 

händelsefönster kan dock medföra en nackdel eftersom andra händelser som berör bolaget kan 

komma att inkluderas i studien och vi kommer därför även att studera den kumulativa 

genomsnittliga avvikelseavkastningen (CAAR) under kortare perioder inom händelsefönstret.  

 

4.1.2 Datamaterial och urval 

Efter identifieringen av händelsen fastställs urvalskriterierna för införande av ett visst företag i 

studien. Kriterierna kan innebära restriktioner som följer av tillgång till uppgifter om 

noteringsplats eller kan innebära restriktioner såsom tillhörighet i en specifik bransch 

(MacKinlay, 1997). 

 

Samtliga preferensaktieerbjudanden för bolag med noterade stamaktier på Nasdaq OMX 

Stockholm under perioden 2008-2013 som inte inträffar samtidigt som andra offentliggöranden 

kommer att undersökas. Data för studien (daglig kurshistorik för stamaktierna och kurshistorik 
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för indexkurser) har samlats in via Nasdaq OMX Nordics hemsida3. Ett bolag kan välja att 

genomföra en fondemission, nyemission eller riktad nyemission av preferensaktier, vi kommer 

att studera alla typer av emissioner. Vi har använt Thomson Datastream och Nasdaq OMX 

Nordic för att identifiera de bolag som genomfört emissioner av preferensaktier under perioden 

2008-2013. När vi identifierat bolagen som emitterat preferensaktier under denna period har vi 

sökt efter det första pressmeddelande där information om emissionen har nått marknaden. 

Pressmeddelande och prospekt för bolagen finns tillgängliga på respektive bolags hemsida. 

Med hjälp av pressmeddelanden samt prospekt till emissionerna har vi identifierat typ, pris, 

antal och motiv bakom emissionerna. Bolagens klassificering av preferensaktierna har 

fastställts via bolagens delårsrapporter och årsredovisningar.  

 

Oscar Properties och ALM Equity är bolag med noterade preferensaktier på Nasdaq OMX 

Nordic men som inte kommer att inkluderas i vår studie. Oscar Properties offentliggjorde 

emission av preferensaktier i maj 2013. Den 8 juni 2013 noterades stamaktien. ALM Equity 

offentliggjorde emission av preferensaktier 21 april 2011, först den 8 juni 2012 noterades 

stamaktierna och preferensaktierna på Stockholmsbörsen. Då vi vill undersöka aktiekursen t +/- 

20 börsdagar och 250 dagar innan händelsefönstret, se figur 1, på Nasdaq OMX Stockholm och 

inte har tillgång till den informationen kan vi inte applicera något resultat i vår studie. Balder 

offentliggjorde en preferensaktieemission 26 maj 2011. Den 25 maj 2011 offentliggjorde 

bolaget en nyemission, eftersom detta påverkar vårt resultat kommer Balders 

preferensaktieerbjudande 26 maj 2011 inte inkluderas i vår studie. Dessa tre erbjudanden blir 

vårt bortfall.   

  

                                                
3 Nasdaq OMX Nordic, www.nasdaqomxnordic.com, "Aktier", "Historiska kurser" 
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Totalt kommer 18 erbjudanden som emitterats av 10 bolag att undersökas.  

Tabell 1. Beskrivning av urvalet 

 

Eftersom Ratos har noterade A- och B-aktier kommer vi att studera hur offentliggörandet 

påverkar både aktietyperna. Vi får således 19 observationer. 19 observationer är relativt få men 

innefattar majoriteten av alla preferensaktieerbjudanden av bolag med noterade stamaktier på 

Nasdaq OMX Stockholm och visar därför rättvisa resultat för den svenska marknaden. 

Exempelvis utförde Pinegar och Lease (1986) sin eventstudie med 15 respektive 30 

observationer och Rao (1997) sin eventstudie med 16 observationer.  

 

4.1.3 Estimeringsperioden 

Estimeringsperioden är tidsintervallet där de aktiespecifika parametrarna, alfa och beta, 

beräknas. Efter att vi har fastställt datumet då emissionen annonserades till marknaden har vi 

bestämt de dagar som utgör estimeringsperioden, som sedan använts för att beräkna aktiens 

förväntade avkastning. Dessa parametrar används sedan, med hjälp av en statistisk modell, för 

att beräkna den förväntade avkastningen under händelsefönstret. Syftet med 

estimeringsperioden är att beräkna den förväntade avkastningen. Det finns tre alternativ vid 

uppskattning av perioden; före, under och efter händelsefönstret. Den vanligaste metoden att 

använda en period före händelsefönstret, men det råder ingen samsyn inom 

BOLAG DATUM FÖR OFFENTLIGGÖRANDE BRANSCH 
 

ALLIANCE OIL 
 

28 nov 2012 
 

Industri 
ALLIANCE OIL 5 jun 2013 Industri 

BALDER 19 jan 2012 Fastighet 
BALDER 24 sep 2012 Fastighet 
BALDER 19 sep 2013 Fastighet 
COREM 23 feb 2010 Fastighet 
ENIRO 11 juni 2012 Lokalt sök 

FAST PARTNER 14 maj 2013 Fastighet 
KLÖVERN 20 sep 2012 Fastighet 
KLÖVERN 5 dec 2011 Fastighet 

RATOS 27 maj 2013 Investmentbank 
SAGAX 19 maj 2009 Fastighet 
SAGAX 15 feb 2010 Fastighet 
SAGAX 10 mar 2010 Fastighet 
SAGAX 18 jun 2010 Fastighet 
SAGAX 20 nov 2012 Fastighet 

SWEDBANK 27 okt 2008 Bank 
VICTORIA PARK 25 juni 2013 Fastighet 
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forskningslitteraturen om hur lång denna period bör vara. Perioden bör dock vara tillräckligt 

lång för att avgöra hur aktien fungerar i förhållande till marknaden (MacKinlay, 1997). 

 

Estimeringsperioden vi har valt är -250 börsdagar före händelsefönstret, vilket motsvarar 

ungefär ett år, och kommer att ligga till grund för våra beräkningar av den förväntade 

avkastningen. 250 börsdagar är valt då det fångar hur aktiekursen beter sig under ett kalenderår 

och ger en rättvis bild av hur aktiekursen skulle utvecklas om händelsen ej hade inträffat. 

 
Figur 1. Relationen mellan estimeringsperioden och händelsefönstret 

 

 

𝑡! = -250 dagar innan händelsefönstret 

𝑡! = första dagen i  händelsefönstret (t-20) 

𝑡! = sista dagen i händelsefönstret (t+20) 

t = 0 = dagen för offentligörandet (händelsedagen)  

4.1.4 Den förväntade avkastningen 

Det finns ett antal tillvägagångssätt som är tillgängliga vid beräkningen av den förväntade 

avkastningen för en viss aktie. Metoderna kan delas in i två kategorier; statistiska och 

ekonomiska. Modeller i den första kategorin följer statistiska antaganden om beteendet hos 

aktieavkastningen och är inte beroende av några ekonomiska argument. Den ekonomiska 

modellen är beroende av antaganden om investerarnas beteende och grundas inte enbart på 

statistiska antaganden (MacKinlay, 1997). 

 

Den justerade modellen är en förenklad statistisk modell. Modellen utgår från att företagets 

förväntade avkastning är samma som marknadens avkastning för samma period. I den 

förenklade modellen tas inte hänsyn till aktiernas systematiska och icke-systematiska risk, och 

alfavärdet och betavärdet antas vara 0 respektive 1.  
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Den justerade modellen har följande utformning:  

𝐸 𝑅!" =   𝑅!"                     (1) 

𝐸(𝑅!,!)= Den förväntade avkastningen för aktie i tidpunkt t 

𝑅!"=Avkastningen för marknadsportföljen från en tidsperiod till en annan 

 

Vi använder oss av den statistiska marknadsmodellen och tar således hänsyn till aktiernas 

systematiska och icke-systematiska risk. För att beräkna den förväntade avkastningen använder 

vi nedanstående formel: 

 
E(R!,!) = 𝛼! +    𝛽!𝑅!" +   𝜀!"         (2) 

   

E(R!,!)    = Den förväntade avkastningen för aktie i tidpunkt t 

𝛼! = Den icke-systematiska risken för aktie i 

𝛽!= Den systematiska risken som är förknippad med aktie i 

𝑅!" = Avkastningen för marknadsportföljen från en tidsperiod till en annan, i vår undersökning 

dag t-20 till dag t+20. 

𝜀!"=Slumpmässiga felet i mätvärdet, vilket antas vara noll 

Den systematiska risken beta beräknas i enlighet med Elton, Gruber, Brown & Goetzmann 

(2011, s.284), och har följande formel: 

 

𝛽! =
!"# !!!!
!"# !!

                        (3) 

𝑅!= aktie i 

𝑅!= marknadsportföljen 

 

För att beräkna den förväntade avkastningen har vi valt att genomföra en regressionsanalys 

enligt marknadsmodellen i statistikprogrammet Minitab. Denna analys har genomförts för varje 

aktie individuellt, där vi jämför aktiens avkastning dag för dag under 

estimeringsperioden,  (𝑡!, 𝑡!), med Stockholm PI Index för samma period, (𝑡!, 𝑡!), se figur 1. 

Via regressionsanalysen får vi fram de aktiespecifika parametrarna alfa och beta. Beta är 

riktningskoefficient och alfa är konstant i regressionsanalysen. Vi har använt oss av Stockholm 

PI Index som marknadsportfölj vilket innefattar samtliga aktier noterade på Stockholmsbörsen 
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och som i vår studie kommer representera hela aktiemarknaden. Stockholm PI Index är valt då 

bolag som ingår i studien tillhör olika segment på börsen. 

4.1.5 Avvikelseavkastningen 

Avvikelseavkastningen är skillnaden mellan den faktiska avkastningen och den förväntade 

avkastningen. När den förväntade avkastningen har beräknats genom marknadsmodellen 

beräknas avvikelseavkastningen genom att subtrahera den förväntade avkastningen från den 

faktiska avkastningen. 

 

Avvikelseavkastningen (AR) för ett bolags aktier, aktie i, under dagen t beräknas med hjälp av 

nedanstående formel (MacKinlay, 1997): 

𝐴𝑅!,! = 𝑅!,!  –    𝛼! −   𝛽!  𝑅!"                         (4) 

𝐴𝑅!,!= Avvikelseavkastningen för aktie i dag t. Begreppet definieras som skillnaden mellan den 

faktiska avkastningen och den förväntade avkastningen 

𝑅!,!=Aktiens värdeförändring, med andra ord den faktiska avkastningen 

𝛼!= Motsvarar bolagets specifika avkastning (alfa) 

𝛽!  = Den systematiska risken som är förknippad med den enskilda aktien (beta) 

𝑅!"= Avkastningen för marknadsportföljen från en tidsperiod till en annan 

 

4.1.6 Den genomsnittliga avvikelseavkastningen 

Efter beräkningen av avvikelseavkastningen för varje aktie beräknas ett medelvärde för alla 

bolags avvikelseavkastningar (AAR) för varje dag som ingår i händelsefönstret (MacKinlay, 

1997). 

AAR beräknas enligt följande formel: 

𝐴𝐴𝑅! =   
1
𝑁 𝐴𝑅!,!

!

!!!

                                                                                                                                                                                                                                                    (5) 

𝐴𝐴𝑅!= den genomsnittliga avvikande avkastningen vid tidpunkt t 

𝐴𝑅!,!= avvikelseavkastningen för företag i vid tidpunkt t 

𝑁  = Antalet observationer i studien 
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4.1.7 Den kumulativa avvikelseavkastningen 

Den kumulativa avvikelseavkastningen (CAR) för respektive bolag beräknas genom att 

summera bolagets AR kumulativt för de dagar som ingår i händelsefönstret. CAR visar den 

kumulerade avvikelseavkastningen under händelsefönstret för varje enskilt bolag som ingår i 

studien (MacKinlay, 1997). 
 

 CAR definieras enligt nedanstående formel: 

    

𝐶𝐴𝑅!   !!!! =    𝐴𝑅!,!                   (6) 

 
𝐶𝐴𝑅! !!!! = Den kumulativa avvikelseavkastningen för aktie i från dag 𝑡!  till dag 𝑡!  i 

händelsefönstret 

 

4.1.8 Den genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen 

För att beräkna den genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen (CAAR) för alla bolag 

summeras den genomsnittliga avvikelseavkastningen (AAR) kumulativt för de dagar som ingår 

i händelsefönstret (MacKinlay, 1997). 

CAAR beräknas enligt följande formel:        

 

𝐶𝐴𝐴𝑅(!!!!) =    𝐴𝐴𝑅!

!!

!!!!

                                                                                                                                                                                                                                                (7)     

Värt att notera är att CAAR även kan beräknas genom att summera respektive bolags CAR. Vi 

har dock valt denna metod då vi har för avsikt att studera CAAR under kortare perioder inom 

händelsefönstret.  
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4.2 Hypotestest 

För att undersöka om offentliggörandet påverkar bolagets börsvärde kommer följande 

hypoteser att testas: 

Hypotes 1 

𝑯𝟎: AAR = 0 Det finns ingen signifikant genomsnittlig avvikelseavkastning i samband med 

offentliggörandet av att ett bolag kommer att emittera preferensaktier 

𝑯𝟏: AAR ≠ 0 Det finns en signifikant genomsnittlig avvikelseavkastning i samband med 

offentliggörandet av att ett bolag kommer att emittera preferensaktier 

Hypotes 2 

𝑯𝟎: CAAR = 0 Det finns ingen signifikant kumulativ genomsnittlig avvikelseavkastning i 

samband med offentliggörandet att ett bolag kommer att emittera preferensaktier 

𝑯𝟏  :  CAAR ≠ 0 Det finns en signifikant kumulativ genomsnittlig avvikelseavkastning i 

samband med offentliggörandet av att ett bolag kommer att emittera preferensaktier 

4.2.1 Hypotesprövning 

Enligt Körner och Wahlgren (2010) kan hypotesprövningen vara ensidig eller tvåsidig. Ett 

tvåsidigt hypotestest innebär att mothypotesen accepteras oavsett om värdet är positivt eller 

negativt. Då vi undersöker om det finns en signifikant avvikelseavkastning i samband med 

offentliggörandet av att ett bolag kommer att emittera preferensaktier kan resultatet visa en 

positiv eller en negativavvikelseavkastning. För att bedöma signifikansen finns olika mått, 

bland annat p- och t-värdet. Dessa värden beräknas med samma metod. Ju mindre p-värdet är 

desto större är stödet för mothypotesen, ju högre t-värdet är desto större är stödet för 

mothypotesen.  P- och t-värdet visar hur stor sannolikheten är att värdet är noll, med andra ord 

att nollhypotesen stämmer. Vi kommer att använda t-värdet eftersom det är ett bra alternativ 

vid små stickprov och lämpar sig därför väl i vår studie. 

4.2.2 T- test 

För att bedöma om resultatet är statistiskt signifikant genomförs ett t-test (Körner och 

Wahlgren, 2010). Vi kommer att genomföra ett tvåsidigt test för hypoteserna där vi beräknar ett 
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t-värde som jämförs mot ett tabellvärde för t-fördelningen där antal frihetsgrader uppgår till n-1 

för respektive testad signifikansnivå4.  

När standardfelet identifierats så dividerar vi avvikelseavkastningen med standardfelet för att 

identifiera t-värdet. De 19 stamaktiernas avvikelseavkastning (AR) summeras dag för dag och 

bildar den genomsnittliga avvikelseavkastningen (AAR), se formel 6. Vi beräknar sedan 

standardavvikelsen för avvikelseavkastningen dag för dag. Vi dividerar standardavvikelsen 

med roten ur antalet dagar i händelsefönstret, i vårt fall 41 då vi observerar 41 dagar per 

händelse, för att beräkna standardfelet. För att identifiera t-värdet för AAR så dividerar vi AAR 

med respektive dags standardfel (De Ridder, 1988). Genom t-fördelningstabellen så får vi fram 

det värde där resultatet räknas som statistiskt signifikant. 

T-värdet för AAR räknas ut via följande formel: 

t(AAR) = !!"
!"!!"

            (8) 

 

Där standardfelet beräknas enligt följande formel: 

𝑆𝐸 = !
!
              (9) 

SE= standardfelet 

𝜎= standardavvikelsen 

n= antal dagar i händelsefönstret 

 

T-värdet för CAAR beräknas genom att dividera CAAR med standardfelet för AAR. Eftersom 

vi vill beräkna t-värde för CAAR för olika perioder inom händelsefönstret beräknar vi även 

medelvärdet för de olika periodernas standardfel. Standardfelen kvadreras och summeras 

kumulativt för respektive undersökt period. Roten ur denna summa blir medelvärdet för de 

kumlerade standardfelen. CAAR divideras sedan med medelvärdet för standardfelen för att 

identifiera t-värdet. 

T-värdet för CAAR beräknas enligt De Ridder (1988) via denna formel: 

 𝑡 𝐶𝐴𝐴𝑅!!!! =
!""!(!!,!!)
!!!!!(!!!!)

                     (10) 

                                                
4De kritiska gränserna för t-värdet vid en tvåsidig mothypotes är: 10 % signifikansnivå: 1,684, 5 % 
signifikansnivå: 2,021, 1% signifikansnivå: 2,704 (Perlinger, 2011). 



24 

4.2.3 Samband mellan CAR och olika variabler 

För att se om det finns något samband mellan den kumulerade avvikelseavkastningen för 

händelsedagen och nästföljande dag, CAR (0,1) kommer vi undersöka följande variabler: 

 

Aktiekursens betavärde 

Aktiekursens betavärde beskriver hur riskfylld aktien är och har beräknats enligt 

marknadsmodellen som presenterats i avsnitt 4.1.4. 

 

Emissionsstorleken 

När vi identifierat antal och pris för respektive emission har vi beräknat storleken på 

emissionerna genom att multiplicera pris och antal för de emitterade preferensaktierna. Detta 

värde divideras med bolagets stamaktieantal multiplicerat med stamaktiernas stängningspris 

dagen för offentliggörandet enligt nedanstående ekvation: 
!"#$%  !"#$#"#%&'()*#"∗!"#$  !ö#  !"#$#"#%&'()*#%
!"#$%  !"#$#%"&'(∗!"#$%#&$  !å  !ä#$%&'%$()%#

    

 

Bolagens skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgrad är ett nyckeltal som beskriver ett bolags finansiella risk. Beräknas som 

totala värdet av bolagets skulder i förhållande till eget kapital. Skuldsättningsgraden för 

respektive bolag har erhållits genom bolagens kvartalsrapporter. 

 

Bolagets soliditet  

Soliditeten är ett nyckeltal som anger hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget 

kapital och syftar till att beskriva bolagets långsiktiga betalningsförmåga. Soliditeten för 

respektive bolag har erhållits genom bolagens kvartalsrapporter. 

 

För att se om vi finner något samband mellan variablerna och CAR (0,1) beräknar vi 

korrelationskoefficienten för respektive variabel. Korrelationskoefficienten beskriver hur starkt 

ett samband är mellan två variabler. Värdet kan vara mellan -1 och 1, är värdet positivt finns 

det ett positivt samband. Är korrelationskoefficienten 0 innebär det att det inte finns något 

samband mellan de olika variablerna. Uträkningen visar ett p-värde och statistisk signifikans 

kan bedömas (Körner & Wahlgren, 2010 p.104-105). För att beräkna orsakssambandet 

genomförs en regressionsanalys där avvikelseavkastningen är den beroende variabeln. 
Korrelationen beräknas enligt följande formel: 
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 𝜌 =    !"#  (!,!)
!"# ! ∗!"#(!)

        (11) 

ρ = korrelationskoefficienten 

𝐶𝑜𝑣  (𝑋,𝑌)= Kovariansen mellan x och y 

𝑉𝑎𝑟 𝑋  = Variansen för X 

𝑉𝑎𝑟(𝑌) = Variansen för Y 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

5.1 AAR  
Tabell 2: Tabellen visar den genomsnittliga avvikelseavkastningen (AAR) i % för de 19 

emissioner som ingår i studien och t-värden för AAR för respektive dag.  

Dag AAR i % T-värde 

t-20 -1,65*** -2,2767 
t-10 0,35*** 2,7072 
t-9 0,08 0,2996 
t-8 -0,80** -2,6964 
t-7 -0,73** -2,2999 
t-6 -0,52* -1,6873 
t-5 1,05*** 3,4402 
t-4 0,37 1,2637 
t-3 -0,41* -1,8214 
t-2 -0,96** -2,0790 
t-1 0,41 0,7975 
t0 -1,25* -1,8958 
t+1 0,92* 1,8541 
t+2 -0,62 -1,2951 
t+3 1,45** 2,4952 
t+4 -0,15 -0,3817 
t+5 -0,56** -2,6646 
t+6 0,86 1,5602 
t+7 -0,08 0,3567 
t+8 -0,11 -0,2994 
t+9 0,24 0,6513 
t+10 -0,06 -0,1498 
t+20 -0,25 -0,5906 

*Signifikant på en 10 % nivå. ** Signifikant på en 5 % nivå. *** Signifikant på en 1 

% nivå. Se appendix1. för tabell över AAR under alla dagar i händelsefönstret. 

Ett flertal observationer har t-värden som är högre än den kritiska gränsen. Dessa observationer 

ger stöd för mothypotesen AAR ≠ 0. Händelsedagen visar en negativ reaktion med 1,25 % 

vilket betyder att aktiekurserna reagerade negativt på nyheterna om preferensaktieemission 

dagen för offentliggörandet. T-värdet för händelsedagen är -1,8958 och stödjer mothypotesen 

AAR ≠ 0 på 10 % nivå. Vi förkastar därmed nollhypotesen och accepterar mothypotesen. Då en 

del pressmeddelanden kan ha nått marknaden efter börsens stängning är det intressant att även 

studera avvikelseavkastningen dagen efter offentliggörandet. Dagen efter händelsedagen visar 
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AAR en positiv reaktion med 0,92 %, t-värdet är 1,8541 och stödjer mothypotesen på 10 % 

signifikansnivå. 

5.2 CAAR 
Tabell 3: Den kumulativa genomsnittliga avvikelseavkastningen under händelsefönstret 

uppdelat i olika perioder. (-20,1) innebär att AAR har kumulerats från 20 dagar innan 

händelsedagen fram till dagen innan. (-1,1) innebär att AAR har kumulerats från dagen före 

händelsedagen till dagen efter. T-värdet är CAAR dividerat med respektive periods 

standardfel. 

CAAR i dagar Resultat i % T-värde 

   

 

         A. Innan händelsen 

(-20,1) -2,579 -1,3922 

(-10,1) -1,168 -1,0046 

(-5,1) 0,4472 -0,535 

(-3,1) -0,9667 -1,3374 

 
B. Vid händelsen 

 (-1,1) 0,0811 0,0837 

 

       C. Efter händelsedagen 

(+1,3) 1,7482* 1,9356 

(+1,5) 1,0434 1,0394 

(+1,10) 2,0488 1,5279 

(+1,20) 0,3041 0,1439 

 

D. Hela perioden 

 (-20,20) -3,522 -1,2202 
Panel A. perioder innan händelsedagen, Panel B. Perioden vid händelsedagent, Panel C. Perioden 

efter händelsedagen och Panel D. Hela händelsefönstret. * Signifikant på 10 % nivå. 

**Signifikant på 5 % nivå.  Signifikant på *** 1 % nivå. 

Den kumulativa genomsnittliga avvikelseavkastningen för hela perioden (-20,20) visar en 

negativ reaktion med 3,52 % men är inte statistiskt signifikant. Dagarna närmast 

offentliggörandet (-1,1) visar CAAR en positiv reaktion på 0,08 % men detta resultat är inte 

heller statistiskt signifikant. Perioden (1,3) har en positiv avvikelseavkastning som är statistiskt 

signifikant.  
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Figur 2. Graf för den kumulativa genomsnittliga avvikelseavkastningen under hela 
händelsefönstret (-20,20) 

 

5.3 Analys AAR och CAAR 
Utgångspunkten i vår studie har varit att anta att marknaden är effektiv i den mellanstarka 

formen då den enligt den effektiva marknadshypotesen reflekterar all offentlig information så 

som offentliggörandet av preferensaktieemissioner. Den mellanstarka formen av den effektiva 

marknadshypotesen karaktäriseras av att aktiekursen anpassar sig till ny information 

omedelbart efter att informationen offentliggörs. Marknadens aktörer ska således inte kunna 

gynnas av fördelar som uppstår i form av avvikelseavkastningar. Att marknaden är effektiv i 

den mellanstarka formen innebär enligt teorin att inga avvikelseavkastningar efter 

händelsedagen bör förekomma. 

Aktiekursen reagerar redan samma dag som offentliggörandet av emissionerna, det vill säga 

händelsedagen, vilket ger stöd för den effektiva marknadshypotesen. Även ett flertal dagar 

innan händelsedagen visar signifikanta genomsnittliga avvikelseavkastningar vilket indikerar 

att det förekommit läckage och information om emissionerna nått marknaden innan det 

meddelats via ett pressmeddelande. Då signifikanta avvikelseavkastningar uppstår även efter 

händelsedagen ifrågasätter vi marknadens effektivitet eftersom prisanpassningen enligt teorin 

om den effektiva marknadshypotesen sker nästintill omedelbart efter offentliggörandet och 

därefter håller sig på en stabil nivå.  

Den långvariga effekten av offentliggörandenas inverkan på bolagets börsvärde för vårt 

händelsefönster kan studeras genom grafen för CAAR, se figur 2. Redan innan händelsedagen 

och vid händelsedagen ser vi en nedgång av aktiekursen. Efter offentliggörandet utvecklas 

CAAR positivt. CAAR (-1,1), det vill säga dagen innan händelsedagen, händelsedagen och 
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dagen efter händelsedagen, är inte signifikant vilket beror på att AAR på händelsedagen visade 

en negativ reaktion medan AAR dagen därpå visade en positiv reaktion och således uppstod 

ingen kumulativ avvikelseavkastning för perioden (-1,1). Att händelsedagen visar en negativ 

signifikant reaktion medan dagen efter händelsedagen visar en positiv signifikant reaktion kan 

tolkas på två sätt. Antingen återanpassades aktiekursen dagen efter offentliggörandet, 

alternativt så speglar reaktionen dagen efter händelsedagen emissioner som offentliggjorts och 

nått marknaden efter börsens stängning. När vi studerar CAAR perioden (1,3) efter 

händelsedagen finner vi en signifikant positiv avvikelseavkastning. Dagen efter händelsedagen 

visar en positiv trend som fortsätter i 16 dagar där CAAR stiger mot noll, därefter ser vi en 

minskning av aktiekursen som sedan återhämtar sig och fortsätter att utvecklas positivt. 

Dag 18 sjunker aktiekursen igen men eftersom detta sker så pass långt efter händelsedagen kan 

vi inte koppla det till emissionsnyheterna. Vi har varit väldigt noggranna med att inte inkludera 

händelser dagarna närmast offentliggörandet i vår studie men vår återhållsamhet har inte varit 

möjligt för hela händelseperioden vilket kan förklara reaktionerna 16 och 18 dagar efter 

händelsedagen. 

Aktiekursens reaktion och utveckling tyder på att investerare överreagerat i samband med 

offentliggörandena av emissionerna. Trots att det inte kan säkerställas statistiskt under hela 

händelsefönstret (-20,20) visar resultatet för vårt urval det då aktiekursen kort efter 

offentliggörandet visar en positiv ihållande reaktion. Detta stärker vårt argument när vi 

ifrågasätter marknadens effektivitet. Vi påstår därför att marknaden är ineffektiv då aktiekursen 

reagerar negativt vid händelsedagen men stabiliseras ej på den nya prisnivån utan utvecklas 

positivt efter händelsedagen. 

Våra resultat är inte direkt jämförbara med de tidigare studierna då de tidigare studierna har 

genomförts på utländska aktiemarknader. Trots det finner vi det intressant att jämföra våra 

resultat med de tidigare studierna då det saknas tidigare studier om preferensaktiers inverkan på 

stamaktiekurserna på den svenska marknaden. I likhet med tidigare studier (Pinegar & Scott, 

1988; Kallberg et al., 2013) visar vårt resultat en genomsnittlig negativ avvikelseavkastning på 

händelsedagen. Kallberg et al., (2013) visar att offentliggöranden av preferensaktieemissioner 

bidrar till en genomsnittlig negativ effekt på 0.65% på bolagets börsvärde mellan perioden (-

1,1). Reaktionerna i vår studie visar dock en positiv reaktion under den perioden (-1,1). En 

förklaring till varför våra resultat skiljer sig från resultatet i de utländska studierna kan vara att 

svenska investerare har en högre tilltro till bolagets ledning, där de anser att det erhållna 
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kapitalet bidrar positivt till bolagets framtida värde. Skillnaderna i avvikelseavkastningen kan 

även förklaras genom att ägarna till de utländska stamaktierna ej har företrädesrätt till teckning 

vid nyemission vilket kan bidra till en ökad avvikelseavkastning. 

Alla bolag i studien klassificerar emissionerna som eget kapital, likt emissioner av stamaktier, 

vilket enligt the pecking order theory aldrig är optimalt och bidrar till en negativ effekt på 

bolagets värde (Myers, 1984). Även Kallberg et al., (2013) menar att klassificeringen som eget 

kapital bidrar till en ökad negativ reaktion för stamaktierna. Tidigare studier om nyemissioner 

av stamaktier visar på signifikanta negativa avvikelseavkastningar vid offentliggöranden som är 

mellan 1,84 % och 3,36 % beroende på motivet bakom emissionerna (Jensen, Crutchley & 

Hudson, 1994). Studier om offentliggöranden av lånefinansieringar visar en genomsnittlig 

negativ effekt på 0,23 % (Mikkelson & Partch, 1986). Den genomsnittliga 

avvikelseavkastningen på händelsedagen i vår studie visar en negativ och signifikant reaktion 

och stödjer the pecking order theory, men reaktionen är mindre än vid tidigare studier om 

nyemissioner av stamaktier. Att den negativa avvikelseavkastningen är lägre vid 

preferensaktieemissioner än nyemissioner av stamaktier kan även motiveras genom sin 

blandade konstruktion. Preferensaktierna kombinerar fördelarna av eget kapital och lån och 

hamnar till sin struktur i ett ”mellanläge” mellan stamaktier och skulder vilket även 

avvikelseavkastningen gör. När vi sedan undersöker avvikelseavkastningen efter 

händelsedagen finner vi en positiv signifikant reaktion vilket inte stöder the pecking order 

theory. En orsak till den positiva avvikelseavkastningen efter händelsedagen kan vara att 

preferensaktierna är relativt nya på den svenska marknaden och dess villkor är för många 

aktörer på marknaden fortfarande okända, ett sådant antagande skulle dock innebära att 

marknaden är ineffektiv och stödjer istället det växande området behavioral finance. Trots att 

alla bolag som ingår i studien redovisar emissionerna som eget kapital tyder marknadens 

reaktion på att de värderar preferensaktiernas inverkan på bolaget närmare de effekter lån har, 

än de effekter nyemissioner av stamaktier har på bolaget. Vi har dock inget bolag i vår studie 

som redovisat sina preferensaktier som skuld eller hybrid och vi vet därför inte om en alternativ 

redovisning av preferensaktierna hade påverkat avvikelseavkastningen. 

5.4 Analys av motiven bakom emissionerna 
Vi har undersökt motiven bakom emissionerna för att se om vi finner något samband mellan 

motivet och respektive bolags avvikelseavkastning i samband med offentliggörandet samt 

jämfört våra resultat mot tidigare studier.  
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Enligt Pinegar och Scott (1988) så reagerar aktiekursen särskilt negativt om motivet för 

emissionen är att finansiera specifika förvärv eller då emissionslikviden avses användas för 

blandad form av finansiering. Detta var motiven bakom alla fastighetsbolagens emissioner som 

ingår i vår studie men fastighetsbolagens AR visar en blandad reaktion till offentliggörandet. 

Fastighetsbolaget Balder har genomfört tre preferensaktieemissioner. Två av dessa emissioner 

visar signifikanta avvikelseavkastningar mellan (-1,1). Motiven för emissionerna som 

genomfördes i september 2012 och september 2013 var att möjliggöra tillväxt och öka bolagets 

operativa kassaflöde. Emissionslikviden avsågs användas för finansiering av specifikt uppköp 

samt möjliggöra ytterligare förvärv. På händelsedagen visade båda emissionerna en reaktion på 

en 10 % nivå. Emissionen 2012 visade en negativ reaktion med 3,68 % medan emissionen 2013 

visade en positiv reaktion på 2,22 %. 

Fastighetsbolagen Fast Partner och Victoria Park visade mellan perioden t(-1,1) båda negativa 

reaktioner. Emissionerna av aktieslaget skedde för första gången och motiven var samma för 

båda bolagen, att möjliggöra tillväxt. För Fast Partner var den negativa reaktionen 4,70 % med 

en 1 % signifikansnivå dagen innan händelsedagen och på händelsedagen -1,77 % som ej var 

statistiskt signifikant. För Victoria Park var den negativa reaktionen 6,55 % på 10 % nivå på 

händelsedagen. 

Sagax har emitterat preferensaktier fem gånger och är således det bolag som har genomfört 

preferensaktieemissioner flest gånger i vår studie. Det var endast emissionen juni 2010 som 

visade en signifikant avvikelseavkastning på händelsedagen. Den negativa 

avvikelseavkastningen för emissionen som offentliggjordes juni 2010 var 6,18 % och ligger på 

en 5 % signifikansnivå. Motivet bakom denna emission var att möjliggöra förvärv utan att 

försvaga bolagets finansiella ställning. 

Motiven bakom fastighetsbolagen Corems emission och Klöverns två emissioner var att 

möjliggöra tillväxt. Ingen av dessa emissioner visar negativa effekter i samband med 

offentliggörandet (-1,1).  

 

Motivet för Alliance Oils emission 2012 var att finansiera förvärvade licenser för gasutvinning 

och prospektering, denna emission visade inga signifikanta avvikelseavkastningar mellan (-

1,1). Motivet bakom emissionen 2013 var att öka bolagets finansiella flexibilitet, och denna 

emission visar en negativ avvikelseavkastning med 3,54 % på en 5 % nivå. 
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Callahans et. al., (2001) studie finner att motivet för banker att emittera preferensaktier är för 

att öka sitt primärkapital. I likhet med Callahans et., al. (2001) studie var motivet bakom 

Swedbanks emission att öka sitt primärkapital och sin kapitaltäckningsgrad. Pinegar och Scott 

(1988)  och Kallberg et al., (2013) visar att reaktionen vid preferensaktieemissioner för 

finansiella branscher är positiv. Swedbanks stamaktier visade i motsats till de tidigare studierna 

en negativ reaktion med 13,86 % på en 5 % signifikansnivå dagen för offentliggörandet. Denna 

emission inträffade samtidigt som en lågkonjunktur, och detta kan bidragit till att 

stamaktiekursen reagerade mer negativt än vad den kanske hade gjort om det inte pågick en 

lågkonjunktur. Vidare var Swedbanks preferensaktier konvertibla vilket enligt Kallberg et al., 

(2013) bidrar till negativa effekter.  Eftersom Swedbank är den enda banken som ingår i vår 

studie kan vi inte generalisera resultatet. För att med säkerhet säga att när svenska banker 

emitterar preferensaktier så sjunker aktiekursen, måste vi undersöka fler event, vilket innebär 

att fler banker måste emittera preferensaktier. Fram till slutet på 2013 var Swedbank 

fortfarande den enda banken med emitterade preferensaktier på Nasdaq OMX Nordic.   

 

Ratos har emitterade preferensaktier och är ett investmentbolag. Motivet bakom Ratos emission 

var att öka bolagets finansiella flexibilitet. Likt Pinegar och Scott (1988) och Kallberg et al., 

(2013) studie visar avvikelseavkastningen för Ratos stamaktier av serie A en positiv reaktion 

med 6,62 % på 5 % nivå dagen efter offentliggörandet. Att den signifikanta reaktionen 

inträffade dagen efter offentliggörandet kan bero på att nyheterna om emissionen nådde 

marknaden efter börsens stängning. Deras stamaktier av typ B visade dock ingen signifikant 

reaktion mellan perioden t(-1,1). 

Irvine och Rosenfelds (2000) studie visade att företag som emitterar preferensaktier för att 

refinansiera banklån får en negativ effekt på deras stamaktiekurser. I vår studie var motivet 

bakom Eniros emission av preferensaktier att minska bolagets finansiella distress genom att 

betala ett lån i förtid till ett rabatterat pris via preferensaktieemission. Eniro är ett tjänstebolag 

som riktar in sig på lokalt sök och är verksam inom en sektor med hög utvecklingstakt. Det 

förekommer idag en utökad efterfråga för digitala tjänster vilket sätter bolag inom dessa 

branscher under press för att utveckla tjänster som möter dagens efterfrågan och det kan vara 

kostnadskrävande. Enligt teorin om the static trade-off skapas en optimal kapitalstruktur genom 

avvägningar mellan skulder och eget kapital där de skattemässiga fördelarna av skuld kontra 

kostnaderna för finansiell distress möts (Myers & Majluf, 1984) Eniros stamaktier visade ingen 

signifikant reaktion vid offentliggörandet (1,1) vilket kan innebära att marknaden inte 
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reagerade på Eniros emission då de ansåg att emissionen minskade den finansiella distressen i 

bolaget. 

 

5.5 Resultat av samband mellan CAR och de olika variablerna 
5.5.1 Emissionsstorlek 

Enligt the pecking order theory sänder valet av finansieringskälla ut olika signaler till 

marknaden och vi gör då antagandet att emissionsstorleken bör påverka avvikelseavkastningen 

då det signalerar till hur stor del bolaget under- och övervärderar emissionerna.  För att studera 

sambandet mellan emissionernas storlek och avvikelseavkastningen har vi kumulerat 

avvikelseavkastningen händelsedagen och nästföljande dag och sedan genomfört en 

regressionsanalys.  

Värdet på korrelationskoefficienten i vår uträkning är -0,798 vilket är ett relativt starkt samband 

då korrelationskoefficientens värde kan ligga mellan 1 och -1. P-värdet är 0,000 vilket innebär 

att korrelationskoefficienten är statistiskt signifikant. Förklaringsgraden är 63,70 % vilket 

betyder att värdet på avvikelseavkastningen till 63,70 % så förklaras av storleken på 

emissionen. 

5.5.2 Beta 

En akties betavärde representerar aktiens systematiska risk. Ett högt betavärde innebär att 

bolagets aktier är mer riskfyllda än genomsnittet för marknadsportföljen. Vi gör då antagandet 

att ett bolags aktier med högt betavärde generar en högre avvikelseavkastning i samband med 

offentliggörandet. 

Våra resultat visar att aktiernas betavärde för respektive bolag och CAR (0,1) inte har något 

statistiskt samband. Korrelationskoefficienten är -0,067 och p-värdet 0,786. Förklaringsgraden 

är 0,40 %. Den systematiska risken kopplad till en viss aktie har således ingen påverkan på 

avvikelseavkastningen. 

5.5.3 Soliditet 

En optimal kapitalstruktur skapas enligt teorin om the static trade-off genom avvägningar 

mellan skulder och eget kapital där de skattemässiga fördelarna av skuld kontra kostnaderna för 

finansiell distress möts (Myers and Majluf, 1984).  Ett bolag med hög soliditet som genom en 

preferensaktiemission ytterligare ökar sin andel eget kapital och bolagets soliditet innebär att 

bolaget inte gynnas av de skattemässiga fördelarna av lånefinansieringar och borde således 
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uppfattas som negativt av marknaden. Ett bolag med låg soliditet minskar den finansiella 

stressen i bolaget genom en preferensaktiemission klassat som eget kapital då det bidrar till 

högre soliditet och borde således påverka avvikelseavkastningen positivt. 

Vi finner inte stöd för vårt antagande då resultatet visar att sambandet mellan bolagens soliditet 

och CAR (0,1) inte har något statistiskt samband. Korrelationskoefficienten är 0,152 och p-

värde 0,533. Förklaringsgraden är 2,30 %. 

5.5.4 Skuldsättningsgrad 

En hög skuldsättningsgrad innebär att bolaget har en hög andel skulder i bolaget och således 

gynnas av de avdragsgilla fördelarna för ränteutbetalningarna. Samtidigt innebär det att bolaget 

har en hög finansiell risk.  

Sambandet mellan bolagets skuldsättningsgrad och CAR (0,+1) har en korrelationskoefficient 

på -0,191 och ett p-värde på 0,447 vilket innebär att det inte finns något statistiskt samband. 

Förklaringsgraden är 3,70 %. Vi kan således inte se något starkt eller statistiskt signifikant 

samband mellan dessa variabler. 

6. SLUTSATS 

6.1 Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett bolags börsvärde påverkas vid offentliggörandet 

av bolagets beslut att ändra kapitalstrukturen i bolaget genom att emittera preferensaktier på 

Nasdaq OMX Stockholm. I samband med det testades även marknadens effektivitet vid 

emissionsnyheterna. Enligt den effektiva marknadshypotesen är all tillgänglig information 

inkorporerat i aktiepriset vilket innebär att ingen avvikelseavkastning efter händelsedagen skall 

förekomma. Vi finner en signifikant genomsnittlig avvikelseavkastning i samband med 

offentliggörandet och accepterar mothypotesen för hypotes 1. Dagen för offentliggörandet visar 

vår studie en negativ genomsnittlig signifikant reaktion med -1,25 % på 10 % signifikansnivå. 

Eftersom avvikelseavkastningen är negativ innebär det att stamaktiekursen sjönk mer än 

förväntat till följd av offentliggörandet av preferensaktieemissionerna och påverkade bolagets 

börsvärde negativt. Vi finner signifikanta avvikelseavkastningar efter offentliggörandet vilket 

innebär att marknaden är ineffektiv i den mellanstarka formen i vår studie. Perioden efter 

händelsedagen visar positiva avvikelseavkastningar vilket innebär att bolagens börsvärde 

påverkas positivt. Den kumulativa genomsnittliga avvikelseavkastningen för hela 

händelsefönstret (-20,20) visar en negativ reaktion på 3,52 % och har ett t-värde på -1,22 vilket 
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inte stödjer mothypotesen och vi accepterar därmed nollhypotesen för hypotes 2. Vi finner ett 

negativt statistiskt signifikant samband mellan emissionsstorleken och avvikelseavkastningen 

där den negativa avvikelseavkastningen till 63,70 % förklaras av storleken på emissionen. 

6.2 Avslutande diskussion 
Bolag väljer finansieringsalternativ utifrån en viss ordning enligt the pecking order theory. I 

första hand internt genererade medel, i andra hand medel lånat från extern källa och i tredje 

hand vänder de sig till aktieägarna. I samband med lågkonjunkturen 2008 så har det blivit 

svårare för bolag att beviljas lån. Att ta lån innebär en ökad risk för finansiell distress, vilket 

bolag gärna undviker. Det tredje alternativet blir då mer attraktivt, vilket kan förklara det ökade 

intresset för preferensaktieemissioner på den svenska börsen då det är ett bra alternativ till 

nyemissioner av stamaktier för att erhålla externt kapital i bolaget. Med stor sannolikhet 

kommer populariteten att öka då det är ett bra alternativ till lånefinansieringar. 

Enligt teorin om the static trade-off skapas en optimal kapitalstruktur genom avvägningar 

mellan skulder och eget kapital där de skattemässiga fördelarna av skuld kontra kostnaderna för 

finansiell distress möts (Myers and Majluf, 1984). Risken för finansiell distress ökar när ett 

bolag har höga fasta kostnader, illikvida tillgångar och intäkter som är känsliga för 

konjunkturnedgångar. De flesta bolag som har noterade preferensaktier på Nasdaq OMX 

Stockholm och som ingår i vår studie är fastighetsbolag. Fastigheter är visserligen inte illikvida 

men att sälja stora fastigheter är oftast förknippat med höga kostnader. Fastighetspriser kan 

även vara konjunkturkänsliga. Då bolagets kostnad för kapitallån vanligtvis ökar vid finansiell 

distress kan detta förklara varför det är så många fastighetsbolag som valt att emittera 

preferensaktier. 

Våra observationer visar en negativ avvikelseavkastning som efter händelsedagen utvecklas till 

en positiv trend och vi bedömer därför att en emission av preferensaktier i dagsläget är ett 

förmånligt finansieringsalternativ för bolagen på den svenska marknaden baserat på de 

kortsiktiga effekterna, det vill säga den studerade händelseperioden. Emissionerna skapar 

möjligheten att erhålla externt kapital i bolaget samtidigt som klassificeringen tillåter bolaget 

att redovisa det erhållna kapitalet som eget kapital vilket bidrar till positiva nyckeltal för 

bolagen. Bolaget behöver inte heller betala skuldränta då de istället för lån genomför en 

preferensaktieemission och kan utelämna en planerad utdelning utan begäras i konkurs vilket 

minskar den finansiella disstressen i bolaget. Preferensaktier ökar även skuld kapaciteten i ett 

bolag då bolaget kan välja att fördröja preferensaktieutdelningen. Den begränsade rösträtten per 
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preferensaktie möjliggör även för expansioner och finansieringar utan att de ursprungliga 

aktieägarna förlorar kontrollen över bolaget  

Avsikten med vår undersökning var specifikt att studera de svenska preferensaktiernas inverkan 

på bolagens börsvärde. Vi kan dra slutsatser för den svenska marknadens effektivitet vid 

preferensaktieemissioner noterade på Nasdaq OMX Stockholm men vi kan inte generalisera 

resultatet för den utländska aktiemarknaden. Eftersom observationerna är få begränsar det oss 

och vi kan inte generalisera alla branschtillhörigheters inverkan på aktiekursens reaktion. Vårt 

resultat borde ändå vara av intresse för de bolag som ingår i studien och eventuellt planerar att 

genomföra ytterligare preferensaktieemissioner. Eftersom våra uträkningar är baserade på 

historisk marknadsdata skulle en upprepning av studien visa samma. 

6.3 Förslag på framtida studier 

I vår studie har vi studerat de kortsiktiga effekterna besluten om preferensaktieemissionerna har 

på ett bolags börsvärde, det skulle vara intressant att studera de långsiktiga effekterna för 

stamaktieägarna genom att undersöka om utdelningarna för stamaktieägarna påverkas efter 

emissionerna med tanke på att preferensaktieinnehavarna har utdelningspreferens före 

stamaktieägarna. Ett annat område som är intressant att studera är vilka investerare som väljer 

att diversifiera sin portfölj med preferensaktier. Framförallt anser vi att det vore mest intressant 

att vidare undersöka vilka svenska investerare som investerar i preferensaktier eftersom det 

finns lite forskning om de svenska preferensaktierna. Men även en jämförelse mellan utländska 

och svenska investerare vore intressant. Ett ytterligare förslag på framtida studier är att jämföra 

om offentliggöranden av obligationer för bolagen med emitterade preferensaktier visar en 

reaktion som skiljer sig ifrån reaktionerna vi redovisat, samt jämföra eventuella skillnader 

mellan avkastning och risk mellan preferensaktier och obligationer.  
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APPENDIX 

Appendix 1: Den uträknade genomsnittliga avvikelseavkastningen (AAR), standardavvikelsen 
(Stdv AAR), standardfelet (SE AAR), t-värde för AAR (T-test AAR), den kumulerade 
genomsnittliga avvikelseavkastningen (CAAR) och t-värde för CAAR (T-test CAAR) 

Dag AAR T-test AAR Stdv AAR SE AAR CAAR T-test CAAR 
t-20 -0,0165** -2,2767 0,0463 0,0072 -0,0165 -2,2767 
t-19 0,0086** 2,7072 0,0204 0,0032 -0,0078 -0,9915 
t-18 0,0030 1,0736 0,0177 0,0028 -0,0049 -0,5803 
t-17 0,0018 0,6127 0,0183 0,0029 -0,0031 -0,3506 
t-16 0,0048 1,3981 0,0218 0,0034 0,0017 0,1752 
t-15 -0,0087 -1,6993 0,0327 0,0051 -0,0070 -0,6525 
t-14 -0,0064 -1,8009 0,0228 0,0036 -0,0135 -1,1857 
t-13 0,0020 0,4480 0,0282 0,0044 -0,0115 -0,9438 
t-12 0,0016 0,4774 0,0216 0,0034 -0,0099 -0,7819 
t-11 -0,0042 -0,6083 0,0446 0,0070 -0,0141 -0,9784 
t-10 0,0035 0,6421 0,0347 0,0054 -0,0106 -0,6900 
t-9 0,0008 0,2996 0,0177 0,0028 -0,0098 -0,6263 
t-8 -0,0080** -2,6964 0,0189 0,0030 -0,0178 -1,1159 
t-7 -0,0073** -2,2999 0,0203 0,0032 -0,0251 -1,5435 
t-6 -0,0052 -1,6873 0,0197 0,0031 -0,0303 -1,8303 
t-5 0,0105*** 3,4402 0,0195 0,0031 -0,0198 -1,1758 
t-4 0,0036 1,2637 0,0185 0,0029 -0,0161 -0,9453 
t-3 -0,0041* -1,8213 0,0144 0,0023 -0,0202 -1,1757 
t-2 -0,0096** -2,0790 0,0296 0,0046 -0,0298 -1,6749 
t-1 0,0041 0,7975 0,0325 0,0051 -0,0258 -1,3922 
t0 -0,0125* -1,8958 0,0421 0,0066 -0,0383 -1,9459 
t+1 0,0092* 1,8541 0,0318 0,0050 -0,0290 -1,4317 
t+2 -0,0062 -1,2951 0,0308 0,0048 -0,0353 -1,6919 
t+3 0,0145** 2,4952 0,0372 0,0058 -0,0208 -0,9602 
t+4 -0,0015 -0,3817 0,0246 0,0038 -0,0222 -1,0122 
t+5 -0,0056** -2,6646 0,0134 0,0021 -0,0278 -1,2604 
t+6 0,0086 1,5602 0,0352 0,0055 -0,0193 -0,8464 
t+7 0,0008 0,3567 0,0147 0,0023 -0,0184 -0,8062 
t+8 -0,0011 -0,2994 0,0238 0,0037 -0,0195 -0,8437 
t+9 0,0024 0,6513 0,0234 0,0037 -0,0172 -0,7318 
t+10 -0,0006 -0,1498 0,0259 0,0041 -0,0178 -0,7466 
t+11 0,0040 0,9850 0,0262 0,0041 -0,0137 -0,5690 
t+12 -0,0071 -1,7004 0,0268 0,0042 -0,0209 -0,8512 
t+13 0,0074** 2,8974 0,0164 0,0026 -0,0135 -0,5459 
t+14 -0,0020 -0,9466 0,0133 0,0021 -0,0154 -0,6233 
t+15 -0,0027 -0,8615 0,0198 0,0031 -0,0181 -0,7253 
t+16 -0,0151 -1,2469 0,0774 0,0121 -0,0331 -1,1968 
t+17 0,0036 0,8132 0,0284 0,0044 -0,0295 -1,0531 
t+18 0,0019 0,5473 0,0225 0,0035 -0,0276 -0,9770 
t+19 -0,0051 -1,2748 0,0257 0,0040 -0,0327 -1,1463 
t+20 -0,0025 -0,5906 0,0269 0,0042 -0,0352 -1,2202 
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Appendix 2: Avvikelseavkastning i % och t-värde inom parantes för respektive bolag som ingår i studien 
dag t-1, t0, t+1. Värdena har avrundats. 

Bolag Händelsedatum AR %, t-värde t-1 AR %, t-värde t=0 AR %, t-värde t+1 
 

ALLIANCE OIL 

ALLIANCE OIL 

BALDER 

BALDER 

BALDER 

COREM 

ENIRO 

FAST PARNTER 

KLÖVERN 

KLÖVERN 

RATOS A 

RATOS B 

SAGAX 

SAGAX 

SAGAX 

SAGAX 

SAGAX 

SWEDBANK 

VICTORIA 
PARK 

 

2012-11-28 

2013-06-05 

2012-01-19 

2012-09-24 

2013-09-19 

2010-02-09 

2012-06-11 

2013-05-14 

2011-12-05 

2012-09-20 

2013-05-27 

2013-05-27 

2009-05-19 

2010-02-19 

2010-03-10 

2010-06-18 

2012-11-20 

2008-10-27 

2013-06-25 

 

0,49, (0,25280) 

-0,20, (-0,12150) 

1,46, (0,46937) 

3,33, (1,67617) 

-1,25, (-0,98434) 

-1,07, (-0,47135) 

-0,55, (0,13151) 

4,70***, (2,70545) 

0,25, (0,16431) 

1,05, (0,56379) 

-0,36, (-0,13885) 

-0,03, (-0,01777) 

2,69, (0,83503) 

0,09, (0,02913) 

0,55, (0,18640), 

2,63, (0,85555) 

1,29, (0,65170) 

-11,45**, (-2,14413) 

4,08, (1,16668) 

 

-2,69, (-1,39523) 

-3,54**, (-2,15986) 

3,03, (0,96950) 

-3,68*, (-1,85063) 

2,22*, (1,74626) 

3,46, (1,51967) 

-4,11, (-0,98430) 

-1,77, (-1,01881) 

0,41, (0,26850) 

-0,14, (-0,07131) 

-1,18, (-0,45160) 

-0,32, (-0,21424) 

0,18, (0,05568) 

-2,74, (-0,91092) 

2,15, (0,72725) 

6,18*, (2,01453) 

-0,62, (-0,31070) 

-13,86**, (-2,59527) 

-6,55*, (-1,87465) 

 

1,04, (0,537263) 

-4,04**, (-2,46245) 

1,93, (0,61978) 

2,19, (1,10020) 

0,40, (0,31511) 

1,61, (0,70911) 

-3,45, (-0,82541) 

1,55, (0,89056) 

-0,30, (-0,19610) 

-1,14, (-0,60790) 

6,62**, (2,53912) 

-1,59, (-1,07380) 

1,73, (0,53777) 

2,44, (0,81194) 

-0,61, (-0,20673) 

4,42, (1,43924) 

0,83, (0,41874) 

7,89, (1,47661) 

-5,25, -(1,50166) 
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Appendix 3: Tabell över respektive händelses alfa, beta och R-Sq 
(förklaringsgraden) som beräknas under estimeringsperioden. Värdena har avrundats. 

Bolag Datum           Alfa Beta (R-Sq) 

Alliance Oil 2012-11-28 -0,00217 0,846 24,40% 
Alliance Oil 2013-06-05 -0,00147 1,05 27,70% 
Balder 2012-01-19 -0,00145 0,325 3,00% 
Balder 2012-09-19 0,00096 0,006 0,00% 
Balder 2013-09-19 0,00142 0,731 18,20% 
Corem 2010-02-09 0,00047 0,073 0,30% 
Eniro 2012-06-11 -0,00214 0,423 2,70% 
Fast Partner 2013-05-14 0,00126 -0,003 0,00% 
Klövern 2011-12-05 0,00027 0,7 34,50% 
Klövern 2012-09-20 -0,00051 0,338 8,10% 
Ratos A 2013-05-27 -0,00061 0,69 6,20% 
Ratos B 2013-05-27 -0,00143 1,28 42,00% 
Sagax 2009-05-19 -0,00121 0,598 18,40% 
Sagax 2010-02-15 0,00436 -0,006 0,00% 
Sagax 2010-03-10 0,00387 -0,012 0,00% 
Sagax 2010-06-18 0,00396 0,188 0,60% 
Sagax 2012-11-20 0,00029 0,0575 0,20% 
Swedbank 2008-10-27 -0,00246 0,0125 0,10% 
Victoria Park 2013-06-25 0,00332 0,063 0,00% 

 

Uträkning av alfa 

Alfa, den företagsspecifika och icke-systematiska risken, beräknas enligt MacKinlay (1997) 

genom följande formel: 

𝛼! = 𝜇!   –   𝛽!𝜇! 

𝜇!= medelvärdet för aktie is avkastning  

𝜇!= medelvärdet av marknadsportföljens avkastning  
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Appendix 4: Tabell för de olika variablerna. Beta värde, emissionernas storlek, soliditet, 
skuldsättningsgrad och den kumulativa avvikelseavkastningen på händelsedagen och dagen 
efter  

Bolag Datum CAR (0,1) Beta Storlek Soliditet 
i % 

Skuldsättningsgrad 

Alliance Oil 2012-11-28 -0,0166 0,8460 0,1414 50,6 0,9756 
Alliance Oil 2013-06-05 -0,0757 1,0500 0,1598 52 1,1196 
Balder 2012-01-19 0,04958 0,3250 0,0129 35,2 1,8431 
Balder 2012-09-19 -0,0149 0,0060 0,0500 33,9 1,9471 
Balder 2013-09-19 0,0262 0,7310 0,0485 30 1,7774 
Corem 2010-02-09 0,0507 0,0730 0,1205 33 2,3874 
Eniro 2012-06-11 -0,0756 0,4230 0,0147 32 2,1445 
Fast Partner 2013-05-14 -0,0022 -0,0030 0,3070 28,8 5,5475 
Klövern 2011-12-05 0,0011 0,7000 0,1120 31 2,2672 
Klövern 2012-09-20 -0,0127 0,3380 0,0244 25 2,9959 
Ratos A 2013-05-27 0,0545 0,6900 0,0760 42 1,3732 
Ratos B 2013-05-27 -0,0190 1,2800 0,0690 42 1,3732 
Sagax  2009-05-19 0,0021 0,0575 0,1384 24 4,5479 
Sagax  2010-02-15 0,1060 0,1880 0,0355 23 4,0131 
Sagax  2010-03-10 0,0154 -0,0120 0,1359 20 4,0131 
Sagax  2010-06-18 0,0191 0,5980 0,0348 18 3,2764 
Sagax  2012-11-20 -0,0030 -0,0060 0,2348 20 3,2513 
Swedbank 2008-10-27 -0,0590 0,0125 0,3200 4,32 21,0163 
Victoria 
Park 

2013-06-25 -0,1179 0,0630 0,4190 28,9 2,4636 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   	   	  


