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Sammanfattning 
 
Examensarbetets titel: Maktbolag med problem 
 
Seminariedatum: 3 juni 2011 
 
Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng 
 
Författare: William Bergström, Hugo Åkerman 
 
Handledare: Tore Eriksson 
 
Fem Nyckelord: Substansrabatt, investmentbolag, aktieägarvärde, ägarstruktur, utdelningar 

Syfte: Kan investmentbolag genom en offensiv strategi minska substansrabatten och skapa 
aktieägarvärde? 
 
Metod: Studien bygger på en fallstudie av nio investmentbolag under perioden 2000-2010. 
Genom kvantitativ och deduktiv metod ämnar vi besvara våra frågeställningar och förkasta eller 
bekräfta våra hypoteser. 
 
Teoretiska Perspektiv: I avsnittet presenteras teorier framtagna av forskare i försöket att 
förklara orsakerna till substansrabattens existens. Teorierna är hämtade från ett brett 
internationellt underlag.  Föreslagna åtgärder från forskarna för att minska rabatten 
presenteras även i detta avsnitt. 
 
Empiri: Genom kvantitativ data av substansrabattens utveckling under perioden 2000-2010 
hos företagen Investor, Industrivärden, Ratos, Öresund, Kinnevik, Svolder, Lundbergs, Latour 
och Bure Equity ämnas kopplingar till teorin och empirin lyftas fram. Empiriska studier har 
även gjorts på totalavkastning, utdelningar, inlösen och återköp, andel onoterade innehav och 
ägarstruktur. 
 
Resultat: Utfallet av förestående analys är att vi kan bekräfta att investmentbolag kan minska 
substansrabatten och öka aktieägarvärdet genom att följa en offensiv strategi byggd på höga 
utdelningar, återköp av aktier och inlösenprogram. Ökad transparens och tydliga budskap till 
aktieägarna om att bolagen skapar aktieägarvärde bedömer vi också som viktiga faktorer. 
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Abstract 
 
Title: Closed- end funds with problems 
 
Date of seminar: June 3 2011 
 
Course: FEKK01, Bachelor thesis in business administration, 15 ECTS 
 
Authors: William Bergström, Hugo Åkerman 
 
Advisor: Tore Eriksson 
 
5 Key Words: Closed- end fund discount, investment company, shareholder value, ownership 
structure, dividends 

Purpose:Is it possible for closed- end funds, through an offensive strategy, to reduce the closed- 
end fund discount and create shareholder value?  
 
Methodology: We have performed a case study on nine Swedish closed- end funds ranging 
between 2000- 2010. We aim to answer our question formulations and discard or confirm our 
hypothesis through quantitative and deductive methods.  . 
 
Theory: In the chapter we present theories brought forward by scholars with the intention of 
explaining the existence of the closed- end fund discount. The theories are collected from a 
broad range of international foundation. Suggested measures used to reduce the discount are 
also presented in this chapter.    
 
Empirical foundation: We aim to lift forward links to the theory and the empirical foundation 
through quantitative data of the discount’s development during the period 2000- 2010 among 
our case study companies Investor, Industrivärden, Ratos, Öresund, Kinnevik, Svolder, 
Lundbergs, Latour and Bure Equity. Empirical studies have also been performed on the total 
return, dividends, share buyback, share redemption, ownership structure and unlisted holdings. 
 

Conclusions: We have concluded that the Swedish closed- end funds can reduce the discount 
and increase shareholder value by following an offensive strategy built on high dividend 
payouts, share redemption and share buybacks. Increased transparency and a clear message to 
the shareholders about the closed- end fund’s value creating activities are also important factors 
to consider.  
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1. Introduktion 
 
 
Kapitlets syfte är att ge läsaren en grundläggande förståelse för det valda ämnet och varför det 
fortfarande är aktuellt. Förhoppningen är att läsaren ska få upp ett intresse för debatten och 
förstå syftet med studien och vårt metodval. 
 
1.1 Inledning 
 
Investmentbolag skiljer sig ifrån traditionella företag då de inte bedriver någon operationell 
verksamhet utan endast hanterar kapital. Den primära funktionen för bolagen är att förse andra 
företag med kapital. För investerare skapar de aktieägarvärde genom att erbjuda en 
diversifierad portfölj som den enskilda investeraren skulle haft svårt att sätta ihop själv. De 
svenska investmentbolagen kännetecknas även av att de kontrollerar en stor mängd makt och 
kapital i svenska företag. (von Essen 1997: 9) 
 
Många av dessa bolag har under lång tid brottats med ett ständigt problem; den så kallade 
substansrabatten. Rabatten innebär att investmentbolagets aktiekurs handlas till ett lägre värde 
än marknadsvärdet på dess tillgångar minus skulder. För investerare innebär substansrabatten 
att de kan köpa aktier till ett rabatterat pris. Trots att det kan verka förmånligt för investerare, 
är fallet inte alltid så.  
 
Under årens lopp har en rad olika förklaringar föreslagits som svar på rabattens uppkomst. 
Några exempel på dessa förklaringar är; ledningens och styrelsens ersättning, låg likviditet på 
börsen, administrativa utgifter, dålig transparens, agent kostnader, onoterade innehav, 
ineffektivitet och den så kallade ”maktfaktorn”. Denna rabatt kan således ha flera olika orsaker 
och vi ämnar undersöka de förslagna teorierna kring rabattens uppkomst. Primärt fokus ligger i 
att undersöka om det finns några aktiva åtgärder bolagen kan vidtag för att minska rabatten. 
Trots att problemet med rabatten har funnits under en lång tid är problem i allra högsta grad 
fortfarande aktuellt.  
( aktiespararna, 20110118) 
 
“Misstroendet mot Investor och vd Börje Ekholm har precis som bolagets substansrabatt ökat i en 
takt som skulle få vilken företagsledning som helst att blekna.”  
(Veckans Affärer, 20110420)  
 
I början av år 2010 övervägde Investors ledning, med VD Börje Ekholm och ordförande Jacob 
Wallenberg i spetsen, att dela upp bolaget i två separata börsbolag. Tanken var att skapa ett 
bolag för noterade innehav och ett bolag för de onoterade innehaven. Den bakomliggande 
anledningen till denna radikala strategiförändring skulle vara att öka transparensen, förenkla 
strukturen och minska substansrabatten. I slutändan fick ledningen kalla fötter och satsar i 
dagsläget istället på en strategi som går ut på att avveckla tradingen, minska Investor Growth 
Capital (IGC)samt krympa personalstyrkan. Börje Ekholm påpekar att en delning av bolaget 
skulle innebära förlorad flexibilitet och en styckning skulle även medföra negativa 
skatteeffekter för aktieägarna (Affärsvärlden, 20110412). Målet med den nya strategin är att 
minska de administrativa kostnaderna, göra verksamheten mer lättförståelig och minska 
substansrabatten.  
 
Pratt’s (1966) analys av substansrabatten i Investmentbolag har inspirerat decennier av 
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forskning till att första varför dessa bolag ofta handlas till rabatter på 10 % eller mera av 
nettoandelsvärdet. 
 
Luxonen är ett annat mindre känt investmentbolag som i ett pressmeddelande (20110415) 
annonserade att bolaget nu ämnar avveckla sig självt. Beslutet beskrivs som en följd av den 
höga substansrabatten som länge plågat bolaget. Trots upprepade kraftansträngningar har de 
misslyckats med att få bukt på rabatten. Bolagets alla tillgångar ska säljas och delas ut till 
aktieägarna. Beslutet togs emot med glädje av Stockholmsbörsen som gjorde att aktien steg med 
mer än 20 %.  
( Dagens Industri, 20110415) 
 
De svenska investmentbolagen styrs av långsiktiga intressen och spelar en viktig roll i en 
industrination som Sverige. Problemet med substansrabatten har gjort att allt fler 
investmentbolag, precis som Luxonen har likviderats eller blivit uppköpta. Denna utveckling 
kan i framtiden utgöra ett hot mot den svenska ekonomin. Då avvecklingen av svenska 
investmentbolag ökar, finns risken att utländska investerare med mer kortsiktiga intressen 
istället tar över investmentbolagens viktiga roll. (Eriksson, Tore, 20110421) 
För att värna om de svenska investmentbolagen och den Svenska ekonomin ämnar vi därför 
undersöka vilka aktiva åtgärder bolagen kan ta för att minska substansrabatten.  
Målet är att presentera en utformad strategi som bolagen kan följa.   
 
 

 
1.2 Bakgrund 
 
Det var i slutet av 1920-talets globala lågkonjunktur som historien bakom de svenska 
investmentbolagen tar vid. Följderna av den världsomfattande krisen blev att affärsbankerna 
tog över aktier i stora, svenska industribolag som hade fått problem med likviditet och behövde 
kapital. Enligt svensk lag fick banker dock inte inneha aktier i andra rörelser. Det var till följd av 
de rådande lagarna som förvaltningsbolag skapades där aktieägare kunde teckna aktier till goda 
villkor. (Bojesson, Erkan, Stam, Svensson, 2009) 
Många andra investmentbolag har sin grund i familjeägda förvaltningsbolag. Dessa bolag har 
uppnått investmentbolagsstatus genom att bredda ägarkretsen och diversifiera 
portföljinnehaven. Lundbergs och Kinnevik är två exempel på framstående investmentbolag 
som kom till på det beskrivna viset. I flera av dessa bolag har huvudägarna stor makt och 
utrymmet för småsparare att påverka bolagens beslut är liten. (von Essen, 1997) 
 
Under åren som gått har antalet investmentbolag i Sverige har minskat markant. Kring år 1970-
1980 fanns det uppemot 30 noterade investmentbolag på Stockholmsbörsen, idag finns endast 
ett tiotal kvar. (Munch, Boman, aktiemarknadsnämndens utlåtande 1999). Förklaringen till den 
negativa utvecklingen ligger delvis i det faktum att många av de avvecklade bolagen hade 
handlats till rabatt under lång tid. På grund av rabatten blev dessa bolag attraktiva uppköps- 
och likvideringsobjekt. För en investerare kan det vara attraktivt att köpa ett investmentbolag 
som handlas till en betydande rabatt för att sedan stycka upp bolaget och sälja de enskilda 
delarna till ett högre pris. Vinsten vid en sådan manöver motsvarar vanligtvis substansrabatten. 
Detta förutsätter att man kan ta kontroll över bolaget utan att betala en kontrollpremie. 
(aktiespararna, 20110412) 
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1.3 Problemdiskussion 
 
Många av investmentbolagen har under perioder värderats till en rabatt, endast i ett fåtal fall 
har aktien handlats till en premie. Trots att problemet med rabatten har förekommit i snart 50 
år saknas en bekräftad teori om orsaken till dess existens. I grunden handlar substansrabatten 
om ett generellt misstroende mot hur bolagen förvaltar aktieägarnas investeringar. Det råder en 
osäkerhet kring om huruvida investmentbolagen verkligen ger en högre avkastning än börsen. 
(Bederoff, Jill, 2011)  
 

Substansrabatten skapar allvarliga problem för investmentbolagen då storleken på rabatten 
försvårar bolagens förmåga till kapitalanskaffning. Svårigheten att anskaffa nytt kapital beror på 
att en nyemission blir svår att genomföra, eftersom aktien handlas under sitt substansvärde. Att 
tillfråga aktieägarna om kapital i en nyemission blir svårt eftersom upp till en tredjedel av deras 
pengar går till spillo vid en substansrabatt om ca 30 procent. (Affärsvärlden, 20110518) 
Möjligheten för investmentbolaget att finansiera ett uppköp genom att gå till börsen begränsas 
därmed. 
Om emissionen genomförs till börsvärdet får investmentbolaget in mindre pengar. 
Sammanfattningsvis kan sägas att desto större rabatt aktien handlas till desto mer försvagas 
investmentbolagens köpkraft. 
 
De direkt negativa effekterna av substansrabatten gör att många investmentbolag jobbar för att 
minska rabatten. Åtgärder som inlösen av aktier och kraftiga utdelningar är de vanligast 
förekommande. 
(aktiespararna, 20071115) 
 
Problemet med substansrabatten är inte utmärkande för de svenska företagen utan snarare ett 
ständig återkommande bekymmer på världens marknader. Det som är speciellt för just Sverige 
är ägarstrukturen på den svenska börsen. Oftast är det ett fåtal personer som är de 
dominerande ägarna i investmentbolaget och som utövar ett stort inflytande. 
Investmentbolagens sammanlagda innehav motsvarar cirka en tredjedel av Stockholmsbörsens 
totala värde. Det är med andra ord en liten klick människor som äger och kontrollerar en stor 
del av börsens tillgångar. Sverige har en unik aktieägarfördelning med röststarka A-aktier och 
mindre röststarka B- aktier. Vanligtvis har de kontrollerande ägarna i investmentbolagen ett 
oproportionerligt antal röststarka aktier i förhållande till kapitalinsatsen. Systemet bidrar till att 
makten hos denna klick människor förstärks ytterligare.(Holmén & Högfeldt, 2004) 
 
 
De faktorer som ska ingå i analysen är i synnerhet utdelningar, återköpsprogram, 
inlösenprogram, ägarstruktur, andel onoterade innehav och totalavkastning. 
Vi ska härleda hur företagen själva kan påverka rabatten genom olika strategier. Finner vi att 
investmentbolagen inte själva kan aktivt påverka substansrabatten ska vi finna förklaringar till 
varför det inte är möjligt. Förhoppningsvis ska det bringa klarhet till problemet med rabatten 
och varför den inte upphör att existera. 
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1.4 Problemformulering 
 
Ur problemdiskussion utformas följande frågeställningar:  

 Vad är orsaken till den förekommande substansrabatten i investmentbolag? 
 Kan investmentbolagen genom aktiva åtgärder minska rabatten? 
 Hur har rabatten varierat i de olika bolagen under en tio års period? 
 Kan investmentbolagen genom en aggressiv strategi byggd på höga utdelningar, återköp 

av aktier och inlösenprogram minska rabatten? 

 
Svaren på dessa frågor ska ligga till grund för att besvara syftet med vår studie. 

1.5 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida investmentbolag genom en aggressiv strategi 
byggd på höga utdelningar och återköpsprogram, kan minska substansrabatten. Vi ska även 
undersöka om det existerar andra lämpliga medel bolagen kan ta till hands för att bekämpa 
substansrabatten. Vidare ämnar vi undersöka ett brett spektrum av teorier för att testa hur väl 
dessa stämmer överens med våra empiriska iakttagelser. 

 
1.6 Disposition 
 
Dispositionen av uppsatsen följer nedanstående struktur: 

·     Metodkapitel där presentation av de olika forskningsmetoderna ges och hur dessa har 
tillämpats i vår studie. Presentation av vårt urval av fallföretag. 

·     I teorikapitlet uppvisas de föreliggande teorierna och definitionerna. Detta kapitel 
kommer till stor del att ligga till grund för slutsatserna i vår analys. 

·     I det empiriska kapitlet presenteras våra undersökningar av rabattens utveckling i 
fallföretagen och våra statistiska undersökningar. 

·     Slutligen analyseras den presenterade empirin och teorin. Utifrån vår analys annonseras 
förklaringar av åtgärder som kan tänkas påverka substansrabatten. Vi ämnar även 
redogöra för våra egna tankar och teorier kring behandlat ämne, samt bekräfta eller 
förkasta de av oss uppställda hypoteserna. 

 
1.7 Avgränsningar 
 
Vår forskning grundar sig i ett urval om nio olika svenska investmentbolag med olika 
utarbetade strategier. Vi har valt att undersöka substansrabatten och bolagens aktiviteter från 
år 2000 till år 2010. Bakgrunden till varför vi har valt att koncentrera oss inom detta tidspann 
är på grund av att först sedan mars år 2000 har återköp av egna aktier varit tillåtet då ett nytt 
lagförslag antogs. (Dagens Industri, 20080223) Vi finner det av stort intresse att undersöka vad 
för påverkan det nya lagförslaget har haft på rabatten. Samtliga bolag i urvalet omfattas även 
enligt Sveriges Rikes lag inom definitionen investmentbolag. Förvaltningsbolag som inte faller 
under den ovan nämna definitionen har vi valt att exkludera ifrån studien. Vi har valt att främst 
analysera effekterna av inlösenprogram, återköpsprogram, totalavkastning, andel onoterade 
innehav, ägarstruktur och utdelningar då syftet med studien är att utreda huruvida bolagen 
aktivt kan påverka rabatten. 
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1.8 Hypoteser 
 
 - Aggressiva utdelningar minskar substansrabatten 
 - Substansrabatten minskar när återköp av aktier annonseras 
 - Hög andel onoterade innehav ökar substansrabatten 
 - Substansrabatten minskar när ägarkoncentrationen sjunker 
 - Hög transparens minskar substansrabatten 
 - Företag med en uttalad minimum utdelning har lägre rabatt och bättre 
substansvärdesutveckling 

1.9 Målgrupp 

Vår uppsats riktar sig mot studenter inom finansiering på kandidatnivå eller högre. Med hänsyn 
till målgruppen ämnar vi inte klargöra fundamentala ekonomiska begrepp. För full förståelse 
krävs vissa förkunskaper inom statistik och finansiering.  
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2. Metod 
I detta kapitel motiveras vilka metodval som har gjorts i försöket att besvara vår 
problemformulering och uppnå vårt syfte. Förståelse för metoderna vi har använt är av stor vikt 
för att läsaren ska få en grundläggande förståelse för uppsatsen. Inledningsvis beskrivs val av 
metoder och motivation för tillämpningen av dessa. Det uppföljs av en beskrivning av litteratur- 
och datakällor samt de förklaringsvariabler som vi har valt att fokuserat på. 
 

2.1  Kvantitativ Metod 
 

Genom tillämpning av den kvantitativa forskningsmetoden kan forskaren med hjälp av en stor 
mängd data applicera statistiska metoder för att påvisa samband. För att metoden ska vara effektiv 
krävs det att undersökningen är väl strukturerad. Den kvantitativa metoden är generellt sätt mer 
objektiv än den kvalitativa.  
Vi har valt att inte tillämpa den kvalitativa metoden eftersom vi anser att intervjuer exempelvis ger 
en allt för subjektiv bild för att kunna användas i vår undersökning. Den kvalitativa metoden präglas 
av formlöshet vilket inte passar vår studie då vi söker statistiska, jämförbara, underlag. Vi anser att 
den kvantitativa metoden kommer att hjälpa oss bekräfta våra hypoteser och besvara våra 
frågeställningar. (Holme, Solvang, 1991, s. 79, 81-84) 

 
Vår kvantitativa metod grundar sig på bolagens egen information om utdelningar, substansvärden, 
substansrabatter, återköpsprogram, inlösningsprogram, totalavkastningar och ägarstruktur. Vi 
ämnar genom regressionsanalyser och CAR- diagram (cumulative abnormal return) analysera 
empirin för att besvara vår frågeställning och uppnå syftet med uppsatsen. 

 
2.2 Deduktiv Metod 

 
Vår undersökning utgår ifrån tidigare forskning och teorier inom området. Vid tillämpandet av den 
deduktiva metoden ställs tidigare studier och teorier mot empirin för att därefter kunna dra 
slutsatser. En eller flera hypoteser deduceras för att undergå empirisk granskning. (Jacobsen, 2002) 
Genom att härleda teorin ämnar vi utveckla våra hypoteser som testas genom empiriska 
undersökningar. Följande steg är förkastning eller bekräftelse av de olika hypoteserna för att ligga 
till grund för slutsatsen. Utifrån de befintliga teorierna inom ämnet undersöker vi empiriskt 
utvecklingen under de senaste tio åren samt teoriernas förankring i verkligheten.  

 
2.3 Urvalsmetod 

 
Vi har valt att genomföra en fallstudie av investmentbolagen Investor, Öresund, Industrivärden, 
Kinnevik, Bure Equity, Svolder, Lundbergs, Latour och Ratos. Dessa bolag klassificeras enligt 
definition som investmentbolag (inkomstskattelagen 39kap. 15 §).  
De företag vi har valt att inkludera i vår fallstudie är essentiella för att kunna besvara våra 
problemformuleringar och uppnå vårt syfte. För att analysera ett större spektrum inom sektorn har 
vi valt att inkludera flera bolag som har liknande strategier som exempelvis Investor och Kinnevik. 
Dessa bolag arbetar med långsiktigt aktivt ägande medan företag som Ratos och Bures 
investeringsstrategi ligger i att ha en portfölj med en majoritet av onoterade innehav. 
Vår undersökning av de svenska investmentbolagen innefattar en tidsserie på tio år (2000-2010). 
Det statistiska underlaget bygger på veckovis inhämtad data under denna period. Under 2008-2009 
drabbades Sverige och världen av en av de värsta ekonomiska kriserna sedan börskraschen 1929, 
vilket har haft stor inverkan på vår undersökning. Vi har valt att begränsa oss till denna tidsserie då 
vi anser att ett ökat tidsspann inte skulle ge ytterligare värde till våra statistiska undersökningar 
eller stöd i våra hypoteser. De investmentbolag vi har valt har, med undantag från Ratos och Bure 
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Equity har en majoritet av sina innehav i noterade bolag. Övriga Private Equity bolag ingår inte i 
denna studie då de ej klassificeras som investmentbolag. Dessutom är information om dessa bolag 
och deras innehav svårtillgänglig. 
 
Vi har valt att exkludera Melker Schörling AB, Vostok Nafta, Traction samt Havsfrun. Melker 
Schörling AB har exkluderats eftersom aktien endast har varit noterad på börsen sen år 2006. 
Bolaget är således inte applicerbart i vår studie eftersom den sträcker sig från år 2000 till år 2010. 
Vostok Nafta investerar enbart i öst-europeiska bolag vilket ej passar in som jämförelse till övriga 
bolag i studien. Eftersom Vostok Nafta har en kraftigt avvikande portfölj jämfört med de övriga 
bolagen i vår studie är risken stor för missvisande data. Vi har valt att exkludera Traction från vår 
studie eftersom bolaget inte redovisar tillräckligt med värdefull information för att kunna skapa 
mervärde till vår studie. Bedömningen gjordes att Traction inte skulle bidrag till att besvara våra 
frågeställningar och uppnå vårt syfte. Havsfrun anser vi vara för små för att inkluderas i vår studie 
då vi har valt att endast analyserat bolag med ett börsvärde överstigande 100 M EUR.  

 
 
2.4 Angreppsätt 
 
Vår undersökning bygger på att deduktivt analysera våra olika hypoteser. För att sedan med 
förankring i våra statistiska beräkningar förkasta eller bekräfta hypoteserna. Med stöd av tidigare 
forskning och teorier utvecklar vi våra hypoteser som sedan testas i våra statistiska undersökningar. 
 
Ambitionen med denna uppsats är att komma fram till en slutsats om vilka aktiva åtgärdar som 
bolagen kan ta för att bekämpa rabatten. Slutsatsen ska nås genom att klargöra olika teorier om 
substansrabattens existens och genom empiriska undersökningar förkasta eller bekräfta våra 
hypoteser. Vi ämnar även analysera effekten investmentbolagens strategier över en tio års period 
som sträcker sig ifrån år 2000 till 2010. Vi ska leta efter tydliga brytpunkter där rabatten har 
förändrats för att härleda det till bolagens agerande. 
            
 
2.5 Datainsamling 
 
Vi har använt flera olika källor som underlag till vår uppsats. Som förklarat ovan är det den 
kvantitativa undersökning som har legat till störst grund för den här studien. Vi har använt oss av en 
stor mängd källor för uppbyggandet av teorin. Denna information har insamlats från väl ansedda 
affärstidningar, vetenskapliga skrifter samt branschtidningar. 
     
2.5.1 Kvartalsrapporter 
 
Ur bolagens kvartalsrapporter har vi hämtat information om investmentbolagens portföljer, 
substansvärden, utdelning, avkastning med mera. Dessa rapporter har hämtats från bolagens egna 
hemsidor. Rapporter och analyser har även tilldelats oss ifrån Swedbank. 
 
2.5.2 Litteratur 
 
Vi har använt oss av akademiska verk och artiklar i såväl svenska som internationella tidskrifter. 
Bland de litterära källorna ingår tidigare skrivna uppsatser samt avhandlingar kring ämnet. Vi har 
hämtat samtlig litteratur från Lunds Universitets bibliotek. Elektroniska källor samt vår handledare 
Tore Eriksson vid företagsekonomiska institutionen i Lund har bidragit med information. 
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2.5.3 Elektroniska Källor 
 
Lunds Universitets resursguide LUB har varit den främsta källan för insamlingen av artiklar och 
avhandlingar. Vi har även använt sökningar på Internet som en viktig källa där flertalet viktiga 
artiklar och nyheter har hämtats. 
 
2.6 Källkritik 
 
Huvuddelen av det teoretiska materialet har hämtats från ansedda forskare och bolagens hemsidor. 
Statistiskt underlag har tagits direkt ifrån företagens årsredovisningar och kvartalsrapporter. Genom 
att dela in källor i primär- och sekundärdata har vi underlättat den kritiska bedömningen av 
materialet. De sekundära källorna är viktiga att granska kritiskt då de ofta innehåller subjektiva 
åsikter från författaren i fråga.  
 
Flertalet av de artiklar och böcker vi har använt oss av härstammar från amerikanska studier. Dessa 
får emellertid ses som tillförlitliga eftersom fenomenet med substansrabatten i allra högsta grad 
även existerar där. Författarna till dessa artiklar är högt ansedda och framstående inom respektive 
forskningsfält. 
 
2.6.1 Sekundärdata 
 
Sekundärdata är data som är skriven av andra. Den främst förekommande sekundära data vi använt i 
vår uppsats är årsredovisningar och analysrapporter från banker. Det är bolagen själva som 
producerar årsredovisningarna och det hör inte till det ovanliga att en positiv tongång oftast kan 
urskiljas. Bolagen försöker för det mesta ge den bästa möjliga bild av sig själva och detta bör tas i 
beaktning. Även analyserna kan partiska eftersom analytikerna som producerat rapporterna gärna 
vill behålla en god relation med investmentbolagens ledning. Detta är en vanlig anledning till att 
analyser ifrån banker ibland visar en mer positiv utsikt över bolagets situation. Sekundär data måste 
därför ses på med en viss mått av kritik. Vi har även funnit sekundärdata genom olika databaser som 
LUB, internetsök, tidningar, akademiska journaler och affärsjournaler. (Lundahl, Skärvad, 1994) 
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3.     Teori 

 
I följande kapitel läggs de viktigaste teorierna kring investmentbolagen fram. De 
bakomliggande teorierna ligger till grund för valet av empiriska undersökningar och 
följaktligen slutsatsen. 

 
 
 
3.1 Investmentbolag 

 
Investmentbolag definieras enligt svensk inkomstskattelag (1999:1229) som; ”ett svenskt 
aktiebolag eller svensk förening som uteslutande eller så gott som uteslutande förvaltar 
värdepapper eller liknande tillgångar, vars uppgift väsentligen är att genom ett välfördelat 
värdepappersinnehav erbjuda andelsägarna riskfördelning, och som ett stort antal fysiska 
personer äger andelar i”. Om företaget uppfyller dessa kriterier kommer det att betecknas som 
ett investmentbolag och först då kunna ta del av de särskilda skattereglerna. 
Investmentbolag har frihet i att investera i ett brett spektrum av tillgångar. De kraven som ställs 
är dock att minst 50 % av bolagets tillgångar ska vara placerade i aktier. Däremot finns inga 
restriktioner på att tillgångarna ska vara investerade i börsnoterade företag för att bolagen ska 
kunna behålla sin status som investmentbolag. (Myrberg, 1987) Av de företag som vi valt att 
fokusera på har majoriteten av sin portfölj investerad i börsnoterade bolag, med undantag för 
Ratos och Bure Equity som till största del investerar i onoterade innehav. 
 
Grundtanken med investmentbolag är att diversifieringen av tillgångar gör det möjligt för 
småsparare att uppnå en grad av diversifiering som de ej skulle ha kunnat uppnå på egen hand. 
Tanken är även att erbjuda den enskilda investeraren en hög nivå av expertis från ledningens 
sida, som förhoppningsvis ska leda till de rätta investeringarna. (aktiespararna, 20071114)En 
småsparare som investerar i ett investmentbolag gynnas även av skalfördelar genom 
sammanslagningen av pengar från andra sparare. Detta leder till minskade 
administrationskostnader till skillnad från att investera i enskilda bolag på egen hand.(The 
Association of Investment Companies factsheet, 2007) 
 
Genom effektiv förvaltning av kapital ska investmentbolagen skapa mervärde för aktieägarna. 
Ett kännetecken för investmentbolagen är att de handlas till en substansrabatt och i vissa fall till 
en premie. Rabatten innebär att bolagets börsvärde understiger värdet på de underliggande 
tillgångarna och vice versa vid en premievärdering. 
 
Substansrabatt= 1- (Börsvärde / Substansvärde) 
 
Ett positivt värde enligt formeln betyder att bolaget handlas till en rabatt, och tvärtom, handlas 
bolaget till en premie blir formeln negativ. Majoriteten av de svenska investmentbolagen 
handlas till en rabatt och har gjort så sedan flera år tillbaka i tiden. Idag är det endast Ratos och 
Bure Equity som handlas till en premie. Den genomsnittliga rabatten för alla investmentbolag på 
stockholmsbörsen uppgick till 19 % år 2010. (Swedbank) 
Det faktum att investmentbolagens underliggande tillgångar och investmentbolagens aktier 
handlas till olika priser vid samma tidpunkt kan verka som en motsägelse mot slutsatsen om 
arbitrage möjligheter på en effektiv marknad. (Fregert, Jonung, 2010) 
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3.1.1 Existensberättigande 

Substansrabatten som investmentbolagen har brottats med under såpass lång tid har gjort att 
vissa forskare har ifrågasatt bolagens existensberättigande. Den forskaren som har fört livligast 
diskussionen i Sverige är Von Essen (1997) som är av åsikten att investmentbolagens existens 
enbart kan motiveras vid en premievärdering. 

 
3.2 Faktorer som påverkar rabatten 
 
I det här avsnittet försöker vi summera de olika faktorer som ligger till grund för teorier som 
försöker förklara substansrabattens existens och storlek. Vi har valt att kortfattat presentera 
teorierna för att sedan i analysavsnittet försöka fastslå de olika faktorernas inverkan med hjälp 
av empiriska studier.  
 
3.2.1 Utdelning  

 
Investmentbolag som antar en minimum utdelningspolicy har uppvisat reduceringar i 
substansrabatt jämfört med andra investmentbolag och intjänar högre överavkastning genom 
att följa policyn (Johnson, Nanda, Schneeweis, 1996). Policyn är ett direkt steg i att minska 
aktiekursens undervärdering i jämförelse med substansvärdet. Resultaten av signaleringsteorin 
kring utdelningar föreslår att investmentbolag kan reducera substansrabatten via 
utdelningspolicys. Nackdelen med att dela ut pengar i form av utdelning är att aktieägarna 
tvingas betala skatt. (Ross et al 2002, s 512) 
 katteregler ger dock investmentbolag mo jligheten att anpassa hur mycket som ska delas ut fo r 
att maximera vinsten fo r aktiea garna  na got som kan ha en pa verkan pa  substansva rdet i 
bolaget. Eftersom investmentbolag kan besta mma storleken pa  utdelningen besta mmer de 
samtidigt hur mycket av den mottagna utdelningen som ska a terinvesteras. Fo rega ende studier 
pa  den amerikanska marknaden visar att ett investmentbolags substansva rde generellt o kar 
under perioder da  investmentbolaget tar emot utdelningar fra n sina bolag. (Malkiel, 1977)  
 
Under de senaste åren har flera amerikanska investmentbolag, ofta under press från aktieägare, 
valt att införa policys om minimum utdelning för att reducera substansrabatten. I dessa policys 
föreskriver bolaget en minimum utdelning som är oberoende av den underliggande portföljens 
utveckling. Införandet av en fastställd minimum utdelnings policy av investmentbolag har visat 
sig effektivt genom att dramatiskt reducera, eller till och med eliminera substansrabatter. 
Två möjliga förklaringar till detta är signaleringseffekten som innebär att minimum utdelningar 
fungerar som en positiv signal om bolagets framtida prestationsförmåga. En viktig implikation i 
införandet av dessa utdelningspolicys, är att de signalerar en stark framtida utveckling av 
substansvärdet och kommer därför höja aktiekurser samt reducera substansrabatten. Det 
underliggande argumentet är att duktigare förvaltare är i en bättre position att förbinda sig till 
en hög utdelning då de förväntas generera högre vinster. 
 
Den andra förklaringen är baserad på agentkostnader. Agentproblem mellan ledning och 
aktieägare kan leda till att vissa bolag blir för stora i relation till förvaltarnas 
investeringsförmåga. I dessa fall tjänar investerarna på att förmå investmentbolaget att krympa 
sin portfölj och byta till en mer aggressiv utdelningspolicy. Ett viktigt element i agent- 
kostnadshypotesen är att förvaltare har lite incitament att minska tillgångarna under deras 
förvaltning då deras ersättning baseras på portföljens storlek. 
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För investmentbolag som följer aggressiva utdelningsmål kring 10 % och över, har rabatten en 
tendens att försvinna. Man kan även fastslå att aggressiva minimum utdelningspolicys 
associeras med en minskning i portföljens storlek och i förvaltarnas ersättning.  
(Wang & Nanda, 2008) I enighet med Johnson (2006), kan man fastslå att investmentbolag med 
en minimum utdelningspolicy visar lägre rabatter och starkare substansvärdesutveckling i 
jämförelse med andra investmentbolag. 
Wang och Nanda (2008) slår fast att minimum utdelningspolicys med aggressiva utdelningsmål 
har en tendens att minska investmentbolagets storlek (portföljen) och i sin tur minska 
förvaltarnas ersättning. 
Argumentet om att substansrabatten drivs av agentkostnader och ledningens ersättning har 
argumenterats i avhandlingar såsom Ross (2002), Berk and Stanton (2007) och Cherkes (2009). 
 

3.2.2 Skatteregler 
 
De svenska investmentbolagen faller under ett ganska unikt beskattningssystem. Vanligtvis 
beskattas avyttrade aktier som medfört en vinst enligt kapitalvinstbeskattningen 
(Inkomstskattelagen 44 kap. 13. 14§). Investmentbolag skiljer sig här från den normala 
kapitalvinstbeskattningen; de beskattas inte för kapitalvinster.  
 
De övergripande principerna i beskattningen av investmentbolag är att intäktsräntor är 
skattepliktiga medan utgiftsräntor och förvaltningskostnader är avdragsgilla. 
(www.Industrivarden.se, skatteregler)  
Mottagen utdelning är skattepliktig medan lämnad utdelning är avdragsgill. Aktieutdelning i 
investmentbolagens portfo ljinnehav a r skattefritt under fo rutsa ttningen att minst 80   av 
inkomsten fra n utdelningen fo rdelas till aktiea garna. Detta mo jliggo r en a terinvestering av 20   
av inta kterna fra n utdelningen utan skattekonsekvenser.  Utdelningarna får dock aldrig vara av 
den storleken att ett underskott uppstår. (Inkomstskattlagen 39 kap. 14 mom 3 mom.) 
Skattereglerna ger investmentbolagen utrymme att välja mellan att betala större summor i skatt 
eller göra en utdelning för att kringgå beskattningen(von Essen, 1997). 
 
Realisationsvinster på aktier är skattefria men i gengäld beskattas en schablonintäkt, som 
uppgår till 1,5 procent av aktieportföljens marknadsvärde vid beskattningsårets ingång.  
 
“ chablonintäkt utgår inte för näringsbetingade aktier, vilka utgörs av onoterade aktier samt 
marknadsnoterade aktier för vilka innehavet motsvarar minst tio procent av röstetalet. För att 
marknadsnoterade näringsbetingade aktier skall exkluderas ur underlaget för schablonintäkt 
krävs att de innehafts i minst ett år. Underskottsavdrag är avdragsgilla och kan ackumuleras för 
att avräknas mot framtida skattemässiga överskott.“ (www.industrivarden.se, skatteregler) 
 
3.2.3 Värdering av onoterade innehav 
 
En del av de bolag vi har analyserat har en stor del av portföljen investerad i onoterade innehav. 
Onoterade innehav kännetecknas som svåra att värdera för en utomstående investerare. Det 
finns en uppsjö av teorier som har fått mycket stöd i USA som menar på att den minskade 
transparensen som uppstår kring dessa innehav skulle kunna vara en del av förklaringen till 
substansrabatten. Malkiel påvisar i sin studie att investmentbolag med onoterade innehav 
handlas till en högre rabatt i jämförelse med bolag som helt saknar onoterade innehav. I studien 
visade det sig att marknaden värderade de onoterade innehaven till endast 30 % av dess 
bokförda värde. Med denna studie som grund skulle man till viss del kunna förklara 
substansrabatten i bolag med en stor del onoterade innehav i portföljen. (Malkiel, 1995) 
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3.2.4 Återköp av aktier 
 
Återköp av aktier innebär att bolaget köper tillbaka aktier från sina aktieägare. Detta är ett 
vanligt förekommande fenomen hos investmentbolag. Avsikten bakom detta är att aktieägarna 
får ta del av bolagets överlikviditet (Bredberg, Johnsson, Nicklasson, Nilsson, 2003). 
Investmentbolaget blir då den nya aktieägaren och antalet aktier förblir oförändrat efter 
transaktionen. 
Återköp av egna aktier är ett verktyg för investmentbolag att försöka minska substansrabatten 
och skapa värde för sina aktieägare. En ytterligare faktor är att nettoandelsvärdet per aktie i 
bolaget ökar för de återstående aktieägarna. Ett återköp innebär dock inte nödvändigtvis att 
den procentuella rabatten minskar efter återköpet (Porter, Roenfeldt, Sicherman, 2005). 
 
Signalering är en vanlig förklaring till den positiva reaktionen kring aktiekurser som sker när 
industriella bolag annonserar ett återköp av aktier. Signaleringsteori föreslår att en reducering 
av asymmetrier kring information mellan förvaltare och aktieägare minskar risken för 
undervärdering. Till skillnad från ett industribolag finns det lite informations asymmetrier 
kring värderingen av ett investmentbolags tillgångar då de underliggande tillgångarna är en 
portfölj av börsnoterade aktier. Därav, skulle signalering vara en mindre passande metod för att 
förklara reaktioner på aktiekurser genom återköp av aktier i investmentbolag (Porter, 
Roenfeldt, Sicherman, s 258, 1999).  
 
3.2.5 Återinlösen av aktier 
 
Återinlösen av aktier är ett medel för företag att sätta ned aktiekapitalet. Följden av en 
återinlösen blir att antalet aktier minskar samtidigt som börsvärdet förblir oförändrat. Värdet 
per utestående aktie stiger och värde skapas till aktieägarna. (Jonsson, 1999) Återinlösen av 
aktier skiljer sig från återköp eftersom aktierna som inlöses likvideras. Summan av återinlösen 
programmet blir en minskning av aktiekapitalet samtidigt som portföljvärdet förbli fortsatt 
oförändrat. I praktiken görs det en partiell likvidation av företaget som bör leda till en 
reducerad substansrabatt. Investmentbolagen fattar i vissa fall ett aktivt beslut att genomföra 
återinlösen program istället för att dela ut pengar till aktieägarna i en direkt utdelning. (Rodhe, 
2002) 
 
Vid återinlösen får aktieägarna ta del av ett erbjudande om att lösa in sina aktier till ett pris som 
i de flesta fall överstiger börskursen. När det gäller investmentbolagen är priset oftast det pris 
aktierna skulle ha handlats till om de inte hade handlats till rabatt. Priset för återinlösen 
motsvarar således substansrabatten. (Bredberg, Johnsson, Nicklasson, Nilsson, 2003,s. 18) 
 

3.2.6 Historisk avkastning 
 
En variabel som länge har undersökts i tidigare forskning är den av portföljens historiska 
avkastning. Påverkningarna av denna variabel har forskarna ännu inte lyckats enas om. I en 
studie på Amerikansk data gjord av Malkiel (1995) fann Malkiel att portföljens avkastning inte 
hade någon signifikant påverkan på rabatten. I motsats till en Brittisk studie genomförd av 
Draper & Paudyal (1991) som istället hävdade att historisk avkastning har haft en betydande 
påverkan på substansrabatten. Eftersom det ännu inte gjorts någon forskning av denna variabel 
på svensk data som har kommit till vår kännedom är det svårt för oss att dra några vidare 
slutsatser i vår analys.  
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3.2.7 Skuldsättningsgrad 
 
Somliga investmentbolag har en hög grad av skuldsättning i sin portfölj.  Förklaringen till detta 
är att med en större hävstång ökar bolagets avkastning, men också risken. Om räntorna stiger 
ökar sannolikheten för större volatilitet och sjunkande aktiepriser. (Invesco) 
 
Empirisk forskning utförd i såväl USA som Sverige har visat på ett tydligt samband mellan 
skuldsättningsgraden och investmentbolagets värde. En viktig skillnad är att sambandet är 
positivt i USA (Copeland & Weston, 1988) medan det är negativt i Sverige. (Landholm, 1995) 
 
Har bolaget istället en låg skuldsättningsgrad blir hävstångseffekten också låg, och 
möjligheterna till överavkastning minskar. En alltför låg skuldsättningsgrad påverkar 
investmentbolaget negativt på grund utav att kostnaden för eget kapital är högre än belånat 
kapital. Hög hävstång innebär en låg justerade soliditeten. (Börgesson, Eriksson, Hultman, 
Johansson, 2000) 
 
3.2.8 Agent Principal problemet 
 
När ägandet och styrandet av ett företag delas, uppstår agent-principal problemet. Definitionen 
av problemet följer; ”när en eller flera personer (principalen) anlitar en annan person (agenten) 
att utföra tjänster till deras förtjänst, vilket innebär att skifta över en del av beslutsfattandet till 
agenten.” Förutsatt att båda parterna kommer vilja maximera sin nytta  är det skäligt att antaga 
att agenten inte alltid kommer att agera i principalens intresse. Detta dilemma användas ofta för 
att beskriva intressekonflikten mellan företagsledningen och dess aktieägare. (Meckling 1976) 
 
Följderna av agent-problemet applicerat i praktiken tar sig uttryck i att substansrabatten skulle 
kunna återspegla ledningens avgifter. Aktieägarna betraktar ledningsavgifter som onödiga 
kostnader som de tvingas betala för. De medel som betalas till ledningen skulle alltså överstiga 
värdet på ledningens expertis. 
Malkiel (1995) studerade strukturen av investmentbolagen och förekomsten av 
substansrabatten. I Malkiels studie menar han på att ett bolag med hög koncentration av insider 
ägare kan bidrag till att orsaka stora substansrabatter. Detta på grund utav att storägarna skulle 
kunna få hög avkastning när investmentbolaget säljs till en kraftig rabatt och tillgångarna 
likvideras till substansvärdet. Malkiel har däremot inte lyckats finna något samband mellan 
substansrabatten och förvaltningskostnader. Barclay, Holderness & Pontiff (1993) har nått 
liknande slutsats som Malkiel och hävdar även att det finns en relation mellan en hög 
koncentration av ägande och substansrabatten. 
 
Dimson har framfört en teori som går under titeln “ the performance of theory of closed-end 
fund discounts” där han påvisar ett samband mellan ledningens förvaltningsavgifter och 
rabatten. Dimson menar att bland de investmentbolag som handlas till rabatt, överstiger 
avgifterna ledningens prestationer. Rabatten skulle alltså representera det kapitaliserade 
värdet av dessa avgifter. 
Denna ståndpunkt delas av vissa forskare som menar på att osäkerheten kring ledningens 
prestationer till stor del återspeglar substansrabatten. (Von Essen, 1997) hävdar att misstankar 
om maktmissbruk av de kontrollerande ägarna är vanligt förekommande och kan vara en del av 
förklaringarna till förekomsten av rabatten. Deaves & Krinsky (1994) förkastar Dimsons teori 
och hävdar att det inte existerar något samband mellan ledningens prestationer och 
substansrabatten. 
 
Förtroendet för bolagets ledning har en direkt positiv påverkan på aktiekursen enligt 
Szombatfalvy (1971). Marknadens förtroende för företagsledningen skulle även påverka 
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substansrabatten, eftersom en stigande aktiekurs minskar skillnaden mellan substansvärdet 
och marknadsvärdet. Karlsson & Myrberg (1995) kritiserar Szombatfalvys teori om sambandet 
mellan substansrabatten och förtroende för ledningen. 
 
 
 
3.2.9 Ägarstruktur 
 
Ända sedan 1934-års banklag har de svenska investmentbolagen varit kontrollerade av en rad 
olika sfärer inom svenskt näringsliv. Dessa sfärer besitter i regel starka maktpositioner i 
företagen med en majoritet av bolagets röster. Det finns en generell misstro mot att ägarna som 
kontrollerar stora delar av företaget främst kommer att främja den kontrollerande gruppens 
egna intressen och inte prioritera övriga aktieägares intressen. 
Därav, förklaringen till att övriga aktieägare inte är villiga att betala fullt pris för aktien när 
bolaget inte alltid ser till aktieägarnas bästa. (Hjelström, 2007) 
 
I en amerikansk studie fann man att ägarstrukturen hade en avsevärd inverkan på 
substansrabatten. Om bolaget har en liten grupp stora ägare med en dominerande ställning i 
bolaget är den genomsnittliga rabatten 14 %, medan den genomsnittliga rabatten för 
investmentbolag utan dominerande ägare i genomsnitt ligger på 4 %. Denna studie påvisade att 

ägarstrukturen skulle påverka substansrabatten med hela 10 %. (Barclay, Holderness & Pontiff, 
1993) Resultatet av forskningen är särskilt intressant för Sverige och svenska bolag, då en 
grupp dominerande ägare i hög grad utmärker det svenska klimatet. Det som är unikt för 
Sverige är att ägare kan ha en dominerande ställning med ett litet kapital och trots det 
kontrollera en stor del av rösterna. (aktiespararna, 20110118) 
 
 
3.2.10 Maktfaktorn 
 
En av de vanligast förekommande förklaringarna till substansrabattens existens är den så 
kallade maktfaktorn. Hypotesen bygger på att ett koncentrerat ägande påverkar bolaget 
värdering negativt genom att storägarna kan säkra privata förmåner jämfört med övriga 
aktieägare (Welch, 2001). Det svenska systemet med dubbla aktieslag gör det möjligt för 
enskilda ägare att kontrollera en stor mängd makt till en jämförelsevis liten kapitalinsats. 
Exempel på de förmåner som huvudägarna kan tillskansa sig är direkt förmåner såsom 
ersättning för styrelserepresentanter. De finns även sekundära förmåner som innebär att 
investmentbolagens storägare kontrollerar några av Sveriges mest inflytelserika företag och 
kan således utöva ett betydande inflytande i det svenska samhället. 
En huvudägare kan även utöva makt för att leda investmentbolagets kassaflöde mot andra bolag 
som huvudägaren har intressen i. Exempelvis kan Investor eller Industrivärden köpa 
värdepapper i börsintroduktioner som utfärdas av deras intressebolag SEB och Handelsbanken. 
(aktiespararna, 20110118) Investmentbolagens storägare kan även tillskansa sig förmåner i 
form av immateriella tillgångar. Bolaget kan exempelvis bära ägarfamiljens namn vilket 
framhäver familjens namn och rykte. En annan tydlig förmån är makt, något som värderas 
annorlunda av olika individer (Barclay, Clifford, Pontiff, 1993) 

 
 

 

 



20 

 

3.2.11 Totalavkastning 

Totalavkastningen är ett mått på bolagets prestation över en given tidsperiod. Bolagets totala 
avkastning inkluderar utdelningar, kapitalvinster och ränta. Hög totalavkastning är 
eftersträvansvärt för alla förvaltare och investerare. (Investopedia) 
 
Vår hypotes är att investmentbolag som har en konstant hög avkastning ska handlas till en lägre 
substansrabatt. I analys avsnittet kommer vi att studera totalavkastningens inverkan på 
substansrabatten genom en regressionsanalys.     
 
3.2.12 Likviditeten i aktien  

En illikvid aktie har en tendens att öka substansrabatten eftersom spreaden mellan köpare och 
säljare blir större vilket i sin tur försvårar för investerare som vill köpa instrumentet. Bolag kan 
bekämpa detta problem med en split för att öka antalet aktier på marknaden (Datar, 2001). 
Tillgångar med högre likviditet efterfrågas generellt sett mer än illikvida tillgångar och således 
bör investmentbolag som har en låg “bid-ask spread” handlas till en lägre rabatt än ett 
investmentbolag med en mindre likvid aktie. (Investopedia) 
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4.     Empiri 

Kapitlet behandlar en grundläggande presentation av fallföretagen för att sedan åtföljas av 
kvantitativ data och statistiska undersökningar som ligger till grund för vår analys och 
slutsats. 

 
4.1 Fallföretagen 

 
4.1.1 Ratos 

 
Ratos är ett private equity-bolag med investmentbolagsstatus som börsintroducerades först år 
1954. Företagets börsvärde uppgick till 28 142 Mkr (110419).”Ratos är ett private equity-
konglomerat. Ratos affärsidé är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom ett 
professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i ett antal utvalda bolag och 
investeringssituationer, där Ratos skapar en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens 
aktörer. Mervärden skapas i samband med förvärv, utveckling och försäljning av företag.” 
(www.ratos.se) 
 
Ratos portfölj består av AH Industries, Anticimex, Arcus- Gruppen, Biolin Scientific, Bisnode, 
Contex Group, DIAB, EuroMaint, GS- Hydro, Hafa Bathroom Group, Inwido, Jotul, KVD 
Kvarndammen, Lindab, Medisize, Mobile Climate Control, SB Seating, Stofa.(www.ratos.se) 
 
Huvudägarna består av familjen Söderberg som äger 19 % av kapital och kontrollerar 47 % av 
rösterna, Ragnar Söderbergs och Torsten Söderbergs stiftelse äger 8 % av kapitalet vardera och 
kontrollerar 14 % respektive 12 % av rösterna. (www.ratos.se) 
Utdelningspolicy 
 

“Ratos har ingen konkret utdelningspolicy men målet är att bolaget ska ha en offensiv 
utdelningspolitik. Historiskt sett har Ratos aktie haft en relativt hög 
direktavkastning.”(Euroinvestor) 
 

4.1.3 Investor 
 
Sveriges äldsta investmentbolag grundades år 1916 av Stockholms Enskilda Bank. Med ett 
börsvärde på 65 362 Mkr (110419) är Investor Skandinaviens största investmentbolag. Investor är 
noterat på NasdaqOMX Large Cap.(Investors bokslutskommuniké, 2010)  
“Vår affärsidé är att skapa långsiktigt attraktiv avkastning till våra aktieägare genom att äga bolag 
med god värdepotential och använda vår finansiella styrka, erfarenhet, kunskap och vårt nätverk till 
att göra dem ledande, best-in-class, inom sina respektive branscher.” (www.investorab.com) 
 
Kärninnehaven består av Atlas Copco 19 %, ABB 14 %, SEB 14 %, AstraZeneca 8 %, Ericsson 7 %. 
Innehav i Private Equity bolagen EQT och Investor Growth Capital utgör 12 % av portföljens totala 
värde. Utöver dessa utgör de onoterade innehaven ca 25 % av portföljen (Affärsvärlden). 
 
“Vårt mål är att generera en totalavkastning, aktiekursutveckling inklusive återlagd utdelning, till 
aktieägarna som överstiger marknadens avkastningskrav över en konjunkturcykel.” 
(www.investorab.com) 
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Huvudägarna består av Wallenbergstiftelserna som äger 22,3 % av kapital och kontrollerar 48 % av 
rösterna, SEB-stiftelsen som äger 2,3 % av kapitalet och 4,9 % av rösterna. Sammantaget innehar 
huvudägarna 30,9 % av kapitalet och 64,3 % av rösterna. (www.di.se) 
 
Utdelningspolicy 
“Vår utdelningspolicy innebär att en hög andel av mottagna utdelningar från kärninvesteringar 
vidareutdelas samt att en distribution sker till aktieägarna från övriga nettotillgångar som motsvarar 
en direktavkastning i linje med aktiemarknaden. Målsättningen är att åstadkomma en utdelning med 
jämn tillväxt över tiden.” (www.investorab.com) 
 
4.1.4 Svolder 
 
Bolaget grundades 1993 på initiativ av den nordiska kapitalförvaltaren Alfred Berg. Med ett 
börsvärde på MSEK 827 (110420)  tillhör Svolder ett av de mindre svenska investmentbolagen. 
Bolaget är noterat på NasdaqOMX Small Cap. Kärninnehaven består av Beijer Alma, Transcom B, 
Unibet, HiQ och Niscayah. 
 
Huvudägarna består av Rolf Lundström som äger 10,6 % av kapital och kontrollerar 27,3 % av 
rösterna, Magnus Nilsson äger 2,3 % av kapitalet och kontrollerar 6,4 % av rösterna, Tillsammans 
innehar storägarna 21,8 % av kapitalet och kontrollerar 39,6 % av rösterna. (www.di.se) 
 
Utdelningspolicy 
“Minst fem procent av bolagets utgående substansvärde skall årligen tillföras aktieägarna i form av 
utdelning” (www.svolder.se) 
 
4.1.5 Bure Equity 

 
Bure Equity grundades 1992 och har idag ett börsvärde om MSEK 3057 (110420). Bolaget är 
noterat på NasdagOMX Mid Cap. Portföljen består av såväl noterade som onoterade innehav. 
Kärninnehaven utgörs av Max Matthiessen, H Lundén Holding, Carnegie Holding, Carnegie Asset 
Management, Micronic Mydata och PartnerTech. 

 
Huvudägarna är familjen Tigerschiöld 17 % av rösterna och kapital, familjen Björkman 6,2 % av 
rösterna och kapital, Nordea fonder 9,7 % av rösterna och kapital. Huvudägarna kontrollerar 
sammanlagt 38,2 % av rösterna och kapitalet. (www.di.se)  

 
“Bures strategi ska vara att i egenskap av tydlig ägare skapa värden i portföljbolagen.” 
“Varje enskild investering ska ha en IRR (Internal Rate of Return), årlig avkastning, som överstiger 
12 procent.” (www.bure.se) 

 
4.1.6 Kinnevik 

 
Investment AB Kinnevik grundades 1936 och har ett fokus på företag inom skogs-, media- och 
telekom industrin. Största ägare är familjen Stenbeck följt av familjen Klingspor. Verksamheten 
omfattar sju övergripande sektorer: papper och kartong, telekom och tjänster, media, online, 
mikrofinansering, jordbruk och bioenergi. Kinnevik har sedan länge investerat i utvecklingsländer 
vilket har gett en betydande exponering mot konsumentsektorer i dessa marknader. De största 
innehaven består av Millicom, Tele2, MTG, Korsnäs, Metro, Transcom och CDON. (Kinnevik 2011-
04-26) Bolaget har ett börsvärde om MSEK 35 042 (2011-04-26) 
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Utdelningspolicy 

 
“Kinneviks avser att dela ut mer än 85 % av erhållna ordinarie utdelningar från de noterade 
innehaven samma år. Kinneviks målsättning är att fortsatt generera en jämn tillväxt i årlig utdelning 
till sina aktieägare. Mandat att återköpa Kinneviks egna aktier kommer att nyttjas när den förväntade 
totala avkastningen till aktieägarna av ett sådant program bedöms vara attraktivare än andra 
potentiella investeringar.” (www.kinnevik.se) 

 

4.1.7 Industrivärden    
 
Industrivärden grundandes av Handelsbanken år 1944 med det huvudsakliga syftet att dela ut de 
aktieinnehav man erhöll efter 30-talskraschen till bankens aktieägare. Verksamheten kom snabbt 
att bli framgångsrik och utvecklades till en effektiv förvaltning av pensionskapital för de anställda 
vid Handelsbanken och SCA.(Industrivärden 2011-04-26) Idag är Industrivärden Sveriges näst 
största investmentbolag med Handelsbanken och familjen Lundberg som största ägare.  

 
Kärninnehaven består av Ericsson, Handelsbanken, Sandvik, SCA, Skanska, SSAB, Volvo, Höganäs, 
Indutrade. Industrivärdens aktie handlas på Nasdaq OMX Large Cap. 

 
Utdelningspolicy 
“Industrivärdens utdelningspolicy är att ge aktieägarna en direktavkastning som är högre än 
genomsnittet för svenska börsnoterade aktier. Detta mål har uppnåtts varje år under den senaste 
tioårsperioden. Utdelningen skall vara väl avvägd med hänsyn till verksamhetens mål, omfattning och 
risk.” (www.industrivarden.se) 
 
4.1.8 Öresund 
 
Investment AB Öresund grundades år 1890 och introducerades på Stockholms Fondbörs år 1962. 
Bolagets börsvärde uppgår till 5700 MSEK (2011-04-26). Några av de större innehaven är Avanza, 
Fabege, Bilia, SkiStar, Klövern, Carnegie och Haldex. Huvudägarna består av Sven Hagströmer och 
Mats Qviberg med familjer. Öresunds strategi är att inta aktiva ägarroller, investera huvudsakligen i 
svenska värdepapper, ha en genomgående hög soliditet samt god riskspridning i portföljen. Sedan 
haveriet i HQ Bank, ett av Öresunds tidigare kärninnehav, har bolaget kämpat hårt för att återfå 
marknadens förtroende (Öresund 2011-04-26). Bolagets aktie är noterad på Nasdaq OMX MidCap 
listan. 
 
Utdelningspolicy 
“Öresunds utdelningspolicy innebär att Öresund till sina aktieägare delar ut minst så mycket att 
företaget inte behöver betala någon bolagsskatt. “ (www.oresund.se) 
 
4.1.9 Lundbergs 
 
Det som kom att bli Lundbergs grundades år 1944 i Norrköping av Lars Erik Lundberg. Sedan dess 
har Lundbergs utvecklats från ett byggföretag till ett investeringsföretag med intressen inom ett 
flertal olika områden. Familjen Lundberg är fortfarande storägare i företaget. Huvudinnehaven 
utgörs av Sandvik, Handelsbanken, Hufvudstaden, Holmen, Indutrade och Husqvarna. Bolaget har 
ett marknadsvärde på MSEK 18 350 (20110510) 
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“Lundbergs strategi är att uppnå avkastning och värdetillväxt med låg risk. Investeringar görs främst i 
företag som kännetecknas av goda marknadspositioner, stabilt starka kassaflöden samt egna 
produkter och varumärken. Den finansiella risken hålls på en låg nivå genom låg skuldsättning och 
god likvid beredskap.” (www.lundbergs.se) 
 

 
4.1.10 Latour 
 
Latour är ett investmentbolag noterat på NasdaqOMX Large Cap. Bolaget kontrolleras till största del 
av huvudägaren Gustaf Douglas med familj. Latour skapar värden i sina innehav genom att vara en 
aktiv och långsiktig ägare som med finansiell styrka och djupt industriellt kunnande bidrar till 
utveckling av företagen. 
Huvudinnehaven består utav Assa Abloy, Fagerhult, Loomis, Niscayha, Securitas, HMS Networks och 
Sweco. Investment AB Latours helägda industri- och handelsrörelse består av ett 70-tal bolag 
organiserade i fyra affärsområden: Hultafors Group, Latour Industries, Specma Group och Swegon. 
 
Latour annonserade nyligen att bolaget planerar en fusion med investmentbolaget SäkI, som även 
det kontrolleras av familjen Douglas. Det nya fusionerade bolaget kommer ha  
Latours vision  “Det självklara valet för långsiktiga och säkra investeringar” (www.latour.se) 
 
Utdelningspolicy 
 
“Styrelsen i Investment AB Latour har för avsikt att dela ut erhållna utdelningar från portföljbolagen 
samt en andel av de helägda dotterbolagens resultat som bedöms rimlig med avseende på bolagens 
finansiella ställning, investeringsbehov, skattesituation och eventuella förvärv.” (www.latour.se) 
 
4.2 Inlösen och återköp 
 
Det har genomförts totalt 12 återköp och fyra inlösen av aktier bland de företag vi undersökt under 
perioden 2000-2010. Vi har undersökt hur respektive bolags aktiekurs har förändrats i samband 
med att pressmeddelande om åtgärden har släppts. 
 
Av samtliga 12 återköp har det gått att härleda 7 stycken till en ökad aktiekurs och en minskad 
substansrabatt justerat för förändring i index. Bland de 4 inlösenprogram som genomförts går 
samtliga 4 att härleda till ökad aktiekurs och en minskad substansrabatt justerat för förändring i 
index. 
Med underlag av vår empiriska undersökning går det att fastställa ett samband mellan återköp av 
aktier och substansrabatten. Ledningen ges bemyndigande att genomföra återköp av aktier genom 
omröstning på bolagsstämman. (aktiespararna, 20090528) 
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4.2.1 Inlösen 
 
Vi har analyserat samtliga fyra inlösenprogram som genomförts av våra fallföretag under perioden 
år 2000-2010. Ratos-aktiens procentuella utveckling har illustrerats i diagram 4.2 nedan, efter och 
innan ett pressmeddelande om inlösen publicerats . Aktiemarknadens genomsnittliga reaktion på 
meddelandet om inlösenprogrammet visar att åtgärden har haft en positiv effekt på kursen och 
således minskat substansrabatten. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Diagram 4.1 CAR Ratos Inlösen 
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4.2.2 Återköp 

Vi har analyserat nio återköpsprogram som genomförts av våra fallföretag under perioden år 
2000-2010. Öresundaktiens procentuella utveckling har illustrerats i diagram 4.2 nedan innan 
och efter ett pressmeddelande om återköp publicerats . Aktiemarknadens genomsnittliga 
reaktion på meddelandet om återköpsprogrammet visar att åtgärden har haft en positiv effekt 
på kursen och således minskat substansrabatten. 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.2 CAR Öresund Återköp 
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4.2.3 Kursutveckling 
 
Kursutvecklingen är justerad efter åtgärder från bolagen såsom aktiesplit eller omvänd 
aktiesplit. Jämförelseindex är affärsvärldens index för diversified financial services. Se bilaga 9.1 
för grafer över kursutveckling. 

 

4.2.4 Substansrabattens utveckling i fallföretagen 

I diagram 4.2 redovisas substansrabattens utveckling i samtliga fallföretag mellan år 2000- 
2010. Substansrabatten för varje enskilt bolag redovisas i bilaga 9.1. 
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Diagram 4.3-4.6 Substansrabatt 

Källa: Swedbank Anonym  
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5. Analys 
 

Utifrån vår studie kan vi konstatera att substansrabatten har existerat någon gång i samtliga 
åtta bolag under varierande tidsperioder. För att undersöka sambandet mellan totalavkastning, 
andel onoterade innehav, ägarstruktur och substansrabatt har vi genomfört 
regressionsanalyser. 

Den första perioden i vår undersökning kännetecknas av övervägande rabattvärderingar. Under 
den senare perioden från år 2004 och framåt har Ratos och Bure gått från en rabattvärdering till 
att under den andra hälften av 00-talet värderas till ett premium. Öresund och Svolder har 
under perioder värderats till premium men har under de senaste 3 åren haft en rabattvärdering. 
Öresund är det bolag som haft högst utdelning per aktie i snitt under en 10- års period. Svolder 
har tillämpat en minimum utdelningspolicy om 5 % av bolagets utgående substansvärde och 
har haft en relativt hög genomsnittlig utdelning (www.svolder.se).  Både Ratos och Bure bytte 
strategi till att nästan enbart fokusera på onoterade innehav från att ha haft en mer blandad 
portfölj (E24, 20100502). Detta har visat sig vara framgångsrikt och just Ratos sticker ut i vår 
studie med högst totalavkastning och högst premium. 
Det är främst Ratos fantastiska exit- historik och historiskt höga direktavkastning som gör att 
aktiemarknads tilltro till bolaget är så stort (E24 ,20100502).  
 

5.1 Existensberättigande 

Under 2010 brottades majoriteten av övriga investmentbolag med rekordhöga 
substansrabatter. Det har spekulerats i om förtroendet för investmentbolagens affärsmodell och 
existensberättigande är ur tiden. (Veckans Affärer, 20101124)   

Bland forskare har det förts en högljudd debatt gällande investmentbolagens 
existensberättigande. Von Essen (1997) är av åsikten att investmentbolagens existens enbart 
kan motiveras vid en premievärdering. Von Essens mening är att av de nio bolag som har ingått 
i vår studie är det idag enbart Bures och Ratos existens som kan motiveras. Dessa två bolag är 
de enda som i dagsläget handlas till en premievärdering, men så har fallet inte alltid varit. 
Eftersom värderingen av bolagen varierar över tiden så tycker vi det är omotiverat att diskutera 
investmentbolagens existensberättigande baserat på hur de värderas. Grundtanken med 
investmentbolagen är att förse andra företag med kapital och erbjuda investerare en 
differentierad portfölj(von Essen, 1997). Denna viktiga komponent verkar Von Essen ha 
bortsett ifrån i hans diskussion om bolagens existensberättigande. Däremot är det svårare att 
motivera bolag som har handlats till en rabatt under orimligt lång tid. På samma sätt som det är 
svårt att motivera existensen av företag som SAAB som har gått med förlust under lång tid. 
 
Som vi har iakttagit i våra empiriska undersökningar så har substansrabatten varierat över 
tiden för investmentbolagen. Vissa år värderas de till premie och andra år till rabatt. Ska deras 
existens bara vara motiverad under de åren de handlas till premie och inte annars? Nej tycker 
vi, men von Essen har ändå ett resonemang som är värt att fundera över. Existensen av bolag 
som Investor och Industrivärden som under lång tid har handlats till rabatt är svårare att 
motivera.  
 
För varje krona som Investor eller Kinnevik investerar i ett bolag tappar investeringen 30% 
eller mer i värde på en gång. Om de investerar MSEK 1000 blir aktieägarnas pengar endast 
värda MSEK 700. Detta innebär att det hade varit mer gynnsamt för aktieägarna att istället dela 
ut MSEK 1000 istället för att investera pengarna. (Affärsvärlden, 20110518)  
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Detta ger stöd till vår teori om utdelningar som ett effektivt sätt att minska substansrabatten 
och öka aktieägarvärde. 
 
Svolder har exempelvis en klausul som säger att utifall en tredjedel av aktieägarna röstar för 
likvidering ska detta ske (www.svolder.se). Genom en sådan klausul förbehåller sig ledningen 
ett ansvar att avveckla bolagets verksamhet och dela ut innehaven till aktieägarna. Skulle 
substansrabatten överstiga 30 % skulle detta möjligtvis bli verklighet (Dagens Industri, 
20000910) Detta ser vi som ett steg i bolagets försök att rättfärdiga dess existens. 

Marknadens reaktion när investmentbolaget Luxonen (Dagens Industri, 20110415) 
annonserade att det ämnar träda i likvidation stödjer Malkiels (1995) teori om att 
investmentbolag som handlas till rabatt bör likvideras för att skifta ut bolagets fulla värde till 
aktieägarna. Detta exempel och denna teori ger oss vidare signaler om att investmentbolagens 
framtid är osäker. 

5.2 Ägarstruktur 

Vi har valt att studera ägarstrukturen i bolagen och försökt utreda dess inverkan på 
substansrabatten. I tabell 4.1 ges en överskådlig bild av den procentuella andelen av 
aktiekapitalet som finns tillgänglig på marknaden. Genom att studera samtliga bolags 
årsredovisningar har vi hämtat information om hur ägarbilden har förändrats under en 
tioårsperiod. I Kinnevik och Industrivärden har det skett markanta förändringar under denna 
tidsram. 

År Investor Industrivärden Kinnevik Ratos Bure  Öresund Latour Svolder 

2001 68  84  36  59  59  59  20  69  

2006 55  56  46  41  53  52  15  66  

2010 74 37 50 52 53 55 15 72 

Tabell 4.1 Andel aktier i procent av det totala aktiekapitalet som finns tillgängliga på marknaden 

Källa: Företagens årsredovisningar 
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Graf 5.2 visar ett positivt samband mellan minskad andel aktier på marknaden och stigande 
substansrabatt. 

 
5.3 Utdelningar 
 

En av våra hypoteser behandlade huruvida investmentbolagen kunde minska substansrabatten 
genom aggressiva åtgärder som höga utdelningar. Vår hypotes löd; ju högre utdelningar bolaget 
ger desto lägre blir deras substansrabatt. Hypotesen stödde sig i teorin om faststämda 
minimumutdelningar och den signaleringen som höga utdelningar ger till marknaden. 
 
Med stöd av vårt empiriska underlag kan man urskilja ett tydligt samband mellan utdelningar, 
stigande aktiekurser och en minskning av substansrabatten. Detta samband gäller för flertalet 
företag under vår undersökning med undantag för Bure som huvudsakligen fokuserat på 
återköpsprogram . Vi tycker oss ha tillräckligt underlag för att bekräfta vår hypotes. 
Investmentbolag skulle således genom en aggressiv utdelnings strategi kunna sänka en 
eventuell substansrabatt.  

Genom att observera graf 5.1 och grafen 5.2 kan man se att de bolag som delar ut mest pengar 
per aktie även visar upp reducerad substansrabatt. (se Bilaga för substansrabatten för samtliga 
bolag)  

Tabell: 5.1    Tabell 5.2 
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Ratos och Öresund som har haft en konstant hög utdelning är också två av de bolag som tidvis 
värderats till en premie under vår studie. Öresund som hade jämförelsevis höga utdelningar 
från år 2000 fram till 2004 har sett sin substansrabatt öka sedan år 2006. Utdelningar, som 
diskuterat i tidigare kapitel, sänder en tydlig signal till marknaden(Wang & Nanda 2008). I en 
oviss marknad där investerare ständigt strävar efter perfekt information tror vi att utdelning är 
ett viktigt verktyg för att ge investerare information. Stora, årliga utdelningar signalerar till 
marknaden att bolaget är välmående och kan skifta ut vinstöverskott till aktieägarna.  

 
Signaleringsteorin stöds av vår undersökning då vi kunde se att substansrabatten minskade 
samtidigt som totalavkastningen ökade vid utdelningens annonsering. Enligt vår hypotes om 
signaleringsteori kring utdelningar kan vi konstatera att detta samband stämmer. Idag har vi 
inga investmentbolag i Sverige med minimum utdelningsmål kring 10 % av substansvärdet eller 
högre vilket förespråkas av Wang och Nanda (2008) för att till fullo reducera substansrabatten.  

 

 
 

5.4 Återköp av aktier 
 
En av våra hypoteser gällde att utreda sambandet mellan återköp av aktier och 
substansrabatten. Återköp av aktier är ett sätt för bolaget att utnyttja kassan för att höja 
aktieägarvärdet. Signaleringsteori föreslår att en reducering av asymmetrier kring information 
mellan förvaltare och aktieägare minskar undervärdering (Porter, Roenfeldt, Sicherman, 1999). 
Ur de CAR diagram vi presenterat i kapitel 4, där Ratos och Öresund ingår, kan vi urskilja en 
positiv trend kring dagen då meddelande om åtgärd annonserats. CAR- diagrammen för återköp 
i bilaga 9.2 uppvisar såväl positiva som negativa trender medan CAR- diagrammen för inlösen 
enbart uppvisar positiva trender. 

 Återköp av aktier har genomförts med målsättningen att minska eller eliminera 
substansrabatten och vi kan genom vår studie se att detta har varit effektiva åtgärder. Återköp 
och inlösenprogram bidrar även till ökat aktieägarvärde eftersom stora delar av 
investmentbolagens substans delas ut till ägarna. (Ross, 2002) Man bör även ha i beaktning att 
andra åtgärder har annonserats under samma dag som det tagits beslut angående dessa 
åtgärder. Detta faktum gör att den kumulativa överavkastningen i vissa fall ej enbart kan 
hänföras till återköp- eller inlösenprogrammet . Öresund är det bolag som har genomfört flest 
återköp samt inlösenprogram under perioden och detta är en av anledningarna till att bolaget 
tidvis värderats till ett premium. Vi kan konstatera att återköp av aktier och inlösenprogram 
överlag, som del i en offensiv strategi, leder till minskad substansrabatt och ökat 
aktieägarvärde. 
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5.5 Totalavkastning 
Totalavkastningen motsvarar det totala värdet av en akties kursutveckling plus utdelningar för 
en aktieägare som har hållit den under ett helt år 
Genom härledning från nedanstående diagram finns ett samband att utläsa mellan en ökad 
totalavkastning och minskad substansrabatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 5.3 Förändring i genomsnittlig totalavkastning samt substansrabatt 

 

Genom regressionen i graf 5.3 kan man slå fast ett samband mellan stigande totalavkastning och 
minskad substansrabatt. Bolag som har uppvisat en hög totalavkastning har således lyckats med 
att minska rabatten. De bolag som har haft högst genomsnittlig totalavkastning har lyckats bäst 
med sin investeringsstrategi och utövat ett framgångsrikt aktivt ägande. Ratos, Öresund, 
Kinnevik och Svolder har haft den högsta genomsnittliga totalavkastningen och detta har även 
återspeglats i substansrabattens utveckling genom åren med Kinnevik som undantag. Kinnevik 
är ett av de företag som värderats till högst rabatt under vår studies tidsperiod trots bolagets 
höga genomsnittlig totalavkastning. Det har funnits en stor misstro mot bolagets strategi 
samtidigt som Kinnevik har varit relativt högt skuldsatt. I Kinneviks fall har det även funnits 
bristande transparens kring onoterade innehav och en misstro från marknaden kring 
Stenbecksfärens komplicerade korsägande(SvD, 20091105).  
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5.6 Värdering av onoterade innehav 
 
I en undersökning av Malkiel på amerikansk data, drar han slutsatsen att investmentbolag med 
onoterade innehav handlades till en högre rabatt i jämförelse med bolag som saknar onoterade 
innehav. I studien visade det sig att marknaden värderade de onoterade innehaven till endast 
30 % av dess bokförda värde. (Malkiel, 1995) 

 

Utifrån de empiriska iakttagelser vi har gjort så kan vi varken bekräfta eller förkasta Malkiels 

teori. De svenska bolagen Ratos och Bure har störst andel av sina portföljer i onoterade innehav. 

Dessa två bolag har helt lyckats eliminera substansrabatten och handlas istället till en 

premievärdering. Sedan år 2000 fram till år 2010 har dessa två bolag kontinuerligt utökat 

andelen onoterade innehav i deras respektive portföljer. Under samma tid går det även att 

härleda en minskning av substansrabatten hos Ratos och Bure. Investor däremot som har ökat 

sin andel av onoterade innehav till 25 % av portföljen har inte sett samma positiva utveckling 

(Affärsvärlden, 20110518). Tvärtom har Investors substansrabatt istället ökat. 
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Utifrån regressionsanalysen på samtliga nio bolag går det att härleda ett samband mellan en hög 
andel onoterade innehav och en ökad substansrabatt. Vi kan därmed fastslå att även om andelen 
onoterade innehav kan vara en viktig del i förklaringen till substansrabatten, så är det inte den 
enda förklaringen. Sammantaget är våra empiriska resultat motsägelsefulla och det är därför 
svårt för oss att dra en slutsats vilken påverkan andelen onoterade innehav i portföljen har på 
substansrabatten. Det är bara ett element som tillsammans med andra faktorer påverkar 
bolagets värdering. För företag som har stor en andel onoterade innehav finns det lite 
information för investerare att tillskaffa sig vilket bidrar till att företag med lite information 
värderas ännu lägre.  

Ratos och Bure opererar som Private Equity Bolag men klassas som investmentbolag 
(www.ratos.se)(www.bure.se). Detta innebär att de huvudsakligen investerar i onoterade bolag. 
Dessa onoterade bolag är svåra att värdera eftersom det finns lite information om dem i 
jämförelse med börsnoterade bolag ( tandard & Poor’s 2004). När Ratos eller Bure sedan gör 
en så kallad ”exit” och säljer eller börsnoterar bolagen kan den nya värderingen visa sig vida 
överstiga det bokförda värdet. Det är i dessa situationer som rabatten kraftigt kan reduceras för 
dessa bolag och i dagsläget handlas det till en premievärdering. Bolagen har även varit mycket 
framgångsrika med att generera en konstant hög totalavkastning genom lyckade investeringar 
som sedan förädlats.(E24, 20100502)  
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6. Slutsats 
 
 
En av slutsatserna vi har dragit är att en stor faktor som påverkar substansrabatten är 
signalering. Den slutsatsen har kunnat dras ifrån iakttagelser ifrån den effekt utdelningar, 
återköp och inlösen har på rabatten. Genom empirisk härledning kan vi fastslå att annonsering 
om dessa åtgärder generellt sätt sänker substansrabatten. Det som gör att dessa åtgärder 
sänker substansrabatten är just de signaler som sänds när de annonseras. Aktieägarna gynnas 
av ökad transparens samt det faktum att delar av bolagets substans skiftas ut till dem. Därför 
tror vi att bolag som vill sänka sin substansrabatt måste jobba hårt med att utnyttja de åtgärder 
som finns tillgängliga för att sända rätt signaler till marknaden. Vi tror därför på några steg som 
investmentbolag skulle kunna vidta för att sänka rabatten. Höga minimum utdelningar, 
kontinuerliga återköp av aktier samt inlösenprogram och ökad transparens som sammantaget 
ska bidra till positiv reaktion från marknaden.  

De bolag som genererat högst totalavkastning är även de bolag som lyckats bäst med att minska 
eller eliminera substansrabatten. För att uppnå en konstant hög totalavkastning krävs det en 
mycket kompetent ledning som kan urskilja de investeringar med högst avkastning. Investor 
och Kinnevik som historiskt sett handlats till högst rabatt har visat tydliga tecken på bristande 
transparens, otydlig strategi samt svårtolkade aktieportföljer. Sammantaget kan man 
konstatera att de bolag som handlas till störst rabatt, kännetecknas av en osäkerhet från 
investerarnas sida om utsikter, risker och kapitalkrav. De bolag som istället är mer transparenta 
och har en tydligare inriktning värderas till en lägre substansrabatt.  Vår slutsats är att 
investmentbolag kan minska substansrabatten genom en aggressiv strategi byggd på 
utdelningar, återköp och inlösen men vi vill även poängtera vikten av att ha en tydlig strategi 
som aktieägarna kan förstå. Marknaden måste bli övertygad om att ledningen och huvudägarna 
arbetar mot deras syfte, att skapa aktieägarvärde.  

Sammanfattningsvis anser vi att det krävs en hel del åtgärder och resultat för att de svenska 
investmentbolagen ska vinna aktieägarnas förtroende och säkra sin överlevnad på lång sikt.  
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7. Förslag till vidare forskning 
 

Under studien har vi stött på en rad intressanta frågeställningar som vi inte kunnat utreda i 

denna uppsats på grund av våra avgränsningar. Vi föreslår följande frågeställningar som förslag 

till vidare forskning. 

 

Det skulle vara intressant att undersöka hur investmentbolag kan gå till väga för att öka 

transparensen i bolaget. Ökad transparens är ett steg för att minska misstron mot ledningen och 

deras kompetens. Enligt flertal teorier är det just misstro mot ledningen som driver upp 

substansrabatten. Därför vore det intressant att undersöka hur ökad transparens mottages av 

aktieägare och effekterna det skulle ha på substansrabatten. 

 

Ett av problemen med att förklara uppkomsten av substansrabatten är att åsikterna hos 

forskare går isär på många håll. Framförallt finns det stora skillnader på studier som har gjorts 

på amerikansk data gentemot forskning som gjorts på europeisk grund. Forskarna har haft svårt 

att enas om gemensamma slutsatser. Därför skulle det kunna vara tämligen intressant att 

djupdyka i skillnader och likheter mellan amerikanska och europeiska investmentbolag. En 

undersökning av detta skulle möjligen kunna ge förklaringar till varför forskarnas teorier går 

isär. Kanske är det även här det går att finna lösningen på substansrabatten.  

 

Det skulle även vara intressant att vidare undersöka betydelsen av de speciella 

ägareförhållanden som existerar i de svenska investmentbolagen. Skulle det vara möjligt för 

investerare att komma över kontrollposter och få ett jämnt fördelat ägande av bolaget. Går det 

att bryta den maktstruktur som existerar idag och vad skulle det i sådana fall få för 

konsekvenser på substansrabatten och bolagets värde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

8. Källförteckning 

 

8.1 Artiklar i affärspress 

 

Affärsvärlden 20110518,     “Ekholm pusslar om igen” 
Affärsvärlden 20110412      “Investor övervägde stycka bolaget” 

 

Aktiespararna 20071115,     “Rea på börsen” 

Aktiespararna 20110118,     “Maktelitens bolagsval ditt alternativ till börsen”          

Aktiespararna 20090528,  ”Återköp drabbar minoriteten”          

 

Dagens Industri 20110415      ”Rusning i doldisbolaget Luxonen”  

Dagens Industri 20110412,     “Investor får ned substansrabatten” 

Dagens Industri 20110412,     “Investors vd: inte omöjligt att rabatten kan försvinna” 

Dagens Industri 20110329,     “Bure löser in aktier” 

Dagens Industri 20000706      “Lundbergs återköp retar Aktiespararna” 

Dagens Industri 20000910      “Maktfritt  volder bör slippa rabatt” 

Dagens Industri 20080223,     “Dunkla motiv bakom återköp” 

E24 20100502 “Ratos strategiska fullträff” 

E24 20110224 ”Bure Equity: Inlösen istället för utdelning” 

Euroinvest 20111702  Ratos: “Analytiker spår utdelning 10 20 kr -  IX” 

 

 enaste Nyheterna 20110211  “Maktbolag med problem” 

 

 zombatfalvy ; Ekonomisk revy nr 5  1971  “Värdering av aktier i investmentbolag” 

 

Svenska Dagbladet 20091105  ”Brokigt arv tynger Kinnevik” 

 

The Association of Investment Companies factsheet  ”An introduction to investment 

companies”  November 2007 

 

Veckans Affärer 20110407,     “Nu tvingas Börje backa för kritiken” 

Veckans Affärer 20101124      “Rekordrabatt i investmentbolag” 

Veckans Affärer 20101126      “Investmentbolagen missgynnas” 

 

 

 

 

 



39 

 

8.2 Elektroniska Källor 

 

www.investorab.com 
www.oresund.se 
www.ratos.se 
www.svolder.se 
www.bure.se 
www.industrivarden.se 
www.latour.se 
www.lundbergforetagen.se 
www.kinnevik.se 
www.nasdaqomxnordic.com 
www.seb.se  

www.investopedia.com  

www.invesco.com   

 
 
8.3 Årsredovisningar 
 
Investor            2000-2010 
Industrivärden          2000-2010 
Öresund           2000-2010 
Ratos               2000-2010 
Bure Equity         2000-2010 
Svolder         2000-2010 
Latour               2000-2010 
Lundbergs        2000-2010 
Kinnevik           2000-2010 
 
8.4 Litteratur 
 
Amihud & Mendelson, Liquidity & asset prices, 1986,sid 3  

Barclay M.J., Holderness G. C., Pontiff J.; Journal of Financial Economics, June 1993, Private 
benefits from block ownership and discounts on closed-end funds 
 
Berk, Jonathan & Stanton, Richard, Managerial Ability, Compensation, and the Closed-End Fund 
Discount, 2007 
 

Bojesson Christian, Erkan Mesut, Stam Erik, Svensson Jonas, Substansrabatt i investmentbolag – 
en kvantitativ studie av orsaker och påverkan, 2009  

Bredberg Patrik, Johnsson Nicklas, Nicklasson Linda, Nilsson Emma, Rabatt Nej-Tack! En studie 
av Custos kamp för att tillfredställa aktieägarna, 2003  

http://www.investorab.com/
http://www.oresund.se/
http://www.ratos.se/
http://www.svolder.se/
http://www.bure.se/
http://www.industrivarden.se/
http://www.latour.se/
http://www.lundbergforetagen.se/
http://www.kinnevik.se/
http://www.nasdaqomxnordic.com/
http://www.seb.se/
http://www.investopedia.com/
http://www.invesco.com/


40 

 

Börgesson Mattias, Eriksson Niklas, Hultman Erik, Johansson Thorbjörn, 
Investmentbolagsrabatten – orsaker och påverkan, 2000  

Cherkes, M., Sagi, J., Stanton, R., 2009a. A liquidity-based theory of closed-end funds. Rev. Finan. 
Studies 22, 257–297.  

Copeland, Thomas & Weston, Fred, Financial theory and corporate policy, 1988 

 

Datar, Vinay The Quarterly Review of Economics and Finance 

Volume 41, Issue , Spring 2001, Pages 119-135  

 

Deaves, Richard & Krinsky, Iztak, A possible reconciliation of some of the conflicting findings on 

closed-end fund discounts: A note, Journal of business, finance and accounting, vol 21, 1994 

 

Fregert, Klas & Jonung, Lars, Makroekonomi: teori, politik och institutioner, Lund, 2010 

 

Holme Idar Magne, Solvang Bernt Krohn; Forskningsmetodik - Om kvalitativa och kvantitativa 

metoder, 1991 

 

Holmé Martin & Peter Högfeldt , a law and finance analysis of initial public offerings, Journal of 

Financial Intermediation 13. (2004) 324–358 

Jacobsen, D. I; Vad, hur och varför: om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen, 2002 

 

Jensen, M.C. & W.H. Meckling, Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and 

ownership structure, Journal of Financial Economics, 1976 

 

Johnson, Nanda & Schneeweis, Unraveling the closed-end country fund discount puzzle, 1996 

 

Jonsson, Claes (1999), Inlösen och återköp, en analys med utgångspunkt från det 

aktiebolagsrättsliga kapitalskyddet. Jure, Stockholm 

 

Lundahl Ulf, Skärvad Per-Hugo; Undersökningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1994 

 

Malkiel Burton G.; Journal of portfolio management   ummer 1995  “The structure of closed-end 

fund discounts revisited” 

 

Malkiel Burton G.; The valuation of closed-end investment-company shares, 1977 

 

Myrberg, Ulf, Blandade investmentbolag, Myrberg & Wiklund finansanalus, Stockholm,  1987 

 

Pratt, Eugene J., 1966, Myths Associated with Closed-End Investment Company Discounts, 

Financial Analysts Journal 22:4, 79–82. 

 

Pontiff, Jeffrey, 1995, Closed-End Fund Premiums and Returns; Implications for Financial 



41 

 

Market Equilibrium, Journal of Financial Economics 37, 341–367. 

 

Porter, Roenfeldt, Sicherman, Open Market Repurchases: the value from buying shares at a 

discount, 2005 

 

Rodhe, Knut, Aktiebolagsrätt, 2002, Nordstedts Juridik AB 

 

Ross, S., 2002. Neoclassical finance, alternative finance and the closed end fund puzzle. Europ. 

Finan. Manage. 8 (2), 129–137.  

 

Ross, Stephen & Westerfield, Randolph & Jaffe, Jeffrey, Corporate Finance, 2002, McGraw-Hill 

Irwin, New York 

 tandard & Poor’s  Rating methodology for European investment holding and operating holding 

companies. May 28, 2004 

 

Von Essen Reinhold; Investmentbolag - med eller utan existensberättigande, 1997 

Welch, Emma, The Relationship Between Ownership Structure and Performance in Listed 
Australian Companies, School of Finance and Applied Statistics, Australian National University, 
Canberra, ACT, 0200, AUSTRALIA, 2001  

 

8.5 Övriga Källor 

 

Swedbank Anonym Källa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

9. Bilagor  

 

9.1 Händelser av betydelse 
 

Investor 
2011-04-07 09:02 Ökat fokus på Kärninvesteringar, omstrukturering av Investor Growth 

Capital och kostnadsbesparingar 
2010-04-26 17:07  Återköp av egna aktier för säkring av Investors program för långsiktig 

aktierelaterad lön 
2009-04-17 16:54  Utnyttjande av återköpsbemyndigande i Investor AB till säkring av bolagets 

program för långsiktig aktierelaterad lön samt syntetiska aktier som del av styrelsearvodering 
2008-04-23 07:50  Utnyttjande av återköpsbemyndigande i Investor AB till säkring av bolagets 

program för långsiktig aktierelaterad lön samt syntetiska aktier som del av styrelsearvodering 
2007-04-18 16:44  Säkring av program för långsiktig aktierelaterad lön 2007 genom återköp av 

egna aktier i Investor AB 
2006-05-23 08:49 Utnyttjande av återköpsbemyndigande i Investor AB till säkring av bolagets 

långsiktiga incitamentsprogram 

 

Ratos 
2006-05-18     Split och inlösen genomförd 
2006-02-23     Förslag om utskiftning av 1 500 Mkr till ägarna 
Aktiesplit 2:1 
Årsstämman 2011 beslutade att varje Ratos-aktie ska delas upp i två aktier, en s k aktiesplit. 

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden är den 6 maj 2011, vilket innebär att sista dag för 

handel före split blir tisdagen den 3 maj. 

 

Industrivärden 
2011-01-11 Industrivärden erbjuder konvertibler om 500 miljoner euro med en löptid till 2017 

 

Öresund 
20110224 14:37 Öresund har syntetiskt återköpt 1,1 procent av kapitalet i Öresund 
20110329 12:13 Förslag om utdelning av aktierna i HQ AB 
20101014 08:32 Inlösen av var tionde aktie med likvid om 135 kronor 
20081110 10:00 Öresund: Info ang. frivilligt inlösenförfarande 
20081014 08:30 Öresund syntetiskt återköpt 1,6% egna aktier     
20040908 15:17 Öresund: Fusionen mellan Öresund och Custos slutförd 
20011206 14:18 Öresund har syntetiskt återköpt 3,5 procent av kapitalet i Öresund 
20000215 11:15 Öresund har återköpt 3,1 % av bolagets aktier 
20000120 09:04 Syntetiskt återköp i Öresund 

 

Kinnevik 
2010-09-15 15:01 Emission och återköp av C-aktier 
2009-06-11 11:30 Emission och återköp av C-aktier 

 

2008-09-08 08:00 Beslut om återköpsprogram avseende egna aktier 

http://ir.investorab.com/index.php?p=press&s=detail&afw_id=1195648&afw_lang=sv
http://ir.investorab.com/index.php?p=press&s=detail&afw_id=1195648&afw_lang=sv
http://ir.investorab.com/index.php?p=press&s=detail&afw_id=1160738&afw_lang=sv
http://ir.investorab.com/index.php?p=press&s=detail&afw_id=1160738&afw_lang=sv
http://ir.investorab.com/index.php?p=press&s=detail&afw_id=1132789&afw_lang=sv
http://ir.investorab.com/index.php?p=press&s=detail&afw_id=1132789&afw_lang=sv
http://ir.investorab.com/index.php?p=press&s=detail&afw_id=1099384&afw_lang=sv
http://ir.investorab.com/index.php?p=press&s=detail&afw_id=1099384&afw_lang=sv
http://ir.investorab.com/index.php?p=press&s=detail&afw_id=1067301&afw_lang=sv
http://ir.investorab.com/index.php?p=press&s=detail&afw_id=1067301&afw_lang=sv
http://ir.investorab.com/index.php?p=press&s=detail&afw_id=1041788&afw_lang=sv
http://ir.investorab.com/index.php?p=press&s=detail&afw_id=1041788&afw_lang=sv
http://ratos.se/sv/Pressrum/Pressmeddelanden/2006/Ratos-Split-och-inlosen-genomford/
http://ratos.se/sv/Pressrum/Pressmeddelanden/2006/Ratos-Forslag-om-utskiftning-av-1-500-Mkr-till-agarna/
about:blank
http://cws.huginonline.com/I/1252/PR/201102/1492116_2.html
http://cws.huginonline.com/I/1252/PR/201103/1501217_2.html
http://cws.huginonline.com/I/1252/PR/201010/1451794_2.html
http://cws.huginonline.com/I/1252/PR/200811/1267991_2.html
http://cws.huginonline.com/I/1252/PR/200810/1259473_2.html
http://cws.huginonline.com/I/1252/PR/200409/960078_2.html
http://cws.huginonline.com/I/1252/PR/200112/842700_2.html
http://cws.huginonline.com/I/1252/PR/200002/770991_2.html
http://cws.huginonline.com/I/1252/PR/200001/769228_2.html
http://kinnevik.se/sv/Media/Pressmeddelanden/Emission-och-aterkop-av-C-aktier-/
http://kinnevik.se/sv/Media/Pressmeddelanden/Emission-och-aterkop-av-C-aktier-/
http://kinnevik.se/sv/Media/Pressmeddelanden/Emission-och-aterkop-av-C-aktier-/
http://kinnevik.se/sv/Media/Pressmeddelanden/Beslut-om-aterkopsprogram-avseende-egna-aktier/
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Bure Equity 
2010-01-27 Fusion mellan Bure och Skanditek 
2008-08-28 Bure återköp av egna aktier 
2007-12-06 Bure återköp av aktier 
2007-03-06 Bure återköp av aktier 
2007-03-16 Bure återköp av aktier och teckningsoptioner 
2006-12-1910:00 Bure genomför frivilligt inlösenprogram 
2003-06-2713:05 Bures nyemission fulltecknas 
2001-10-2512:07 Ny utdelningspolitik i Bure 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bure.se/extra/tools/parser/?url=/html/parse/pressrelease.html&url_id=249407
http://www.bure.se/extra/tools/parser/?url=/html/parse/pressrelease.html&url_id=81588
http://www.bure.se/extra/tools/parser/?url=/html/parse/pressrelease.html&url_id=49919
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9.2 Aktieutveckling 
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9.3 Totalavkastning 
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9.5 Beräkning av CAR för Fallföretagen 

Företag Datum 

Investor 4/26/2010 

Investor 5/23/2006 

Investor 4/3/2008 

Bure 3/6/2007 

Bure 3/16/2007 

Bure 12/6/2007 

Bure 8/28/2008 

Kinnevik 9/15/2010 

Öresund 1/20/2000 

Öresund 2/15/2000 

Öresund 12/6/2001 

Öresund 10/14/2008 

Bure 10/30/2006 

Ratos 2/23/2006 

Öresund 11/10/2008 

Öresund 10/14/2010 

Med hjälp av CAR- diagrammen (Cumulative Abnormal Return) är det möjligt att utläsa den 

procentuella kursförändringen justerad för den procentuella förändringen i index. Aktiekursen 

för Investor, Bure, Kinnevik, Ratos och Öresund, tre dagar före beslut om inlösen av aktier, 

respektive tre dagar efter beslutet sammanställs i nedanstående tabeller.  I tabellerna har även 

den procentuella förändringen i aktiekursen jämfört med dagen innan beräknats. På samma sätt 

gick vi tillväga för att räkna ut den procentuella förändringen i index.  För att beräkna CAR 

tittade vi på den procentuella förändringen av index subtraherat med den procentuella 

förändringen av aktiekursen och slutligen gjordes resultaten kumulativa. Beräkningarna för 

respektive bolag framgår nedanför. 

Dag Kurs Investor Index % för.Investor  %för. Index %för. I-%för.Ind CAR Investor 

-3 135.5 1042.48 
    -2 134.7 1038.34 -0.6% -0.4% -0.2% -            0.20     

-1 136.9 1066.82 1.6% 2.7% -1.1% -            1.30     

0 138.7 1067.9 1.3% 0.1% 1.2% -            0.10     

1 134.9 1042.82 -2.7% -2.3% -0.4% -            0.50     

2 133.1 1042.87 -1.3% 0.0% -1.3% -            2.80     

3 136.8 1061.77 2.8% 1.8% 1.0% -            1.80     

Datum: 2010-04-26 

Datum: 2008-03-04 

Dag Kurs Investor Index % för.Investor  %för. Index %för. I-%för.Ind CAR Investor 

-3 133.75 952.13 
    -2 140.25 981.23 4.9% 3.1% 1.8%              1.80     

-1 144.5 996.91 3.0% 1.6% 1.4%              3.20     

0 144 987.5 -0.3% -0.9% 0.6%              3.80     

1 138.75 979.57 -3.6% -0.8% -2.8%              1.00     

2 139.75 993.34 0.7% 1.4% -0.7%              0.30     

3 136.75 981.09 -2.1% -1.2% -0.9% -            0.60     
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Datum: 2006-05-23 

Datum:2006-10-30 

Dag Kurs Bure Index % för.Bure  %för. Index %för. B-%för.Ind CAR Bure 

-3 22.5 1151.18 
    -2 22.57 1159.55 0.3% 0.7% -0.4% -            0.40     

-1 22.37 1147.93 -0.9% -1.0% 0.1% -            0.30     

0 22.31 1148.57 -0.3% 0.1% -0.4% -            0.70     

1 22.37 1164.44 0.3% 1.4% -1.1% -            1.80     

2 22.37 1187.24 0.0% 2.0% -2.0% -            3.80     

3 22.57 1188.88 0.9% 0.1% 0.8% -            3.00     

Datum: 2006-03-06 

Dag Kurs Bure Index % för.Bure  %för. Index %för. B-%för.Ind  CAR Bure  

-3 22.57 1175.75 
    -2 22.44 1136.83 -0.6% -3.3% 2.7%              2.70     

-1 22.57 1166.73 0.6% 2.6% -2.0%              0.70     
0 22.57 1166.98 0.0% 0.0% 0.0%              0.70     
1 22.31 1188.73 -1.2% 1.9% -3.1% -            2.40     
2 22.57 1196.26 1.2% 0.6% 0.6% -            1.80     
3 22.57 1204.67 0.0% 0.7% -0.7% -            2.50     

Datum: 2007-03-16 

Dag Kurs Bure Index % för.Bure  %för. Index %för. B-%för.Ind  CAR Bure  

-3 25.68 1102.39 
    -2 26.02 1081.22 1.3% -1.9% 3.2%              3.20     

-1 26.02 1101.87 0.0% 1.9% -1.9%              1.30     

0 26.15 1105.23 0.5% 0.3% 0.2%              1.50     

1 26.02 1119.7 -0.5% 1.3% -1.8% -            0.30     

2 25.95 1130.9 -0.3% 1.0% -1.3% -            1.60     

3 25.55 1131.58 -1.5% 0.1% -1.6% -            3.20     

Datum: 2007-06-12 

Dag Kurs Investor Index % för.Investor  %för. Index %för. I-%för.Ind CAR Investor 

-3 128 1042.48 
    -2 128.5 1038.34 0.4% 0.2% 0.2%              0.20     

-1 120 1066.82 -6.6% -4.8% -1.8% -            1.60     

0 129.5 1067.9 7.9% 5.5% 2.4%              0.80     

1 124.5 1042.82 -3.9% -2.4% -1.5% -            0.70     

2 131.5 1042.87 5.6% 4.2% 1.4%              0.70     

3 131.5 1061.77 0.0% -0.2% 0.2%              0.90     

Dag Kurs Bure Index % för.Bure  %för. Index %för. B-%för.Ind CAR Bure 

-3 21.33 1099.81 
    -2 21.33 1094.62 0.0% -0.5% 0.5%              0.50     

-1 21.13 1088.3 -0.9% -0.6% -0.3%              0.20     

0 21.52 1082.87 1.8% -0.5% 2.3%              2.60     

1 21.52 1085.56 0.0% 0.2% -0.2%              2.40     

2 21.33 1094.91 -0.9% 0.9% -1.8%              0.60     

3 21.46 1084.96 0.6% -0.9% 1.5%              2.10     
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Datum: 2008-08-28 

Datum: 2006-02-23 

Dag 
Kurs 
Öresund Index % för.Öresund  %för. Index %för. Ö-%för.Ind  CAR Öresund  

-3 41.25 1245.69 
    -2 41.17 1215.4 -0.2% -2.4% 2.2%          2.20     

-1 43.39 1213.77 5.4% -0.1% 5.5%          7.70     

0 43.55 1217.73 0.4% 0.3% 0.1%          7.80     

1 43.23 1218.19 -0.7% 0.0% -0.7%          7.10     

2 44.02 1229.51 1.8% 0.9% 0.9%          8.00     

3 42.91 1215.41 -2.5% -1.1% -1.4%          6.60     

Datum: 2000-01-20 

Dag 
Kurs 
Öresund Index % för.Öresund  %för. Index %för. Ö-%för.Ind CAR Öresund 

-3 46.4 1371.14 
    -2 46.4 1379.14 0.0% 0.6% -0.6% -       0.60     

-1 47.03 1350.31 1.4% -2.1% 3.5%          2.90     

0 46.87 1309.94 -0.3% -3.0% 2.7%          5.60     

1 46.56 1343.31 -0.7% 2.5% -3.2%          2.40     

2 46.72 1352.06 0.3% 0.7% -0.4%          2.00     

3 46.72 1371.35 0.0% 1.4% -1.4%          0.60     

Datum: 2000-02-15 

 

 

 

 

Dag Kurs Bure Index % för.Bure  %för. Index %för. B-%för.Ind CAR Bure 

-3 26.28 852.2 
    -2 26.35 860.71 0.3% 1.0% -0.7% -            0.70     

-1 26.35 862.93 0.0% 0.3% -0.3% -            1.00     

0 26.48 876.74 0.5% 1.6% -1.1% -            2.10     

1 26.15 870.86 -1.2% -0.7% -0.5% -            2.60     

2 26.22 873.41 0.3% 0.3% 0.0% -            2.60     

3 26.22 889.36 0.0% 1.8% -1.8% -            4.40     

Dag Kurs Ratos Index % för.Ratos  %för. Index %för. R-%för.Ind  CAR Ratos  

-3 49.09 985.77 
    -2 48.86 993.51 -0.5% 0.8% -1.3% -       1.30     

-1 48.16 1001.06 -1.4% 0.8% -2.2% -       3.50     

0 51.42 1001.66 6.8% 0.1% 6.7%          3.20     

1 51.77 1010.74 0.7% 0.9% -0.2%          3.00     

2 53.28 1015.71 2.9% 0.5% 2.4%          5.40     

3 52.7 995.01 -1.1% -2.0% 0.9%          6.30     



55 

 

Datum: 2001-06-12 

 

Dag 
Kurs 
Öresund Index % för.Öresund  %för. Index %för. Ö-%för.Ind  CAR Öresund  

-3 58.43 659.07 
    -2 56.53 622.98 -3.3% -5.5% 2.2%          2.20     

-1 66.51 675.85 17.7% 8.5% 9.2%        11.40     

0 70.79 686.24 6.4% 1.5% 4.9%        16.30     

1 68.41 647.03 -3.4% -5.7% 2.3%        18.60     

2 68.41 627.55 0.0% -3.0% 3.0%        21.60     

3 71.26 632.34 4.2% 0.8% 3.4%        25.00     

Datum:2008-10-14 

 

Dag Kurs Öresund Index % för.Öresund  %för. Index %för. Ö-%för.Ind 
 CAR 
Öresund  

-3 72.92 702.52 
    -2 70.55 658.02 -3.3% -6.3% 3.0%          3.00     

-1 69.57 679.2 -1.4% 3.2% -4.6% -       1.60     

0 72.26 684.71 3.9% 0.8% 3.1%          1.50     

1 70.55 649.46 -2.4% -5.1% 2.7%          4.20     

2 65.89 630.26 -6.6% -3.0% -3.6%          0.60     

3 65.16 634.72 -1.1% 0.7% -1.8% -       1.20     

Datum:2008-11-10 

 

Dag 
Kurs 
Öresund Index % för.Öresund  %för. Index %för. Ö-%för.Ind CAR Öresund 

-3 101.9 1092.34 
    -2 103.13 1089.89 1.2% -0.2% 1.4%          1.40     

-1 104.11 1104.08 1.0% 1.3% -0.3%          1.10     

0 110.96 1098.43 6.6% -0.5% 7.1%          8.20     

1 111.21 1094.52 0.2% -0.4% 0.6%          8.80     

2 111.21 1097.3 0.0% 0.3% -0.3%          8.50     

3 109.98 1095.46 -1.1% -0.2% -0.9%          7.60     

       Datum:2010-10-14 

 

Dag 
Kurs 
Öresund Index % för.Öresund  %för. Index %för. Ö-%för.Ind  CAR Öresund  

-3 47.51 832.06 
    -2 47.67 848.53 0.3% 2.0% -1.7% -       1.70     

-1 47.98 884.67 0.7% 4.3% -3.6% -       5.30     

0 47.67 880.55 -0.6% -0.5% -0.1% -       5.40     

1 47.51 871.58 -0.3% -1.0% 0.7% -       4.70     

2 47.98 858.48 1.0% -1.5% 2.5% -       2.20     

3 47.51 862.2 -1.0% 0.4% -1.4% -       3.60     
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