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Abstract 
 
Title: IPOs on smaller venues – A study about underpricing and return 

on AktieTorget, First North and NGM Equity 
 
Seminar date:  2010-01-15 
 
Course: FEKK01, Degree Project Undergraduate level, Business 

Administration, Undergraduate level, 15 ECTS. 
 
Authors:  Andreas Eklund, Eric Larsson, Hugo Tullberg 
 
Adviser:  Tore Eriksson 
 
Key words:  AktieTorget, First North, IPO, NGM Equity, Underpricing  
 
Purpose: The aim is to examine the share price development of companies 

after listing on venues in Sweden. We will analyze how the stock 
price is affected by the four variables: venue, industry, 
subscription price and brokerage. The study focuses on 
underpricing and stock return within a period of two years of 
listing on NGM Equity, AktieTorget and First North.    

 
Methodology: The study is based on a deductive approach, using both a 

quantitative and qualitative method. 
 
Theoretical perspectives: This study is based on earlier research. The study also includes the 

theories Winner’s Curse, Investments banker’s monopsony power 
hypothesis and Signalling hypothesis. 

 
Empirical foundation: The study emanate from a quantitative collection of stock data. 

The quantitative data is complemented with qualitative data 
through semi-structured interviews.  

 
Conclusions: The study establishes the existence of a significant average 

underpricing on NGM Equity, AktieTorget and First North and 
that the share price development within a two year period is highly 
volatile. It also concludes that the variables venue, industry, 
subscription price and brokerage affect underpricing and long term 
return in varying degrees. 

  



Nyintroducerade företag på mindre handelsplatser – En studie om underprissättning och avkastning på 
AktieTorget, First North och NGM Equity  

Författare: Andreas Eklund, Eric Larsson, Hugo Tullberg  
 

 

4 

Sammanfattning 
 
Titel: Nyintroducerade företag på mindre handelsplatser – En studie om 

underprissättning och avkastning på AktieTorget, First North och 
NGM Equity 

 
Seminariedatum: 2010-01-15 
 
Kurs:  FEKK01 Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng 
 
Författare:  Andreas Eklund, Eric Larsson, Hugo Tullberg 
 
Handledare:  Tore Eriksson 
 
Nyckelord: AktieTorget, First North, NGM Equity, Nyintroduktion, 

Underprissättning 
 
Syfte:   Syftet är att undersöka aktiekursutvecklingen för företag som 

nyintroduceras på mindre handelsplatser i Sverige. Studien 
fokuserar på underprissättning och avkastning inom en 
tvåårsperiod för nyintroducerade företag på NGM Equity, 
AktieTorget och First North. Vi ämnar analysera hur aktiekursen 
påverkas av de fyra variablerna handelsplats, bransch, 
teckningskurs och fondkommissionär. 

 
Metod: Studien utgår från en deduktiv ansats och använder både en 

kvantitativ och kvalitativ metod.  
 
Teoretiska perspektiv: Denna studie är i första hand baserad på tidigare forskning om 

underprissättning, långsiktig utveckling och branschtillhörighet. 
Studien inkluderar även teorier som behandlar underprissättning: 
Winner’s curse, Investments banker’s monopsony power 
hypothesis och Signalling hypothesis.   

 
Empiri: Studien utgår från en kvantitativ insamling av aktiedata. Den 

kvantitativa datan kompletteras sedan med kvalitativa intervjuer i 
semi-strukturerad form.  

 
Resultat: Studien konstaterar att det på handelsplatserna NGM Equity, 

AktieTorget och First North råder en hög genomsnittlig 
underprissättning och att aktiekursutvecklingen inom en 
tvåårsperiod är mycket volatil. Det fastställs även att variablerna 
handelsplats, bransch, teckningskurs och fondkommissionär 
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påverkar underprissättning och avkastning på lång sikt i olika 
utsträckning.  
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Begreppsförklaring 
 
För att öka förståelsen för denna studie presenteras en kort förklaring av centrala termer som 
genomgående kommer att användas. 
 
Börs 
 
I Sverige finns det två företag som har Finansinspektionens tillstånd att bedriva en börs: 
Nasdaq OMX Stockholm och Nordic Growth Market (NGM) Equity. Begreppet börs har 
samma betydelse som reglerad marknadsplats och företag som är noterade på en börs måste 
följa ett strängare regelverk än de som onoterade.1   
 
Handelsplattform 
 
Handelsplattform, även kallad MTF, Multilateral Trading Facility, är en enklare form av 
handelsplats. Regelverket för listade företag på en handelsplattform är inte lika strikt som för 
företag som är noterade på en börs. Dock kan handelsplattformarna på eget initiativ införa 
striktare regelverk än gällande regelverk för handelsplattformar. I Sverige finns idag fyra 
stycken handelsplattformar: AktieTorget, Burgundy, First North och NGM Nordic MTF.2 3 
 
Handelsplats 
 
Handelsplats används i denna studie som ett samlat begrepp för en plats där handel med 
värdepapper bedrivs, således innefattas både börsen NGM Equity och handelsplattformarna 
AktieTorget och First North inom detta begrepp. 
 
Noterad 
 
Endast företag som tagits upp till handel på en börs är noterade, företag som inte tagits upp till 
handel på en börs är onoterade. Företag som tagits upp till handel på handelsplattformar är 
således inte noterade.4 
 
Listad 
 
Ett företag är listat då det bedrivs handel med aktier i företaget på en handelsplats, det är 
således ett samlingsbegrepp för företag vars aktie tagits upp till handel på en börs eller på en 
handelsplattform.5 
                                                             
1 Axelsson, J. http://www.fi.se/Templates/NewsLetterPage____8730.aspx 
2 Axelsson, J. http://www.fi.se/Templates/NewsLetterPage____8730.aspx 
3 Aktiespararna, http://www.aktiespararna.se/artiklar/Reportage/Bors-eller-lista-Hall-koll-pa-var-du-handlar/ 
4 Aktiespararna, http://www.aktiespararna.se/artiklar/Reportage/Bors-eller-lista-Hall-koll-pa-var-du-handlar/ 
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Affärsvärldens generalindex 
 
Affärsvärldens generalindex (AFGX) mäter den genomsnittliga kursutvecklingen för samtliga 
aktier på Nasdaq OMX Stockholm. AFGX startades 1937 och är Sveriges äldsta index. 
Indexet är förmögenhetsviktat vilket innebär att samtliga företags aktievikter står i proportion 
till företagens totala börsvärde.6 
 
Prospekt 
 
Ett skriftligt dokument riktat till möjliga investerare i samband med nyintroduktion. 
Dokumentet ska innehålla relevant information som potentiella investerare behöver för att 
bilda sig en uppfattning om företaget såsom risk, ekonomisk ställning, andra finansiella 
instrument och framtidsutsikter. Ett prospekt ska upprättas vid notering på börs och då 
företag, som ska listas på en handelsplats, emitterar aktier för mer än en miljon euro under en 
tolvmånadersperiod. Ett prospekt ska granskas och godkännas av Finansinspektionen.7 8 
 
Memorandum 
 
Ett memorandum är ett dokument som liknar ett prospekt, det granskas dock ej av 
Finansinspektionen. Det ställs inga formkrav på ett memorandum och således kan 
utformningen vara olika beroende på vilken handelsplats det gäller, men följer oftast till stor 
del formen av ett prospekt. Memorandumet ska upprättas för företag på AktieTorget som 
emitterar aktier för under en miljon euro under en tolvmånadersperiod.9  
  

                                                                                                                                                                                              
5 Olsson, A. Tullberg, T. & Åkesson, T. (2008:5) 
6 Affärsvärlden, 
http://bors.affarsvarldei.se/afvbors.sv/site/index/index_info.page?magic=%28cc%20%28info%20%28tab%20afv
%29%29%29 
7 Finansinspektionen, http://www.fi.se/Templates/NewsLetterPage____7151.aspx#N3 
8 Axelsson, J. http://www.fi.se/Templates/NewsLetterPage____8730.aspx 
9 Finansinspektionen, http://www.fi.se/Templates/NewsLetterPage____7151.aspx#N3 
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1. Inledning  

Studiens inledning ämnar ge läsaren en introduktion av ämnesvalet; nyintroduktioner på 
mindre handelsplatser. Vi presenterar bakgrund och för en diskussion om de problem som 
har observerats, vilket leder vidare till syftet med studien.  
 

1.1. Bakgrund 
För endast 30 år sedan fanns det i Sverige inte någon börs eller handelsplattform som var 
specialiserad på mindre företag. Stockholmsbörsen, numera Nasdaq OMX Stockholm, med 
inspiration från USA, hade visserligen startat den så kallade OTC-listan men företagen, vars 
aktier handlades, var relativt stora. Den första handelsplatsen som inriktade sig på små 
tillväxtföretag kom att bli Nya Marknaden, idag känd som First North. Nya Marknaden 
startades av en grupp privatpersoner i Stockholm och gjorde det möjligt att handla med aktier 
i ett tiotal mindre företag. Detta var starten för en ny typ av organiserad handel och 
kapitalanskaffning som har givit mindre företag ytterligare en källa till kapital för att ha 
möjlighet att utvecklas och expandera.10 
  Idag finns det två börser som är godkända av Finansinspektionen för handel med 
aktier i Sverige: Nasdaq OMX Stockholm för etablerade företag och NGM Equity för 
tillväxtföretag. Det finns även andra handelsplatser, så kallade handelsplattformar, där det 
sker handel med aktier i företag som inte kan eller vill vara noterade på en börs. AktieTorget 
och First North är två handelsplattformar, som är mycket lika NGM Equity i den bemärkelsen 
att många tillväxtföretag introduceras på dem.11 
  Kraven på företagen som är upptagna till handel på en handelsplattform är lägre än på 
en börs och övervakning från myndigheter och analytiker är mindre intensiv. Birgitta 
Forsberg skriver i artikeln ”Rusning till skojarlistorna” i Affärsvärlden att nya företag i allt 
högre utsträckning söker sig till de mindre handelsplatserna av just denna anledning.12 
  Rent generellt är det vanligt att antalet nyintroduktioner ökar under högkonjunkturer 
och sjunker under lågkonjunkturer. Åren innan millennieskiftet observerades en kraftig 
ökning av nyintroduktioner på de svenska börserna. Denna ökning föll sedan tillbaka kraftigt 
på grund av den så kallade IT-kraschen 2000 med en efterföljande återhållsamhet på 
kapitalmarknaden.13 Under 2006 och 2007 skedde återigen en kraftig ökning av antalet 
nyintroduktioner följt av en tillbakagång då den världsomfattande finanskrisen blossade upp 
2008. Då många analytiker idag anser att Sveriges ekonomi befinner sig i en 
konjunkturvändning som kan komma att följas av en återhämtning går det att spekulera i 
ytterligare en tidsperiod under vilken många företag söker efter ytterligare kapital, både 
genom nyemissioner och nyintroduktioner.14 Björn Wilke skriver i Dagens Industri om den 
stora mängden nyemissioner, som väntas bli utmärkande för 2009. Wilke påpekar även att 
                                                             
10 Ek, G. Intervju 
11 Axelsson, J. http://www.fi.se/Templates/NewsLetterPage____8730.aspx 
12 Forsberg, B. http://www.affarsvarldei.se/hem/nyheter/article280148.ece 
13 Berk, J. & DeMarzo, P. (2007:767ff) 
14 Sveriges Radio, http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=3249479 
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frånvaron av nyintroduktioner på Nasdaq OMX Stockholm är förvånande än så länge, men 
menar att många företag väntar på ett mer fördelaktigt och stabilt klimat. Beträffande 
nyintroduktioner på de mindre handelsplatserna skriver Wilke att många nya företag 
tillkommit och frågar läsaren om det kan vara ett tecken på en stundande explosion av nya 
företag. 
 

1.2.  Problemdiskussion 
Vi har under vår utbildning uppmärksammat att många aspekter av nyintroduktioner vid en 
första anblick kan te sig ologiska eller motsägelsefulla. Ett rationellt resonemang kan förorda 
att befintliga ägare i ett företag som väljer att nyintroduceras bör förespråka en så hög 
teckningskurs som möjligt. Teckningskursen är priset investerare betalar för att köpa en aktie 
vid en nyemission. En högre teckningskurs maximerar således företagets värde och därmed 
aktieägarnas förmögenhet. Flera studier kring nyintroduktioner och avkastning den första 
handelsdagen visar dock, tvärtemot logiken, på ett fenomen som kallas underprissättning. 15 16 
Underprissättning bygger på att en nyintroducerad aktie uppvisar en positiv kursutveckling 
den första handelsdagen, så kallad positiv initial avkastning beräknat utifrån 
teckningskursen17. Teckningskurser har således satts lägre än det pris till vilket marknaden, 
och alla dess aktörer, värderat aktien. 
 Relativt lite uppmärksamhet har ägnats åt området för nyintroduktion på mindre 
handelsplatser. Forsberg citerar i en artikel i tidningen Affärsvärlden Gunnar Ek, dåvarande 
chef för bolagsbevakningen på Aktiespararna, som förklarar att det är vanligt att priset på 
nyintroducerade aktier på de mindre handelsplattformerna sjunker den första handelsdagen, i 
motsats till vad undersökningar på andra handelsplatser har visat18 19 20. 
 Dagens Industri belyser att några av aktierna med lägst avkastning under 2009 går att 
finna på AktieTorget och First North21. Samtidigt går det att hitta flertalet extrema 
kursvinnare på dessa handelsplattformar, vilket lyfter frågan om graden av risk på de mindre 
handelsplatserna22. 
 Jay R. Ritter och Josef A. Schuster har genomfört separata undersökningar som visar 
att ett urval mindre företag i genomsnitt har underpresterat på lång sikt efter nyintroduktion på 
en börs, trots att aktien brukar stiga mycket under den första tiden23 24. Detta fenomen gör 
denna studie intressant, eftersom vi fokuserar på företag på mindre handelsplatser som inte 

                                                             
15 Ritter, J. R. & Welch, I. (2002:1796) 
16 Schuster, J. A. (2003:29) 
17 Ritter, J. R. (1998: 4) 
18 Forsberg, B. http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article280148.ece 
19 Ritter, J. R. & Welch, I. (2002:1796) 
20 Schuster, J. A. (2003:29) 
21 Björk, C. 
http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3FArticleID%3D2009\11\15\361767%26sectionid%3Du
ndefined 
22  Dagens Industri, http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?stat=0&ArticleID=2009/03/30/331157 
23 Ritter, J. R. & Welch, I. (2002) 
24 Schuster, J. A. (2003) 
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undersökts tidigare. Det är även intressant att reflektera över skillnaden mellan att noteras på 
en tillväxtbörs som NGM Equity och att listas på handelsplattformar som AktieTorget och 
First North. 
 

1.3. Syfte 
Syftet är att undersöka aktiekursutvecklingen för företag som nyintroduceras på mindre 
handelsplatser i Sverige. Studien fokuserar på underprissättning och avkastning inom en 
tvåårsperiod för nyintroducerade företag på NGM Equity, AktieTorget och First North. Vi 
ämnar analysera hur aktiekursen påverkas av de fyra variablerna handelsplats, bransch, 
teckningskurs och fondkommissionär. 
 

1.4. Avgränsning 
På grund av begränsade möjligheter gällande tid och omfattning har en del avgränsningar 
gjorts. Denna studie kommer endast att inrikta sig på en börs och två handelsplattformar: 
NGM Equity, AktieTorget och First North. Då studien fokuserar på handelsplatser som 
domineras av tillväxtföretag har Nasdaq OMX Stockholm exkluderats på grund av att det där 
huserar större och mer mogna företag. Burgundy och NGM Nordic MTF har uteslutits då 
dessa handelsplattformar startades eller omkonstruerades efter eller under 
undersökningsperioden25 26. Det finns även ännu mindre, så kallade inofficiella listor, såsom 
Alternativa aktiemarknaden, BeQuoted inofficiella listan och Göteborgs OTC-lista, vilka har 
uteslutits då handel sker i allt för liten skala. I klassificeringen av nyintroducerade företag har 
samtliga företag som tidigare varit upptagna till handel på antingen en börs, handelsplattform 
eller inofficiell lista uteslutits. Vidare har företag vars nyemission inte varit tillgänglig för 
allmänheten uteslutits, vartefter en tidsmässig avgränsning har gjorts som endast inkluderar år 
2003-2007. Studien är begränsad till fem mätpunkter där aktiekurs har mätts efter en dag, en 
vecka, en månad, ett år och efter två år. I fråga om insamling av primärdata har studien 
begränsats till ett antal intervjuer då det inte finns utrymme eller tid att genom intervjuer få 
information från samtliga företag, fondkommissionärer och handelsplatser. 
 

1.5.  Målgrupp 
Denna studie vänder sig i huvudsak till läsare som har varit i kontakt med företagsekonomi, 
statistik och har viss kunskap om värdepappershandel. Studien utgår från att läsaren besitter 
en grundläggande kunskap i den ekonomiska terminologin. 
  

                                                             
25 Avanza Bank, https://www.avanza.se/aza/events/kampanj.jsp?id=10580 
26 Aktiespararna, http://www.aktiespararna.se/artiklar/Opinion/MiFID-paverkar-aktiehandeln/ 
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1.6. Disposition 

 
 
 
  

Kapitel 1

•INLEDNING
•Studiens inledning ämnar ge läsaren en introduktion av ämnesvalet;
nyintroduktioner på mindre handelsplatser. Vi presenterar bakgrund och för
en diskussion om de problem som har observerats, vilket leder vidare till
syftet med studien.

Kapitel 2

•METOD
•I detta kapitel redogör vi för tillvägagångssätt och den undersökningsmetod
som används för att uppnå syftet med studien. Vi reflekterar kritiskt över
informationsinhämtningen och motiverar vårt val av metod.

Kapitel 3

•PRAKTISK REFERENSRAM
•I den praktiska referensramen ämnar vi ge läsaren en redogörelse för
sakförhållanden som underlättar förståelse av studien. Här presenteras
relevant information om skillnader i regler och krav för olika handelsplatser.
Vidare beskrivs konjunkturläget under studiens undersökningsperiod.

Kapitel 4

•TEORETISK REFERENSRAM
•I den teoretiska referensramen ämnar vi presentera tidigare forskning och
lämpliga teorier som ligger till grund för vårt ämnesval. Tidigare forskning
och relevanta teorier presenteras i två avsnitt för att sedan användas till att
analysera empiri i enlighet med studiens syfte.

Kapitel 5

•EMPIRI
•I empirin ämnar vi redogöra för den kvantitativa och kvalitativa
informationen som samlats in. Vi inleder med att presentera de resultat som
erhållits från undersökning av kvantitativa data, för att därefter resumera
betydelsefull information från kvalitativa intervjuer.

Kapitel 6 

•ANALYS
•I detta kapitel ämnar vi analysera det empiriska material som insamlats med
hjälp av de teorier, tidigare forskning samt de kvalitativa intervjuer som
studien innefattar. Analysen presenteras utifrån en uppdelning av studiens
undersökningsvariabler.

Kapitel 7

•SLUTSATS
•Avslutningsvis redogör vi för de slutsatser vi kommit fram till utifrån vår
analys. Vi reflekterar även över den genomförda studien på ett kritiskt sätt,
för att sedan presentera förslag till framtida forskning.
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2. Metod 

I detta kapitel redogör vi för tillvägagångssätt och den undersökningsmetod som används för 
att uppnå syftet med studien. Vi reflekterar kritiskt över informationsinhämtningen och 
motiverar vårt val av metod. 
 

2.1. Vetenskapligt angreppssätt 
Studiens primära angreppssätt är kvantitativt och har ej för avsikt att skapa nya teorier. Därför 
används en deduktiv ansats, vilket innebär att studien arbetar utifrån antaganden som kan 
härledas från existerande teorier27. En deduktiv ansats används således för att analysera 
information utifrån tidigare forskning och befintliga teorier, detta utgör grunden för 
formulering av syfte och problemdiskussion. Därefter prövas överensstämmelsen mellan 
tidigare forskning och befintlig teori mot insamlad information. 
 

2.2.  Generell metod 
Vid fokus på aktiekursutveckling efter en nyintroduktion ter sig en kvantitativ metod lämplig, 
eftersom information om teckningskurser, aktiekurser och annan finansiell data är 
lättillgängligt. För att fånga upp abstrakt information som omger nyintroduktioner på 
handelsplatser genomförs ett antal intervjuer med individer inom näringslivet. Utöver 
intervjuerna har dokumentstudier genomförts för att förbättra studiens precision samt teoretisk 
och praktisk referensram. Denna flerfaldiga undersökningsstrategi, kallad komplement, 
innebär att man använder båda kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder för att få 
olika infallsvinklar28. I enighet med David L. Morgan har metoden klassificerats utifrån 
prioritering och ordningsföljd29. Insamling av information sker huvudsakligen genom ett 
kvantitativt angreppssätt, vilket resulterar i att kvantitativ metod förekommer den kvalitativa, 
både gällande ordningsföljd och prioritet.  
 Det är viktigt att belysa en situation utifrån olika synvinklar eftersom det ökar tilltron 
till insamlad data. Detta angreppssätt lägger emellertid ett större ansvar på tolkningen av 
information, vilket i fall då olika källor visar olika resultat innebär att subjektiva bedömningar 
blir oundvikliga.  
 Information i studien insamlas med syftet att bättre förstå och förklara helheten av 
företeelsen som studien innefattar, komplettera existerande teori och tidigare forskning samt 
ge stöd åt en deduktiv analys. 
 

                                                             
27 Bryman, A. & Bell, E. (2003:588)  
28 Hammersley, M. (1996), refererat i Bryman, A. & Bell, E. (2003:503)  
29 Morgan, D. L.(1998), refererat i Bryman, A. & Bell, E. (2003:503) 
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2.3.  Förslag till alternativ forskningsmetod 
Utökad tid och större resurser skulle göra det möjligt att fördjupa den kvalitativa delen av 
studien. Intervjuer på företagsnivå kan eventuellt generera betydelsefull information och ligga 
till grund för en induktiv ansats vilket innebär att studien skulle generera teori utifrån 
praktiken30. Beträffande den generella metoden skulle ett mer tekniskt inriktat angreppssätt 
baserat på ett mer omfattande sekundärt material vara intressant då det kan ge möjlighet att 
med matematiska formler precisera en alternativ strategi. 
 

2.4. Undersökningsdesign 
I denna studie kommer en tvärsnittsdesign att användas i utformningen av undersökningen. En 
tvärsnittsdesign innebär att kvantitativ data om en mängd företag, och aktiekurser vid vissa 
mätpunkter för dessa företag, samlas in vid en specifik tidpunkt. Med denna information 
skapas en datarektangel där varje nyintroducerat företag utgör ett fall som listas vertikalt och 
observationer listas horisontellt.31 Att organisera data på detta sätt underlättar uppställning 
utifrån de variabler som ska undersökas. Variablerna utgör i sin tur underlag för att i analysen 
påvisa olika typer av samband. Tillämpningen av intervjuer i den kvalitativa 
undersökningsdelen utgör även en form av tvärsnittsdesign. Uppföljningen av kvantitativ data 
med kvalitativa intervjuerna bidrar till att öka studiens validitet. 
 

2.5. Datainsamlingsmetod 
 

2.5.1. Primärdata 
Primärdata är information som ligger till grund för analysen och inte har samlats in eller 
publiceras före denna studie. Relevant primärdata erhålls genom intervjuer med sakkunniga 
och erfarna personer från olika delar av näringslivet. Detta ger möjlighet att inhämta 
information om situationen från individer med olika perspektiv.32 
 

2.5.1.1. Intervjuer 

Inom kvalitativa studier är det vanligt att tillämpa en ostrukturerad eller semi-strukturerad 
intervjumetod. Intervjuaren tillåter i varierande utsträckning att samtalet rör sig i olika 
riktningar för att absorbera det intervjuobjektet finner betydelsefullt och intressant med det 
aktuella ämnet.33 
 I denna studie används en semi-strukturerad intervjumetod. Precis som metoden 
föreskriver kommer intervjuledaren ange det tema och ämne som intervjun ska behandla. 
Intervjuobjektet ges utrymme och frihet i utformandet av sina svar och intervjuaren behöver 
                                                             
30 Bryman, A. & Bell, E. (2003:590) 
31 Bryman, A. & Bell, E. (2003:65ff) 
32 Ibid. 
33 Bryman, A. & Bell, E. (2003:360ff) 
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inte följa en ursprunglig turordning eller mall under samtalet. Fördelen med detta angreppssätt 
är att samtalets fokus kan anpassas under intervjun.34 Val av intervjumetod motiveras med att 
den semi-strukturerade intervjumetoden ger hög flexibilitet. Då tidigare undersökningar ej 
gjorts på nyintroduktioner på mindre handelsplatser tillåter denna flexibilitet intervjuledaren 
att fånga upp och vidareutveckla faktorer som intervjuobjektet anser relevanta för studien, 
som kan ha förbisetts i konstruktion av intervjufrågor. 
 

2.5.1.2. Studiens respondenter 

Utgångspunkten vid val av intervjuobjekt har varit att i största möjliga mån inhämta 
information från olika aktörer: en börs, en handelsplattform, en aktieexpert och en 
fondkommissionär. Intervjuer med flera aktörer ger olika synvinklar på situationen och 
uppmuntrar objektivitet och ett kritiskt förhållningssätt till insamlad kvalitativ data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.1 
 
Gunnar Ek – Aktieexpert, Aktiespararna 
Gunnar Ek har tidigare varit chef för bolagsbevakningen på Aktiespararna och är en av få 
välkända personer som följer företagen på de mindre handelsplatserna. Som specialist på 
området, och numera aktieexpert på Aktiespararna, föreläser Ek om aktuella händelser för 
medlemmar och figurerar ofta i media. Utöver en mångårig erfarenhet av att bland annat 
identifiera och övervaka tillväxtföretag besitter Ek en särskild position för denna studie. Som 
relativt oberoende och ytterst sakkunnig bidrar Ek med en helhetssynvinkel och information 
som är svår att utröna genom dokumentstudier och intervjuer med representanter för de 
enskilda aktörerna på marknaden. 
 
Kristin Haglund – Noteringschef, NGM 
Kristin Haglund är noteringschef på NGM sedan 2009. Haglund har tidigare jobbat på Nasdaq 
OMX, både inom området marknadsövervakning och som ansvarig för internationella företag 
noterade på Nasdaq OMX. 
  
                                                             
34 Bryman, A. & Bell, E. (2003:361) 
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Ronny Westman – Anslutningsansvarig, AktieTorget 
Ronny Westman arbetar som anslutningsansvarig på AktieTorget och besitter kunskap om hur 
en handelsplattform arbetar med nyintroduktioner av företag och vilken relation de båda 
aktörerna har därefter. 
 
Torbjörn Nordlöf – Chef för noteringar, Thenberg & Kinde Fondkommission 
Torbjörn Nordlöf är chef för noteringar hos Thenberg & Kinde Fondkommission (Thenberg 
& Kinde). Thenberg & Kinde erbjuder åtskilliga tjänster till företag som vill bli introducerade 
på en handelsplats, bland annat NGM Equity, AktieTorget och First North. Nordlöf bidrar 
genom sin position hos Thenberg & Kinde med en fondkommissionärs synvinkel på ämnet. 
 

2.5.2. Sekundärdata 
Sekundärdata är information som redan är publicerad och har gjorts tillgänglig för 
allmänheten35. Dagliga aktiekurser har hämtats från världens största finansstatistiska databas, 
Datastream36. Information om listningar, avlistningar, emissioner, teckningskurser, 
fondkommissioner och branscher har hämtats från: respektive handelsplats 
informationsavdelningar, skatteverket, prospekt och memorandum. För denna studie har även 
vetenskapliga artiklar och ekonomiska tidskrifter granskats för att kunna presentera relevanta 
teorier och dagsaktuell fakta. 
 

2.5.2.1. Korrigering av teckningskurser 

Något som är speciellt för de handelsplatser som ingår i denna studie, jämfört med Nasdaq 
OMX Stockholm, är att många av de företag som är upptagna till handel har genomfört ett 
flertal nyemissioner, aktiesplitar eller omvända aktiesplitar. En nyemission innebär att nya 
aktier ställs ut, en split att befintliga aktier delas upp och blir flera nya aktier och en omvänd 
split betyder att befintliga aktier slås ihop så att antalet utestående aktier minskar. Dessa 
företeelser innebär att priset på aktierna i fråga ändras kraftigt, och kursrörelserna blir 
extrema. För att ta hänsyn till detta utgår alla beräkningar i denna studie från korrigerade 
aktiekurser, vilket innebär att den faktiska aktiekursen har korrigerats för att ta hänsyn till 
eventuella nyemissioner, splitar och omvända splitar. Samtlig aktiedata har hämtats från 
Datastream, vilket innebär att samma korrigering har utförts på samtliga aktier, detta gör det 
möjligt att jämföra aktiekursutvecklingen för alla företag i studien med varandra.  
 I prospekt, memorandum och på skatteverkets hemsida presenteras teckningskurser 
alltid i okorrigerat format. För att beräkna avkastning för aktierna, vars pris är korrigerat, har 
teckningskurser korrigerats med samma teknik. För att beräkna korrigerad teckningskurs för 
samtliga företag i studien har en omräkningsfaktor beräknats. Omräkningsfaktorn för varje 
teckningskurs är kvoten av korrigerad och okorrigerad aktiekurs för varje enskilt företag. Den 

                                                             
35 Bryman, A. & Bell, E. (2003:67ff) 
36 Thomson Reuters, http://online.thomsonreuters.com/datastream/ 
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korrigerade teckningskursen har beräknats genom att multiplicera den okorrigerade 
teckningskursen med den genomsnittliga omräkningsfaktorn för studiens mätpunkter. 
 
  Företag Teckningskurs 1 Dag 1 Vecka 1 Månad… 

Korrigerad 
kurs från 
Datastream 

 CellpointConnect AB               13,91 kr  18,91 17,57 9,22 

Okorrigerad 
kurs från 
Datastream 

                17,65 kr  24 22,3 11,7 

Omräkningsfaktor    0,7879 0,7879 0,7880 

Tabell 2.1 Exempel på beräkning av korrigerad teckningskurs med information om företaget 
CellpointConnect. 

 
 

푂푚푟ä푘푛푖푛푔푠푓푎푘푡표푟 =
푘표푟푟푖푔푒푟푎푑 푎푘푡푖푒푘푢푟푠 푚ä푡푝푢푛푘푡 푋
표푘표푟푟푖푔푒푟푎푑 푎푘푡푖푒푘푢푟푠 푚ä푡푝푢푛푘푡 푋 

  
퐾표푟푟푖푔푒푟푎푑 푡푒푐푘푛푖푛푔푠푘푢푟푠 = 표푚푟ä푘푛푖푛푔푠푓푎푘푡표푟 ∗ 표푘표푟푟푖푔푒푟푎푑 푡푒푐푘푛푖푛푔푠푘푢푟푠 

 

 

2.5.2.2. Urval av företag 

I denna studie har ett urval gjorts enligt gällande avgränsningar och vissa företag har 
exkluderats ur undersökningen då de inte uppfyller uppställda krav. 
 
214 företag nyintroducerade på NGM Equity, AktieTorget och First North under intervallet 
2003-2007. Nedan följer studiens urval av företag. 
 
Kriterier för utvalda företag Företag exkluderade Företag inkluderade 
Nyintroducerade på NGM Equity, First North och AktieTorget 
2003-2007 - 212 

 - Företag tidigare noterad på annan handelsplats 53   

 - Företag genomför ej emission vid nyintroduktionstillfället 14   

 - Emission ej tillgänglig för allmänheten 18   

 - Ofullständig data 12   

Totalt 97 115 
Tabell 2.2 Kriterier i denna tabell har använts vid urval av företag.  
 
Information om de 115 företagen i studien som hämtats: 
 

 Okorrigerad teckningskurs för respektive företag vid introduktionstillfället 
 Okorrigerad respektive korrigerad aktiekurs för samtliga företag, mätt som senast 

betalt vid tidpunkterna: en dag, en vecka en månad, ett år och två år.  



Nyintroducerade företag på mindre handelsplatser – En studie om underprissättning och avkastning på 
AktieTorget, First North och NGM Equity  

Författare: Andreas Eklund, Eric Larsson, Hugo Tullberg  
 

 

20 

 Kurs för Affärsvärldens generalindex vid motsvarande mätpunkter för varje företag 
 

2.5.2.3. Val av undersökningsår 

Valet av undersökningsperiod kan motiveras genom en subjektiv bedömning att den svenska 
ekonomin 2003 återhämtat sig från IT-kraschen vid millenniumskiftet. Omkring 2003 började 
företag på nytt söka kapital genom nyintroduktioner på handelsplatserna.37 Det sker en kraftig 
aktiekursutveckling i Sverige under tidsperioden, den är mycket lik uppgången som landet 
kan vara på väg in i idag38. Åren efter 2007 har uteslutits då studien följer 
aktiekursutvecklingen för nyintroducerade företag under en tvåårsperiod. Nyintroduktion är 
ett segment som förändras kraftigt, på tio år är fördelningen av branscher skild från 
föregående decennium, därför vill vi ha information som ligger så nära nutiden som möjligt. 
Fokus på aktiekursutveckling under två år efter nyintroduktionen skapar således en 
nutidsenlig och verklighetsskildrande studie. 
 

2.5.2.4. Referensindex 

För att jämföra studiens kvantitativa aktiedata mot en alternativ investering har Affärsvärldens 
generalindex (AFGX) valts som referens. AFGX är ett omfattande index som mäter den 
genomsnittliga kursutvecklingen för alla aktier som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm. 
 

2.6. Avkastning 
Avkastningen är den procentuella kursförändring aktien uppvisar vid en viss mätpunkt, dag X, 
i förhållande till teckningskursen. För att bedöma avkastningen beräknas den procentuella 
utvecklingen för aktiens slutkurs en viss handelsdag i förhållande till aktiens teckningskurs.  
 

Aktiekurs dag X − Teckningskurs
Teckningskurs ∗ 100 = Avkastning i procent 

Formel 2.1 
 

2.7. Hypotesprövning 
För att på ett korrekt sätt jämföra studiens kvantitativa data utifrån valda 
undersökningsvariabler, med AFGX som referensindex för motsvarande mätpunkter, är det av 
stor vikt att kontrollera huruvida eventuella skillnader är statistiskt signifikanta, det vill säga 
inte slumpmässiga. För att åstadkomma detta genomförs en statistisk slutledning med 
hypotesprövning genom ett t-test för grupperna i varje undersökningsvariabel. Eftersom de 
två datamängderna som jämförs, genomsnittlig avkastning för nyintroducerade företag och 
genomsnittlig avkastning för AFGX vid motsvarande mätpunkter, har olika varians, utförs ett 
heteroskedastiskt t-test. Den skilda variansen har fastställts genom ett f-test. 

                                                             
37 Ek, Gunnar, Intervju 
38 Sönne, A. (2009:13) 
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Följande hypoteser används genomgående för grupper inom alla undersökningsvariabler: 
 
Nollhypotes: Det existerar ingen statistiskt signifikant skillnad mellan den genomsnittliga 
avkastningen för nyintroducerade företag vid en viss mätpunkt och den genomsnittliga 
avkastningen för AFGX beräknat vid samma mätpunkt. 
 

H0: µnyintrod.-µAFGX=0 
 
Mothypotes: Det existerar en statistiskt signifikant skillnad mellan den genomsnittliga 
avkastningen för nyintroducerade företag och den genomsnittliga avkastningen för AFGX 
beräknat utifrån samma mätpunkter. 

H1: µnyintrod.-µAFGX≠0 
 
Beräkningar utförs i Microsoft Windows Excel och returnerar t-värde för de två grupperna 
som jämförs, kritiskt t-värde, antal frihetsgrader och p-värde. T-värdet jämförs med det 
kritiska t-värdet och enligt gällande beslutsregel förkastas nollhypotesen om t-värdet 
överstiger det kritiska t-värdet för grupperna som jämförs.  
 
Det kritiska p-värdet sätts till 0,05 med signifikansnivå 95 %, desto mindre p-värde desto 
starkare stöd för mothypotesen39. 
 

 P-värde < 0,001 trestjärnig signifikans, mycket starkt stöd för mothypotesen ***. 
 0,001 < P-värde < 0,01 tvåstjärnig signifikans, starkt stöd för mothypotesen **. 
 0,01 < P-värde < 0,05 enstjärnig signifikans, stöd för mothypotesen*. 
 P-värde > 0,05 ingen statistisk signifikans, inget stöd för mothypotesen, nollhypotesen 

kan ej förkastas. 40  
 
Efter dessa beräkningar förs p-värdet och signifikansnivå till en sammanfattande tabell för 
respektive variabel. Se tabell 9.1–9.5 i appendix för ett exempel med handelsplatsen 
AktieTorget, vars data sammanfattas i tabell 9.6.  
 

2.8. Överavkastning  
Överavkastning har beräknats som den del av den genomsnittliga avkastningen för 
nyintroducerade företag som överstiger den genomsnittliga avkastningen för AFGX vid 
samma mätpunkt, i procent.  
  

                                                             
39 Körner, S. & Wahlgren, L. (2006:208) 
40 Ibid. 
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Aktiekurs X − Teckningskurs

Teckningskurs
∗ 100 −  

AFGX X − AFGX 0 
AFGX 0

∗ 100 = Överavkastning i procent 

 

Formel 2.2 
 

2.9. Standardavvikelse 
Som mått på risk används i denna studie standardavvikelse, även kallat volatilitet. Varje 
undersökningsvariabel består av olika grupper med företag. För att beräkna 
standardavvikelsen för aktieavkastningen i en viss grupp företag används den 
standardmässiga funktionen i Microsoft Windows Excel, som tillämpar formeln nedan. 
Standardavvikelsen för nyintroducerade företag respektive AFGX beräknas för var och en av 
de fem mätpunkterna. 
 

휎 =
∑(x − x)

n − 1
 

  Formel 2.3 
 

2.10. Källkritik 
För att i största möjliga utsträckning presentera en korrekt bild av verkligheten har det i denna 
studie lagts stor vikt vid att upprätthålla ett kritiskt förhållningssätt till insamlad information. 
Vid undersökning av data, artiklar och tidigare forskning har det reflekterats över huruvida 
inhämtad fakta är reliabel, valid och om det har relevans för studien. För att förtydliga den 
diskussionen kring insamlad data har avsnittet delats upp i två delar, kritik av primär- 
respektive sekundärdata. 
 

2.10.1. Kritik av primärdata 
Det är av stor vikt att bibehålla ett kritiskt synsätt vid granskning av insamlad primärdata, då 
intervjuobjekten kan besvara och vinkla frågor utifrån sina egna, respektive arbetsgivares, 
intressen. Intervjuobjekten kan försöka påverka intervjuledaren, vilket vi försöker motverka 
genom ett objektivt förhållningssätt till den information som erhålls. En semi-strukturerad 
intervjuform har använts och försökt har gjorts för att genomföra intervjuerna identiskt rent 
uppläggs- och formuleringsmässigt. I och med den frihet som intervjuobjektet ges vid 
semistrukturerade intervjuer har intervjuerna tagit olika vändningar och riktningar. Ytterligare 
en nackdel kan vara att intervjuledaren styr mycket över intervjun och kan påverka dess 
innehåll och utgång. 
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2.10.2. Kritik av sekundärdata 
En av begränsningarna med sekundärdata är den bristfälliga kontrollen över kvaliteten på 
datan, då den inte inhämtats med studiens syfte i åtanke41. Erhållen information från 
respektive handelsplatser bör rimligen anses vara av hög validitet, dock är det viktigt att 
reflektera över att dessa informationskällor kan undanhålla information som skulle kunna 
framställa handelsplatsen i dålig dager. Informationen i tidningsartiklar kan vara subjektiv och 
bero på författaren. Eftersom tidsskrifter ej behöver redovisa källor bör ett kritiskt 
förhållningssätt bibehållas vid reflektion över tidningsartiklars trovärdighet. Prospekt och 
memorandum är skrivna och formulerade för att marknadsföra företag och dess verksamhet. 
Berörda företag önskar att den aktuella emissionen blir fulltecknad och inbringar önskat 
kapital. 
  

                                                             
41 Bryman, A. & Bell, E. (2003:237) 
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3. Praktisk referensram 

I den praktiska referensramen ämnar vi ge läsaren en redogörelse för sakförhållanden som 
underlättar förståelse av studien. Här presenteras relevant information om skillnader i regler 
och krav för olika handelsplatser. Vidare beskrivs konjunkturläget under studiens 
undersökningsperiod. 
 

3.1. Handelsplats 
Den första november 2007 trädde lagen om värdepappersmarknaden i laga kraft. I och med 
lagen om värdepappersmarknaden förändrades synen på handelplatser för aktiehandel i 
Sverige. Lagen innebar en uppdelning som resulterade i två typer av handelsplatser: börser 
och handelsplattformar. Lagen om värdepappersmarknaden baseras på Markets in Financial 
Instruments Directive (MiFID) som är ett omfattande EU-direktiv från 2004. MiFID 
utformades i syfte att upprätta gemensamma regler för EU:s samtliga medlemsländer rörande 
värdepappersföretag och reglering av finansiella marknader. 42 
 
  

 

 

 

 
 
 

 

 
Figur 3.1 
 

3.1.1. Börs 
En börs drivs av ett företag som har tillstånd från Finansinspektionen och uppfyller samtliga 
krav för att få upprätta handel med värdepapper på en reglerad marknadsplats. För att 
prissättning och handel med aktier på en börs ska fungera korrekt ställs det höga krav på 
börsnoterade företag. Höga krav innebär höga kostnader vilket gör att en anstående 
börsnotering kräver en stark finansiell ställning. Det finns även flertalet uppsatta 
bestämmelser för att skydda den enskilda investeraren. 43 Företag som noteras på en börs har 

                                                             
42 Aktiespararna, http://www.aktiespararna.se/artiklar/Opinion/MiFID--nya-regler-for-vardepappersmarknaden/  
43 Axelsson, J. http://www.fi.se/Templates/NewsLetterPage____8730.aspx#N1 
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större möjligheter att inhämta kapital, få ökad publicitet och en högre likviditet i företagens 
aktier. 
 

3.1.2. NGM 
Sedan 2003 har NGM Finansinspektionens tillstånd att bedriva börsverksamhet. NGM Equity 
riktar sig i första hand till mindre och medelstora nordiska tillväxtföretag men kan även notera 
större företag. NGM bedriver även handelsplattformen NGM Nordic MTF som har till syfte 
att upprätta handel i mindre nordiska tillväxtföretag. Vidare har NGM upprättat Nordic 
Derivatives Exchange (NDX), en marknadsplats för notering och handel av derivatinstrument 
och räntebärande värdepapper. Aktier handlas idag genom aktiehandelssystemet Elasticia men 
kommer 2010 ersättas av det nya aktiehandelssystemet Freeway.44  
 

3.1.2.1. Noteringskrav NGM Equity 

NGM Equity är den enda av studiens handelsplatser som uppfyller kraven för att få kalla sig 
börs. Noteringskraven på NGM Equity är i princip desamma som på Nasdaq OMX Stockholm 
men kraven skiljer sig i form av antal aktieägare och hur stor del av ett företags aktiespridning 
som måste erhållas av allmänna investerare. 45 

Innan en notering på NGM Equity sker en grundlig undersökning av företaget, 
dess ledning och större ägare, för att kontrollera att börsmässiga krav uppfylls. Detta innebär 
exempelvis utdrag från polisregister och kreditupplysningar. Det krävs att företagen har minst 
300 olika aktieägare för att de ska få tillstånd att noteras. Dessa aktieägare köper in sig i 
företaget i samband med nyemissionen vid börsintroduktionen eller äger aktier innan 
noteringen. 10 % av rösterna och aktierna måste finnas i allmän ägo och varje aktieägare 
måste äga minst en börspost, som ska betinga ett värde av minst 1/8 av prisbasbeloppet. Ett 
prospekt måste finnas tillgängligt i samband med notering för att potentiella investerare ska 
kunna bilda sig en uppfattning om företaget. Inför noteringen ska en så kallad börsrevision 
göras av företaget, som utförs av speciellt börsrevisorer och innebär en djupare granskning av 
företagets finansiella situation såsom soliditet, historik och risk.46 47 
 

3.1.3. Handelsplattform 
På grund av de höga krav, och därmed höga kostnader, som en börsintroduktion medför, har 
mindre företag begränsade möjligheter att börsnoteras. Introduktion på en av Sveriges 
handelsplattformar är då ett alternativ för att få in kapital från investerare. En 
handelsplattform kan startas av en börs eller värdepappersinstitut och är en enklare form av 
handelsplats. Handelsplattformen har större friheter än börser när det kommer till vilka regler 

                                                             
44 NGM, http://www.ngm.se/main.aspx?menuid=A-Bolag-
Hem&language=SE&=&siteid=A&tick=1262911165498& 
45 Aktiespararna, http://www.aktiespararna.se/lar-dig-mer/Grundskolor/Aktiekunskap/Olika-listor/  
46 Aktiespararna, http://www.aktiespararna.se/lar-dig-mer/Grundskolor/Aktiekunskap/Olika-listor/ 
47 NGM, http://www.ngm.se/main.aspx?menuid=A-Företag-
Noteringskrav&language=SE&=&siteid=A&tick=1260198633582& 
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som tillämpas på de företag som är listade. Att handelsplattformarna är mindre reglerade 
innebär att investerarna inte är skyddade på samma sätt som de som investerar på en börs48. 
Då informationsgivning kan vara bristfällig blir investerare tvingade att söka efter information 
om företag på handelsplattformar på egen hand, för att få tillgång till ett beslutsunderlag som 
är likvärdigt det som är tillgängligt om företag noterade på en börs. 
 

3.1.4. AktieTorget 
AktieTorget Holding AB drivs av de två dotterföretagen AktieTorget AB och AktieTorget 
Service AB. AktieTorget AB erbjuder ett rikstäckande aktiehandelssystem för handel med 
företag listade på AktieTorget. AktieTorget Service AB driver regionala kontor vars syfte är 
att hjälpa mindre företag att erhålla kapital från investerare. Aktiehandeln på AktieTorget sker 
via systemet SAXESS, samma aktiehandelssystem som används av Nasdaq OMX 
Stockholm.49 

 

 
 
 
 
Figur 3.2 
 

3.1.4.1. Listningskrav AktieTorget 

Innan en listning sker en grundlig person- och företagsgranskning. Persongranskningen görs 
på styrelse, ledning och ägare med mer än 10 % av rösterna. Denna granskning innehåller fyra 
steg: en kreditupplysning, en mediasökning på sökmotorn Google och via ett eget sökverktyg 
samt en genomgång av konkurser och nuvarande företagsengagemang gällande berörda 
individer. Det fjärde och sista steget är att de går igenom polisens belastningsregister för att se 
om de varit inblandade i bokföringsbrott eller något annat straffbart.50 
 Gällande listningen ska ett antal kriterier uppfyllas. Företaget ska minst ha 200 
stycken aktieägare som innehar aktier med ett värde som uppgår till minst 1/10 prisbasbelopp 
vardera. Minst 10 % av rösterna och aktierna ska vara spridda eller bjudas ut på marknaden i 
samband med nyemission vid listning.51 52 Ett memorandum upprättas i samband med 
listningen då det emitterade beloppet understiger en miljon euro. I enighet med 
Finansinspektionens krav ska företag som listas på AktieTorget och emitterar aktier för mer 

                                                             
48Unga Aktiesparare, http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Utbildning/Aktier/Var-handlar-man/ 
49 AktieTorget, http://aktietorget.se/AboutGeneral.aspx?Language=1  
50 Westman, R. Telefonintervju. 
51 Ibid. 
52 AktieTorget, http://www.aktietorget.se/CompanyTerms.aspx 
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än en miljon euro under en tolvmånadersperiod presentera ett prospekt.53 Företagen måste 
även följa löpande krav, exempelvis ska alla transaktioner gjorda av insynspersoner redovisas 
till AktieTorget. Även regler för flaggning finns och hos AktieTorget, om någon ägares 
innehav överstiger gränserna 10, 20, 33,3, 50 eller 66,7 % av rösterna så måste det anmälas 
till handelsplatsen.54 55 
 

3.1.5. First North 
First North, tidigare Nya Marknaden, drivs av Nasdaq OMX56. First North är en 
handelsplattform som riktar sig mot nystartade företag och tillväxtföretag57. För de företag 
som önskar följa mer strikta regler än vad First North kräver, har First North Premium 
skapats. Att vara listade i detta segment innebär att företag i högre grad publicerar 
företagsinformation för investerare, större informationsspridning möjliggör en ökad likviditet 
i aktien eftersom flera investerare får kännedom om den. Att tillhöra premiumsegmentet 
innebär att företagen lättare kan anpassa sig till de hårdare krav som ställs vid en potentiell 
börsnotering.58 
 

3.1.5.1. Listningskrav First North 

På First North finns det ett krav på att företag måste ha en så kallad Certified Adviser som 
hjälper företaget genom listningsperioden. Dessa Certified Advisers fungerar som rådgivare 
och ett stöd för företaget. Även efter listning ska verksamheten granskas av en Certified 
Adviser, som ser till att företaget uppfyller de krav som finns på First North. Det är även ett 
företags Certified Adviser som ansvarar för person- och företagsgranskningen som sker på 
liknande sätt som granskningen inför listning på NGM Equity och AktieTorget. För att listas 
på First North krävs det att 10 % av aktiekapitalet finns i allmän ägo och att det finns 
tillräckligt med aktieägare för att få bra utbud och efterfrågan. Företag som ska 
nyintroduceras måste även anlita en likviditetsgarant som kan garantera att alla aktier blir 
sålda vid en eventuell underteckning. Även ett prospekt ska publiceras i samband med 
listningen om nyemissionen vänder sig till allmänheten.59 60 
 

3.2. Konjunkturutveckling under studiens undersökningsperiod 
Det är viktigt att reflektera över den svenska aktiemarknadens utveckling under studiens 
undersökningsperiod då konjunkturläget i Sverige påverkar handelsplatserna i studien. Under 
valda undersökningsår karaktäriserades den svenska aktiemarknaden av stora 
                                                             
53 Finansinspektionen, http://www.fi.se/Templates/NewsLetterPage____7151.aspx#N3 
54 Westman, R. Telefonintervju. 
55 AktieTorget, http://www.aktietorget.se/CompanyInsider.aspx 
56 Avanza Bank https://www.avanza.se/aza/hjalp/vanligafragor.jsp?id=5 
57 First North, http://www.nasdaqomxnordic.com/firstnorth/omoss/ 
58 First North, http://nasdaqomx.com/digitalAssets/57/57337_Factsheet_First_North_Premier.pdf  
59 Nasdaq OMX, http://www.nasdaqomx.com/listingcenter/firstnorth/ 
60 Nasdaq OMX, http://www.nasdaqomx.com/listingcenter/firstnorth/fnormm/ 
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kurssvängningar. I diagram 3.1 över utvecklingen för AFGX ses en stadig uppgång från 
studiens start 2003. Denna uppgång var en återhämtningsfas från den omfattande IT-kraschen. 
Konjunkturuppgången fortsatte fram till 2006 när marknaden upplevde en mindre svacka 
innan den nådde sin toppnotering 2007 för studiens undersökningsperiod, tillika decenniets 
toppnotering. I slutet av 2007 började den intensiva nergången i och med den uppblossande 
finanskrisen för att sedan återhämta sig under 2009 och stiga kraftigt.61  
 

 
Diagram 3.1. Utvecklingen för AFGX, 2003-2009. 
 
  

                                                             
61 Öhman, N. (2009:2ff) 
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4. Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen ämnar vi presentera tidigare forskning och lämpliga teorier 
som ligger till grund för vårt ämnesval. Tidigare forskning och relevanta teorier presenteras i 
två avsnitt för att sedan användas till att analysera empiri i enlighet med studiens syfte.  
 

4.1. Tidigare forskning 
Avsnittet om tidigare forskning delas upp i tre delar: underprissättning, långsiktig utveckling 
och bransch, då tidigare forskning behandlat dessa faktorer. Liknande forskning om 
nyintroduktioner har gjorts på större börser världen över, inte mindre handelsplatser i Sverige. 
 

4.1.1. Underprissättning 
Gemensamt för många av de framstående forskarnas undersökningar är slutsatsen om 
underprissättning vid nyintroduktioner av företag på världens börser. Roger G. Ibbotson 
kunde på 1970-talet redogöra att teckningskurserna vid amerikanska nyintroduktioner varit 
underprissatta efter studier av aktiekursutveckling under första handelsdagen.62 Ibbotsons 
slutsatser har genom åren verifierats av flertalet forskare inom området. Jay R. Ritter visade 
genom en omfattande studie av totalt 7071 nyintroduktioner, på de amerikanska börserna 
AMEX, NASDAQ och NYSE mellan 1980-2005, en genomsnittlig underprissättning på 
18,2%.63 Josef A. Schuster genomförde 2003 en studie av underprissättning i samband med 
nyintroduktioner som ägt rum mellan 1988-1998 på de sex största europeiska marknaderna 
och Nasdaq OMX Stockholm. Resultatet för respektive land presenterade separat och visade 
att de 148 svenska företagen som studerades uppvisade en genomsnittlig underprissättning på 
18,5%.64 
 

4.1.2. Långsiktig utveckling 
I Ritters studie av 7071 nyintroduktioner på amerikanska börser mellan 1980-2005 
undersöktes hur de amerikanska företagen utvecklades på lång sikt efter nyintroduktion. 
Ritters studie visar en långsiktig genomsnittlig avkastning på 23,9% för företagen efter tre 
år.65 Även Schusters studie av nyintroduktioner mellan 1988-1998 omfattade ett långsiktigt 
perspektiv. Den långsiktiga utvecklingen jämförde Schuster med AFGX för samma 
tidsperiod. Resultatet visade på en långsiktig genomsnittlig avkastning på 72,9% för de 148 
svenska företagen som nyintroducerades. AFGX hade en genomsnittlig avkastning på 80,2 % 
under denna period. Således gick det på längre sikt sämre för nyintroducerade företag jämfört 
med AFGX.66 67 

                                                             
62  Ibbotson, R. G (1975:326ff) 
63 Ritter, J. R. (2009: 23) 
64 Schuster, J. A. (2003: 29) 
65 Ritter, J. R. (2009: 23) 
66 Schuster, J. A. (2003: 34) 
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4.1.3. Bransch 
Schuster inkluderade i sin studie av europeiska nyintroduktioner en uppdelning av företag i 
två olika grupper utifrån branschtillhörighet: New economy och Old economy. Gruppen New 
economy utgjordes av branscherna teknologi, telekom, media samt hälsovård. I 
undersökningen av utvecklingen hos svenska företag uppvisade gruppen New economy en 
genomsnittlig underprissättning på 26, 3 % och en genomsnittlig långsiktig avkastning på 
152,1 %. Gruppen Old economy i Sverige innehöll övriga branscher och uppvisade en 
genomsnittlig underprissättning på 13,8 % och en genomsnittlig långsiktig avkastning på 38,5 
%. Schuster poängterade också att den genomsnittliga långsiktiga avkastningen för de 
nyintroducerade företagen i undersökningen hade varit påtagligt sämre om inte gruppen New 
economy inkluderats.68 Sean P. Baca, Brian L. Garbe och Richard A. Weiss publicerade 2000 
en studie där de studerade hur branscher respektive länder påverkar aktiekursutvecklingen, på 
sju större värdepappersmarknader mellan 1979 och 1999. Forskarna kom fram till att under 
denna tjugoårsperiod har ländernas inverkan på aktiekursutvecklingen minskat medan 
branschernas inverkan har varit konstant eller ökat, teknologibranschens företag i synnerhet.69 
 

4.2. Teori 
 

4.2.1. Winner´s curse 
Teorin Winner´s Curse i samband med nyintroduktion presenterades för första gången 1986 
av Kevin Rock. Begreppet bygger på ett antal förutsättningar: dels måste det finnas ett 
förutbestämt antal aktier att teckna vid nyemissionen, dels ska det finnas två sorters 
investerare: den perfekt informerade och den oinformerade. Teorin menar att den perfekt 
informerade investeraren enbart kommer att investera i företag vars aktie karaktäriseras av 
underprissättning. Den oinformerade kommer att teckna aktier både vid under- och 
överprissättning på grund av bristfällig information. Vid underteckning av en aktie, vilket sker 
vid överprissättning, kommer den oinformerade investeraren att få alla aktier han önskar 
teckna eftersom utbudet är högre än efterfrågan. När den oinformerade investeraren lyckas 
välja en underprissatt aktie går det inte att köpa det antal som önskas, eftersom dessa aktier 
blir övertecknade. Generell underprissättning är därför ett krav för att oinformerade 
investerare ska delta i nyintroduktioner trots sitt underläge.  Winner´s Curse innebär således 
att den oinformerade investeraren på lång sikt inte kommer att tjäna på investeringar i 
nyintroduktionen.70 
 

                                                                                                                                                                                              
67 Schuster, J. A. (2003: 29) 
68 Schuster, J. A. (2003:26ff) 
69 Baca, S. P. Garbe, R. A. & Weiss, R. A. (2000:34ff) 
70Rock, K. (1986:187ff)  
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4.2.2. Signalling hypothesis 
Franklin Allen och Gerald R. Faulhaber presenterade 1989 ytterligare en teori om varför 
underprissättning sker vid nyintroduktioner. För att en nyintroduktion ska anses vara lyckad är 
kursförändringen den första handelsdagen en viktig faktor. En underprissatt aktie med en hög 
procentuell ökning i aktiepris första handelsdagen kan signalera till potentiella investerare att 
det är ett bra köp. Bara lönsamma företag finner det givande att utöva underprissättning vid 
nyintroduktion eftersom de vet att det kapital de går miste om genom underprissättning kan 
ersättas genom framtida intäkter från verksamheten. På detta sätt visar underprissättningen för 
potentiella investerare att det är ett bra och välskött företag. Genom denna signalstrategi ges 
investerare en uppfattning om att de kan uppnå en högre avkastning genom att investera i 
företaget. Detta kommer i sin tur ge goodwill om det visar sig vara en god investering att 
placera kapital i företaget. Det kan leda till att företaget i framtiden får potentiella 
nyemissioner fulltecknade. Mindre lönsamma företag kommer inte att utöva underprissättning 
eftersom de vet att de inte har råd med denna typ av signaleringseffekt.71 
 

4.2.3. Investment banker´s monopsony power hypothesis 
Investment banker’s monopsony power hypothesis menar att fondkommissionären drar fördel 
av den informationsasymmetri som förekommer mellan fondkommissionär och företag på 
marknaden. Fondkommissionären har en större kunskap om den finansiella marknaden och 
kan därför uppskatta ett potentiellt marknadspris och efterfrågan mer korrekt. Denna 
uppskattning kan ibland utnyttjas vid prissättning av teckningskurser vid nyintroduktioner. 
Underprissättning gör det möjligt för fondkommissionären att få emissioner övertecknade 
eftersom det ökar intresset för aktien. Överteckning vid nyintroduktion ger i sin tur 
fondkommissionären ett högre anseende på marknaden.72  
  

                                                             
71 Allen, F. & Faulhaber, G. R. (1989:303ff) 
72 Baron, D. (1982:955ff) 
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5. Empiri 

I empirin ämnar vi redogöra för den kvantitativa och kvalitativa informationen som samlats 
in. Vi inleder med att presentera de resultat som erhållits från undersökning av kvantitativa 
data, för att därefter resumera betydelsefull information från kvalitativa intervjuer. 
 

5.1. Kvantitativ data 
I denna studie har företag och dess aktieutveckling på de mindre handelsplatserna i Sverige 
undersökts. Studien undersöker aktiekursutvecklingen för aktuella företag under en 
tvåårsperiod med hjälp av fem olika mätpunkter och fokus läggs på resultat med statistiskt 
signifikans. Fyra variabler har valts: handelsplats, bransch, teckningskurs och 
fondkommissionär. I enighet med Schusters tidigare forskning har avkastning beräknats 
utifrån teckningskursen och sedan satts i relation till AFGX73. Innan utfört t-test har skillnad i 
varians mellan genomsnittlig avkastning för nyintroducerade företag och AFGX fastställts 
genom ett f-test.  
 
Samtliga företag i studien (N=115)         

  Dag 1 Vecka 1 Månad 1 År 1 År 2 

Genomsnittlig avkastning  
Nyintroducerade företag 23,47% 36,98% 35,61% 49,28% 20,97% 

AFGX vid motsvarande mätpunkter
a
 0,16% 0,11% 0,26% -7,80% -22,12% 

Överavkastning 23,31% 36,87% 35,35% 57,08% 43,08% 

Variansen för nyintroducerade företag skiljer sig med statistisk signifikans från 
varians för AFGX vid samma mätpunkt ja ja ja ja ja 

P-värde från T-test 0,00003 0,00016 0,00024 0,00879 0,12174 

Signifikans *** *** *** ** i.s
b

 

σ Nyintroducerade företag 58,0% 100,9% 98,7% 196,8% 183,6% 

σ AFGX vid motsvarande mätpunkter 0,95% 2,22% 4,81% 25,76% 33,57% 

Tabell 5.1 Översikt över samtliga företag i studien . 
a För varje nyintroducerat företag har avkastning för AFGX mätts vid exakt samma datum, för att 
jämföras med avkastningen för aktien.  
b I.s, ingen signifikans, används genomgående i studien och betecknar att eventuella skillnader mellan 
genomsnittlig avkastning för nyintroducerade företag i gruppen och för AFGX vid samma mätpunkter 
inte är statistiskt signifikanta. 
 

5.1.1. Handelsplats 
Genom en uppdelning av företagen utifrån handelsplatser ämnar studien undersöka eventuella 
skillnader i aktiekursutveckling beroende på vilken handelsplats respektive företag är listat på. 
Företag som i studien nyintroducerats på AktieTorget är överrepresenterade i urvalet. Det 
existerar vissa skillnader i antalet företag som nyintroducerats på de olika handelsplatserna 

                                                             
73 Schuster, J. A. (2003) 
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och vilka som inkluderas i denna studie, se tabell 9.7–9.9 för detaljer för respektive 
handelsplats. 
 

 
Diagram 5.1 Uppdelning av nyintroducerade företag utifrån handelsplats 
 

    
Genomsnittlig avkastning 
för nyintroducerade företag     Extremvärdenc Signifikansd 

Handelsplats N Dag 1 Vecka 1  Månad 1 År 1 År 2 Min Max Max 

AktieTorget 62 37,9% 61,9% 60,5% 68,7% 21,7% -99,7% 1142,8% *** 

First North 42 4,8% 7,1% 7,5% 25,7% 9,7% -100,0% 1513,7% i.s 

NGM Equity 11 14,9% 12,5% 7,8% 35,1% 51,6% -84,7% 353,7% i.s 

Totalt 115                 

Tabell 5.2 Uppdelning av nyintroducerade företag utifrån handelsplats  
c Illustrerar uppmätta extremvärden vid någon av mätpunkterna för respektive handelsplats. 
d Illustrerar maximal signifikansnivå som uppmätts vid samtliga mätpunkter före respektive 
handelsplats. 
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Diagram 5.2 Jämförelse mellan genomsnittlig avkastning för nyintroducerade företag på AktieTorget 
och förAFGX vid samma mätpunkt. 
 
Aktie Torget           

 
Dag 1 Vecka 1 Månad 1 År 1 År 2 

Nyintroducerade företag 37,91% 61,86% 60,47% 68,71% 21,68% 

AFGX vid motsvarande mätpunkter 0,26% 0,25% 0,45% 0,50% -1,89% 

Överavkastning 37,65% 61,61% 60,02% 68,22% 23,56% 

P-värde från T-test 0,00009 0,00039 0,00032 0,01979 0,18068 
Signifikans *** *** *** * i.s 

σ Nyintroducerade företag 70,8% 129,1% 123,8% 223,1% 133,0% 
σ AFGX vid motsvarande 
mätpunkter 0,8% 2,3% 4,9% 25,8% 33,7% 

Tabell 5.3  
 
Vid de fyra första mätpunkterna ger p-värdet stöd för mothypotesen och nollhypotesen kan 
förkastas. Den skillnad i genomsnittlig avkastning som vi observerat mellan nyintroducerade 
företag och AFGX vid samma mätpunkter är statistiskt fastställd. Den genomsnittliga 
avkastningen för nyintroducerade företag är markant högre vid de tidiga och mellersta 
mätpunkterna. Standardavvikelsen för den genomsnittliga avkastningen för nyintroducerade 
företag överstiger 70 % vid samtliga mätpunkter. 
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Diagram 5.3 Jämförelse mellan genomsnittlig avkastning för nyintroducerade företag på First North 
och förAFGX vid samma mätpunkt. 
 
First North           
  Dag 1 Vecka 1 Månad 1 År 1 År 2 

Nyintroducerade företag 4,78% 7,09% 7,53% 25,73% 9,67% 

AFGX vid motsvarande mätpunkter -0,07% -0,23% 0,09% -7,76% -19,82% 

Överavkastning 4,85% 7,31% 7,44% 33,49% 29,49% 

P-värde från T-test 0,2977 0,2187 0,3282 0,2244 0,4354 

Signifikans i.s i.s i.s i.s i.s 

σ Nyintroducerade företag 30,1% 36,0% 43,9% 165,4% 244,1% 
σ AFGX vid motsvarande 
mätpunkter 1,0% 2,2% 4,9% 25,6% 29,0% 

Tabell 5.4 
 
First North uppvisar en hög genomsnittlig avkastning för mätpunkten år ett. Samtliga 
mätpunkter uppvisar p-värden som ej ger stöd för mothypotesen och nollhypotesen kan därför 
inte förkastas.  
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Diagram 5.4 Jämförelse mellan genomsnittlig avkastning för nyintroducerade företag på NGM Equity 
och förAFGX vid samma mätpunkt. 
 
NGM Equity           
  Dag 1 Vecka 1 Månad 1 År 1 År 2 

Nyintroducerade företag 14,86% 12,54% 7,76% 35,11% 51,58% 

AFGX vid motsvarande mätpunkter 0,12% 1,04% 3,41% 22,02% 13,27% 

Överavkastning 14,73% 11,50% 4,35% 13,09% 38,31% 

P-värde från T-test 0,1359 0,1074 0,6661 0,7362 0,4067 

Signifikans i.s i.s i.s i.s i.s 

σ Nyintroducerade företag 31,7% 22,7% 33,8% 130,6% 150,7% 

σ AFGX vid motsvarande mätpunkter 1,3% 1,4% 3,9% 13,5% 33,3% 

Tabell 5.5 
 
Den genomsnittliga avkastningen för nyintroducerade företag är högre vid de senare 
mätpunkterna för handelsplatsen NGM Equity. Skillnaden i genomsnittlig avkastning mellan 
nyintroducerade företag på NGM Equity och AFGX vid samma mätpunkter kan vara en 
slump då p-värdet för samtliga mätpunkter ger stöd för nollhypotesen och mothypotesen 
förkastas. 
 

5.1.2. Bransch 
Vi har till skillnad från Schuster valt att dela upp företagen i mer specifika branscher, snarare 
än i endast två grupper. Studien utgår från Affärsvärldens branschindelning som består av nio 
olika branscher74. En tionde bransch, elektronik, har inkluderats då en stor del av företagen i 
studien är specialiserade på att utveckla och sälja elektroniska produkter och lösningar. 
Företag inom tjänstesektorn är något överrepresenterade i detta urval. 
 

                                                             
74 Eriksson, T. föreläsning  
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Diagram 5.5 Uppdelning av nyintroducerade företag utifrån bransch. 
 

    
Genomsnittlig avkastning 
för nyintroducerade företag     Extremvärden Signifikans 

Bransch N Dag 1 Vecka 1  Månad 1 År 1 År 2 Min Max Max 

Elektronik 12 11,9% 37,1% 24,8% 24,7% 42,9% -46,39% 443,65% i.s 

Finans 14 27,4% 24,0% 30,8% 68,2% 13,2% -99,67% 799,46% i.s 

Hälsovård 7 15,1% 17,2% 49,0% 33,7% 23,1% -82,32% 358,12% i.s 

Industri 16 48,3% 84,2% 59,8% 145,6% -10,2% -93,02% 1142,77% * 

IT 12 35,5% 60,4% 68,3% 25,6% 4,5% -42,21% 372,12% * 

Konsumentvaror 8 23,9% 22,5% 45,6% 47,2% 180,0% -98,19% 1513,68% i.s 

Media 5 -6,9% -2,9% -4,4% -12,7% -20,6% -76,50% 100,17% i.s 

Råvaror 15 20,3% 50,5% 41,2% 24,0% 12,8% -87,45% 376,35% i.s 

Telekom 5 -15,4% -12,8% -28,2% -32,7% -68,6% -89,62% 35,97% ** 

Tjänster 21 23,1% 20,0% 20,3% 49,1% 21,4% -41,68% 687,99% i.s 

Totalt 115                 

Tabell 5.6 
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Diagram 5.6 Jämförelse mellan genomsnittlig avkastning för nyintroducerade företag inom 
industribranschen och AFGX vid motsvarande mätpunkter. 
 
Industri           

  Dag 1 Vecka 1 Månad 1 År 1 År 2 

Nyintroducerade företag 48,3% 84,2% 59,8% 145,6% -10,2% 

AFGX vid motsvarande mätpunkter 0,2% 0,9% 2,4% -4,2% -9,3% 
Överavkastning 48,1% 83,3% 57,4% 149,8% -1,0% 

P-värde från T-test 0,031 0,092 0,093 0,125 0,975 
Signifikans * i.s i.s i.s i.s 
σ Nyintroducerade företag 81,0% 185,0% 128,2% 367,9% 121,2% 

σ AFGX vid motsvarande mätpunkter 0,8% 1,9% 4,8% 25,5% 32,4% 

Tabell 5.7 
 
Vid den första mätpunkten ger p-värdet stöd för mothypotesen med enstjärnig signifikans. 
Skillnaden i genomsnittlig avkastning mellan företag i industribranschen jämfört med AFGX 
vid dessa mätpunkter är statistiskt fastställd och nollhypotesen förkastas.  
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Diagram 5.7 Jämförelse mellan genomsnittlig avkastning för nyintroducerade företag inom IT-
branschen och AFGX vid motsvarande mätpunkter. 
 
IT           

  Dag 1 Vecka 1 Månad 1 År 1 År 2 

Nyintroducerade företag 35,5% 60,4% 68,3% 25,6% 4,5% 

AFGX vid motsvarande mätpunkter 0,3% 1,1% 0,7% -2,8% -10,4% 

Överavkastning 35,2% 59,4% 67,6% 28,4% 14,9% 
P-värde från T-test 0,03914 0,04747 0,075051 0,453459 0,5399 

Signifikans * * i.s i.s i.s 

σ Nyintroducerade företag 52,1% 92,2% 119,0% 124,6% 76,1% 

σ AFGX vid motsvarande mätpunkter 1,0% 2,2% 5,6% 22,8% 29,1% 

Tabell 5.8 
 
För företag inom IT-branschen uppvisar de första två mätpunkterna p-värden som ger stöd för 
mothypotesen med enstjärnig signifikans och nollhypotesen förkastas därför. Skillnaden i 
genomsnittlig avkastning mellan företag inom IT-branschen och AFGX vid dessa mätpunkter 
är statistiskt fastställd.  
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Diagram 5.8 Jämförelse mellan genomsnittlig avkastning för nyintroducerade företag inom  
telekombranschen och AFGX vid motsvarande mätpunkter. 
 
Telekom           
  Dag 1 Vecka 1 Månad 1 År 1 År 2 

Nyintroducerade företag -15,4% -12,8% -28,2% -32,7% -68,6% 
AFGX vid motsvarande mätpunkter 0,3% 0,9% -0,2% -12,2% -20,4% 
Överavkastning -15,7% -13,8% -28,0% -20,5% -48,2% 
P-värde från T-test 0,41643 0,2515 0,0100 0,2397 0,0412 
Signifikans i.s i.s ** i.s * 

σ Nyintroducerade företag 38,8% 22,9% 15,0% 29,8% 14,0% 

σ AFGX vid motsvarande mätpunkter 1,1% 1,9% 7,2% 19,6% 37,2% 

Tabell 5.9 
 
Den skillnad i genomsnittlig avkastning som observeras mellan företag som nyintroducerats 
inom telekombranschen och AFGX vid samma mätpunkter är statistiskt fastställd vid 
mätpunkterna en månad och två år. P-värdet ger stöd för mothypotesen och nollhypotesen 
förkastas vid dessa mätpunkter. 
 

5.1.3. Teckningskurs 
Samtliga företag har delats upp i kvartiler utifrån teckningskurs vid introduktionstillfället för 
att studera om det existerar några skillnader i aktiekursutvecklingen som beror på 
teckningskursens storlek i kronor. Uppdelningen utifrån kvartiler har gjorts för att undvika en 
subjektiv bedömning i fråga om storleksklasser för teckningskursen. 
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Genomsnittlig avkastning 
för nyintroducerade 
företag     Extremvärden Signifikans 

Teckningskurs (T ) i kronor  N Dag 1 Vecka 1  Månad 1 År 1 År 2 Min Max Max 

Kvartil 1: T < 2,23 29 32,4% 66,7% 47,6% 54,3% 8,6% -96,1% 1142,8% * 

Kvartil 2: 2,23 < T < 5 29 38,0% 49,8% 64,5% 106,5% 51,4% -100,0% 799,5% *** 

Kvartil 3: 5 < T < 17,83 28 11,1% 18,0% 13,1% -2,7% -46,9% -100,0% 673,0% * 

Kvartil 4: T > 17,83 29 11,4% 11,1% 14,9% 35,3% 69,6% -98,2% 1513,7% i.s 

Totalt 115                 

Tabell 5.10 
 

 
Diagram 5.9 Jämförelse mellan genomsnittlig avkastning för nyintroducerade företag i kvartil 1 med 
teckningskurs mellan 0,13 kr och 2,23 kr och AFGX vid samma mätpunkter. 
 
Kvartil 1           
  Dag 1 Vecka 1 Månad 1 År 1 År 2 

Nyintroducerade företag 32,42% 66,67% 47,60% 54,28% 8,64% 

AFGX vid motsvarande mätpunkter 0,15% 0,35% 0,15% -1,08% -3,78% 

Överavkastning 32,27% 66,32% 47,46% 55,36% 12,43% 

P-värde från T-test 0,0436 0,0474 0,0538 0,2245 0,6120 

Signifikans * * i.s i.s i.s 

σ Nyintroducerade företag 82,2% 172,2% 126,9% 238,8% 125,8% 

σ AFGX vid motsvarande mätpunkter 0,8% 2,2% 5,3% 25,3% 35,2% 

Tabell 5.11 
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Vi de första två mätpunkterna ger p-värdet stöd för mothypotesen med enstjärnig signifikans 
och nollhypotesen förkastas. Den skillnad i genomsnittlig avkastning som observerats mellan 
nyintroducerade företag och AFGX vid dessa mätpunkter är statistiskt fastställd.  
 

 
Diagram 5.10 Jämförelse mellan genomsnittlig avkastning för nyintroducerade företag i kvartil 2 med 
teckningskurs mellan 2,23 kr och 5 kr och AFGX vid samma mätpunkter  
 
Kvartil 2           

  Dag 1 Vecka 1 Månad 1 År 1 År 2 

Nyintroducerade företag 38,02% 49,76% 64,54% 106,51% 51,41% 

AFGX vid motsvarande  mätpunkter 0,14% 0,24% 1,72% 9,18% 1,69% 
Överavkastning 37,88% 49,53% 62,83% 97,33% 49,72% 
P-värde från T-test 0,00027 0,00002 0,00177 0,02513 0,07946 

Signifikans *** *** *** ** i.s 
σ Nyintroducerade företag 50,0% 52,9% 99,9% 224,7% 146,4% 

σ AFGX vid motsvarande mätpunkter 0,9% 2,4% 4,0% 23,9% 34,0% 

Tabell 5.12 
 
Vid de fyra första mätpunkterna ger p-värdet stöd för mothypotesen och nollhypotesen 
förkastas. Signifikansnivån är vid de tre första mätpunkterna, enligt gällande skala, mycket 
stark. Den skillnad i genomsnittlig avkastning som observeras mellan nyintroducerade företag 
med en teckningskurs mellan 2,23 kr och 5 kr och AFGX vid samma mätpunkter är därför 
statistiskt fastställd.  
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Diagram 5.11 Jämförelse mellan genomsnittlig avkastning för nyintroducerade företag i kvartil 3 med 
teckningskurs mellan 5 kr och 17,83 kr och AFGX vid samma mätpunkter. 
 
Kvartil 3           
  Dag 1 Vecka 1 Månad 1 År 1 År 2 

Nyintroducerade företag 11,08% 18,00% 13,07% -2,68% -46,93% 

AFGX vid motsvarande mätpunkter 0,05% -0,39% -0,21% -7,65% -13,50% 

Överavkastning 11,03% 18,39% 13,27% 4,97% -33,43% 

P-värde från T-test 0,0843 0,1398 0,3446 0,8535 0,0031 

Signifikans i.s i.s i.s i.s * 

σ Nyintroducerade företag 33,2% 65,1% 74,2% 141,3% 49,8% 

σ AFGX vid motsvarande mätpunkter 1,1% 2,3% 4,9% 26,1% 29,0% 

Tabell 5.13 
 
 Kvartil tre uppvisar på lång sikt en negativ genomsnittlig avkastning för nyintroducerade 
företag. P-värdet vid mätpunkten år två ger stöd för mothypotesen med enstjärnig signifikans 
och nollhypotesen förkastas. Den skillnad i genomsnittlig avkastning som observerats mellan 
nyintroducerade företag med teckningskurs mellan 5 kr och 17,83 kr och AFGX vid dessa 
mätpunkter är negativ och statistiskt fastställd. 
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Kvartil 4           
  Dag 1 Vecka 1 Månad 1 År 1 År 2 

Nyintroducerade företag 11,45% 11,15% 14,91% 35,31% 69,58% 

AFGX vid motsvarande  mätpunkter 0,15% 0,45% 0,65% -1,56% -9,97% 

Överavkastning 11,30% 10,69% 14,26% 36,88% 79,55% 

P-värde från T-test 0,2472 0,2661 0,3220 0,2003 0,1632 

Signifikans i.s i.s i.s i.s i.s 

σ Nyintroducerade företag 51,5% 50,7% 76,0% 149,3% 297,4% 

σ AFGX vid motsvarande mätpunkter 1,0% 1,9% 5,2% 26,9% 34,3% 

Tabell 5.14 
 
Kvartil fyra, som innehåller företag med högst teckningskurser, uppvisar en positiv 
genomsnittlig avkastning som under år två dras upp kraftigt av ett extremvärde. Emellertid 
ger p-värdena för samtliga mätpunkter inte något stöd för att förkasta nollhypotesen och det 
går inte att statistiskt fastställa denna skillnad gentemot AFGX. 
 

5.1.4. Fondkommissionär 
Samtliga företag har delats upp utifrån vilken fondkommissionär som assisterat vid 
introduktionstillfället. Uppdelningen har gjort för att studera om det existerar några skillnader 
i aktiekursutvecklingen som beror på val av fondkommissionär. Vid nyintroduktion på 
AktieTorget har företag ej något krav på att anlita en fondkommissionär, således benämns 
denna grupp Ingen fondkommissionär. Det finns även företag i studien som har 
nyintroducerats på AktieTorget med hjälp av en fondkommissionär, dessa är sorterade utifrån 
vilken fondkommissionär de anlitat. 
 

    
Genomsnittlig avkastning 
för nyintroducerade företag     Extremvärden Signifikans 

Fondkommissionärer N Dag 1 Vecka 1 Månad 1 År 1 År 2 Min Max Max 

Aktieninvest Fondkommission 6 15,3% 6,9% 20,4% -23,0% -57,1% -92,22% 135,03% i.s 

Banker 18 9,5% 13,1% 26,8% 17,9% 19,3% -85,00% 358,12% i.s 

E. Öhman Junior Fondkommission 4 4,2% 0,1% 0,4% -15,5% -38,3% -83,05% 93,33% i.s 

Erik Penser Fondkommissionär, 
Tamm & Partners Fondkommission 
och SPF 7 12,4% 6,8% 6,0% -13,8% 161,0% -100,00% 1513,68% i.s 

Ingen fondkommissionär 50 43,1% 72,6% 65,7% 84,1% 29,3% -98,19% 1142,77% *** 

Mangold Fondkommission AB 10 -7,1% -7,6% -12,1% 1,8% -24,1% -93,02% 297,44% i.s 

Remium AB 5 26,9% 29,2% 42,9% 190,9% 29,1% -50,40% 753,80% * 

Thenberg & Kinde Fondkommission 8 22,7% 34,3% 23,6% 92,8% -7,1% -100,00% 673,03% i.s 

Övriga 7 -7,1% -6,1% -16,4% -33,1% 25,5% -96,05% 353,66% i.s 

  115                 

Tabell 5.15 
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Diagram 5.12 Jämförelse mellan genomsnittlig avkastning för nyintroducerade företag  som fått 
assistans av lokala kontor på AktieTorget vid introduktionstillfället och AFGX vid samma mätpunkter. 
 
Ingen fondkommissionär           

 
Dag 1 Vecka 1 Månad 1 År 1 År 2 

Nyintroducerade företag 43,1% 72,6% 65,7% 84,1% 29,3% 
AFGX vid motsvarande mätpunkter 0,2% 0,5% 1,2% 5,3% 2,3% 

Överavkastning 42,90% 72,17% 64,51% 78,79% 26,97% 

P-värde från T-test 0,0002 0,0006 0,0009 0,025 0,172554 

Signifikans *** *** *** * i.s 

σ Nyintroducerade företag 76,4% 139,9% 128,3% 240,3% 133,6% 
σ AFGX vid motsvarande 
mätpunkter 0,9% 2,2% 4,3% 23,8% 34,5% 

Tabell 5.16 
 
Skillnaden i genomsnittlig avkastning som observeras mellan företag som nyintroducerats 
utan hjälp av fondkommissionär och AFGX vid samma mätpunkter är statistiskt fastställd vid 
de fyra första mätpunkterna. P-värdet ger stöd för mothypotesen och nollhypotesen förkastas 
därför. Vid de tre första mätpunkterna är signifikansnivån mycket stark. 
  

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

G
en

om
sn

it
tl

ig
 a

vk
as

tn
in

g 
i p

ro
ce

nt

Mätpunkt

Ingen fondkommissionär

Nyintroducerade företag

AFGX vid motsvarande 
mätpunkter



Nyintroducerade företag på mindre handelsplatser – En studie om underprissättning och avkastning på 
AktieTorget, First North och NGM Equity  

Författare: Andreas Eklund, Eric Larsson, Hugo Tullberg  
 

 

46 

 

 
Diagram 5.13 Jämförelse mellan genomsnittlig avkastning för nyintroducerade företag  som fått 
assistans av Remium AB vid introduktionstillfället och AFGX vid samma mätpunkter. 
 
Remium AB           

 
Dag 1 Vecka 1 Månad 1 År 1 År 2 

Nyintroducerade företag 26,9% 29,2% 42,9% 190,9% 29,1% 
AFGX vid motsvarande mätpunkter -0,1% -1,1% 0,5% 15,4% 18,7% 

Överavkastning 26,98% 30,32% 42,41% 175,53% 10,44% 

P-värde från T-test 0,0233 0,0531 0,0402 0,2891 0,7668 
Signifikans * i.s * i.s i.s 

σ Nyintroducerade företag 16,9% 25,0% 31,9% 320,7% 65,8% 
σ AFGX vid motsvarande 
mätpunkter 1,0% 1,8% 4,7% 33,4% 36,8% 

Tabell 5.17 
 
Vid två mätpunkter ger p-värdet stöd för mothypotesen med enstjärnig signifikans och 
nollhypotesen kan därför förkastas. Den skillnad i genomsnittlig avkastning som observerats 
mellan företag som nyintroducerats med hjälp av Remium och AFGX vid dessa mätpunkter är 
statistiskt fastställd. 
 

5.2. Kvalitativ data 
Intervjuer har genomförts med personer som besitter kunskap om mindre handelsplatser: 
Gunnar Ek på Aktiespararna, Kristin Haglund på NGM, Ronny Westman på AktieTorget och 
Torbjörn Nordlöf på Thenberg & Kinde. Kvantitativa data och information från intervjuerna 
delas upp utifrån studiens fyra undersökningsvariabler: handelsplats, bransch, teckningskurs 
och fondkommissionär. 
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5.2.1. Handelsplats 

Samtliga intervjuobjekt förklarar att de olika handelsplatserna har spelat en vital roll i 
utvecklingen av företagandet i Sverige. Ronny Westman och Kristin Haglund menar att skälet 
till att de nya handelsplatserna skapats är det behov av kapital som finns hos svenska 
tillväxtföretag. Handelsplatserna gynnar företagen i form av tillskott av kapital samtidigt som 
allmänheten får en chans att investera i företagen redan i ett tidigt skede. Gunnar Ek menar att 
de mindre handelsplatserna betyder väldigt mycket för Sverige ur ett nationalekonomiskt 
perspektiv.  Sverige gynnas då landet får en mer livskraftig industri och en helt annan 
dynamik när det gäller att starta företag jämfört med andra länder. Vid frågan om det innebär 
högre risk att investera på de mindre handelsplatserna förklarar Westman att risken i aktierna 
är något högre på AktieTorget jämfört med Nasdaq OMX Stockholm. Westman menar dock 
att det också kan vara något positivt, bara risken korrekt framgår i de memorandum eller 
prospekt som presenteras i och med listningen.  

De senaste åren har AktieTorget haft en kraftig tillströmning av företag, både 
jämfört med andra handelsplatser och sett till tidigare år på AktieTorget. Westman tror att den 
främsta anledningen till detta är AktieTorgets närhet till de listade företagen. Denna närhet 
uppnås genom lokala partners som är uppdaterade om det regionala näringslivet men också 
genom att AktieTorget har en hög servicenivå, personlig kontakt och erfarenhet efter flera år i 
branschen. Ek påpekar, precis som Westman, att det är AktieTorgets goda service som gör 
dem så omtyckta. AktieTorget hjälper listade företag med bland annat kommunikation och 
pressmeddelanden, sådant som mindre företag inte har så stor kunskap om. På First North får 
företagen hjälp av en utomstående, Certified Adviser. Enligt Haglund ställer NGM Equity 
inga krav på att företag vid nyintroduktion ska ha en Certified Adviser, men påpekar att det är 
vanligt att företagen anlitar en rådgivare på eget initiativ. Angående NGM Equity förklarar Ek 
att en börsnotering ger högre status, men Ek påpekar även att listning på handelsplattformar 
ökat i popularitet. Fler företag ser regler och krav för börsnotering som en börda, vilket har 
gjort att flera företag lämnat NGM Equity för AktieTorget och First North. En annan fördel 
som AktieTorget och First North har gentemot NGM Equity, vilket Ek påpekar, är att 
AktieTorget och First North använder sig av Nasdaq OMX handelssystem, medan NGM 
Equity kräver ett helt annat system. Detta utgör ett stort hinder för NGM Equity då många 
aktiemäklare väljer att inte ägna sig åt värdepappershandel på NGM Equity.  
 Torbjörn Nordlöf tycker inte att den kritik som de mindre handelsplatserna ofta 
får i media är befogad. De mindre handelsplatserna har inte ett lika strikt regelverk, men 
mindre företag skulle aldrig klara av att redovisa lika mycket information som de stora 
svenska företag på börser. De mindre handelsplatserna uppfyller till fullo sin funktion, vissa 
företag går i konkurs men detta inträffar även på Nasdaq OMX Stockholm. Idén med de 
mindre handelsplatserna är att tillväxtföretag med ambitioner får tillgång till kapital som 
annars hade varit svår att erhålla.  

Vid framgång kan företagen introduceras på Nasdaq OMX Stockholm. Ser man 
på de företag Nordlöf varit med och introducerat på de mindre handelsplatserna återfinns 
många av dem idag på Nasdaq OMX Stockholm. 
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5.2.2. Bransch 
På frågan om vissa branscher är mer riskfyllda än andra menar Westman att det är svårt att 
generalisera. Riskerna för respektive bransch kan variera beroende på konjunktur, vilket 
finanskrisen och IT-krisen är bra exempel på. Westman menar att man på AktieTorget inte 
vill rangordna riskerna utifrån olika branscher, utan menar att företagens risknivå beror mer 
på var respektive företag befinner sig i livscykeln. Företag som befinner sig i de tidiga faserna 
har en högre risknivå än mer mogna och etablerade företag. Westman vill inte spekulera i om 
hur de olika branscherna rör sig rent aktiekursmässigt under hög- och lågkonjunktur, men 
förklarar att det faktum att olika företag ligger olika i konjunkturcykeln påverkar aktiekursen. 
Exempelvis byggbranschen ligger sent i cykeln medan spelbolag och medicinbolag är 
ocykliska. 
 

5.2.3. Teckningskurs 
Vid nyintroduktioner på de mindre handelsplatserna i studien tenderar företagens 
teckningskurser att sättas lågt, ofta under en krona. Westman menar att många företag tycker 
att det blir en högre omsättning i deras aktier om priset är lägre, intresset ökar alltså om 
aktierna är billigare. Detta fenomen är dock något som främst sker på mindre handelsplatser, 
Westman menar rent generellt att ju större och lönsammare ett företag är, desto mindre spelar 
priset på aktien roll, och intresset för aktier med lågt pris sjunker. Under studiens 
undersökningsperiod som utspelar sig innan den globala finanskrisen gick kurserna normalt 
upp ganska många procent, speciellt handelsdag ett, något som berodde på större efterfrågan 
än utbud. Detta innebar således en överteckning. Företagen underprissätter följaktligen sina 
aktier för att locka till sig fler investerare, något som ofta lyckas då flertalet nyemissioner bli 
fulltecknade.  

Både Haglund och Westman förklarar att varken NGM Equity eller AktieTorget 
är delaktiga i prissättningen av teckningskursen på respektive handelsplats. Nordlöf förklarar 
att i de fall som företag inte gjort några emissioner innan en nyintroduktion, och inte har något 
aktiepris sedan tidigare är det oftast Thenberg & Kindes företagsvärdering som avgör vilken 
aktiekurs som sätts. Thenberg & Kinde går aldrig in och sätter örespriser på aktierna, det är 
enbart om så är fallet redan innan nyintroduktionen. På First North införde man för ett par år 
sedan en regel som säger att introduktionskursen inte får vara under 50 eurocent. Nordlöf 
påpekar att det i slutändan är en diskussion mellan Thenberg & Kinde och företaget i fråga 
som avgör vad den slutgiltiga teckningskursen blir. Nordlöf tycker inte att det förekommer 
någon speciell underprissättning i deras fall, Thenberg & Kinde försöker alltid göra en 
realistisk värdering och sätta kursen därefter. Ek menar att anledningen till att många företag 
sätter låga kurser vid listning och notering är grundat på psykologiska aspekter. Som privat 
aktieägare är det mer attraktivt att äga många aktier till ett lägre pris än att äga ett fåtal aktier 
till ett högre pris. Även kursrörligheten blir större vid mindre aktiepris och då ökar chanserna 
för att göra kortsiktiga vinster. 
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5.2.4. Fondkommissionär 
På NGM Equity och AktieTorget finns det inget tvång som säger att företag måste ha en 
fondkommissionär som assisterar vid nyintroduktioner, något som däremot krävs på First 
North. Westman säger att flertalet av de företag som listas på AktieTorget inte tar hjälp av en 
fondkommissionär. Istället får de företag som listas på AktieTorget hjälp av regionala 
aktietorg via AktieTorget Service AB om de vill. Tanken med dessa lokala bolag är att det 
innebär en lägre kostnad för företagen som listas, jämfört med om de tar hjälp av en 
fondkommissionär. Westman ser även ytterligare en positiv aspekt i de lokala kontoren, de 
har en bra inblick i det regionala näringslivet och vet därmed oftast i ett tidigt stadium vilka 
företag som är stabila och redo för listning. Haglund förklarar att en fondkommissionär inte är 
ett krav på NGM Equity, men att det är vanligt att företagen använder en fondkommissionär 
vid notering och nyemissioner. Haglund berättar vidare att NGM kan förmedla kontakt mellan 
fondkommissionärer och de företag som vill ha hjälp vid exempelvis en nyintroduktion. Även 
Ek nämner kostnadsaspekten som avgörande när företag väljer om de ska ta hjälp av en 
fondkommissionär och att vissa fondkommissionärer är hårdare i sin granskning än andra. De 
stora aktörerna är väldigt dyra och många företag på de mindre handelsplatserna har helt 
enkelt inte råd att anlita dem. Ek påpekar dock att det kan vara psykologiskt viktigt att välja 
en ansedd fondkommissionär då det ger en bild av ett välmående företag som fått en bra 
värdering. Det kan skicka fel signaler till eventuella investerare om företag väljer en billigare 
fondkommissionär. 
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6. Analys 

I detta kapitel ämnar vi analysera det empiriska material som insamlats med hjälp av de 
teorier, tidigare forskning samt de kvalitativa intervjuer som studien innefattar. Analysen 
presenteras utifrån en uppdelning av studiens undersökningsvariabler.  
 

6.1. Disposition av analys 
Analysen baseras på insamlad empirisk information och utmärkande resultat analyseras 
utifrån en uppdelning enligt undersökningsvariablerna: handelsplats, bransch, teckningskurs 
och fondkommissionär. 
 

6.2. Handelsplats 
En granskning av tabell 5.2 åskådliggör att de olika handelsplatserna karaktäriseras av en 
varierande grad av genomsnittlig underprissättning. Den genomsnittliga underprissättningen 
för samtliga företag på de tre handelsplatserna är 23,5 %, se tabell 5.1. Företag som 
nyintroducerats på AktieTorget uppvisar en genomsnittlig underprissättning på 37,9 %, vilket 
kraftigt överstiger den genomsnittliga underprissättningen på både NGM Equity och First 
North. Även i relation till tidigare forskning ter sig den genomsnittliga underprissättningen på 
AktieTorget hög. Jay R. Ritters studie påvisade en genomsnittlig underprissättning på 18,2 % 
för amerikanska företag som börsnoterats och Josef A. Schusters studie uppvisade 18,46 % 
genomsnittlig underprissättning för svenska företag som noterats på Nasdaq OMX Stockholm. 
Att den genomsnittliga underprissättningen av nyintroducerade företag på First North är 
jämförelsevis låg, beror på att hela 38 % av dessa företag varit överprissatta vid 
introduktionstillfället, det vill säga uppvisat negativ initial avkastning, se tabell 9.25.  

Ronny Westman påpekar i intervjun att AktieTorget under senare år upplevt en 
kraftig tillströmning av företag, vilket får stöd i denna studie både jämfört med andra 
handelsplatser och sett till tidigare år på AktieTorget. Den stora mängden företag i gruppen 
innebär att extremvärden för enskilda företag påverkar den genomsnittliga 
underprissättningen i mindre grad. På handelsplatsen NGM Equity, där endast elva företag 
inkluderats i studien, får extremvärden större betydelse. Under intervjun förklarade Ek att 
anledningen till att så få företag har nyintroducerats på NGM Equity kan vara att vissa företag 
ser regler och krav för börsnotering som en börda, och därför väljer AktieTorget och First 
North istället. Den genomsnittliga underprissättningen av företag på NGM Equity, 14,9 %, är 
mycket lägre än på AktieTorget, vilket går i linje med utfallet som förväntas, enligt teorin 
Winner’s curse. Då företag som introducerats på NGM Equity är tvingade att offentliggöra 
mer information, på grund av att det är en börs, blir informationsspridningen från varje 
företag större och antalet oinformerade investerare minskar. De högre kraven på 
informationsspridning gör således att den genomsnittliga underprissättning som krävs för att 
oinformerade investerare ska ha incitament att investera sjunker, i enighet med studiens 
resultat. Detta resonemang antyder att den genomsnittliga underprissättningen av de 
nyintroducerade företagen på First North borde överstiga den som sker på NGM Equity, 
eftersom kraven på informationsspridning är högre på börser än handelsplattformar. First 
North uppvisar emellertid en genomsnittlig underprissättning på endast 4,8 %, se tabell 5.4. 
En anledning till detta resultat kan vara att First North ställer krav på att anlita en Certified 
Adviser vid nyintroduktion. Detta torde öka informationsspridningen och minska antalet 
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oinformerade investerare och därmed motivera en mindre omfattande underprissättning. 
Denna studie kan inte påvisa att detta samband existerar, varför vi ifrågasätter huruvida 
Winner’s curse är teori som kan förklara skillnaden i den underprissättning som existerar 
mellan NGM Equity och First North i detta fall. 

Gällande långsiktig genomsnittlig avkastning är NGM Equity den handelsplats 
där de nyintroducerade företagen uppvisar bäst resultat, med 51,6% efter två år, se tabell 5.5. 
Ritter påvisade en genomsnittlig avkastning på 23,9 % på lång sikt för amerikanska företag 
som noterats på amerikanska börser. NGM Equity uppvisade således en mer än dubbelt så hög 
genomsnittlig avkastning på lång sikt. En anledning till detta kan vara att NGM Equity är en 
mindre handelsplats, där flertalet tillväxtbolag handlas, vilket innebär att volatiliteten på den 
är högre. Olika handelsplatser uppvisar olika volatilitet, och kan reagera olika starkt på 
konjunktursvängningar. Avkastningen för aktier som handlas på mindre handelsplatser, som i 
denna studie, kan under en högkonjunktur ge högre avkastning än aktier som handlas på större 
börser som i Ritters undersökning, på grund av att de mindre handelsplatserna är mycket mer 
volatila. Studiens tre handelsplatser uppvisar hög standardavvikelse efter två år. NGM Equity 
som utvecklats bäst, har en standardavvikelse på 150,7%, se tabell 5.5, medan AktieTorget 
och First North har 133 % respektive 244,1%, se tabell 5.3 och 5.4. Detta kan jämföras med 
standardavvikelsen för AFGX som inte vid någon mätpunkt överstiger 35 %, för någon av 
handelsplatserna. Alla handelsplatser i studien uppvisar en genomsnittlig avkastning på lång 
sikt som överstiger AFGX. Detta kan jämföras med de företag som i Schusters undersökning 
nyintroducerades på Nasdaq OMX Stockholm, och som på lång sikt underpresterade 
gentemot AFGX. Skillnaden mellan genomsnittlig avkastning för nyintroducerade företag och 
AFGX uppvisar emellertid inte någon signifikans i denna studie och är därför inte statistiskt 
säkerställd. Något som kan göra en jämförelse av långsiktig avkastning mellan 
handelsplatserna lite missvisande är det faktum att många av företagen på AktieTorget och 
First North nyintroducerades under 2006 och tidigt 2007, vilket gör att avkastningen efter två 
år kan ha påverkats kraftigt av finanskrisen 2008.  

Vid granskning av den genomsnittliga avkastningen för nyintroducerade företag 
på handelsplatserna i förhållande till AFGX uppvisar alla tre handelsplatser en genomsnittlig 
överavkastning vid samtliga mätpunkter. Företag som nyintroducerats på AktieTorget 
uppvisar högre överavkastning än de som nyintroducerats på NGM Equity och First North.  
AktieTorget är även den enda handelsplats där en statistiskt fastställd signifikans kan påvisas 
mellan skillnaden för genomsnittslig avkastning för nyintroducerade företag och AFGX vid 
motsvarande mätpunkter.  
 

6.3. Bransch 
Vid granskning av undersökningsvariabeln bransch, kan vi utifrån tabell 5.6, konstatera att det 
existerar stora skillnader på lång sikt, gällande den genomsnittliga avkastningen mellan olika 
branscher. Schuster påpekade i sin undersökning att nyintroducerade företag inom gruppen 
New economy (teknologi, telekom, media samt hälsovård), stod för en stor del av den 
uppmätta genomsnittliga avkastningen på lång sikt. Schusters resultat överensstämmer delvis 
med det reslutat som har framkommit i denna undersökning. Branscherna elektronik och 
hälsovård uppvisar, i enlighet med Schusters undersökning, höga genomsnittliga avkastningar 
på två år jämfört med studiens andra branscher, men branscherna telekom och media är de 
som har haft i särklass sämst genomsnittlig avkastning på lång sikt, se tabell 5.6. Den 
genomsnittliga avkastningen för nyintroducerade företag inom telekombranschen vid år två 
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är, med statistiskt signifikans, sämre än den genomsnittliga avkastningen för AFGX vid 
motsvarande mätpunkter, se tabell 5.9. Den låga genomsnittliga standardavvikelsen, 14 %, 
indikerar det faktum att majoriteten av de nyintroducerade företagen inom telekombranschen 
uppvisar en negativ genomsnittlig avkastning.  Nedgången beror således inte på ett fåtal 
extremvärden. Skillnaden i genomsnittlig avkastning mellan nyintroducerade företag inom 
branscherna elektronik, hälsovård och media och genomsnittlig avkastning för AFGX, 
uppvisar dock ingen statistisk signifikans, vilket betyder att skillnaderna inte kan säkerställas 
statistiskt. 
 Det bör påpekas att konsumentvaror är den bransch som visar på den högsta 
genomsnittliga avkastningen på lång sikt, mycket högre än elektronik och hälsovård, se tabell 
5.6. Konsumentvarubranschens mycket höga genomsnittliga avkastning kan till stor del 
förklaras med den extrema kursuppgång som företag Björn Borg uppvisar efter två år, se 
tabell 9.25, vilket medför att branschen uppvisar den i särklass högsta genomsnittliga 
avkastningen på lång sikt.  

Schusters studie visar att företagen inom New economy är de företag som 
underprissätter mest. Vår studie visar tvärt emot Schusters undersökning på att företag inom 
telekom- och mediebranschen är de enda branscher där teckningskursen vid nyintroduktion är 
överprissatt. Vår studie konstaterar istället en kraftig underprissättning, jämfört med 
genomsnittet inom branscherna, för nyintroducerade företag inom industri- och IT-branschen, 
se tabell 5.7 och 5.8. Volatiliteten vid den första mätpunkten är visserligen hög, men vid en 
granskning finner vi att hela 26 av de 28 företagen som nyintroducerats i industri- och IT-
branschen uppvisar en underprissättning, se tabell 9.25. Hela 62,5 % av de nyintroducerade 
företagen inom industribranschen uppvisar en underprissättning på över 30 %, och 
majoriteten av dessa uppvisar en högre genomsnittlig avkastning efter en vecka.  

Orsaken till att risk, som behandlats i Sean P. Bacas, Brian L. Garbes och 
Richard A. Weiss undersökning, skiljer sig åt mellan olika branscher kan enligt Westman vara 
svår att fastställa. Westman påpekade att risken för respektive bransch även beror mycket på 
det rådande konjunkturläget då olika branscher ligger olika i konjunkturcykeln. I denna studie 
kan vi konstatera att volatiliteten i de olika branscherna varierar kraftigt. Telekombranschen 
uppvisar i tabell 5.9 en överlag låg volatilitet som aldrig överstiger 40%. Volatiliteten för 
avkastning hos företag inom industri- och råvarubranschen är överlag väldigt hög. I tabell 5.7 
kan vi utläsa att volatiliteten för genomsnittlig avkastning för nyintroducerade företag inom 
industribranschen överstiger 100 % vid alla mätpunkter utom dag ett. Inom råvarubranschen 
understiger inte volatiliteten 70 % vid någon av mätpunkterna. Detta indikerar att det 
förekommer stora skillnader i genomsnittlig avkastning för olika nyintroducerade företag 
inom industri- och råvarubranschen, vissa företag kan ge mycket hög avkastning samtidigt 
som andra kan gå mycket dåligt. Trots att den genomsnittliga avkastningen för industri- och 
råvarubranschen är positiv, och överträffar den genomsnittliga avkastningen för AFGX vid 
samma mätpunkter, kan det dock inte med statistisk säkerhet fastställas att dessa 
överavkastningar inte är slumpmässiga.  
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6.4. Teckningskurs 
Enligt teorin Signalling hypothesis underprissätter företag teckningskurser inför en 
nyintroduktion då den positiva avkastningen signalerar till potentiella investerare att det är en 
bra investering, även i framtiden. Teorin menar att det enbart är lönsamma företag som har 
råd med underprissättning då de vet att det kapital de går miste om vid nyintroduktionen kan 
ersättas genom framtida intäkter från verksamheten. Vid granskning av 
undersökningsvariabeln teckningskurs kan i tabell 5.10 utläsas att företag med en 
teckningskurs i kvartilerna ett och två har tre gånger så hög genomsnittlig underprissättning 
jämfört med kvartil tre och fyra, som innehåller företag med högre teckningskurser. Enligt 
ovan nämnda teori är det alltså företagen som befinner sig i de två första kvartilerna som i 
störst utsträckning signalerar till potentiella investerare genom underprissättning. Då dessa 
företag enligt teorin uppvisar högst underprissättning bör de även vara lönsamma. Westman 
påpekar att många företag sätter en låg teckningskurs för att öka intresset, på grund av att 
aktien då ser billigare ut. Westman menade vidare att ju större och lönsammare ett företag är, 
desto mindre roll spelar aktiepriset för en investerare, således brukar dessa företag inte sätta 
alltför låga teckningskurser. Resultatet i denna studie är att underprissättning i högre grad görs 
av företag med lägre teckningskurs. Detta antyder att företag som ingår i kvartil ett och två, 
enligt Signalling hypothesis, borde vara framgångsrika, då de har råd att underprissätta sina 
teckningskurser. Westman påstår dock att de större och lönsammare företagen ej har ett behov 
av att sätta låga teckningskurser vilket borde placera dem i kvartil tre och fyra. I den 
bemärkelsen skiljer sig Westmans uttalande från vad Signalling hypothesis indikerar utifrån 
studiens data. Denna studie innefattar dock inga mått på lönsamhet och således kan det ej 
utrönas vilken av dessa skiljaktigheter som stämmer. 
 Kvartil två är den kvartil som uppvisar flest statistiskt fastställda skillnader 
mellan genomsnittlig avkastning för nyintroducerade företag och AFGX. I tabell 5.12 
uppvisar kvartil två mycket stark signifikans, vid de tre första mätpunkterna och stark 
signifikans vid mätpunkt fyra. Efter ett år, kan vi även finna den högsta genomsnittliga 
avkastningen av alla undersökta mätpunkter för undersökningsvariabeln teckningskurs. Efter 
ett år uppvisas en genomsnittlig avkastning på 106,5 %. Den genomsnittliga avkastningen för 
AFGX vid samma mätpunkt var 9,2 %. Viktigt är att belysa den höga volatilitet för den 
genomsnittliga avkastningen i kvartil två, som kan observeras efter ett år, på 224,7 %.  

Fram till år ett uppvisar kvartil ett och två hög genomsnittlig avkastning jämfört 
med kvartil tre och fyra. Ek förklarar dock att kursrörligheten är högre vid lägre 
teckningskurs, vilket medför en högre risk. Eks uttalande stämmer väl överens med studiens 
empiriska data då volatiliteten genomgående är högre för kvartil ett och två, för att sedan avta 
i kvartil tre och fyra, de kvartilerna med högre teckningskurs. Efter två år visar det sig att det 
är kvartil fyra som uppvisar högst genomsnittlig avkastning för nyintroducerade företag, 69,6 
%, att jämföra med 8,6 % för kvartil ett, 51,4 % för kvartil två och -46,9 % för kvartil tre, se 
tabell 5.10. Den fjärde kvartilens höga genomsnittliga avkastning, kan till stor del förklaras 
med företaget Björn Borg extrema aktiekursutveckling efter två år, 1 513,7%, se tabell 9.25.  
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6.5. Fondkommissionär 
I tabell 5.15 kan utläsas att nyintroducerade företag i sex av åtta grupper uppvisar en 
genomsnittlig underprissättning. Detta stämmer väl överens med teorin Investment banker´s 
monopsony power hypothesis som säger att fondkommissionärer tenderar att underprissätta 
teckningskursen för de företag de hjälper att nyintroducera. Underprissättningen sker i syfte 
att skapa en hög efterfrågan och ge investerare en positiv avkastning, som inför framtiden ger 
fondkommissionären ett gott anseende. Torbjörn Nordlöf påpekade dock i intervjun att 
fondkommissionären Thenberg & Kinde alltid försöker sätta ett realistiskt pris, och inte 
underprissätter medvetet. Resultatet av studien visar dock att tre av åtta av de företag som 
Thenberg & Kinde varit med och introducerat karaktäriserats av en underprissättning på över 
40 %. Samtidigt uppvisar tre av Thenberg & Kinde nyintroducerade företag en negativ initial 
avkastning, vilket innebär att aktierna varit överprissatta. Volatiliteten för den genomsnittliga 
avkastningen dag ett är 48,2 %, se tabell 9.22, vilket i sammanhanget tyder på stora skillnader 
i under- respektive överprissättning. Detta går i linje med Nordlöfs uttalande om att det är 
svårare att korrekt uppskatta värdet på de företag som inte listats på en handelsplats tidigare 
och detta kan vara en del av förklaringen till de stora spridningarna som uppmätts. 

Tabell 5.16 uppvisar resultat för den grupp nyintroducerade företag som ej 
anlitade en fondkommissionär vid nyintroduktion. Den statistiska signifikans som kan utläsas 
vid de första fyra mätpunkterna indikerar att det råder en statistiskt fastställd skillnad mellan 
den genomsnittliga avkastningen för nyintroducerade företag som ej har använt sig av en 
fondkommissionär och AFGX vid samma mätpunkter. Den genomsnittliga 
underprissättningen för nyintroducerade företag i denna grupp är 43,1 %, vilket är högst av 
alla grupper inom undersökningsvariabeln fondkommissionär. Detta indikerar att då företag ej 
anlitat en fondkommissionär blir underprissättningen större än i de fall då de nyintroducerade 
företagen har använt sig av en fondkommissionär.  

Remium är den fondkommissionär, efter gruppen Ingen fondkommissionär, som 
uppvisar kraftigast genomsnittlig underprissättning på 26.9 %, se tabell 5.17. Samtliga företag 
som anlitat Remium som fondkommissionär har varit underprissatta, tre av fem med över 30 
%. Alla företag som inte har använt sig av en fondkommissionär återfinns på AktieTorget. 
Westman förklarade i intervjun att flertalet av företagen som listas på AktieTorget använder 
sig av handelsplattformens lokala kontor istället för en fondkommissionär. Både Ek och 
Westman menar att anledningen till detta är för att sänka kostnaderna för företag som ska 
listas, då de slipper anlita dyra fondkommissionärer. Ek påpekar dock att det även finns en 
positiv effekt med att anlita en fondkommissionär, det är positivt att anlita en dyr 
fondkommissionär vid nyintroduktion då en dyr fondkommissionär kan signalera att företaget 
är framgångsrikt.  

Grupperna Aktieinvest Fondkommission, Mangold Fondkommission och Övriga 
inom variabeln fondkommissionärer visar var för sig på en genomsnittlig negativ avkastning 
vid två, eller fler, mätpunkter. Alla företag som nyintroducerats med hjälp av Aktieinvest 
Fondkommissions, utom C-RAD, uppvisar en negativ avkastning efter två år, se tabell 9.25. 
Den genomsnittliga avkastningen för gruppen är -57,1 %, se tabell 9.17. Emellertid uppvisar 
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AFGX vid samma mätpunkt en genomsnittlig avkastning på -28,8 %, vilket tyder på att den 
svenska marknaden överlag gått ner under perioden. Skillnaden i genomsnittlig avkastning för 
de företag som nyintroducerats av Aktieinvest Fondkommission, Mangold Fondkommission 
eller Övriga, och AFGX vid motsvarande mätpunkter är ofta stor och negativ, se tabell 9.17, 
9.21 och 9.23. Denna skillnad kan emellertid inte fastställas med statistisk signifikans, vilket 
innebär att det kan vara en slump. Den överlag negativa avkastningen för nyintroducerade 
företag i dessa grupper, på lång sikt, utgör exempel på risken med investeringar på mindre 
handelsplatser.   
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7. Slutsats 

Avslutningsvis redogör vi för de slutsatser vi kommit fram till utifrån vår analys. Vi 
reflekterar även över den genomförda studien på ett kritiskt sätt, för att sedan presentera 
förslag till framtida forskning.  
 

7.1. Slutsats 
Mellan 2003 och 2007 har det skett 115 nyintroduktioner av företag på handelsplatserna 
NGM Equity, AktieTorget och First North. Det har, oss vetandes, inte genomförts någon 
undersökning av varken underpissättning eller avkastning på lång sikt på de handelsplatser 
som denna studie inkluderar.  

Resultatet i denna visar att den genomsnittliga underprissättningen för samtliga 
företag på de tre handelsplatserna är 23,5 %. Detta är högre än vad Ritter kunde påvisa efter 
en studie av nyintroduktioner på amerikanska börser och Schuster efter en studie som 
inkluderade Nasdaq OMX Stockholm. En orsak till denna skillnad kan vara att denna studie 
endast omfattar företag som inte har lika stora krav på sig gällande informationsspridning som 
de företag som inkluderats i tidigare forskning. Resultatet indikerar att underprissättning kan 
vara ännu viktigare för att locka oinformerade investerare då det handlar om nyintroduktioner 
av företag som inte är särskilt välkända och ej tagits upp till handel tidigare. Då antalet 
oinformerade investerare ökar kan det krävas en högre grad av underprissättning för att få 
teckning av nyemissionerna, i enighet med teorin om Winner’s curse. Resultatet i denna 
studie kan emellertid inte användas för att påvisa ett samband mellan antalet oinformerade 
investerare och grad av underprissättning. 

Schusters undersökning av nyintroduktioner på Nasdaq OMX Stockholm visade 
att företagen på lång sikt underpresterade jämfört med AFGX. Denna studie har också använt 
sig av AFGX som referensindex, den långsiktiga avkastningen för nyintroducerade företag 
överstiger emellertid AFGX på lång sikt. En överavkastning på 43,1 % uppvisas efter två år, 
dock vill vi påpeka att denna skillnad i genomsnittlig avkastning inte är statistiskt signifikant 
och kan vara ett resultat av slumpen. En förklaring till detta kan vara den höga volatilitet som 
är förknippad med företagen eftersom vi i studien inriktat oss mot mindre handelsplatser. Hög 
volatilitet innebär kraftiga kursrörelser och då man mäter avkastningen vid en specifik 
mätpunkt kan det vara så att mätpunkten träffar ett extremvärde, vilket gör det svårt att påvisa 
en statistiskt signifikant skillnad. 

Studien indikerar vidare att det existerar skillnader i underprissättning och 
avkastning mellan nyintroducerade företag vilket kan hänföras till samtliga variabler: 
handelsplats, branschtillhörighet, teckningskurs och val av fondkommissionär.  

AktieTorget utmärker sig i studien då en stor andel av företagen som har 
nyintroducerats på handelsplatsen uppvisar hög underprissättning jämfört med tidigare 
forskning, till skillnad från NGM Equity och First North. Vi vill belysa att en mycket liten 
andel företag som introducerats på AktieTorget har tagit hjälp av en utomstående 
fondkommissionär vid introduktionen, resten har valt att förlita sig på AktieTorgets regionala 
kontor. Teckningskursen är i genomsnitt mer underprissatt om en fondkommissionär inte 
anlitas. Eftersom studien saknar företag som nyintroducerats på någon annan handelsplats än 
AktieTorget, utan hjälp av en fondkommissionär, går det inte att särskilja effekten av att 
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nyintroduceras på handelsplattformen AktieTorget från att nyintroduceras på en annan 
handelsplats utan hjälp av en fondkommissionär. 

Inom undersökningsvariabeln bransch uppvisar industri och IT den högsta 
genomsnittliga underprissättningen. Vi observerar stora skillnader i volatilitet mellan de olika 
branscherna, dock påpekade Westman i intervjun att risk är någonting som ofta hör ihop med 
var i livscykeln ett företagets befinner sig i snarare än i vilken bransch. På lång sikt uppvisar 
konsumentvarubranschen den högsta genomsnittliga avkastningen inom 
undersökningsvariabeln. Det är emellertid möjligt att den höga genomsnittliga avkastningen 
kan hänföras till det enskilda företaget Björn Borg och är ett resultat av den noggranna 
uppdelningen inom undersökningsvariabeln och ett exempel på hur extremvärden påverkat 
datan i studien. 

Av de företag som ingår i studien har över hälften haft en teckningskurs under 
fem kronor, vilket är mycket lågt. Resultatet visar att den genomsnittliga underprissättningen 
är markant större vid nyintroduktion av företag med låga teckningskurser. Denna studie kan ej 
fastställa orsaken till detta, men det skulle kunna finnas ett samband mellan den psykologiska 
effekt som en lägre teckningskurs innebär, och den kraftiga initiala uppgången. En låg 
teckningskurs kan innebära att varje nytt bud sker med en procentuellt stor skillnad, trots att 
skillnaden i reala termer bara skiljer sig några ören, vilket resulterar i kraftigare uppgång, det 
vill säga att underprissättningen varit hög.  

Inför den kvantitativa undersökningen valde vi att dela upp varje 
undersökningsvariabel i flera olika grupper av företag för att få bättre exakthet i resultatet. I 
efterhand kan vi konstatera att datan kommit att färgas kraftigt av de extremvärden som vissa 
företag uppvisar, på grund av det sparsamma antalet företag som ingår i varje grupp. Vid en 
grövre uppdelning skulle resultatet troligtvis skilja sig från vad som konstaterats i denna 
studie.  
 En makroekonomisk faktor som i högsta grad har påverkat 
aktiekursutvecklingarna i denna studie är rådande konjunkturläge vid undersökningens 
mätpunkter. Under perioden 2003-2007 karaktäriserades utvecklingen av idel uppgång, 
vartefter konjunkturen vände kraftigt nedåt som en följd av finanskrisen 2008. Vi har 
observerat att företag som introducerats under 2007 har uppvisat en låg, eller negativ, 
avkastning på lång sikt, trots den generella konjunkturuppgången 2009. Detta kan bero på att 
marknaden inte återhämtat sig fullt ut sedan den kraftiga nedgången 2008.  Genom denna 
studie går det emellertid inte att påvisa betydelsen av rådande konjunkturläge, varför det 
skulle ha varit bra om vi hade inkluderat år för nyintroduktion som undersökningsvariabel. 

Vi har även reflekterat över att volatilitet som mått på risk, på lång sikt, får 
mindre betydelse vid utvärdering av genomsnittlig avkastning för undersökningsvariabeln 
teckningskurs. Volatilitet för avkastningen på lång sikt kommer nämligen att påverkas av 
stora kursrörelser som eventuellt uppstår på grund av underprissättning, nyemissioner, splitar 
eller omvända splitar. Detta gör att det blir svårt att särskilja volatilitet från andra faktorer 
som påverkar avkastningen. I samma bemärkelse är en jämförelse mellan genomsnittlig 
avkastning den första handelsdagen för nyintroducerade företag och AFGX överflödig. 
Risken för de två investeringsalternativen skiljer sig åt så pass mycket att en jämförelse av 
genomsnittlig avkastning blir oväsentlig.  
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Undersökningen av nyintroducerade företag på NGM Equity, AktieTorget och 
First North visar att det råder en hög genomsnittlig underprissättning och att 
aktiekursutvecklingen inom en tvåårsperiod är mycket volatil. Utifrån studiens resultat kan vi 
även fastställa att variablerna handelsplats, bransch, teckningskurs och fondkommissionär 
påverkar underprissättning och avkastning på lång sikt i olika utsträckning. Avslutningsvis 
kan vi konstatera att dessa resultat skiljer sig från tidigare forskning på börser världen över, 
vilket inbjuder till vidare forskning inom området. 
 

7.2. Förslag till framtida forskning 
Efter arbetet med denna studie har vi att reflekterat över att det finns ett antal intressanta 
möjligheter för framtida forskning inom området: 
 

 För att undersöka konjunkturens inverkan på aktiekursutvecklingen hos företag på 
mindre handelsplatser kan en liknande studie, som omfattar ett längre tidsintervall, 
genomföras. 

 
 Denna studie har inte undersökt möjligheterna för en investerare att uppnå god 

avkastning genom att investera på mindre handelsplatser. Det vore intressant att 
studera om en privat respektive institutionell i praktiken skulle kunna tillämpa en 
strategi för handel på mindre handelsplatser. Är nyintroduktionerna i regel 
övertecknade så att en investerare inte får köpa det antal aktier hon vill? Skulle det gå 
att sälja aktierna vid önskad tidpunkt? Hur ser likviditet och omsättning av aktier på 
dessa handelsplatser ut? 

 
 Vi har i denna studie fört ett resonemang om informationsspridning och 

underprissättning. Framtida forskning skulle kunna fokusera på mängden tillgänglig 
information om företag vid nyintroduktion på mindre handelsplatser och undersöka 
huruvida denna faktor påverkar prissättningen av teckningskursen och avkastningen på 
sikt. 

 
 Med bakgrund av denna studie anser vi även att en undersökning av den psykologiska 

effekten av låg teckningskurs vore intressant. Går det att kvantifiera denna effekt och 
hur påverkar den underprissättning och avkastning på lång sikt? 

 
 Är de krav som finns på företag som är listade på handelsplattformar rättmätiga, skulle 

de behöva vara hårdare eller lösare för att gynna utvecklingen av företagande i 
Sverige?  
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Björn Borg 
Lappland Goldminers 

Tethys Oil 
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AarhusKarlshamn Aqeri Holding 
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Drillcon 
Electra Gruppen 
Gymgrossisten Nordic 
Insplanet 
Mediaprovider Scandinavia 
Melker Schörling 
Nordic Mines 

PV Enterprise Sweden 
Redbet Holding 
Swedol 
Svensk Internetrekrytering 
TravelPartner 
Unlimited Travel Group 
Varyag Resources 
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VKG Energy Services 
 
2007: http://www.nasdaqomxnordic.com/firstnorth/news/corporateactions/2007/ 
 
Agellis Group 
Alltele 
Avega Group 
Black Earth Farming 
CybAero 
Dannemora Mineral 
Diadrom 
Dibs 
Done Management & Systems 
DTG Sweden 
Endomines 

EOS Russia 
NAXS Nordic Access Buyout Fund 
New Nordic Healthbrands 
OddMolly International 
PSI Spelinvest 
Resurs CNC 
Seanet Maritime Communications 
SJR  
Svenska Capital Oil 
West International 
Vinovo 

 
Följande företags fondkommissionär är hämtad från respektive företags prospekt eller 
memorandum (även prospekt eller memorandum där fondkommissionär ej anlitats av 
företaget ligger i denna grupp): 
 
AlphaHelix Molecular Diagnostics AB 
Amhult 2 
Aqualiv 
Arena Personal 
Au Holding 
Avonova i Sverige 
Bahnhof 
Benchmark Oil & Gas 
Biometron 
Biosensor Applications Sweden 
Borevind 
Catering Please 
CellpointConnect  
Central Asia Gold 
Clean Tech East Holding 
C-RAD 
Creative Antibiotics 
Devicom 
Empire 
Enjoy Group 
Eurocine Vaccines 
Eurocon Consulting 
Eurovip Group 

Followit Holding 
Fragus Group 
Fundior 
Generic Sweden 
Genline 
Global Gaming Factory X 
Hammar Invest 
Heart of Brands 
HomeMaid 
ICT Sweden Holding 
Altero 
Intius 
James Concepts 
Jello  
Kopparberg Mineral 
Lovisagruvan 
Lucent Oil 
MAXPEAK 
MedicPen 
Miris Holding 
Mobispine 
MyScoop  
Mähler International 
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NCS Nordic Camping & Sports 
Novus Group International 
Panaxia Security 
Polyplank 
Railcare Group 
Relation & Brand 
RFIG 
SBC (Sveriges Bostadsrättscentrum) 
Scirocco 
Star Vault 
Stormfågeln 

Swede Resources 
Towork 
TracTechnology 
Transferator 
Trimera 
Ulyss 
Water Jet Sweden 
Wayfinder Systems 
Wiking Mineral 
VitaNova 
XRF 

 
 
Följande företags fondkommissionär har ej gått att finna: 
 
Chemel 
Gexco 

Guideline Technology 
Servage 

 

8.7. Teckningskurs  
Följande företags teckningskurs har hämtats från Skatteverkets hemsida 
(www.skatteverket.se): 

 
Agellis Group 
Alltele 
Arena Personal 
Avega Group 
Benchmark Oil & Gas 
Björn Borg 
Black Earth Farming 
Central Asia Gold 
Chemel 
CybAero 
Dannemora Mineral 
Diadrom 
Dibs 
Done Management & Systems 
Electra Gruppen 
Endomines 
EOS Russia 
Generic Sweden 
Guideline Technology 

Insplanet 
Lappland Goldminers 
Mediaprovider Scandinavia 
Melker Schörling 
NAXS Nordic Access Buyout Fund 
New Nordic Healthbrands 
Nordic Mines 
OddMolly International 
Panaxia Security 
Polyplank 
PV Enterprise Sweden 
Redbet Holding 
Seanet Maritime Communications 
Servage 
SJR 
Swedol 
Svensk Internetrekrytering 
Svenska Capital Oil 
Tethys Oil 

Xtranet Grupen i Sthlm 
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TravelPartner 
Unlimited Travel Group 
Varyag Resources 
Wayfinder Systems 

West International 
Vinovo 
VKG Energy Services 

 
Följande företags teckningskurs är hämtad från respektive företags prospekt eller 
memorandum: 
 
Aarhus Karlshamn 
Aqeri Holding 
Drillcon 
DTG Sweden 

Gexco 
Gymgrossisten Nordic 
PSI Spelinvest 
Resurs CNC 

 
Följande företags teckningskurs är inhämtat från AktieTorgets informationsavdelning: 
 
Alpha Helix Molecular Diagnostics 
Altero 
Amhult 2 
Aqualiv 
Au Holding 
Avonova I Sverige 
Bahnhof 
Biometron 
Biosensor Applications Sweden 
Borevind 
Catering Please 
CellpointConnect 
Clean Tech East Holding 
C-RAD 
Creative Antibiotics 
Devicom 
Empire 
Enjoy Group 
Eurocine Vaccines 
Eurocon Consulting 
Eurovip Group 
Followit Holding 
Fragus Group 
Fundior 
Genline Holding 
Global Gaming Factory X 
Hammar Invest 
Heart of Brands 

HomeMaid 
ICT Sweden Holding 
Intius 
James Concepts 
Jello 
Kopparberg Mineral 
Lovisagruvan 
Lucent Oil 
Mähler International 
MAXPEAK 
MedicPen 
Miris Holding 
Mobispine 
MyScoop 
NCS Nordic Camping & Sports 
Novus Group International 
Railcare group 
Relation & Brand 
RFIG  
Scirocco 
Star Vault 
Stormfågeln 
SBC (Sveriges Bostadsrättscentrum)  
Swede Resources 
Towork 
TracTechnology 
Transferator 
Trimera 
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Ulyss 
Vita Nova Ventures 
Water Jet Sweden 
Wiking Mineral 

XRF 
Xtranet Gruppen i Sthlm 
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9. Appendix 

Tabell 9.1   Tabell 9.2 
Dag 1     Vecka 1     

t-test: Två sampel antar olika varianser t-test: Två sampel antar olika varianser 

  AktieTorget AFGX   AktieTorget AFGX 

   Medelvärde 37,91% 0,26% Medelvärde 61,86% 0,25% 

Varians 50,19% 0,01% Varians 166,72% 0,05% 

Observationer 62 62 Observationer 62 62 

   fg 61   fg 61   

t-kvot 4,184245874   t-kvot 3,75618342   

t-kritisk tvåsidig 1,999623567   t-kritisk tvåsidig 1,99962357   

P(T<=t) tvåsidig 9,32406E-05   P(T<=t) tvåsidig 0,00038778   

   Tabell 9.3             Tabell 9.4 
Månad 1     År 1     

t-test: Två sampel antar olika varianser t-test: Två sampel antar olika varianser 

  AktieTorget AFGX   AktieTorget AFGX 

Medelvärde 60,47% 0,45% Medelvärde 68,71% 0,50% 

Varians 153,29% 0,24% Varians 497,82% 6,64% 

Observationer 62 62 Observationer 62 62 

fg 61   fg 63   

t-kvot 3,813958351   t-kvot 2,3915321   

t-kritisk tvåsidig 1,999623567   t-kritisk tvåsidig 1,99834052   

P(T<=t) tvåsidig 0,000321364   P(T<=t) tvåsidig 0,01977597   

Tabell 9.5 
  

           Tabell 9.6 
     År 2     

t-test: Två sampel antar olika varianser Sammanfattande tabell, AktieTorget 
  AktieTorget AFGX Aktie Torget           

Medelvärde 0,216783732 -0,01886 Genomsnittlig avkastning Dag 1 Vecka 1 Månad 1 År 1 År 2 

Varians 1,768599866 0,11381 Nyintroducerade företag 37,9% 61,9% 60,5% 68,7% 21,7% 

Observationer 62 62 AFGX vid motsvarande mätpunkter 0,3% 0,3% 0,5% 0,5% -1,9% 

fg 69   P-värde T-test 9,3241E-05 0,000388 0,000321 0,019775 0,1806716 

t-kvot 1,352373488   Signifikans *** *** *** * i.s 

t-kritisk tvåsidig 1,99494539   σ Nyintroducerade företag 70,85% 129,12% 123,81% 223,12% 132,99% 

P(T<=t) tvåsidig 0,1806716   
σ AFGX vid motsvarande 
mätpunkter 0,81% 2,33% 4,86% 25,76% 33,74% 

  T-värde som överstiger kritiskt t-värdet   P-värde 

  Kritiskt t-värde   T-värde som ej överstiger kritiskt t-värde 
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Urval av företag 
 
Tabell 9.7  
Kriterier för utvalda företag Aktietorget Företag exkluderade Företag inkluderade 

Introducerade på AktieTorget 2003-2007 - 77 

 - Företag tidigare noterad på annan handelsplats 4   

 - Företag genomför ej emission vid nyintroduktionstillfället 0   

 - Emission ej tillgänglig för allmänheten 1   

 - Ofullständig data 10   

Totalt 15 62 

 
Tabell 9.8 
Kriterier för utvalda företag NGM Equity Företag exkluderade Företag inkluderade 

Introducerade på NGM Equity 2003-2007 - 28 

 - Företag tidigare noterad på annan handelsplats 8   

 - Företag genomför ej emission vid nyintroduktionstillfället 7   

 - Emission ej tillgänglig för allmänheten 2   

 - Ofullständig data 0   

Totalt 17 11 

  
Tabell 9.9 

Kriterier för utvalda företag First North Företag exkluderade Företag inkluderade 

Introducerade på First North 2003-2007 - 107 

 - Företag tidigare noterad på annan handelsplats 41   

 - Företag genomför ej emission vid nyintroduktionstillfället 7   

 - Emission ej tillgänglig för allmänheten 15   

 - Ofullständig data 2   

Totalt 65 42 

 
Branscher 
 
Tabell 9.10 
Elektronik           

  Dag 1 Vecka 1 Månad 1 År 1 År 2 

Nyintroducerade företag 11,9% 37,1% 24,8% 24,7% 42,9% 

AFGX vid motsvarande mätpunkter 0,3% 0,6% 0,0% 9,7% 8,8% 

Överavkastning 11,6% 36,6% 24,8% 14,9% 34,1% 

P-värde från T-test 0,1991 0,3530 0,3732 0,7320 0,4623 

Signifikans i.s i.s i.s i.s i.s 

σ Nyintroducerade företag 24,7% 20,6% 14,9% 34,3% 174,7% 

σ AFGX vid motsvarande mätpunkter 0,6% 1,8% 5,1% 31,1% 35,4% 
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Tabell 9.11 
Finans           

  Dag 1 Vecka 1 Månad 1 År 1 År 2 

Nyintroducerade företag 27,4% 24,0% 30,8% 68,2% 13,2% 

AFGX vid motsvarande mätpunkter -0,1% -0,1% 0,4% -2,7% -9,4% 

Överavkastning 27,5% 24,1% 30,4% 70,9% 22,6% 

P-värde från T-test 0,11313 0,09605 0,256518 0,26639 0,5633 

Signifikans i.s i.s i.s i.s i.s 

σ Nyintroducerade företag 60,5% 50,2% 95,9% 227,2% 139,7% 

σ AFGX vid motsvarande mätpunkter 0,9% 2,7% 4,9% 26,1% 31,6% 

 
Tabell 9.12 
Hälsovård           

  Dag 1 Vecka 1 Månad 1 År 1 År 2 

Nyintroducerade företag 14,4% 15,3% 42,9% 23,9% 18,0% 

AFGX vid motsvarande mätpunkter 0,3% 0,0% 1,0% -6,8% -16,4% 

Överavkastning 14,2% 15,3% 41,9% 30,7% 34,3% 

P-värde från T-test 0,22375 0,29118 0,341375 0,528216 0,5302 

Signifikans i.s i.s i.s i.s i.s 

σ Nyintroducerade företag 30,0% 37,8% 116,0% 129,3% 144,5% 

σ AFGX vid motsvarande mätpunkter 0,7% 2,7% 5,8% 22,3% 30,6% 

 
Tabell 9.13 
Konsumentvaror           

  Dag 1 Vecka 1 Månad 1 År 1 År 2 

Nyintroducerade företag 23,9% 22,5% 45,6% 47,2% 180,0% 

AFGX vid motsvarande mätpunkter 0,4% 0,3% -1,0% -1,7% -5,7% 

Överavkastning 23,5% 22,2% 46,7% 48,9% 185,7% 

P-värde från T-test 0,19495 0,20363 0,13153 0,19709 0,3678 

Signifikans i.s i.s i.s i.s i.s 

σ Nyintroducerade företag 46,4% 44,8% 77,3% 94,5% 544,7% 

σ AFGX vid motsvarande mätpunkter 0,8% 1,6% 4,8% 28,3% 38,6% 
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Tabell 9.14 
Media           

  Dag 1 Vecka 1 Månad 1 År 1 År 2 

Nyintroducerade företag -6,9% -2,9% -4,4% -12,7% -20,6% 

AFGX vid motsvarande mätpunkter 0,0% -1,9% -1,2% -1,6% -26,8% 

Överavkastning -6,9% -1,0% -3,2% -11,1% 6,2% 

P-värde från T-test 0,66317 0,9668 0,8877 0,7282 0,8745 

Signifikans i.s i.s i.s i.s i.s 

σ Nyintroducerade företag 32,9% 50,9% 47,4% 60,7% 71,3% 

σ AFGX vid motsvarande mätpunkter 0,7% 2,3% 6,4% 30,8% 36,8% 

 
Tabell 9.15 
Råvaror           

  Dag 1 Vecka 1 Månad 1 År 1 År 2 

Nyintroducerade företag 20,3% 50,5% 41,2% 24,0% 12,8% 

AFGX vid motsvarande mätpunkter -0,2% -0,5% 0,4% 11,2% 10,7% 

Överavkastning 20,5% 51,0% 40,8% 12,9% 2,0% 

P-värde från T-test 0,2815 0,0700 0,1207 0,7130 0,9497 

Signifikans i.s i.s i.s i.s i.s 

σ Nyintroducerade företag 71,0% 100,6% 95,6% 131,1% 116,5% 

σ AFGX vid motsvarande mätpunkter 0,8% 2,3% 3,7% 21,3% 39,7% 

 
Tabell 9.16 
Tjänster           

  Dag 1 Vecka 1 Månad 1 År 1 År 2 

Nyintroducerade företag 23,2% 19,8% 20,9% 51,1% 23,0% 

AFGX vid motsvarande mätpunkter 0,1% -0,2% 0,9% -1,5% -12,4% 

Överavkastning 23,1% 20,0% 20,0% 52,6% 35,4% 

P-värde från T-test 0,07505 0,13604 0,29953 0,18075 0,2173 

Signifikans i.s i.s i.s i.s i.s 

σ Nyintroducerade företag 57,8% 60,5% 88,3% 176,3% 128,2% 

σ AFGX vid motsvarande mätpunkter 1,3% 2,1% 4,1% 28,5% 27,2% 

 
  



Nyintroducerade företag på mindre handelsplatser – En studie om underprissättning och avkastning på AktieTorget, 
First North och NGM Equity  

Författare: Andreas Eklund, Eric Larsson, Hugo Tullberg  
 

 

71 

 

Fondkommissionärer 
 
Tabell 9.17 
Aktieinvest Fondkommission           

 
Dag 1 Vecka 1 Månad 1 År 1 År 2 

Nyintroducerade företag 15,34% 6,89% 20,36% -22,99% -57,06% 

AFGX vid motsvarande mätpunkter 0,25% -1,21% -2,71% -25,53% -28,77% 

Överavkastning 15,09% 8,10% 23,07% 2,55% -28,29% 

P-värde från T-test 0,4821 0,7464 0,4624 0,9279 0,2699 

Signifikans i.s i.s i.s i.s i.s 

σ Nyintroducerade företag 48,70% 57,94% 70,85% 63,97% 55,25% 

σ AFGX vid motsvarande mätpunkter 0,45% 3,66% 6,09% 15,97% 11,26% 

 
Tabell 9.18 
Banker           

 
Dag 1 Vecka 1 Månad 1 År 1 År 2 

Nyintroducerade företag 9,5% 13,1% 26,8% 17,9% 19,3% 

AFGX vid motsvarande mätpunkter -0,02% -0,12% 0,01% -5,16% -17,51% 

Överavkastning 9,55% 13,21% 26,74% 23,07% 36,86% 

P-värde från T-test 0,0525 0,0838 0,1635 0,2769 0,1832 

Signifikans i.s i.s i.s i.s i.s 

σ Nyintroducerade företag 20,0% 31,4% 80,1% 87,2% 112,8% 

σ AFGX vid motsvarande mätpunkter 1,2% 2,6% 5,0% 22,2% 29,8% 

 
Tabell 9.19 
E. Öhman Junior Fondkommission           

 
Dag 1 Vecka 1 Månad 1 År 1 År 2 

Nyintroducerade företag 4,2% 0,1% 0,4% -15,5% -38,3% 

AFGX vid motsvarande mätpunkter 0,0% 0,0% 0,2% -3,4% -11,5% 

Överavkastning 4,17% 0,15% 0,21% -12,10% -26,82% 

P-värde från T-test 0,4984 0,9773 0,9861 0,7310 0,3732 

Signifikans i.s i.s i.s i.s i.s 

σ Nyintroducerade företag 12,5% 10,7% 24,5% 68,4% 54,6% 

σ AFGX vid motsvarande mätpunkter 0,6% 1,5% 7,1% 30,2% 30,4% 
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Tabell 9.20 
Erik Penser Fondkommission, Tamm & 
Partner Fondkommission och SPF           

Dag 1 Vecka 1 Månad 1 År 1 År 2 

Nyintroducerade företag 12,4% 6,8% 6,0% -13,8% 161,0% 

AFGX vid motsvarande mätpunkter -0,3% 0,1% 1,5% -3,9% -11,6% 

Överavkastning 12,71% 6,62% 4,52% -9,82% 172,64% 

P-värde från T-test 0,2244 0,3725 0,5697 0,7584 0,4742 

Signifikans i.s i.s i.s i.s i.s 

σ Nyintroducerade företag 24,8% 18,1% 19,4% 76,9% 597,5% 

σ AFGX vid motsvarande mätpunkter 0,9% 2,4% 5,0% 26,7% 39,0% 

 
Tabell 9.21 
Mangold Fondkommission           

 
Dag 1 Vecka 1 Månad 1 År 1 År 2 

Nyintroducerade företag -7,1% -7,6% -12,1% 1,8% -24,1% 

AFGX vid motsvarande mätpunkter 0,2% 0,4% 1,7% -3,2% -24,6% 

Överavkastning -7,23% -8,03% -13,80% 5,01% 0,52% 

P-värde från T-test 0,4454 0,2819 0,2573 0,8934 0,9837 

Signifikans i.s i.s i.s i.s i.s 

σ Nyintroducerade företag 28,6% 22,1% 35,8% 111,5% 77,3% 

σ AFGX vid motsvarande mätpunkter 1,3% 2,0% 5,4% 30,2% 14,9% 

 
Tabell 9.22 
Thenberg & Kinde Fondkommission           

 
Dag 1 Vecka 1 Månad 1 År 1 År 2 

Nyintroducerade företag 22,7% 34,3% 23,6% 92,8% -7,1% 

AFGX vid motsvarande mätpunkter 0,2% -0,6% -2,3% -11,1% -15,6% 

Överavkastning 22,51% 34,87% 25,84% 103,84% 8,51% 

P-värde från T-test 0,2279 0,1769 0,3471 0,3031 0,8640 

Signifikans i.s i.s i.s i.s i.s 

σ Nyintroducerade företag 48,2% 65,7% 72,4% 262,8% 131,8% 

σ AFGX vid motsvarande mätpunkter 1,0% 1,2% 5,8% 33,0% 33,2% 
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Tabell 9.23 
Övriga           

  Dag 1 Vecka 1 Månad 1 År 1 År 2 

Nyintroducerade företag -7,1% -6,1% -16,4% -33,1% 25,5% 

AFGX vid motsvarande mätpunkter 0,0% 1,4% 1,7% 7,4% 9,7% 

Överavkastning -7,14% -7,56% -18,02% -40,47% 15,81% 

P-värde från T-test 0,6296 0,4100 0,1351 0,2094 0,8090 

Signifikans i.s i.s i.s i.s i.s 

σ Nyintroducerade företag 37,2% 22,6% 27,5% 73,9% 162,4% 

σ AFGX vid motsvarande mätpunkter 0,9% 1,0% 3,6% 24,0% 35,4% 

 
Tabell 9.24 Samtliga företag i studien med indelning i variabler. NGM betecknar NGM Equity, AT 
betecknar AktieTorget och FN betecknar First North. 

Företag Datum Handelsplats Bransch  
Okorrigerad 
teckningskurs Fondkommissionär 

AarhusKarlshamn 2005-09-29 FN Konsumentvaror 93,00 kr Bank 

Agellis Group 2007-12-07 FN Elektronik 15,00 kr Thenberg & Kinde 

Alltele 2007-03-01 FN Telekom 19,00 kr 
Mangold 
Fondkommission 

AlphaHelix Molecular Diagnostics 2006-09-15 AT Hälsovård 13,70 kr 
Mangold 
Fondkommission 

Altero 2005-10-21 AT Industri 10,00 kr Ingen 

Amhult 2  2005-05-16 AT Finans 20,00 kr Ingen 

Aqeri Holding 2005-04-25 FN Elektronik 3,00 kr Remium 

Aqualiv  

2007-03-15 AT Industri 2,15 kr Ingen 

Arena Personal 2006-12-04 NGM Tjänster 1,00 kr Övriga 

Au Holding  2005-12-28 AT Råvaror 1,85 kr Ingen 

Avega Group 2007-11-01 FN IT 18,00 kr Remium 

Avonova i Sverige 2005-11-29 AT Hälsovård 3,50 kr Ingen 

Bahnhof 2007-12-19 AT IT 9,00 kr Ingen 

Benchmark Oil & Gas 2006-06-12 NGM Råvaror 5,25 kr Övriga 

Biometron  2005-12-20 AT Industri 5,00 kr Ingen 

Biosensor Applications Sweden  2006-06-22 AT Elektronik 0,20 kr Ingen 

Björn Borg 2004-12-20 FN Konsumentvaror 68,00 kr Övriga 

Black Earth Farming 2007-12-28 FN Konsumentvaror 50,00 kr 
E. Öhman J:or 
Fondkommission 

Borevind  2006-01-13 AT Finans 5,00 kr Ingen 

Catering Please 2007-08-07 AT Konsumentvaror 2,00 kr Ingen 

CellpointConnect 2004-06-03 AT Telekom 17,65 kr Ingen 

Central Asia Gold 2005-03-29 NGM Råvaror 0,48 kr Thenberg & Kinde 

Chemel 2005-12-21 NGM Elektronik 11,00 kr Övriga 

Clean Tech East Holding 2004-12-10 AT Råvaror 3,00 kr Ingen 
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C-RAD 
2007-07-23 

AT Hälsovård 8,20 kr 
Aktieinvest 
Fondkommission 

Creative Antibiotics 2004-02-12 AT Hälsovård 11,00 kr Ingen 

CybAero 2007-06-13 FN Industri 14,00 kr 
Mangold 
Fondkommission 

Dannemora Mineral 2007-05-25 FN Industri 61,00 kr 
E. Öhman J:or 
Fondkommission 

Devicom 
2007-06-29 

AT Telekom 5,00 kr 
Aktieinvest 
Fondkommission 

Diadrom 2007-06-01 FN IT 7,25 kr Thenberg & Kinde 

Dibs 2007-06-18 FN Tjänster 36,00 kr Bank 

Done Management & Systems 2007-06-19 FN Media 11,50 kr Bank 

Drillcon 2006-08-07 FN Råvaror 2,80 kr Thenberg & Kinde 

DTG Sweden 2007-12-14 FN Tjänster 4,50 kr Övriga 

Electra Gruppen 2006-05-04 FN IT 50,00 kr Bank 

Empire 2005-04-18 AT Tjänster 3,60 kr Ingen 

Endomines 2007-06-19 FN Råvaror 13,00 kr Övriga 

Enjoy Group  

2007-05-22 
AT Industri 6,30 kr 

Aktieinvest 
Fondkommission 

EOS Russia 2007-06-25 FN Finans 108,50 kr Bank 

Eurocine Vaccines  2006-12-12 AT Hälsovård 4,80 kr Bank 

Eurocon Consulting  2007-12-14 AT Tjänster 1,77 kr 
Mangold 
Fondkommission 

Eurovip Group 2004-06-14 AT Tjänster 0,90 kr Ingen 

Followit Holding  2005-01-21 AT Elektronik 0,22 kr Ingen 

Fragus Group  2005-12-22 AT Finans 3,45 kr Ingen 

Fundior  2007-12-07 AT Finans 9,00 kr Thenberg & Kinde 

Generic Sweden  2006-11-30 NGM IT 6,00 kr Övriga 

Genline 2004-12-02 AT Media 3,00 kr Remium 

Gexco 2004-02-23 NGM Råvaror 0,45 kr Övriga 

Global Gaming Factory X  2005-11-29 AT Industri 2,50 kr Ingen 

GuideLine Technology 2005-12-15 NGM Elektronik 3,00 kr Övriga 

Gymgrossisten Nordic 2006-12-07 FN IT 22,00 kr Bank 

Hammar Invest 2007-03-07 AT Industri 0,75 kr Ingen 

Heart of Brands  

2007-05-14 AT Konsumentvaror 2,00 kr Ingen 

HomeMaid 2005-11-14 AT Tjänster 2,30 kr Ingen 

ICT Sweden Holding  

2007-05-31 AT Finans 0,45 kr Ingen 

Insplanet 2006-06-07 FN Finans 16,00 kr Bank 

Intius  2005-12-29 AT IT 1,00 kr Ingen 

James Concepts 2007-11-20 AT Tjänster 2,60 kr Ingen 

Jello 2005-12-15 AT IT 1,33 kr Ingen 

Kopparberg Mineral 

2007-02-22 AT Råvaror 0,75 kr Ingen 

Lappland Goldminers 2004-06-07 FN Råvaror 30,00 kr Bank 

Lovisagruvan 2007-11-14 AT Industri 25,00 kr Ingen 
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Lucent Oil  2005-06-21 AT Råvaror 2,00 kr Ingen 

Maxpeak  2006-10-18 AT Konsumentvaror 20,00 kr Ingen 

Mediaprovider Scandinavia 2006-11-13 FN Media 7,20 kr Thenberg & Kinde 

MedicPen  2006-12-11 AT Hälsovård 3,75 kr Ingen 

Melker Schörling 2006-09-05 FN Finans 93,19 kr Bank 

Miris Holding  2006-06-22 AT Elektronik 2,61 kr Ingen 

Mobispine 2007-07-18 AT Telekom 0,75 kr Ingen 

MyScoop 2007-12-12 AT Media 2,00 kr 
Aktieinvest 
Fondkommission 

Mähler International  2005-12-12 AT Industri 2,60 kr Ingen 

NAXS Nordic Access Buyout Fund 2007-05-14 FN Finans 40,00 kr 
E. Öhman J:or 
Fondkommission 

NCS Nordic Camping & Sports AB  2006-11-08 AT Tjänster 4,60 kr Ingen 

New Nordic Healthbrands 2007-01-23 FN Hälsovård 56,00 kr 
Mangold 
Fondkommission 

Nordic Mines 2006-12-15 FN Råvaror 25,00 kr Bank 

Novus Group International  

2007-06-01 AT Tjänster 3,70 kr Ingen 

OddMolly International 2007-06-18 FN Konsumentvaror 40,00 kr Bank 

Panaxia Security 2006-07-19 NGM Tjänster 30,00 kr 
Mangold 
Fondkommission 

Polyplank 2005-12-30 NGM Tjänster 1,10 kr Övriga 

PSI Spelinvest 2007-06-12 FN Tjänster 1,60 kr Övriga 

PV Enterprise Sweden 2006-12-19 FN Industri 7,60 kr Thenberg & Kinde 

Railcare Group 
2007-10-08 

AT Industri 0,13 kr 
Mangold 
Fondkommission 

Redbet Holding 2006-07-14 FN Tjänster 65,00 kr 
Mangold 
Fondkommission 

Relation & Brand  2006-07-31 AT Media 4,85 kr Ingen 

Resurs CNC 2007-06-07 FN Tjänster 11,50 kr Bank 

RFIG  2006-12-04 AT Telekom 0,50 kr Ingen 

SBC (Sveriges 
Bostadsrättscentrum)  2006-02-27 AT Tjänster 25,00 kr Ingen 

Scirocco  2006-12-07 AT Elektronik 3,00 kr 
Aktieinvest 
Fondkommission 

Seanet Maritime 
Communications 2007-06-28 FN Elektronik 6,25 kr Övriga 

Servage 2005-06-29 NGM IT 10,00 kr Övriga 

SJR 2007-03-06 FN Finans 34,00 kr Bank 

Star Vault 2007-09-28 AT Tjänster 1,20 kr Ingen 

Stormfågeln 2005-12-28 AT Industri 0,70 kr Ingen 

Swede Resources  2005-12-21 AT Råvaror 10,00 kr Ingen 

Swedol 2006-06-12 FN Konsumentvaror 20,00 kr Remium 

Svensk Internetrekrytering 2006-10-12 FN Tjänster 12,00 kr Bank 

Svenska Capital Oil 2007-06-12 FN Råvaror 2,40 kr Övriga 

Tethys Oil 2004-04-06 FN Råvaror 26,00 kr Bank 
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Towork 2007-11-12 AT Tjänster 6,00 kr 
Aktieinvest 
Fondkommission 

TracTechnology  2005-12-30 AT Elektronik 4,30 kr Ingen 

Transferator AB  

2007-03-15 AT IT 0,13 kr Ingen 

TravelPartner 2006-07-06 FN Tjänster 13,50 kr 
Mangold 
Fondkommission 

Trimera  2005-07-04 AT Industri 2,30 kr Ingen 

Ulyss  2007-05-02 AT Finans 1,50 kr Ingen 

Unlimited Travel Group 2006-12-15 FN Tjänster 14,00 kr 
Mangold 
Fondkommission 

Varyag Resources 2006-08-28 FN Finans 50,00 kr Bank 

Water Jet Sweden 2007-07-06 AT Industri 42,00 kr Ingen 

Wayfinder Systems 2005-10-21 NGM Elektronik 49,00 kr 
E. Öhman J:or 
Fondkommission 

West International 2007-10-26 FN Elektronik 7,00 kr Thenberg & Kinde 

Wiking Mineral  2006-05-15 AT Råvaror 3,00 kr Ingen 

Vinovo 2007-10-22 FN Finans 45,00 kr Bank 

VitaNova 2004-06-10 AT Finans 0,13 kr Ingen 

VKG Energy Services 2006-03-01 FN Industri 5,00 kr Remium 

XRF  2007-06-11 AT IT 4,90 kr Ingen 

Xtranet Gruppen i Sthm  2005-12-30 AT IT 0,40 kr Ingen 
 

 
Tabell 9.25 Avkastning för samtliga företag i studien och för AFGX vid motsvarande mätpunkter, 
avrundat till närmaste heltal. 

Avkastning för nyintroducerade 
företag   

Avkastning för AFGX vid motsvarande 
mätpunkter   

Företag 
Korrigerad 
teckningskurs 

Dag 
1 

Vecka 
1 

Månad 
1 År 1 År 2 Dag 1 Vecka 1 Månad 1 År 1 År 2 

AarhusKarlshamn 93,00 kr 52% 53% 63% 115% 62% 0% 1% -3% 21% 37% 

Agellis Group 11,57 kr -38% -51% -44% -94% -100% 1% -1% -9% -42% -13% 

Alltele 18,70 kr -70% -23% -40% -32% -55% -1% 0% 4% -17% -42% 

AlphaHelix Molecular 
Diagnostics 11,27 kr 2% -2% -10% -31% -65% 0% 1% 5% 10% -19% 

Altero  10,00 kr 5% -5% -43% -70% -51% 0% 0% 7% 32% 38% 

Amhult 2  20,00 kr -3% -8% -4% 0% 8% 0% 1% 5% 36% 65% 

Aqeri Holding 81,37 kr 37% 25% 53% 23% 24% 0% -3% 0% 41% 64% 

Aqualiv  1,64 kr 40% 28% 16% -50% -87% 2% 5% 10% -19% -41% 

Arena Personal 5,25 kr 27% 24% 34% 25% 5% 1% 3% 7% 1% -38% 

Au Holding  1,77 kr -76% -52% -64% -78% -85% 0% 1% 0% 20% 13% 

Avega Group 18,00 kr 8% 2% -2% -29% -18% -1% -2% -6% -42% -20% 

Avonova i Sverige 3,50 kr 3% 11% 11% -13% -47% 0% 1% 6% 20% 21% 

Bahnhof 9,00 kr 0% -31% -11% -40% 62% 0% 1% -10% -35% -11% 

Benchmark Oil & Gas 11,48 kr -16% -2% -24% -75% -76% -1% 0% 4% 31% 1% 

Biometron  4,72 kr 10% 50% 9% -40% -79% 0% 1% 0% 21% 13% 
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Biosensor Applications 
Sweden  0,16 kr 6% 444% 300% 369% 231% 0% 0% -1% 30% -1% 

Björn Borg 4,25 kr -3% -7% -9% 137% 1514% 1% 1% 2% 37% 66% 

Black Earth Farming 50,00 kr 0% 1% 13% -62% -52% 1% -2% -11% -36% -12% 

Borevind  1,52 kr 
230

% 177% 345% 799% 452% -1% -3% -1% 20% 2% 

Catering Please 2,00 kr -10% -15% 0% -42% -84% 1% 0% -3% -24% -25% 

CellpointConnect 13,91 kr 36% 26% -34% 12% -71% 2% 2% 2% 14% 46% 

Central Asia Gold 96,00 kr 46% 42% 25% 256% 304% 0% 0% -1% 42% 62% 

Chemel 9,96 kr -14% -19% -26% -55% -68% 0% 2% 0% 21% 15% 

Clean Tech East Holding 1,43 kr 
142

% 170% 149% 376% 46% 0% 0% 2% 34% 59% 

C-RAD 7,43 kr 83% 40% 46% 82% 55% 1% -5% -7% -29% -31% 

Creative Antibiotics 5,65 kr 9% 14% -10% -28% 6% -1% 0% 0% 6% 40% 

CybAero 12,17 kr -27% -27% -27% -80% -93% 0% 2% 5% -23% -34% 

Dannemora Mineral 61,00 kr 5% -2% -5% -3% -75% 0% 1% -2% -20% -37% 

Devicom 5,00 kr -2% -19% -23% -54% -71% 0% 1% -3% -29% -34% 

Diadrom 7,25 kr 
119

% 89% 93% 10% -60% 1% -3% -2% -20% -36% 

Dibs 36,00 kr 14% 10% 2% 14% 30% 1% -2% 1% -25% -36% 

Done Management & 
Systems 11,50 kr -10% -18% -18% -54% -48% -1% -3% 1% -26% -36% 

Drillcon 2,80 kr 9% 59% 28% 96% 20% -1% -1% 5% 26% -25% 

DTG Sweden 4,50 kr 0% -1% -4% -100% -100% 0% -3% -8% -38% -13% 

Electra Gruppen 50,00 kr 14% 6% 13% 43% -4% 0% 1% -8% 18% -5% 

Empire 3,60 kr 14% 42% 47% 289% 292% -1% 0% 0% 39% 65% 

Endomines 13,00 kr -2% -3% -10% -47% -49% -1% -3% 1% -26% -36% 

Enjoy Group  5,76 kr 54% 98% 135% 30% -74% 0% 1% -1% -18% -37% 

EOS Russia 108,50 kr -2% -5% -2% -26% -73% 0% 1% 0% -26% -35% 

Eurocine Vaccines  4,21 kr 26% 96% 325% 323% 358% 1% 2% 5% 1% -38% 

Eurocon Consulting  1,77 kr -1% -21% -10% -42% -15% 0% -3% -8% -38% -13% 

Eurovip Group 9,00 kr 44% -52% -58% 6% -23% -1% -1% -2% 15% 35% 

Followit Holding  0,15 kr 23% 16% 30% 98% 234% 0% 1% 6% 35% 71% 

Fragus Group  3,45 kr 45% 52% 71% 65% 117% 0% 1% 0% 21% 15% 

Fundior  9,00 kr 2% -1% -38% -100% -99% 1% -1% -9% -42% -13% 

Generic Sweden  30,00 kr 1% -7% -6% -62% -85% -1% 0% 5% 2% -39% 

Genline 2,89 kr 33% 67% 67% 67% 100% 1% -1% -2% 31% 52% 

Gexco 31,37 kr -44% -13% -27% -62% 31% 0% 0% -4% 6% 44% 

Global Gaming Factory X  2,50 kr 
100

% 112% 60% -78% -92% 0% 1% 6% 20% 21% 

GuideLine Technology 2,64 kr 38% 13% 0% 3% 354% 0% 1% 4% 22% 18% 

Gymgrossisten Nordic 22,00 kr 13% 20% 14% 18% 50% 1% 3% 5% 3% -41% 

Hammar Invest 0,75 kr 7% -9% -12% -49% -88% 1% 2% 7% -19% -45% 

Heart of Brands  1,67 kr 117 95% 202% 107% -78% 1% 2% 3% -17% -37% 
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HomeMaid 1,75 kr -12% 82% 67% 75% 97% 0% 1% 4% 24% 24% 

ICT Sweden Holding  0,45 kr 44% 78% 78% 267% 87% 1% 1% 0% -19% -37% 

Insplanet 16,00 kr 1% -10% -6% 29% -34% -2% -7% 1% 26% 1% 

Intius  1,00 kr -29% -13% -28% -91% -92% 1% 2% 1% 20% 13% 

James Concepts 2,60 kr 17% 17% -2% 4% 4% 1% 1% 1% -42% -11% 

Jello 0,35 kr 11% 43% -6% -23% -57% 0% 1% 4% 22% 18% 

Kopparberg Mineral  0,64 kr -20% -28% 47% -76% -87% 0% -4% 1% -22% -45% 

Lappland Goldminers 5,78 kr -22% -25% -17% 26% 232% 1% 0% -2% 13% 40% 

Lovisagruvan 25,00 kr 0% -20% -30% -62% 11% 0% -4% -1% -40% -14% 

Lucent Oil  0,98 kr 
193

% 228% 185% -37% -15% 1% 0% 4% 21% 57% 

Maxpeak  15,44 kr -25% -30% -35% -86% -98% 1% 2% 1% -1% -40% 

Mediaprovider 
Scandinavia 5,41 kr -6% -6% -8% -34% -58% 1% 0% 2% 1% -40% 

MedicPen  3,75 kr -15% -19% 6% -16% -63% 1% 3% 5% 3% -36% 

Melker Schörling 93,19 kr 5% 7% 6% 30% 3% 0% -2% 4% 14% -18% 

Miris Holding  2,07 kr 19% -4% -2% 241% 60% 0% 0% -1% 30% -1% 

Mobispine 0,75 kr -31% -33% -40% -25% -56% -1% -2% -11% -31% -34% 

MyScoop 2,00 kr -58% -73% -65% -77% -77% 0% -5% -12% -39% -16% 

Mähler International  2,60 kr 38% 38% 50% 54% 150% 0% 0% 4% 21% 21% 

NAXS Nordic Access 
Buyout Fund 40,00 kr -1% -1% -7% -23% -47% 1% 2% 3% -17% -37% 

NCS Nordic Camping & 
Sports AB  3,98 kr 55% 59% 74% 57% 23% 0% -1% -1% 2% -37% 

New Nordic 
Healthbrands 56,00 kr -3% -19% -26% -81% -82% 0% -1% 3% -22% -45% 

Nordic Mines 23,40 kr 2% 0% -6% 7% -56% 1% 0% 4% -3% -40% 

Novus Group 
International  2,91 kr 9% -18% -19% -66% -64% 1% -3% -2% -32% -35% 

OddMolly International 40,00 kr 50% 70% 108% 69% 86% 1% -2% 1% -25% -36% 

Panaxia Security 0,55 kr 15% 39% 78% 297% 140% 3% 4% 9% 39% -4% 

Polyplank 1,10 kr 64% 40% 4% -36% -75% -1% 1% 0% 20% 13% 

PSI Spelinvest 1,27 kr -52% -39% -53% -93% -96% -1% 2% 4% -23% -34% 

PV Enterprise Sweden 7,60 kr 50% 154% 163% 673% -18% -1% 0% 4% -6% -39% 

Railcare Group 26,00 kr 38% 23% 8% -23% -55% 0% 0% -7% -44% -26% 

Redbet Holding 13,00 kr -22% -25% -47% -12% 88% -2% 0% 3% 35% -11% 

Relation & Brand  4,85 kr 5% 16% 3% 34% 3% -1% -1% 4% 25% -10% 

Resurs CNC 11,50 kr -17% -13% -25% -67% -76% -3% -2% 0% -22% -37% 

RFIG  0,48 kr -11% -15% -5% -65% -90% 1% 3% 7% 1% -38% 

SBC (Sveriges 
Bostadsrättscentrum)  24,60 kr 

252
% 247% 368% 688% 404% 1% 0% 4% 17% -2% 

Scirocco  2,76 kr 13% 3% 46% -60% -83% 1% 3% 5% 3% -41% 

Seanet Maritime 
Communications 0,33 kr -7% -13% -19% -70% -73% 1% 3% -2% -28% -35% 



Nyintroducerade företag på mindre handelsplatser – En studie om underprissättning och avkastning på AktieTorget, 
First North och NGM Equity  

Författare: Andreas Eklund, Eric Larsson, Hugo Tullberg  
 

 

79 

Servage 9,95 kr 45% 30% 35% 120% 108% 1% 2% 6% 23% 57% 

SJR 34,00 kr 19% 14% 13% -11% -49% 0% 4% 7% -18% -44% 

Star Vault 1,09 kr 50% 17% -35% 70% 98% 1% 2% -2% -29% -23% 

Stormfågeln 0,62 kr 
331

% 750% 491% 
1143

% 368% 0% 1% 0% 20% 13% 

Swede Resources  4,00 kr 15% 275% 290% 62% -51% 0% 2% 0% 21% 15% 

Swedol 20,00 kr 11% 13% 23% 140% 90% -1% 0% 4% 31% 1% 

Svensk 
Internetrekrytering 12,00 kr 30% 42% 71% -38% -85% 2% 2% 1% 13% -41% 

Svenska Capital Oil 2,10 kr 1% 1% 33% -12% -82% -1% 2% 4% -23% -34% 

Tethys Oil 8,67 kr -12% -12% -30% -47% 81% 0% 0% -4% 8% 50% 

Towork 3,86 kr 2% -8% -18% -60% -92% 0% -2% 1% -40% -14% 

TracTechnology 2,86 kr 75% 56% 23% -10% 56% -1% 1% 0% 20% 13% 

Transferator AB  0,10 kr 61% 192% 111% -70% 11% 2% 5% 10% -19% -41% 

TravelPartner 13,50 kr 4% -8% -37% -43% -75% 1% -1% 0% 29% -12% 

Trimera  2,30 kr 41% 100% 41% 90% 74% 0% 1% 5% 23% 57% 

Ulyss  1,50 kr 26% 13% -1% 39% -50% 0% -2% 2% -19% -39% 

Unlimited Travel Group 14,00 kr -9% -13% -9% 64% -28% 1% 0% 4% -3% -40% 

Varyag Resources 46,26 kr 7% 12% 3% 4% -23% 0% 3% 6% 16% -10% 

Water Jet Sweden 42,00 kr 33% 19% 26% 42% -5% 0% 2% -6% -31% -36% 

Wayfinder Systems 45,44 kr -8% -13% -33% -83% -74% 0% 0% 7% 32% 38% 

West International 7,00 kr -1% -11% -31% -66% -45% 0% 0% -9% -46% -21% 

Wiking Mineral 3,00 kr 90% 117% 38% -29% -19% -2% -7% -8% 19% -2% 

Vinovo 45,00 kr 0% 0% -3% -49% -69% -2% 0% -10% -41% -20% 

VitaNova 25,74 kr 8% 8% -23% -69% -38% 0% 0% -3% 14% 37% 

VKG Energy Services 5,00 kr 46% 39% 74% 754% -50% 1% 1% 6% 16% -3% 

XRF  4,79 kr 33% 124% 349% 372% 151% 1% 3% 3% -23% -33% 

Xtranet Gruppen i Sthm  0,40 kr 
150

% 270% 258% 60% -13% -1% 1% 0% 20% 13% 
 

 


