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Sammanfattning 
 
Titel:   Spin-offs - En studie om den svenska aktiemarknadens reaktion 
i    samband med nyhet om spin-off  
 
Seminariedatum:  2008-06-03 
 
Kurs:    FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15hp 
 
Författare:   Johan Albertson, Johan Enochsson, David Håkansson, Hans 
   Wickström 
 
Handledare:   Maria Gårdängen 
 
Nyckelord:   Spin-offs, överavkastning, eventstudie, effektiva marknads  
   hypotesen, CAAR    
 
Syfte:    Syftet med studien är att med utgångspunkt från tidigare  
   forskning och teorier undersöka moderbolagets   
   aktiekursutveckling i samband med nyhet om spin-off. Studiens 
   fokus ligger på hur reaktionen ser ut på kort sikt. För att  
   undersöka detta genomförs en eventstudie där fem olika  
   tidsperioder runt nyhetens tillkännagivande studeras. Det  
   framtagna resultatet kommer sedan att återkopplas till relevanta 
   teorier rörande ämnet samt jämföras med tidigare utförd  
   forskning 
 
Metod:  Studien baseras på en deduktiv och kvantitativmetod. Med 

utgångspunkt i marknadsmodellen beräknas den förväntade 
avkastningen som sedan jämförs med den verkliga reaktionen 
på aktiemarknaden. Statistiska tester utförs därefter på det 
framtagna resultatet 

 
Teoretiska perspektiv: Effektiva marknadshypotesen och signaleringshypotesen  
 
Empiri:   Studien baseras på 30 annonserade nyheter angående spin-off 
   affärer för bolag listade i Sverige under perioden  
   [1998-01-01 - 2008-05-01]  
 
Resultat:   Sammanfattningsvis konstateras det att en överkastning uppstår
   under den studerade perioden [1998-01-01 - 2008-05-01]. 
Enligt    de statistiska testerna så är denna onormala avkastning  
   signifikant utifrån olika nivåer för perioderna från dagen då 
    nyheten realiseras fram till 2, 5 respektive 10 dagar 
efter. 
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Abstract 
 
Title:    Spin-off - A study about the reaction on the Swedish stock  
   market in relation to the announcement of a spin-off 
 
Seminar date:   2008-06-03 
 
Course:   FEKK01, Degree Project Undergraduate level, 
   Business Administration, Undergraduate level, 15 
   University Credits Points (UPC) or (ECTS-cr) 
 
Authors:   Johan Albertson, Johan Enochsson,David Håkansson, Hans 
   Wickström 
 
Advisor:   Maria Gårdängen 
 
Keywords:  Spin-offs, abnormal return, event study, the efficient market 
    hypothesis, CAAR    
 
Purpose:   The purpose of this thesis is to investigate how the stock of the 
   parent company performs in relation to the announcement of a 
   spin-off. The study has its take-off point in previous research 
and    theories. The focus of the survey is to study how the stock  
   market is affected in a short view. To investigate this an event 
   study is performed through five different event windows. The 
   result of the study will then be connected to relevant theories 
   and be previous research 
 
Methodology:   An event study is performed with deductive and 
   quantitative methodology. The abnormal return is calculated 
   based on the market model. Statistical tests are then   
   performed on the results. 
 
Theoretical perspectives: The Efficient market hypothesis and the signaling 
hypothesis 
 
Empirical foundation:  The study is based upon 30 announced spin-offs by 
companies    listed in Sweden during the period [1998-01-01 - 2008-
05-01]  
 
Conclusion:   A positive abnormal return is originated under the studied time 
   period [1998-01-01 - 2008-05-01]. Due to the statistical test 
this    abnormal return is significant under the periods from the  
   announcement to 2,5 respectively 10 days after 
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1 Inledning 

 

I följande kapitel ges en introduktion till ämnet och problemformulering, 

syfte och avgränsningar presenteras. Kapitlet avslutas med en disposition 

över studiens upplägg. 

 

1.1 Introduktion 

"METRO DELAS UT TILL AKTIEÄGARNA 
[2000-04-18 15:31] 

Styrelsen i Modern Times Group MTG AB har idag fattat beslut om att föreslå den 
ordinarie bolagsstämman den 25 maj 2000 att dela ut samtliga aktier i Metro 
International SA till aktieägarna i MTG (MTG.se).” 

 

Den 18 april 2000 tillkännagavs den svenska aktiemarknaden nyhet om spin-off i 

form av att MTG AB meddelade framtidplaner om att genomföra en spin-off av sitt 

dotterbolag Metro International SA. Dagen därpå steg aktien på Stockholmsbörsen  
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från 379 SEK till 417 SEK1. Detta innebar en överavkastning på drygt 8 %2. Är detta 

fenomen något som kan antas ske generellt när nyhet om spin-off realiseras på den 

svenska aktiemarknaden? 

 

 

 

 

 

1.2 Bakgrund 

Slutet av 1990-talet präglades av bolagsfusioner. Nu är trenden den motsatta, det vill 

säga att knoppa av verksamheter. Inledningen av 2000-talet har blivit fissionernas år, 

där affärer som Electrolux avknoppning av Husqvarna och Securitas uppdelning har 

riktat fokus mot denna nydanande företagsstrategi. I takt med en ökad globalisering, 

nya tekniska möjligheter och en hårdnande konkurrens, så ställs det nya utmanande 

krav på dagens bolag (Blecher, 2006). Att klara av att anpassa sig till ständiga 

förändringar blir avgörande för hur väl man lyckas klara konkurrenssituationen.  

Marknadens nya krav har lett till att bolagen i sin tur måste agera mer aktivt. Förvärv 

är en strategi som ofta tillämpats och fått stor uppmärksamhet i media och dagspress. 

Antalet internationella förvärv tiodubblades under 1990-talet (Berggren, 2002) och i 

Sverige skedde en förvärvsboom under åren 1997-2001 (forvarv-fusioner.nu). Denna 

trend skulle delvis kunna förklaras av förra decenniets långa högkonjunktur, där bolag 

gjorde stora vinster som innebar att man i många fall fick för mycket likvida medel att 

hantera. Detta ledde i sin tur till en våg av förvärv och uppköp där stordriftsfördelar 

och tankar på global närvaro var drivande faktorer. Efter högkonjunkturen kom sedan 

baksmällan i form av vinstvarningar, nedskrivningar och avvecklingar av 

verksamheter. Fokus riktades nu istället mot att renodla och fokusera verksamheter. 

Bolag fissioneras nu i allt högre grad för att på så sätt få en mer definierad och 

                                                 
1 Kursen baserad på Datastreams justerade aktiekurser 
2 Baserat på studiens beräknade betavärde för MTG 
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fokuserad organisation som i högre grad utnyttjar de komparativa fördelar man 

besitter (Blecher, 2005). 

Trenden i företagsvärlden går alltmer ut på att fokusera verksamheter och 

kärnkompetenser. Spin-offen innebär att en del eller en enhet av ett bolag delas ut till 

de befintliga aktieägarna. Det sker ingen utspädningseffekt och inte heller något 

ägarskifte. Efter uppdelningen skiljs ledningen i moderbolaget och dotterbolaget åt 

och dotterbolaget blir en administrativt och finansiellt självständig enhet. Vidare så är 

spin-offs en unik uppdelningsstrategi eftersom det inte sker någon transaktion av 

likvida medel. Det innebär att spin-offs inte kan motiveras för att betala av skulder 

som ofta är fallet med andra uppdelningsstrategier (Krishnaswami S och 

Subramaniam V, 1999).  

 

 

 

Ofta genomförs en spin-off på grund av att den avknoppade verksamheten anses 

kunna skapa ett större aktieägarvärde på egen hand än om den hålls kvar i 

moderbolaget. Andra vanliga motiv är som ovan nämnts att fokusera på 

moderbolagets kärnkompetens, att belysa dotterbolags dolda värden och att öka 

motivationen hos ledningsgrupper och på så sätt förbättra styrningen av bolagen 

(Scheutz, C, 1988). 

 

1.3 Problemdiskussion 

Förekomsten av fissioner i allmänhet och spin-offs i synnerhet har ökat drastiskt i 

Europa sedan 1990-talets början. Under perioden 1987-1994 genomfördes 62 spin-

offs jämfört med 170 stycken under perioden 1995-2000 (Veld, C och Veld-

Merkoulova, Y.V, 2004). Under 2000-talet har trenden blivit tydlig även för svenska 

bolag (Blecher, 2005). Effekterna av spin-offs är relativt outforskade och bygger 

främst på amerikansk forskning. Flertalet av de studier som gjorts inom området har 

påvisat att en onormal avkastning har uppstått när tillkännagivandet om spin-off nått 
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marknaden. (Krishnaswami S och Subramaniam V, 1999). Det finns tre olika tillfällen 

som speciellt ger marknadsreaktioner i samband med spin-offs. Det första tillfället är 

när marknaden för första gången nås av beskedet att ett bolag tänker genomföra en 

spin-off, det vill säga vid första pressmeddelandet. Det andra tillfället är när 

bolagsstämman fattar beslutet om att en spin-off kommer att realiseras och det tredje 

tillfället är vid själva genomförandet. Studier har visat på att den största reaktionen 

sker när den första nyheten om spin-off når marknaden och att det också är då, som en 

följdeffekt, den största onormala avkastningen uppstår (Miles, J och Rosenfeld, J, 

1983). En europeisk studie som genomfördes under 2003 undersökte 156 spin-offs 

annonserade under perioden 1987-2000 av bolag med bas i Europa. Studien visade att 

en överavkastning på 2,62 % uppstod under ett tre dagars eventfönster (Veld, C och 

Veld-Merkoulova, Y.V, 2004). Även tidigare amerikansk forskning har visat på 

denna reaktion dagarna kring tillkännagivandet av spin-offs, onormala avkastningar 

som uppstått har legat mellan 2,4 % - 4,3 % (Hite och Owers, (1983); Miles och 

Rosenfeld, (1983); Schipper och Smith, (1983); Rosenfeld, (1984)). Kan man 

generellt säga att en onormal avkastning sker när aktiemarknaden tillkännages nyhet 

om spin-off? Tidigare amerikanska studier har påvisat detta. Intresset för denna studie 

ligger i att utreda om likvärdiga resultat kan  

 

sägas gälla för den svenska aktiemarknaden. Bland svenska studier som gjorts inom 

området kan nämnas Lindell och Rantas undersökning från 1988 där man undersökte 

överavkastningsfenomenet i samband med börsavknoppningar. Studien visade på en 

signifikant överavkastning på 6 % fem dagar före nyhet om spin-off och en 

överavkastning på 8,5 % på nyhetsdagen, det vill säga samma mönster som de 

amerikanska studierna visat på (Scheutz, C, 1988; Lindell och Ranta, 1988). 

Scheutz genomförde 1988 en studie om bolagsavknoppningar på den svenska 

marknaden under åren 1983-1984. Där påvisade han att spin-offs tenderar att generera 

en överavkastning i det längre perspektivet (Scheutz, C, 1988).  På senare tid har ett 

par svenska studentuppsatser studerat fenomenet. Även där har man till viss del 

kunnat påvisa att en överavkastning skett vid nyhet om spin-off. I övrigt är den 

svenska aktiemarknadens reaktioner i samband med nyhet om spin-off relativt 
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outforskade och baseras främst på äldre data. Vi anser därför att det finns ett behov av 

att genomföra en studie som undersöker den svenska aktiemarknadens reaktion vid 

nyhet om spin-off. 

 

1.4 Problemformulering 

Uppstår det en onormal avkastning på moderbolagets aktier i samband med nyhet om 

spin-off? 

 

1.5 Syfte 

Syftet med studien är att med utgångspunkt från tidigare forskning och teorier 

undersöka moderbolagets aktiekursutveckling i samband med nyhet om spin-off. 

Studiens fokus ligger på hur reaktionen ser ut på kort sikt. För att undersöka detta 

genomförs en eventstudie där fem olika tidsperioder runt nyhetens tillkännagivande 

studeras. Det framtagna resultatet kommer sedan att återkopplas till relevanta teorier 

rörande ämnet samt jämföras med tidigare utförd forskning. 

 

 

 

1.6 Avgränsningar 

Studien baseras på historisk data från bolag listade på Stockholmsbörsen under 

perioden 1998-2008. Enbart avknoppningar utförda som spin-offs har studerats och 

någon hänsyn till bolagsstorlek har inte tagits. I studien undersöks aktiereaktionen på 

bolagets första tillkännagivande om en kommande spin-off affär, alltså berörs ej 

senare nyheter angående affären. Själva klockslaget för nyhetssläppet har inte beaktas 

utan dagen då nyheten tillkännagetts har utgjort mätbasen t0. Endast aktieutvecklingen 

för moderbolaget har studerats vilket innebär att det avknoppade bolaget inte har 

ägnats någon uppmärksamhet. För att rikta fokus mot vår frågeställning har studien 

begränsats till att enbart behandla kvantitativa metoder. Det innebär att någon 
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kvalitativ undersökning inte har genomförts.  

 

1.7 Målgrupp 

Uppsatsen är främst riktad till ekonomistudenter inom området finansiering. Vi anser 

att ämnet som sådant och de bakomliggande teorierna utgör en viktig del för att bättre 

kunna tillägna sig den information och de faktorer som påverkar vårt samhälle ur ett 

makroekonomiskt perspektiv. Studien tjänar även ett relevant syfte för privata 

placerare och bolag som står inför spin-off beslut. Vidare anser vi generellt att 

fissioner och speciellt spin-offs inte har fått den uppmärksamhet som förtjänats. 

Fokus istället riktats mot trender som sammanslagningar och förvärv. Förhoppningen 

är att uppsatsen skall ge inspiration till vidare forskning och på så sätt fungera som ett 

underlag till fortsatta studier i ämnet. 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Disposition 
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2 Teoretisk Referensram 

 

I följande kapitel presenteras studiens teoretiska referensram, vilken 

utgörs av relevanta teorier och tidigare forskning inom området. Det 

utgör sedan grunden för studiens vidare analys. 

 

2.1 Effektiva Marknadshypotesen 

Enligt den effektiva marknadshypotesen är information det enda som påverkar 

prissättningen på en finansiell tillgång. Hypotesen baseras på att alla marknadsaktörer 

antas agera rationellt, får tillgång till ny information samtidigt och besitter kunskapen 

att tolka informationen korrekt. På en helt effektiv marknad reflekteras den 

tillgängliga informationen direkt i aktiekurserna, vilket innebär att onormala 

avkastningar inte förekommer. Detta omöjliggör för investerare att upptäcka 

möjligheter till överavkastningar genom teknisk eller fundamental analys. Den 

underliggande finansiella tillgångens risk, eller möjligtvis slumpen, är det enda som är 

direkt hänförligt till den avkastning som uppstår (Arnold, 2005). 

Under 1970-talet uppstod kritik mot den allmänna formen av den effektiva 

marknadshypotesen. Kritiken gällde främst att man ansåg hypotesen alltför generell 

för att verkligen kunna testas. Fama utvecklade därför tre olika former av 

marknadseffektivitet som alla representerar olika nivåer av hur väl informationen 

återspeglas i priset på den finansiella tillgången. De tre olika formerna av effektivitet 

benämns; svag, halvstark och stark (Fama, 1970). 

 

 

 

 

Svag 
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En svagt effektiv marknad kännetecknas av att priset på en finansiell tillgång 

återspeglar all historisk information gällande prisutveckling. Priset på en vald 

finansiell tillgång på en slumpvis vald dag utgörs av summan av priset dagen före, 

adderat med den förväntade avkastningen för den valda finansiella tillgången samt en 

oförutsägbar slumpfaktor. Detta medför att teknisk analys blir orelevant eftersom alla 

priser redan innehåller all historisk information och data (Fama 1970, 1991). Den 

svaga formen av marknadseffektivitet säger att priset på en finansiell tillgång 

förändras helt oförutsägbart. Kritik mot detta har framförts efter att studier påvisat 

anomalier som till exempel småbolagseffekten och fredagseffekten (Arnold, 2005). 

 

Halvstark 

Den halvstarka formen av marknadseffektivitet säger att priset på en finansiell 

tillgång förutom all historisk prisinformation även återspeglar all tillgänglig offentlig 

information (Fama 1970, 1991). Offentlig information utgörs av såväl 

makroekonomiska som mer bransch- och bolagsspecifika rapporter. På en halvstarkt 

effektiv marknad speglar priserna på de finansiella tillgångarna redan all tillgänglig 

information. Det leder till att fundamental analys blir verkningslös. Det enda sättet att 

åstadkomma överavkastningar är att utnyttja så kallad insiderinformation (Arnold, 

2005). 

 

Stark 

Den starka formen av marknadseffektivitet kännetecknas av att all information som 

finns kring en finansiell tillgång återspeglas i priset. Denna form av 

marknadseffektivitet återspeglar all information direkt, vilket leder till att 

informationsasymmetrin är obefintlig. Således blir även insiderinformationen 

verkningslös (Arnold, 2005). 

 

2.2 Agentteori 

Agentproblematik uppstår när ledning (agent) och ägare (principal) inte arbetar och 

strävar mot gemensamma mål. Problematiken uppmärksammades redan på 1930-talet 

av Bearle och Means i avhandlingen The Modern Corporation and Private Property. 

Problemet bygger på att ledningen i stora bolag ofta arbetar med andra mål än vad 
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som 

är bäst för aktieägarna, exempelvis kan ledningens mål vara att företaget ska växa sig  

 

stort för att ledningen på så sätt ska få större uppmärksamhet och höjd status (Bearle 

och Means, 1935).  

 

Mycket forskning har gjorts inom området och det är idag ett mer aktuellt ämne än 

någonsin. Problemet är störst i stora bolag med många passiva delägare som har dålig 

insikt i bolaget. Det kan leda till att bolaget får en ineffektiv ledning som strävar mot 

mål som inte gynnar bolaget i det långa perspektivet. Att maximera aktieägarvärdet 

bör vara det som driver en bolagsledning, görs inte detta på bästa sätt tenderar 

bolagsvärdet att sjunka på sikt (Arnold, 2005; Kim och Nofsinger, 2007). 

 

I artikeln Spin-offs and Spin-outs av Glassman (1998), nämns det att en spin-off kan 

ha positiva effekter för att undvika dessa problem, jag fattar inte denna mening alls 

för bolag eftersom det nya bolagets räkenskaper redovisas för sig självt istället för att 

ingå som en del i moderbolaget. Det gör att det blir svårare att dölja ett dåligt resultat 

för aktieägarna. Detta innebär i sin tur att ledningen övervakas hårdare vilket i många 

fall innebär att ledningen och styrningen av bolaget effektiviseras. Efter spin-offen 

har det nybildade bolaget i regel ett avsevärt mindre börsvärde vilket underlättar för 

storägare att gå in i bolaget och få en dominerande ställning. En aktiv storägare har 

mycket större möjligheter än minoritetsägare att övervaka och påverka ledningens 

agerande vilket även kommer att vara till nytta för minoritetsägarna (Glassman, 

1998). 

 

2.3 Signaleringshypotesen 

Signaleringshypotesen introducerades för första gången inom finansiell teori 1977 av 

Stephen A. Ross. Ross grundade teorin på att det förekommer informationsasymmetri 

mellan olika parter i en ekonomisk transaktion (Ross, 1977). Störningar på marknaden 

uppstår på grund av denna asymmetri och för att överbrygga dessa kan parten med 

fullständig information sända signaler till motparten för att hjälpa denne att tolka 
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informationen korrekt (Spence, 1973). För vår studie kommer signaleringshypotesen 

att ligga till grund för att förstå och tolka de signaler ett bolag sänder ut genom att de 

meddelar att det har för avsikt att genomföra en spin-off. 

 

 

2.4 Onormal avkastning 

Onormal avkastning beskriver skillnaden mellan den verkliga och den förväntade 

avkastningen för en specifik tillgång över en viss tidsperiod. Den förväntade 

avkastningen beräknas med utgångspunkt i marknadsportföljens avkastning och den 

specifika aktiens risk det vill säga dess betavärde (Investopedia, 2008). Därefter 

jämförs den verkliga och den förväntade avkastningen. Är skillnaden  så säger 

man att en onormal avkastning har uppstått. En matematisk definition av de ingående 

faktorerna ges i ekvation (3.1-3.4 ). 

2.5 Spin-off 

En spin-off innebär en utdelning av ett dotterbolags eller sidoverksamhets aktier till 

de befintliga aktieägarna. Moderbolaget släpper härvid kontrollen över dotterbolaget 

som nu blir en helt självständig enhet. Ur aktieägarsynpunkt innebär detta att man 

efter genomförandet äger aktier i två bolag istället för i ett. Detta kan ses som en extra 

utdelning till de befintliga ägarna då man istället för pengar får tilldelat aktier. 

Utdelningen är fördelaktig eftersom ingen skatt behöver betalas förrän det datum då 

man realiserar den eventuella vinsten på aktierna (Pearson, 1998; Skatteverket, 2008). 

Motiv för spin-off 

Enligt artikeln "Spin-offs: Breaking up is hard to do" är det viktigaste motivet för 

spin-off att skapa värde för aktieägarna. Detta motiv kan sägas vara huvudmålet för 

bolaget i stort och kan åstadkommas på flera olika sätt. Vid spin-off leder det till att 

bolagen kontinuerligt måste utvärdera sina bolagsportföljer för att på bästa sätt kunna 

tillgodogöra sig värdet av de olika synergieffekterna. Utvärderingen sker för att kunna 

uppskatta värdet på dotterbolag och sidoverksamheter. Anser moderbolaget att man 

inte kan utnyttja de innestående värdena i sidoverksamheter eller dotterbolag så skulle 

en spin-off kunna vara ett alternativ för att realisera dessa värden. Moderbolaget 

fokuserar sin verksamhet och sidoverksamheterna blir självständiga och kan 
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därigenom utvecklas fristående från moderbolaget. Ökande konkurrens inom 

kärnområdet för moderbolaget är även det ett vanligen förekommande motiv för spin-

off. Detta leder till att allt mer energi och fokusering måste tillägnas 

kärnverksamheten och då blir ofta sidoverksamheterna  

 

 

lidande. För att undgå detta är ett alternativ att genomföra en spin-off. Med detta 

förfarande kan både moder- och dotterbolag dra nytta av effekterna, moderbolaget 

genom att man får en bättre fokusering på kärnverksamheten och dotterbolaget genom 

möjligheten att realisera sina potentiella värden på marknaden. Bolaget kan även anse 

att dotterbolaget är undervärderat av marknaden, genom att genomföra en spin-off 

kan dotterbolagets riktiga värde och tillväxtpotential lyftas fram (Pearson, 1998).  

Ett annat motiv för genomförandet av spin-offs är att det leder till ökad transparens då 

det avknoppade dotterbolaget efter avknoppning granskas mer noggrant av investerare 

och analytiker. Detta leder i sin tur till ett mer rättvisande aktiepris. I koncerner 

används ofta samma avkastningskrav för moderbolaget som för dotterbolagen. Efter 

en genomförd spin-off får såväl moderbolaget som dotterbolaget avkastningskrav mer 

baserade på deras respektive förhållanden. En spin-off kan därför minska risken för 

att projekt med positiva gap mellan nettonuvärde och  avkastningskrav inte genomförs 

(Chenamour och Paeglis, 2001). 

Enligt  artikeln "Effects of recontracting on shareholder wealth: The case of voluntary 

spin-offs" har en signifikant positiv värdeutveckling påvisats för aktier där bolaget har 

genomfört en spin-off. Studien är baserad på 93 spin-offs genomförda i USA mellan 

1963-1981. Anledningen till den positiva värdeutvecklingen för bolagens aktier är 

enligt författarna mindre lagstiftnings- och skattebegränsningar samt ökad effektivitet 

och fokusering hos ledningen. Även anledningar som att dotterbolaget blir begränsat 

av moderbolaget och negativa synergieffekter mellan dotterbolag och moderbolag har 

framställts som ett motiv till en spin-off (Schipper och Smith, 1983). 

I "Diversification, Refocusing and Economic Performance" studerades 

aktiemarknadens reaktion i samband med nyhet om spin-off samt vilka bolag som 
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påverkades mest av detta. Studien pekade på att de bolag som hade minst lönsamhet 

och som var mest diversifierade påverkades mer positivt än genomsnittet i 

undersökningen efter att de tillkännagett nyheten om återfokuseringen till 

kärnverksamheten. Överlag påverkades de bolag som hade återfokuseringen som mål 

mer positivt än övriga bolag (Markides, 1996). 

 

 

Hite och Owers skriver att det positiva med en spin-off kan förklaras med uttrycket   

4-2=3. Med detta uttryck menar man att värden kommer att realiseras i spin-offen 

genom att både moder- och dotterbolag tjänar på separationen. Det kan tyckas 

konstigt att det skulle gå bättre för bolagen var för sig eftersom synergieffekter, som 

ofta beskrivs som 2+2=5, kommer att försvinna och stora kostnader för 

genomförandet av spin-offen kommer att uppstå. Detta kommer dock enligt 

författarna att övervägas av de dolda värden som realiseras och av fördelarna som 

uppstår genom att bolagen kan arbeta mer fokuserat och målinriktat (Hite & Owers, 

1983). 

I boken Avknoppning anges ytterligare motiv till spin-off, som exempelvis att minska 

riskerna för det enskilda bolaget genom att fokus på huvudverksamheten ökar.  En 

annan anledning kan vara att öka motivationen hos de anställda i bolaget då de efter 

spin-offen i många fall får en mer personlig relation till bolaget. Det blir även lättare 

att införa incitamentsprogram till de anställda efter spin-offen då 

produkterna/tjänsterna blir mer fokuserade till vissa verksamhetsgrenar (Birger 

Persson, 1985). 

 

Lex ASEA 

Möjligheten att i Sverige genomföra spin-offs uppkom 1991 genom en lag kallad Lex 

ASEA. Lagen återfinns numera i inkomstskattelagen (42 kap. 16 – 16 a §§ IL). Syftet 

med lagen är att underlätta för omstruktureringar inom aktiebolagssektorn. Lagen 

innebär att mottagarna av det utdelade bolaget undgår omedelbar beskattning och 

istället beskattas i försäljningen av andelarna. Lagen tillkom ursprungligen för att 
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underlätta en delning av bolaget ASEA. De huvudsakliga villkoren för att få 

genomföra en spin-off enligt Lex ASEA är i korthet (Skatteverket, 2008): 

 

 

 

 

 

 

 Moderbolaget ska höra hemma inom EES (EU, Norge, Island och 

Liechtenstein) eller i en stat med vilken Sverige har ett avtal om ömsesidigt 

informationsutbyte 

 Utdelningen ska lämnas i proportion till aktieinnehavet innehavet i 

moderbolaget. Utdelningen får alltså inte riktas till en särskild aktieägare eller 

grupp av aktieägare 

 Moderbolaget ska vara marknadsnoterat 

 Bolaget vars andelar delas ut ska vara ett dotterbolag till det utdelande bolaget. 

Dotterbolaget behöver dock inte vara helägt av moderbolaget  

 Hela moderbolagets innehav i dotterbolaget måste delas ut  

Tabell 2.1: Lista på villkor för att genomföra en spin-off enligt Lex ASEA 

 

Alternativ till spin-off 

Om ett bolag vill genomföra en avknoppning av en del av verksamheten finns det fler 

möjligheter än enbart spin-off. Dessa avknoppningsalternativ är bland annat Equity 

carve outs och Management Buy Out (MBOs). Equity carve out innebär att en del av 

bolaget styckas av och säljs till allmänheten. Fördelen med detta är att det 

avknoppande bolaget ökar sina likvida medel vid försäljningen. I regel säljs bara en 

del av aktierna i det nya bolaget ut till allmänheten medan majoriteten behålls av det 

befintliga bolaget. Därför kommer även fortsättningsvis de olika bolagen att vara 

sammanlänkande vilket resulterar i att moderbolaget kommer att ha stort inflytande i 
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det nya bolaget (Kimberly och Harden, 2001). MBO innebär att ledningen köper ut 

den del av bolaget som knoppas av och driver den privat till skillnad mot att 

börsintroducera den som i en spin-off och Equity carve out (Arnold, 2005).  

 

2.6 Tidigare Forskning 

Merparten av forskningen inom ämnet har utförts i USA under 1980-talet. Ett flertal 

studier har undersökt hur avkastningen påverkas runt tiden för själva 

offentliggörandet av nyheten angående spin-off. De flesta studier har undersökt 

avkastningen under perioden före och efter själva genomförandet. Det har dock även 

genomförts ett antal studier som istället granskat avkastningen under tiden kring  

 

offentliggörandet av nyheten om spin-off. De tidigare studierna och dess resultat  

sammanställs i tabell 2.2. 

 

Hite och Owers (1983) 

Hite och Owers (1983) granskade 123 spin-offs i USA mellan åren 1963 -1981. 

Studien undersökte perioden från 50 dagar före offentliggörandet till själva 

genomförandet. Forskarna fann en överavkastning på i genomsnitt 7 % under denna 

period. Dock var överavkastningen under perioden 50 dagar före offentliggörandet 

fram till offentliggörandet 7,3 %. Under perioden från offentliggörandet till 

genomförandet fann man alltså ingen överavkastning. Under perioden från 

offentliggörandet och två dagar framåt fann man trots detta en överavkastning på 3,3 

%.  

 

Rosenfeld (1984) 

Rosenfeld (1984) genomförde en liknande studie av 35 spin-offs mellan åren 1969 

och 1981. Han fann då en överavkastning på 6,06 % under perioden 30 dagar före till 

30 dagar efter offentliggörandet och en överavkastning på 5,64 % från 

offentliggörandet och två dagar framåt. Även Rosenfeld (1984) fann en 

överavkastning under perioden före offentliggörandet (4,15 % mellan den tionde och 

andra dagen före offentliggörandet), vilket tyder på att ett informationsläckage ägt 

rum.  
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Miles och Rosenfelds (1983)  

Rosenfeld har tidigare även genomfört en undersökning tillsammans med Miles. Även 

deras studie kommer fram till att en överavkastning existerar under perioden kring ett 

offentliggörande om spin-off. I studien diskuteras även tänkbara orsaker till varför 

detta fenomen uppstått. Miles och Rosenfeld menar att offentliggöranden om planer 

på spin-offs inte påverkar bolagens värde i en perfekt värld (utan skatter o.s.v.) om 

inte marknaden förväntar sig större framtida kassaflöden efter avknoppningen genom 

att negativa synergier elimineras. Elimineringen av negativa synergier är enligt 

författarna det enskilt viktigaste motivet till avknoppningen. Författarna menar vidare 

att även ett antal andra motiv till spin-off existerar på grund av att marknaden är 

imperfekt. Bland dessa kan nämnas att investeringar med positivt nettonuvärde inte  

 

genomförs i dotterbolagen på grund av att detta skulle kunna äventyra säkerheten i 

moderbolagets obligationer. Författarna menar även att avknoppningar ger fördelar 

för investerarna som får fler investeringsmöjligheter. Om till exempel moderbolaget 

har stor tillväxtpotential och dotterbolaget höga utdelningar kan investerarna välja 

mellan hög kapitaltillväxt eller höga utdelningar, därmed uppstår en viss 

klienteleffekt.  

 

Scheutz (1988) 

Carl Scheutz har genomfört en av få svenska studier inom området. Scheutz (1988) 

undersökte avkastningen på samtliga avknoppningar i Sverige mellan åren 1983-

1984. Eftersom undersökningen genomfördes innan Lex ASEA trädde i kraft och 

möjliggjorde spin-offs i Sverige, omfattar undersökningen enbart equity carve outs. 

Scheutz (1988) fann en överavkastning hos de avknoppade bolagen på 34 %.  

 

Dorsey (2005) 

Analytikern Pat Dorsey skrev 2005 en nyhetsartikel om hur sju stycken avknoppade 

bolag klarat sig under ett år. Dorsey kom fram till att de avknoppade dotterbolagen 

haft en överavkastning på 12 % (Dorsey, 2005). 2004 skrev Dorsey en artikel om 

spin-offs. Hon pekade där ut spin-offs som en av få kvarvarande 

marknadsineffektiviteter (Dorsey 2004). 
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Liknande tidigare svenska studentuppsatser 

Daneshvar, Johansson och Nordin (2005) från Handelshögskolan i Göteborg har 

studerat avkastningen hos de avknoppade dotterbolagen efter såväl spin-offs som 

Equity carve outs. Studenterna fann en överavkastning för dotterbolagen. Olofsson, 

Wallgren och Öhlin (1999) samt Karlsson och Spängs (2004) har i sina C-uppsatser 

studerat avkastningen hos moderbolaget under tiden kring offentliggörandet. Båda 

studierna påvisade att överavkastningar existerar i samband med spin-off. 

 

 

 

 

 

 

Författare År Period Land Antal Intervall CAR CAR3 
        

Hite & Owers 1983 1963-1981 USA 123 50 dagar före t₀ 7,00% 3,30% 

     till genomförandet   

        

Schipper & Smith 1983 1963-1981 USA 93 90 dagar före till 1,90% 0,40% 

     40 dagar efter t₀   

        

Miles & Rosenfeld 1983 1963-1981 USA 55 
120 dagar före 
genomförandet 22,14% 3,34% 

     till 60 dagar efter   

        

Rosenfeld  1984 1969-1981 USA 35 30 dagar före t₀ 6,06% 5,64% 

     till 30 dagar efter   

        

Scheutz 4 1988 1983-1984 Sverige 8 
50 dagar före 
genomförande 34,00% - 

     till 50 dagar efter   

        

Johnson et.al 1994 1980-1991 USA 113 10 dagar före t₀ 3,59% 3,91% 

     till 10 dagar efter   

        

Dorsey 5 2005 2004-2005 USA 7 Från genomförandet 12,00% - 

     och ett år framåt   

                                                 
3 Två dagar efter tillkännagivandet av nyheten om spin-off 
4 Studien utför innan Lex ASEA grundades, vilket innebär att studien undersöker Equity carve outs och 
avknoppningar i stort, dvs. ingen inriktning mot enbart spin-offs 
5 Tidningsartikel, studien granskar endast dotterbolagen, exakt siffra för överavkastningen ej 
rapporterad 
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Tabell 2.2: Tabell över tidigare gjord forskning där kolumnerna i följande ordning representerar 
(författare; publiceringsår; period som studien baseras på; land studien utförd i; antal ingående 

observationer; undersökningsintervall; kumulativ onormal avkastning; kumulativ onormal avkastning  

två dagar efter t₀) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Metod 

 

I följande kapitel presenteras de metodval som gjorts under arbetets 

gång. Den valda metoden och beräkningar presenteras närmare, vidare 

diskuteras studiens reliabilitet och validitet. 

 

3.1 Undersökningsdesign 

För att undersöka om en onormal avkastning uppstår på moderbolagets aktier i 

samband med nyhet om spin-off studeras marknadsreaktionen i samband med 

nyhetsreleasen. Parametern som studeras är avkastningen på moderbolagets aktier. 

För att få en bra bild av hur marknaden reagerar i samband med nyheten genomförs 
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en eventstudie. Detta är en vanligen använd och väl accepterad metod i samband med 

studier av specifika händelser för bolag (MacKinlay, 1997).  

 

3.1.1 Deduktiv ansats 

I studien används en deduktiv ansats. Befintliga teorier och hypoteser utgör grunden 

för utformningen av de hypoteser som avses testas, dessa appliceras därefter på 

verkligheten för att ligga till grund för studiens slutsatser. Risken med denna sorts 

ansats är att endast data som gynnar studien väljs, vilket kan leda till att viktiga och 

oväntade resultat förgås. Alternativet hade varit att använda en induktiv ansats, vilken 

hade grundat sig på att insamla empiriskt material, utan klara förväntningar, och 

utifrån denna empiri skapa teorier (Jacobsen, 2002). Denna ansats passar inte vår 

studie eftersom vi avser att studera historiska data och testa de tidigare teorier och 

hypoteser som grundats på liknande studiers resultat.  

 

 

3.1.2 Kvantitativ metod 

Vanligtvis brukar man skilja på kvalitativa och kvantitativa studier. Den kvalitativa 

studien representerar en djupare förståelse av det problemkomplex man studerar 

medan den kvantitativa studien mer påminner om de metoder som används inom 

naturvetenskaperna, det vill säga en flitig användning av statistik och matematiska 

beräkningar. Kunskapssyftet med den kvantitativa studien är mer av förstående än 

förklarande karaktär (Andersen, 1998). En kvantitativ studie är fördelaktig när målet 

med studien är att undersöka om ett visst fenomen uppträder och gör generalisering 

möjlig. Kritik mot den kvantitativa studien är vanligtvis att förståelsen inte får samma 

djup som en kvalitativ studie (Jacobsen, 2002). 

Mot bakgrund av detta och med hjälp av tidigare studiers olika metodval faller sig 

valet av metod för vår studie ganska naturligt på den kvantitativa metoden. Ett 

alternativ skulle kunna ha varit att genomföra även en kvalitativ studie, till exempel 

genom intervjuer, för att på så sätt få en djupare insikt i hur nyheter om spin-offs 

påverkar marknaden. Detta anser vi inte vara rimligt att genomföra under den tid vi 
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har för att genomföra vår studie och väljer därför att fokusera på den kvantitativa 

studien. 

 

3.2 Metodproblem 

När man genomför forskning är det viktigt att se till att forskningen kan kopplas till 

verkligligheten och att man har hög tillförlitlighet i de mätningar man utför. Därför 

krävs det att man reflekterar över begrepp som validitet, reliabilitet och replikerbarhet 

för att säkerställa och öka kvaliteten av forskningen (Rienecker, 2004). 

 

3.2.1 Reliabilitet 

För att uppnå hög kvalitet på den studie som genomförs så måste reliabiliteten vara 

hög. Reliabiliteten anger tillförlitligheten i mätningen och om samma resultat skulle 

genererats om andra forskare genomfört studien på nytt (Bryman, 2003; Jacobsen, 

2002). För att reliabiliteten i vår studie skall bli så hög som möjligt har vi använt oss 

av pålitliga databaser Datastream, Waymaker och andra av oss tillförlitliga källor 

såsom  

 

Affärsdata. Insamlad data har sedan analyserats väl och rensats från nyheter som inte 

ansetts inbegripa det vi avsett studera.  

 

3.2.2 Validitet 

Validitet handlar om att mäta det som man avser att mäta. Reliabilitet och validitet går 

delvis hand i hand eftersom validitet förutsätter reliabilitet (Bryman, 2003). För att 

uppnå hög validitet så har vi rensat det insamlade datamaterialet från bolag vars 

aktiekursutveckling kan ha påverkats av andra faktorer än nyheten om spin-off. 

Tyvärr tillkännages nyheten om spin-off affären inte sällan i samband med 

bolagsstämmor då även andra nyheter tillkännages vilket gör att en del bolag fick 

uteslutas i undersökningen. Metoderna vi sedan använt för att beräkna den onormala 

avkastningen är använda i andra studier, både svenska och utländska vilket gör att de 
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är väl beprövade. Datum och klockslag för pressmeddelande är dels kontrollerade på 

nyhetsbyråer och dels utifrån bolagens egen historik för pressmeddelande för att inte 

riskera att utgå ifrån fel datum. 

 

3.2.3 Replikerbarhet 

Replikerbarheten anger och beskriver studiens tillvägagångssätt för att den skall 

kunna genomföras på nytt. Detta är viktigt eftersom det resultat som uppstår måste 

kunna testas för att det skall kunna gälla generellt, vidare möjliggör replikerbarheten 

fortsatta studier inom området. En ingående beskrivning av den metod vi valt görs 

därför i kapitel 3.3 (Patel, 1994). 

 

3.3 Metodval  

För att undersöka om en onormal avkastning uppstår på moderbolagets aktier i 

samband med nyhet om spin-off genomförs en eventstudie. Detta metodval görs mot 

bakgrund av tidigare studiers metodval (Hite and Owers, 1983; Miles and Rosenfeld, 

1983; Schipper and Smith, 1983; Rosenfeld, 1984; Scheutz, 1988) och 

rekommendationer från befintlig litteratur inom området. Speciellt framhäver  

 

MacKinlay eventstudiens fördelar när man vill testa en specifik händelses påverkan 

på ett bolag (MacKinlay, 1997).  

 

3.3.1 Eventstudie 

Eventstudie är en allmänt känd vetenskaplig metod som speciellt används när man vill 

mäta en specifik händelses påverkan på ett bolag (MacKinlay, 1997). Metoden 

används med fördel då marknadseffektivitet och signaleringsteorier undersöks. Den 

avsedda undersökningsperioden fokuseras och resultatet blir specifikt för den 

undersökta perioden. Vid utförandet av en eventstudie bör ett antal steg följas enligt 

MacKinlay. Inledningsvis så definieras själva händelsen som studien avser att 

undersöka. Efter fastställandet av händelsen så identifieras tidpunkten då händelsen 

skett. Tidpunkten betecknas t0 och utgör basen för undersökningen. Därefter fastställs 
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det eventfönster som avses testas. Eventfönstret inbegriper de dagar som studeras och 

betecknas [t-i-tj], där i utgör tidpunkten för fönstrets start och j utgör tidpunkten för 

fönstrets slut. Sedan utförs de beräkningar som ligger till grund för studien och sedan 

testas datamaterialet för de eventfönster som tidigare fastställts.  

 

3.3.1.1 Definition av händelsen 

Själva händelsen definieras som dagen då marknaden tillkännages nyhet om spin-off 

och betecknas t0. Det exakta klockslaget för nyhetssläppet kommer inte att beaktas 

eftersom detta inte finns tillgängligt för alla pressreleaser.  

 

3.3.1.2 Definition av händelsefönstret 

För att studien ska bli så relevant som möjligt är det av avgörande betydelse att 

eventperiodens intervall väljs så att den uppmätta förändringen verkligen speglar 

effekten av den specifika händelse som studien avser mäta. Vidare är det viktigt att 

eventfönstret tar sin början ett par dagar innan själva händelsen för att på så sätt få en 

bredare bild av marknadsreaktionen (MacKinlay, 1997). För att få en uppfattning om 

hur marknadsreaktionen ser ut i olika tidsperspektiv kring nyhetsannonseringen 

genomförs fem olika eventstudier vilka baseras på olika tidsperspektiv i förhållande 

till nyheten. För alla eventfönster räknas endast dagar då börsen är öppen för handel.  

 

Följande eventfönster kommer studeras:  

[E1] t0-10   ⇒ t0+10 

[E2] t0-10   ⇒ t0-1 

[E3] t0-1     ⇒ t0+2 

[E4] t0-1   ⇒ t0+5 

[E5] t0-1   ⇒ t0+10 
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Ett relativt kort eventfönster används genomgående eftersom fokus för vår studie 

ligger på hur marknadsreaktionen ser ut i samband med nyhetens annonsering. För att 

relevansen för underlaget till vår studie ska vara så bra som möjligt så jämförs alla 

mätperioder parvis mot börsindex (SIXRX) under den aktuella mätperioden. 

Eventfönster E1 används för att få en helhetsbild på aktieutvecklingen för hela den 

studerade perioden. Detta fönster får anses representera själva studiens syfte det vill 

säga att undersöka hur aktieutvecklingen för de olika moderbolagen ser ut i samband 

med nyhet om spin-off.  Eventfönster E2 undersöker om något eventuellt 

informationsläckage kan tänkas uppstå. Detta fönster fokuserar dagarna innan själva 

nyheten tillkännages. Eventfönster E3 är det kortaste fönstret som fokuserar på de 

dagar precis i samband med nyheten, i och med detta val av fönster så fås en tydlig 

bild av själva marknadsreaktionen på nyheten. Eventfönster E4 undersöker samma 

sak som E3 med skillnaden att det studerar eventuell stabilisering och 

marknadseffektivitet i samband med nyheten. Eventfönster E5 ger en helhetsbild från 

själva nyhetssläppet fram eventfönstrets slut, vilket innebär att efterreaktionen i 

samband med nyheten studeras. 

 

3.3.1.3 Dataurval 

Samlas datamaterialet in för hand, det vill säga arbetar man med råa data, så sägs 

datamaterialet vara av primär karaktär, baseras däremot datamaterialet på tidigare  

 

insamlad data så sägs datamaterialet vara av sekundär karaktär. Fördelar med att 

arbeta med sekundärdata är att datamaterialet vanligtvis är av högre kvalitet och man 

kan spara en del tid genom att man undviker det omfattande insamlingsarbetet som 

vanligtvis primärdatan kräver (Bryman et al, 2005, sid.231-232). Denna studie 

baseras på sekundärdata då dataunderlaget i form av de olika pressreleaserna är 

hämtat ifrån databaserna Waymaker och Artikeldata. Datamaterialet i form av 

aktiekurser för de olika bolagen hämtas från databasen Datastream. Datastreams 

kurser baseras på realtidsdata med 15 minuters uppdateringstid med OMX Nordiska 

Börs som underliggande instrument. Börsindexet som använts genomgående är SIX 

Return Index (SIXRX). SIXRX har gjorts med utgångspunkt från att spegla 

marknadsutvecklingen av bolag på Stockholmsbörsen och tar hänsyn till den 
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avkastning aktieägarna erhåller i form av utdelning, vilket innebär att utdelningarna 

återläggs på ex-dagen (six.se). SIXRX valdes som jämförande Index på grund av att 

det representerar Stockholmsbörsens OMX Index med skillnaden att det är justerat för 

utdelningar.  

 

3.3.2 Beräkningsmodeller 

De beräkningar som ingår i studien presenteras och definieras matematiskt nedan.  

 

3.3.2.1 Marknadsmodellen 

Den onormala avkastningen beräknas med hjälp av marknadsmodellen. 

Marknadsmodellen är en statistisk modell som relaterar avkastningen för den 

specifika aktien i till marknadens generella avkastning under den studerade perioden 

t. Den onormala avkastningen, AR, för aktie i för perioden t definieras i ekvation 3.1. 

 

 

 

 

(3.1) 

 

 

 

Den faktiska avkastningen för den specifika aktien, R i,t, ges av ekvation 3.2. 

 

 

 

 (3.2) 

 

Där 
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P0  = stängningskursen på investeringsdagen  

P-1  = stängningskursen dagen före 

 

 

Den förväntade normala avkastningen för aktie i för perioden t, E(Ri,t), ges av 

ekvation 3.3. 

 

 

 (3.3) 

 

Där 

ßi,t  = den systematiska risken som föreligger för aktie i under den studerade  

     perioden t 

RMt  = marknadens avkastning under den studerade perioden t 

 

Marknadens avkastning, Rmt, är alltså vårt valda index avkastning under den studerade 

perioden t, avkastningen beräknas enligt ekvation 3.2. 

Betavärdet, det vill säga den systematiska risken som föreligger för den specifika 

aktien i, beräknas enligt ekvation 3.4. Betavärdet för studien baseras på 

månadsavkastningar 60 månader tillbaka i tiden från det att nyheten realiserats, i de 

fall där tillgänglig data inte sträcker sig så långt tillbaka baseras beräkningarna på 

längsta tillgängliga period. Beräkningsgrunden har använts för att minimera 

fluktuations- och spekulationseffekter  

 

 

och för att få ett så genomsnittligt och representabelt betavärde som möjligt. Att 

basera beräkningen för betavärdet på 60 månader får anses vara en allmänt vedertagen 

metod som använts flitigt i tidigare utförda studier. Bland annat baserar London 

Business School sina betavärdesberäkningar enligt denna beräkningsgrund (Zalewska, 

2004). Även Affärsvärlden hänvisar till en beräkningsgrund för betavärdet mellan 60-

48 månader tillbaka i tiden (Affärsvärlden). 
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Marknadsportföljens eget betavärde är per definition lika med 1 och är ett vägt 

genomsnitt av samtliga tillgångars enskilda betavärden. Således gäller för enskilda 

aktier att om  =1 så har investeringen en genomsnittlig risknivå. Om  >1 så har 

investeringen en risknivå över genomsnittet. Aktien bedöms som aggressiv. Om  <1 

så har investeringen en risknivå under genomsnittet. Aktien bedöms som defensiv. 

Om  =0 så är investeringen riskfri. 

 

 

 

(3.4) 

 

Där 

 = kovariansen mellan avkastningen för bolaget i och avkastningen för 

marknadsportföljen 

  = variansen på marknadsportföljens avkastning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.2 Cumulative Abnormal Return (CAR) 

Inledningsvis så beräknas den summerade onormala avkastningen för respektive 

bolag enligt ekvation 3.5.  
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 (3.5) 

 

 

 

Medelvärde för alla ingående observationers kumulativa onormala avkastning, ,   

beräknas enligt ekvation 3.6. Detta görs för att skapa en tydligare bild över hur 

aktiereaktionen ser ut. 

 

 

 

 

 (3.6) 

 

Där 

n= antalet observationer 

 

 

3.3.2.3 Hypotesutformning 

Nollhypotesen, H0, utformas genom att anta att den specifika händelsen inte har 

någon effekt på aktiekursen för det studerade bolaget, det vill säga genom att anta att 

den kumulativa onormala avkastningen antas bli noll. Nollhypotesen definieras 

matematiskt i ekvation 3.7. Mothypotsen H1, definieras matematiskt i ekvation 3.8. 
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(3.7) 

 

 

(3.8) 

 

 

 

 

 

3.3.3 Statistiska tester 

Den uppställda nollhypotesen testas för de valda eventfönstren definierade i avsnitt 

(4.3.1.2). Testen baseras på testfunktionen definierad i ekvation 3.9. 

 

 

 

(3.9) 

 

 

Där 

CAAR  =medelvärdet för de ingående observationernas kumulativa onormala 

  avkastning 

  =nollhypotesen 

 =standardavvikelsen för beräknat CAR 

n  =antalet ingående observationer 

 

 

 

 

t-värdes testet baseras på en 5 % signifikansnivå. t-värdet t jämförs med det kritiska t-

värdet tkrit för att beräkna den aktuella signifikansnivån. Om det framräknade t-värdet 
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t överstiger det kritiska t-värdet tkrit förkastas nollhypotesen. 

 

Variansen för CAR, VAR(CAR), beräknas enligt ekvation 3.10. 

 

 

 

(3.10) 

 

 

 

 

Standardavvikelsen beräknas därefter enligt ekvation 3.11. 

 

 

 

 

(3.11) 
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4 Empiri 

 

I följande kapitel presenteras studiens empiriska material. Det 

redovisade materialet ligger sedan till grund för de resultat, analyser och 

slutsatser som senare presenteras.  

 

4.1 Spin-offs 1998-2008 

Under den studerade perioden 1998-2008 så har 52 spin-off affärer med tillräcklig 

information för att kunna studeras framkommit6. Spin-off affärer har funnits där 

definitivt datum för det första pressmeddelandet eller annan nödvändig information 

saknats och därför har dessa affärer ej kunnat studeras och ingår därför ej i studien. 

Av de 52 utvalda spin-off affärerna så har vi varit tvungna att sålla bort 22 stycken på 

grund av att bristfällig eller annan information har varit inblandad i de framtagna 

pressmeddelandena. Vi har granskat pressmeddelandena kritiskt genom att kontrollera 

pressarkivet på respektive bolags hemsida med nyhetsbyråns utställda 

pressmeddelande för att säkerställa att datum och given information stämmer. I de fall 

som vi varit osäkra på om nyheten/ pressreleasen ska ingå i studien så har vi bedömt 

detta från fall till fall och även tagit hänsyn till de faktorer som redovisas i tabell 4.1-

4.2. 

 

 

 

 

                                                 
6 Se bilaga A för fullständig lista 
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Följande information har förekommit i samband med granskade spin-off affärer och 

har då föranlett att dessa inte tagits med i undersökningen. 

 

 Offentliggörande av bokslutsrapporter 

 Offentliggörande av framtida tillsättning av ny VD 

 Nyhet i samband med bolagsstämma 

 Fastställande av nyemission  

 Avyttring av andelar i annat bolag  

 Översyn av utlandsverksamhet som gett ökad belastning av kostnader i 

resultat  

 

Tabell 4.1: Resultatstörande information 
 

 

 

Följande information har förekommit i samband med granskade spin-off affärer och 

har ansetts som icke resultatpåverkande viket medfört att de ingår i studien. 

 

 Kallelse till årsstämma 

 Inkommande av ej alltför betydande order 

 Bokslutskommuniké 

 Försäljning av mindre anläggningstillgång 

 

Tabell 4.2: Information som ej anses resultatstörande 
 

 

Efter att vi sållat bort de icke lämpade bolagen så bestod vårt totala dataurval av 30 

spin-off affärer, dessa presenteras i tabell 4.3. Alla de 52 annonserade spin-off 

affärerna under den studerade perioden redovisas i bilaga A. 
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Datum  Moderbolag Utdelat bolag 
2008-04-18 Hexagon AB Hexpol AB 

2007-10-19 RNB AB Polarn & Pyret 

2007-10-01 Annehem Fastigheter AB Victoria Park 

2007-04-16 Consilium AB Consilium Components 

2007-03-16 Betsson AB Net Entertainment 

2006-11-29  Fabege AB Klövern AB 

2006-10-19 Peab AB Peab Industri AB 

2006-09-05 Westergyllen AB Forshem Group AB 

2006-09-01 Scribona AB Carl Lamm 

2006-07-04 Active Capital AB Active Properties AB 

2006-05-04 CISL gruppen AB Xbet, Gamers Paradise & Telecom 

2005-09-08 Bilia AB Catena AB 

2005-08-15 Nordic Service Partners Holding AB LightLab Sweden AB 

2004-12-13 Wihlborgs Fastigheter AB Wihlborgs Öresundsregionen 

2004-09-08 Poolia AB UnifLex 

2004-05-27 Effnet Group AB Effnet Holding AB 

2004-03-11 ITAB Industri AB ITAB Inredning 

2003-03-13 Bilia AB KFAB 

2003-02-11 NCC AB Altima AB 

2001-03-09 Bure Equity AB Observer AB 

2001-01-24 Sigma AB Blir tre bolag 

2001-01-08 Industriförvaltnings AB Kinnevik Transcom 

2000-10-27 AssiDomän AB Billerud 

2000-10-20 Teleca AB Sigma 

2000-04-18 Modern Times Group MTG AB Metro International SA 

2000-02-22 Investment AB Öresund Rivus 

2000-01-31 G&L Beijer AB Beijer Electronics 

1999-11-01 Bure Equity AB Capio 

1999-03-16 NCC AB Hufvudstaden 

1998-01-21 FöreningsSparbanken AB Mandamus 

 
Tabell 4.3: Tabell över de i studien ingående spin-off affärer som tillkännagetts under den studerade 

perioden 
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4.2 Betavärde för de ingående bolagen 

All data som har använts till beräkningarna av respektive bolags betavärde är hämtade 

från Datastream. Dags- och månadskurser för bolagen har beräknats med hjälp av ett 

justerat index (SIXRX). SIXRX startar den 1995-12-29 och eftersom betavärdet 

baseras på månadsdata för en femårsperiod från det att nyheten har tillkännagivits så 

har inte spin-off affärer genomförda före 2001-01-01 kunnat beräknas på en 

femårsperiod. I dessa fall har betavärdet beräknats på maximalt tillgänglig data. 

Betavärdet har beräknats med utgångspunkt i ekvation 3.4. När beräkningarna för 

Emitor Holding och System Separation genomfördes så blev dessa väldigt avvikande. 

Anledningen till detta var att de två bolagen funnits på börsen en väldigt kort tid innan 

nyheten om spin-off affären tillkännagavs. För System Separation fanns bara data för 

två månader och för Emitor fanns data för sex månader. När vi provade att räkna 

betavärdet på så få data framkom ett väldigt avvikande betavärde, 22,8 respektive 

4,04. På grund av de avvikande betavärdena och för att få ett så representativt resultat 

som möjligt gjordes bedömningen att utesluta dessa bolag ur studien. Betavärdet för 

NCC AB, Bure Equity AB och Bilia AB förekommer två gånger, detta uppstår på 

grund av att de är beräknade på olika tidsperioder och skiljer sig därför åt.  Tabell 4.4  

presenterar det beräknade betavärdet för bolagen. 
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Moderbolag β 
Hexagon AB 0,563 

RNB AB 0,367 

Annehem Fastigheter AB 0,615 

Consilium AB 0,379 

Betsson AB 1,444 

Fabege AB 0,505 

Peab AB 0,136 

Westergyllen AB -0,242 

Scribona AB 0,934 

Active Capital AB 0,206 

CISL gruppen AB 0,742 

Bilia AB 0,152 

Nordic Service Partners Holding AB -0,523 

Wihlborgs Fastigheter AB 0,196 

Poolia AB 0,676 

Effnet Group AB 2,606 

ITAB Industri AB 0,096 

Bilia AB 0,277 

NCC AB 0,022 

Bure Equity AB 0,046 

Sigma AB 1,010 

Industriförvaltnings AB Kinnevik 0,374 

AssiDomän AB 0,330 

Teleca AB 0,944 

Modern Times Group MTG AB 0,265 

Investment AB Öresund 0,193 

G&L Beijer AB 0,295 

Bure Equity AB 0,521 

NCC AB 0,182 

FöreningsSparbanken AB 0,504 

 
Tabell 4.4: Betavärde för respektive moderbolag 
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5 Resultat 

 

I följande kapitel presenteras studiens resultat. En sammanfattning av 

den kumulativa onormala avkastningen för hela den studerade 

tidsperioden ges i tabellform. Därefter redovisas resultatet från 

statistiska tester och respektive eventfönsters utfall presenteras i 

diagramform.  

 

5.1 Redovisning av studiens framtagna resultat 

Studien baseras på fem eventfönster definierade i kapitel 3.3.1.2. Ett övergripande 

resultat för den totala undersökningsperioden presenteras i tabell 5.1, och resultatet 

för respektive eventfönster presenteras i figur 5.1-5.5.  

 

5.1.1 Kumulativ onormal avkastning för den studerade perioden 

Resultatet för respektive dags onormala avkastning (CAR) och den genomsnittliga 

kumulativa onormala avkastningen (CAAR) för eventfönster E1  presenteras i tabell 

5.1. Beräkningarna baseras på ekvationerna definierade i kapitel 3.3.2.1. För de 

ingående bolagens respektive dagsvisa onormala avkastnings se bilaga B. 
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Dagsintervall CAR [%]   CAAR  [%] 
-10 -0,61 -0,61 

-9 -0,17 -0,78 

-8 0,82 0,04 
-7 -0,81 -0,76 
-6 2,28 1,52 
-5 -0,38 1,14 
-4 -0,18 0,96 
-3 0,05 1,01 
-2 -0,22 0,79 
-1 -0,84 -0,05 
0 2,55 2,50 
1 0,22 2,73 
2 0,36 3,09 
3 -0,52 2,57 
4 0,83 3,40 
5 -0,22 3,18 
6 0,70 3,88 
7 -0,34 3,55 
8 -0,93 2,61 
9 0,40 3,01 

10 0,23 3,24 

 
Tabell 5.1: Kumulativ- och genomsnittligt kumulativ onormal avkastning för respektive dag  
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5.1.1.1 Eventfönster E1 

Figur 5.1 presenterar CAAR för eventfönster E1, eventfönstret presenterar det 

genererade resultatet för studiens totala undersökningsperiod och visar 

aktiemarknadens reaktioner före såväl som efter tillkännagivandet av nyheten. 

 

Figur 5.1:  Genomsnittligt kumulativ onormal avkastning för eventfönster E1  
 

5.1.1.2 Eventfönster E2 

Figur 5.2 presenterar CAAR för eventfönster E2, eventfönstret studerar eventuellt 

informationsläckage dagarna före tillkännagivandet av nyheten. 
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Figur 5.2: Genomsnittligt kumulativ onormal avkastning för eventfönster E2  
 

 
 

5.1.1.3 Eventfönster E3 

Figur 5.3 presenterar CAAR för eventfönster E3, eventfönstret fokuserar det korta 

perspektivet i samband med tillkännagivandet av nyheten. Detta innebär att själva 

händelsens påverkan zoomas in och undersöks specifikt. 

 

Figur 5.3: Genomsnittligt kumulativ onormal avkastning för eventfönster E3  
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5.1.1.4 Eventfönster E4 

Figur 5.4 presenterar CAAR för eventfönster E4, eventfönstret studerar marknadens 

stabilitet och effektivitet efter tillkännagivandet av nyheten.  

 

Figur 5.4: Genomsnittligt kumulativ onormal avkastning för eventfönster E4 
 

5.1.1.5 Eventfönster E5 

Figur 5.5 presenterar CAAR för eventfönster E1, eventfönstret innebär en förlängning 

av E4 och studerar på så sätt ytterligare stabilitet och marknadseffektivitet efter 

tillkännagivandet av nyheten. 

 

Figur 5.5: Genomsnittligt kumulativ onormal avkastning för eventfönster E5  
 



Spin-Offs 
- En studie om den svenska aktiemarknadens reaktion i samband med nyhet om spin-off 

_____________________________________________________________________
________________________ 

45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Resultat från t-test 

Period CAAR t-
värde 

Kritiskt     
t-värde ,  
95 % 

H0 Kritiskt   
t-värde,   
99 % 

Signifikan
s > 99 % 

Statistisk 
signifikan
s 

 
t0-10-t0+10 3,24% 

 
1,445 

 
1,699 

 
Sann 

 
2,462 

 
Nej 

 
92,00% 

t0-10-t0-1 -0,05% -0,44 1,699 Sann 2,462 Nej 66,80% 

t0-t0+2 3,14%** 2,757 1,699 Falsk 2,462 Ja 99,50% 

t0-t0+5 3,23%* 2,362 1,699 Falsk 2,462 Nej 98,70% 

t0-t0+10 3,29%* 1,699 1,699 Falsk 2,462 Nej 95,00% 

 
Tabell 5.2: Resultat från statistiskt t-test (*signifikansnivå (95%), **signifikansnivå (99%)) 

 

Tabellen visar t-värde för olika studerade tidsintervall i eventfönster E1. Valet att inte 

enbart utföra tester på de i förväg definierade eventfönsterna gjordes på grund av att 

vi inte kunde finna någon statistisk signifikans under dessa perioder. Vi undersökte 

därför andra ej i förväg definierade tidsperioder för att på så sätt statistiskt kunna 

säkerställa någon tidsperiod där en onormal avkastning har skett. I de fall då t-värdet 
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överstiger det kritiska t-värdet för 95 % statistisk signifikans kan nollhypotesen 

förkastas.  De kritiska t-värdena är identiska för samtliga eventfönster eftersom även 

antalet observationer och därmed antalet frihetsgrader förblir desamma. Som synes i 

tabellen uppfyller överavkastningen inom tre av de studerade perioderna 95 % 

statistisk signifikans, vilket är kravet för att nollhypotesen ska förkastas. En av de 

studerade perioderna uppfyller även kravet för 99 % statistisk signifikans, 

överavkastningarna inom detta eventfönster är därför signifikanta av andra graden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Analys 

 

I följande kapitel kommer studiens framtagna resultat att analyseras 

utifrån den teoretiska referensramen för att ge underlag till studiens 

slutsatser gällande frågeställning och syfte.  
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6.1 Analys av studiens resultat med koppling till valda teorier 

I studien ingår trettio spin-off affärer utförda under perioden 1998-2008. I urvalet 

valdes 22 stycken bort på grund av resultatstörande eller otillräcklig information i 

samband med nyhetssläppet. Detta gjordes då avsikten med studien är att undersöka 

enbart rena spin-off affärer där bolagets avkastning påverkas av så få andra faktorer 

som möjligt. Detta för att upprätthålla en hög validitet. 

Det första som kan konstateras är att nyheten om spin-off påverkat aktiekursen 

positivt i det korta perspektivet kring tillkännagivandet. Under hela den studerade 

perioden [t0-10-t0+10] uppstod en onormal avkastning på 3,24 %. Denna avkastning 

saknar dock statistisk signifikans. Det kan dock tydligt ses i figur 5.1 att aktiekursen 

påverkas positivt dagarna runt tillkännagivandet av nyheten.  

Dagarna innan nyhetssläppet [t0-10- t0-1] som representeras av eventfönster E2 

uppkommer ingen överavkastning. Detta tyder på att inget informationsläckage ägt 

rum. Dock uppstår en relativt stor överavkastning under dagen [t0-6], alltså sex dagar 

före nyheten, Denna onormala avkastning uppgår till 2,28 % och gör att 

informationsläckage ändå inte kan uteslutas. 

I intervallet [t0-1-t0+2] det vill säga eventfönster E3 så syns den tydligaste 

aktiemarknadsreaktionen under dag t0 då den onormala avkastningen uppgår till 2,55  

 

%. Denna omedelbara positiva reaktion tyder på att marknaden ser spin-off affärer 

som värdeskapande för moderbolaget. Anledningar till detta kan vara att 

moderbolaget ges möjligheten att fokusera sin kärnverksamhet och effektivisera sin 

styrning och ledning av bolaget. Ytterligare anledningar till överavkastningen kan 

vara att bolagen förväntas eliminera negativa synergier efter spin-off affären. Andra 

bidragande orsaker kan vara att tidigare utförda studier visar på en överavkastning i 

samband med nyheten. Även signaliseringseffekten kan bidra till överavkastningen 

genom att offentliggörandet av nyheten signalerar om att bolaget har potential att öka 

aktieägarvärdet. För perioden [t0-t0+2] kan en onormal avkastning på 3,14 % 

säkerställas med signifikansnivå 99,5 % det vill säga en signifikans av andra graden. 
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Även då perioden utökas till [t0-t0+5] kan man med en signifikansnivå av första graden 

det vill säga 95 % säkerställa en onormal avkastning på 3,23 %.  

Den studerade perioden [t0-1-t0+10] det vill säga eventfönster E5 visar sammantaget på 

en positiv onormal avkastning på 3,29 %, även denna signifikant. 

Det faktum att den överlägset största onormala avkastningen efter nyheten sker 

samma dag som densamma tyder på att marknadens effektivitet är tämligen god, den 

positiva reaktionen på aktiekursen sker direkt. Dagarna efter nyheten förekommer 

visserligen också överavkastningar men dessa är av betydligt mindre storlek och 

överstiger aldrig en procent. Detta kan jämföras med överavkastningen dag noll som 

är 2,55 %. 

 

6.2 Återkoppling till tidigare studier 

Liksom tidigare utförda studier inom området visar denna studies resultat på att en 

onormal avkastning uppstår i samband med nyhet om spin-off. De tidigare utförda 

studierna baseras främst på data från perioden 1960 till 1990. Undersökningarna har 

till allra största del utförts på den amerikanska marknaden. De tidigare studierna har 

liksom denna studie kommit fram till att en överavkastning uppstår såväl under 

perioden [t0-t0+2] som under hela den studerade perioden (se tabell 2.1 för genomgång 

av tidigare forskning). Längden av de studerade perioderna skiljer sig kraftigt åt 

mellan de olika tidigare undersökningarna varför försiktighet bör iaktas vid 

jämförelser med denna studie.  

 

Den längsta vetenskapliga undersökningen sträcker sig över 181 dagar medan den 

kortaste sträcker sig över 21 dagar, liksom denna studie. Det är troligt att det tar olika 

lång tid för de olika positiva effekterna som kan uppstå vid spin-off att slå igenom. 

Exempelvis kan givetvis inga negativa synergier elimineras innan själva spin-offen 

genomförts (en händelse denna studie inte undersöker). De högsta onormala 

avkastningarna har, med något undantag uppmätts under de längsta 

undersökningsperioderna. Den ackumulerade onormala avkastningen uppgår t.ex. till 

drygt 22 % för den längsta undersökningen (181 dagar). 
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Resultaten från den amerikanska studie som mest efterliknar denna studie (Johnson 

et.al, 1994) kommer fram till en ackumulerad onormal avkastning under hela perioden 

på 3,59 % samt 3,91 % under perioden [t0-t0+2]. Detta resultat efterliknar väl resultatet 

i denna undersökning där motsvarande uppmätta värden är 3,24 % respektive 3,14 %. 

De övriga tidigare undersökningarna har kommit fram till onormala avkastningar på 

mellan 0,4 % och 5,64 % under perioden [t0-t0+2] på den amerikanska marknaden 

(Hite och Owers, 1983; Miles och Rosenfeld, 1983; Johnson et.al, 1994, Schipper & 

Smith, 1983).  

Huruvida de äldre amerikanska resultaten kan generaliseras till att även gälla på den 

svenska marknaden är dock tveksamt även om resultaten från denna studie helt klart 

ligger i linje med resultaten från de tidigare amerikanska studierna. Svårigheterna 

med att generalisera de amerikanska förhållandena till den svenska marknaden beror 

främst på bristen av tidigare svensk forskning inom området samt det begränsade 

antalet genomförda spin-offs i Sverige.  

Den tidigare forskningen om spin-offs i Sverige begränsas till ett fåtal 

studentuppsatser. Dessa har visserligen även de kommit fram till att onormala 

avkastningar existerar men resultaten är inte helt jämförbara med resultaten som 

framkommit i denna undersökning. Detta beroende på att kraven på de i 

undersökningen inkluderade bolagen varit hårdare i denna studie beträffande  att inga 

andra större nyheter ska ha offentliggjorts i samband med tillkännagivandet av spin-

off affären. Inte heller har några statistiska tester utförts på undersökningsresultaten 

från dessa studentuppsatser. 

 

 

Trots detta visar resultatet från denna undersökning tecken på att den onormala 

avkastning som bevisats i de amerikanska studierna även kan generaliseras till att 

gälla även i Sverige. 
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7  Slutsats 
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I följande kapitel presenteras studiens slutsatser baserade på framtaget 

resultat och genomförd analys. Slutsatsen återkopplas till studiens syfte 

och avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning inom ämnet 

 

7.1 Slutsats av studiens framtagna resultat  

Studien visar på att en överavkastning skett på moderbolagets aktier i samband med 

nyhet om spin-off  hos de 30 undersökta bolagen under perioden [1998-01-01 -2008-

05-01].   

Under perioden från dagen för offentliggörandet till tio dagar efter offentliggörandet 

[t0-10- t0+10] uppgår den ackumulerade onormala avkastningen till 3,29 %. För perioden 

[t0-t0+5] uppgår överavkastningen till 3,23 % och för perioden  [t0-t0+2]  3,14 %. Dessa 

onormala avkastningar är statistiskt signifikanta, den onormala avkastningen för 

perioden [t0-t0+2] uppfyller dessutom andra gradens signifikans. 

Under de tio dagarna som föregår offentliggörandet existerar ingen onormal 

avkastning. Däremot uppstår en onormal avkastning under dagen sex dagar före 

offentliggörandet av nyheten att bolaget skall genomföra en spin-off.  

Resultatet från undersökningen tyder på att onormala avkastningar efter 

offentliggöranden om spin-offs existerar på den svenska aktiemarknaden, ett fenomen 

som tidigare observerats på den amerikanska marknaden under 60-, 70- och 80-talen. 

På grund av att ingen onormal avkastning uppmäts under de tio dagarna som föregått 

offentliggörandet finns inga tydliga bevis för att informationsläckage ägt rum. Detta 

kan dock inte heller uteslutas på grund av den onormala avkastningen [t0-6].  

 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Vidare forskning kan genomföras genom att använda sig av andra längder på 

eventfönster, mera omfattande studier av bakomliggande orsaker eller låta studien 

innefatta fler typer av avknoppningar. En annan intressant undersökning skulle kunna 
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vara att jämföra de bolagen som har genomfört en spin-off med ett justerat 

branschindex istället för ett justerat generalindex för att bättre fånga den onormala 

avkastningen inom branschen. Även jämförelser mellan de olika 

avknoppningsfenomenen spin-offs, Equity carve outs, MBOs och sell-off skulle 

kunna genomföras för att åskådliggöra skillnader dem emellan. 

Undersökningen skulle också kunna innefatta en kvalitativ del där bolagen som har 

genomfört en spin-off intervjuas. En intervju kunde bättre speglat långtgående 

fördelar med en spin-off till exempel uteslutandet av negativa synergier. 
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Bilaga över pressreleaser angående spin-off affärer under den studerade perioden 1998-01-01 - 2008-05-01 
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Datum  Moderbolag Utdelat bolag 
2008-04-18 Hexagon AB Hexpol AB 
2007-10-19 RNB AB Polarn & Pyret 
2007-10-01 Annehem Fastigheter AB Victoria Park 
2007-04-16 Consilium AB Consilium Components 
2007-03-16 Betsson AB Net Entertainment 
2006-11-29  Fabege AB Klövern AB 
2006-10-19 Peab AB Peab Industri AB 
2006-09-05 Westergyllen AB Forshem Group AB 
2006-09-01 Scribona AB Carl Lamm 
2006-07-04 Active Capital AB Active Properties AB 
2006-05-04 CISL gruppen AB Xbet, Gamers Paradise 
2005-09-08 Bilia AB Catena AB 
2005-08-15 Nordic Service Partners Holding AB LightLab Sweden AB 
2004-12-13 Wihlborgs Fastigheter AB Wihlborgs Öresundsregionen 
2004-09-08 Poolia AB UnifLex 
2004-05-27 Effnet Group AB Effnet Holding AB 
2004-03-11 ITAB Industri AB ITAB Inredning 
2003-03-13 Bilia AB KFAB 
2003-02-11 NCC AB Altima AB 
2001-03-09 Bure Equity AB Observer AB 
2001-01-24 Sigma AB Blir tre bolag 
2001-01-08 Industriförvaltnings AB Kinnevik Transcom 
2000-10-27 AssiDomän AB Billerud 
2000-10-20 Teleca AB Sigma 
2000-04-18 Modern Times Group MTG AB Metro International SA 
2000-02-22 Investment AB Öresund Rivus 
2000-01-31 G&L Beijer AB Beijer Electronics 
1999-11-01 Bure Equity AB Capio 
1999-03-16 NCC AB Hufvudstaden 
1998-01-21 FöreningsSparbanken AB Mandamus 
Bortvalda Moderbolag Utdelat bolag 
2008-02-14 AztraZeneca  Albireo 
2006-08-31 Optegra AB Termo Regulator 
2006-08-30  Securitas AB  Direct och Systems  
2006-08-25 Din Bostad AB Tripep 
2006-08-23 Sky Communication in Sweden AB Fasttv.net  
2006-04-06  Electrolux AB Husqvarna 
2005-06-27 Fastigheter AB Balder  Enlight International AB   
2005-05-12 Investment AB Kinnevik Invik & Co. AB 
2005-03-18 Formo Services AB HomeMaid Hemservice AB 
2005-02-14 SystemSeparation Sweden Hd AB Viatech Systems AB 
2004-12-20 Gunnebo AB Gunnebo industrier  
2004-11-24 Emitor AB Formpipe Software 
2003-06-04 Drott AB Bostadsaktiebolaget Drott 
2003-01-07 Wihlborgs Fastigheter AB  Innehavet i Klövern AB 
2002-12-12 Peab AB  Brinova Fastigheter  
2002-05-16 Adcore AB  Connecta AB  
2001-03-21 Perstorp AB Pergo 
2001-02-05 Bergman och Beving AB  Electronics/Lagercrantz Group 

1999-12-02 Astra Zeneca  Syngenta 
1999-02-25 Active Biotech AB Wilh. Sonesson AB  
1999-02-10 Esselte AB Meto 
1999-01-25 Trelleborg AB Boliden 

 

Bilaga B 
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Bilaga över respektive bolags dagsvisa onormala avkastning 

 Dag -10 Dag -9 Dag -8 Dag -7 Dag -6 Dag -5 Dag -4 

Hexagon -0,0279 -0,0138 -0,0316 -0,0113 0,0017 -0,0363 0,0070 

RNB -0,0214 0,0099 0,0006 -0,0097 0,0182 -0,0037 -0,0034 

Annehem 0,0453 -0,0511 0,0432 0,0071 -0,0197 0,0234 0,0076 

Consilium -0,0189 0,0052 0,0002 -0,0008 0,0000 0,0000 -0,0019 

Betsson -0,0187 0,0093 0,0312 -0,0036 0,0174 -0,0011 -0,0130 

Fabege -0,0029 -0,0034 0,0113 0,0110 0,0042 -0,0024 0,0107 

Peab 0,0299 0,0000 -0,0208 0,0182 -0,0031 -0,0104 0,0419 

Westergyllen -0,0161 -0,0272 -0,0002 -0,0144 -0,0097 0,0051 0,0017 

Scribona 0,0074 -0,0002 0,0013 0,0153 -0,0174 0,0052 0,0012 

Acap 0,0133 0,0180 0,0022 0,0000 0,0400 -0,0095 -0,0092 

Cisl -0,0014 -0,0012 0,0608 -0,0261 0,0243 -0,0222 0,0034 

Bilia -0,0264 0,0008 0,0099 0,0038 0,0304 -0,0143 -0,0143 

Nordic 0,0000 0,0045 -0,0007 -0,2254 0,2842 -0,1109 0,0017 

Fabege 0,0145 0,0006 0,0360 -0,0190 0,0091 -0,0209 0,0020 

Poolia 0,0372 0,0061 0,0059 -0,0093 0,0030 -0,0138 -0,0156 

Sagax -0,0372 0,0091 0,0010 0,0069 -0,0198 0,0000 0,0479 

Xano -0,0005 -0,0129 -0,0008 0,0118 -0,0006 -0,0186 -0,0065 

Bilia -0,0272 0,0094 -0,0133 -0,0086 0,0143 0,0206 -0,0092 

NCC -0,0195 -0,0301 0,0204 -0,0101 0,0204 0,0048 -0,0146 

Bure -0,0380 0,0190 -0,0005 -0,0156 -0,0088 0,0070 0,0016 

Teleca -0,0011 -0,0214 0,0184 -0,0112 0,0241 0,0058 0,0196 

Kinnevik 0,0587 -0,0298 0,0256 0,0122 0,0695 0,0000 -0,0586 

Assidoman -0,0042 0,0101 -0,0085 -0,0163 0,0418 0,0828 0,0089 

Teleca -0,0162 -0,0254 -0,0163 0,0016 0,0345 0,0168 -0,0119 

MTG -0,0708 -0,0111 0,0725 0,0652 0,0498 -0,0273 -0,0096 

Öresund -0,0003 0,0013 -0,0005 -0,0008 0,0167 0,0020 -0,0103 

G&L -0,0372 0,0473 0,0001 0,0088 0,0433 0,0295 -0,0057 

Bure -0,0067 0,0065 -0,0016 -0,0049 -0,0389 -0,0023 -0,0113 

NCC 0,0003 0,0000 -0,0012 0,0004 0,0222 -0,0237 -0,0048 

Swedbank 0,0036 0,0198 0,0016 -0,0169 0,0320 0,0017 -0,0083 
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 Dag -3 Dag -2 Dag -1 Dag 0 Dag 1 Dag 2 Dag 3 

Hexagon 0,0385 -0,0235 -0,0002 0,0071 -0,0230 -0,0138 0,0020 

RNB 0,0025 -0,0161 -0,0062 -0,0547 -0,0075 0,0202 -0,0147 

Annehem -0,0486 0,0265 -0,0113 -0,0036 0,0142 -0,0031 0,0165 

Consilium -0,0086 0,0010 0,0127 0,0082 -0,0105 -0,0183 0,0120 

Betsson 0,0009 0,0398 -0,0151 -0,0064 -0,0149 0,0042 0,0093 

Fabege -0,0068 -0,0122 0,0067 -0,0306 0,0263 0,0088 0,0056 

Peab -0,0161 0,0017 0,0104 0,0479 0,0182 0,0407 0,0072 

Westergyllen -0,0037 -0,0169 -0,0122 -0,0158 0,0771 0,0260 0,0340 

Scribona 0,0233 -0,0066 0,0184 -0,0064 0,0159 -0,0143 -0,0401 

Acap 0,0010 -0,0004 -0,0006 0,0295 0,0142 0,0214 0,0106 

Cisl 0,0000 -0,0347 -0,0833 0,0879 -0,0356 0,0001 -0,0304 

Bilia -0,0255 -0,0154 -0,0117 0,0492 -0,0050 0,0249 -0,0207 

Nordic 0,1309 -0,0027 -0,0013 0,1110 -0,0001 -0,0021 -0,1003 

Fabege 0,0048 -0,0017 0,0176 0,0109 0,0142 0,0003 0,0029 

Poolia -0,0028 -0,0113 0,0014 0,0013 0,0016 -0,0038 -0,0140 

Sagax -0,0110 0,0269 -0,0436 0,0014 -0,0457 0,0000 0,0011 

Xano 0,0064 -0,0051 -0,0062 0,0159 0,0121 -0,0115 0,0061 

Bilia -0,0095 -0,0034 -0,0477 0,1274 0,0218 -0,0262 -0,0018 

NCC -0,0100 -0,0100 -0,0204 0,0632 -0,0039 -0,0082 -0,0183 

Bure 0,0151 0,0297 0,0007 -0,0185 -0,0188 0,0022 -0,0268 

Teleca 0,0361 0,0134 0,0329 -0,0177 -0,0930 0,0120 0,0355 

Kinnevik -0,0267 0,0073 0,0185 0,0093 -0,0003 0,0102 0,0341 

Assidoman 0,0099 -0,0084 -0,0216 0,0174 0,0023 0,0078 0,0110 

Teleca 0,0156 -0,0358 0,0130 0,0324 0,0510 0,0553 -0,0632 

MTG -0,0360 -0,0781 -0,0308 0,0888 0,0935 -0,0099 0,0000 

Öresund 0,0023 -0,0030 -0,0125 0,0125 0,0349 0,0276 -0,0054 

G&L -0,0662 0,0711 -0,0236 0,1333 -0,0216 -0,0270 0,0058 

Bure 0,0123 0,0148 -0,0081 0,0026 -0,0053 -0,0046 -0,0167 

NCC 0,0136 -0,0016 -0,0074 0,0671 -0,0234 -0,0138 0,0049 

Swedbank -0,0273 -0,0103 -0,0211 -0,0052 -0,0217 0,0035 -0,0011 
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 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 Dag 10 
Hexagon 0,0111 0,0463 0,0216 -0,0045 -0,0619 0,0000 0,0563 

RNB -0,0175 -0,0064 -0,0210 -0,0111 -0,0078 0,0108 0,0248 

Annehem 0,0098 -0,0475 -0,0039 -0,0060 -0,0169 0,0034 0,0216 

Consilium 0,0080 0,0029 0,0098 0,0266 -0,0027 0,0112 -0,0027 

Betsson 0,0754 0,0068 0,0369 -0,0083 0,0065 0,1359 0,0683 

Fabege -0,0123 -0,0052 -0,0014 0,0025 0,0327 -0,0151 0,0191 

Peab -0,0182 0,0329 -0,0167 0,0008 -0,0038 0,0419 -0,0435 

Westergyllen -0,0460 0,0154 0,0026 -0,0098 -0,0072 0,0303 -0,0011 

Scribona 0,0111 0,0205 0,0170 -0,0226 -0,0667 -0,0279 -0,0047 

Acap 0,0273 0,0163 0,0432 -0,0120 -0,0336 -0,0194 -0,0094 

Cisl -0,0273 0,0323 -0,0103 -0,0774 -0,0355 -0,0054 -0,0620 

Bilia -0,0115 -0,0102 0,0032 -0,0149 -0,0074 -0,0062 -0,0117 

Nordic 0,0036 -0,1102 0,1208 -0,0059 -0,0061 -0,1140 0,0034 

Fabege 0,0024 -0,0085 -0,0008 0,0024 -0,0002 -0,0036 0,0036 

Poolia 0,0060 0,0206 0,0109 -0,0010 0,0017 0,0023 -0,0115 

Sagax -0,0510 -0,0164 -0,0581 -0,0130 0,0093 0,0113 0,0065 

Xano -0,0013 0,0144 0,0000 -0,0229 -0,0011 0,0393 0,0048 

Bilia -0,0144 0,0106 0,0309 -0,0223 -0,0236 0,0134 0,0340 

NCC 0,0015 0,0059 0,0228 -0,0014 -0,0181 -0,0080 -0,0221 

Bure 0,0381 0,0013 0,0004 -0,0168 -0,0067 -0,0250 0,0096 

Teleca 0,0197 -0,0024 -0,0299 0,0114 0,0150 -0,0080 -0,0200 

Kinnevik 0,0454 -0,0167 0,0071 0,0244 0,0042 0,0362 -0,0043 

Assidoman 0,0354 0,0063 -0,0032 0,0033 -0,0072 -0,0066 -0,0068 

Teleca 0,1404 -0,0314 0,0085 -0,0429 -0,0523 0,0014 -0,0038 

MTG 0,0000 -0,0044 -0,0136 0,0048 0,0010 0,0000 0,0321 

Öresund -0,0228 0,0158 0,0084 0,0696 -0,0282 0,0205 -0,0530 

G&L 0,0498 -0,0208 0,0299 0,0235 -0,0007 -0,0324 0,0205 

Bure -0,0234 -0,0167 0,0029 0,0274 0,0118 -0,0028 0,0431 

NCC 0,0029 -0,0200 -0,0141 0,0019 0,0069 0,0298 -0,0015 

Swedbank 0,0074 0,0017 0,0070 -0,0071 0,0183 0,0064 -0,0216 

 


