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Sammanfattning 
 

Titel: Prissättning av företrädesemissioner: Vilka variabler påverkar 

rabatten på emissionspriset? 

 

Seminariedatum: 31 maj 2018 

  

Ämne/Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 hp 

  

Författare: Victor Busch, Olle Göransson, Niklas Torwald 

  

Handledare: Maria Gårdängen 

  

Nyckelord: Företrädesemission, multipelregression, rabattkvot, 

teckningskurs, underprissättning 

  

Syfte: Syftet av denna studie är analysera ett antal tänkbara faktorer 

och huruvida dessa har en inverkan på den rabatt som sätts vid 

en nyemission i Sverige. Vidare avser studien även att besvara 

hur stor rabatten i genomsnitt är. 

  

Metod: Studien är av kvantitativ karaktär där data som samlats in 

härstammar från 143 företrädesemissioner mellan november 

2006 och mars 2018. För att undersöka vilka variabler som har 

en potentiell påverkar på företrädesemissionens rabatt har en 

regressionsanalys använts. 

  

Teoretiska perspektiv: För teoretiska perspektiv har förutom vetenskapliga artiklar 

inom området även teorin om informationsasymmetri, 

signaleringsteori samt teorin om prispressning använts. 

  

Empiri: Företag noterade på Stockholmsbörsen som gjort 

företrädesemissioner mellan november 2006 och maj 2018 

utgör empiriska data. 

  

Resultat: Resultaten visar att faktorerna börsvärde, erbjudandets relativa 

storlek, rådgivarens ranking, Price to Book samt andelen av 

erbjudandet som är garanterat eller på annat sätt säkerställt har 

ett statistiskt säkerställt samband med den relativa rabatten. 

Den genomsnittliga rabatten uppgår till 30,37 procent. 
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Abstract 
 

Title: Pricing of Rights Issues: A Study on Factors Influencing 

Discount to TERP 

 

Seminar date: May 31
th

 2018 

  

Course: FEKH89, Bachelor Degree Project, Business Administration, 

Finance, 15 ECTS 

  

Authors: Victor Busch, Olle Göransson, Niklas Torwald 

  

Advisors: Maria Gårdängen 

  

Key words: Rights issue, multiple regression, TERP, subscription price, 

underpricing 

  

Purpose: The purpose of the study is to analyse a number of possible 

factors and whether these have an impact on the discount 

applied to a right issue. Furthermore, the study also seeks to 

find the average subscription price discount. 

  

Methodology: The study is of a quantitative nature where the data collected is 

derived from 143 different right issues between November 

2006 and March 2018. To determine which variables that have 

a potential impact on the discount, a regression analysis has 

been used. 

  

Theoretical Perspectives: In addition to scientific articles in the field, the theory of 

information asymmetry, signalling theory and the price pressure 

hypothesis have been used. 

  

Empirical Foundation: Companies listed on the Nasdaq OMX Stockholm and have 

made a rights issue between November 2006 and March 2018 

constitutes the empirical data.  

  

Conclusions: The results show that the market capitalisation, the relative size 

of the offer, the advisor’s ranking, the price to book value and 

the proportion of the offer that is guaranteed has a statistically 

significant relationship to the relative discount. The average 

discount to TERP is 30.37 per cent. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Vid prissättning av företrädesemissioner finns alltid en rabatt jämfört med det ordinarie 

aktiepriset vid emissionstillfället. Rabatten finns för att locka aktieägare att köpa fler andelar 

i bolaget. För att erbjudandet ska vara attraktivt krävs således en emissionskurs som ligger 

under kursen bolaget handlas för på börsen. Emissionskursen bestäms av bolaget själva när 

de tar beslut om emissionen. Det kan finnas flera anledningar till hur stor rabatt bolaget 

behöver sätta i förhållande till rådande aktiepris. Dels innebär emissionen att det totala antalet 

aktier ökar, vilket betyder att de redan befintliga aktierna kommer att bli mindre värda totalt 

sett, och dels innebär emissionen att bolaget inte har egna resurser för att prestera, vilket kan 

tolkas som ett svaghetstecken beroende på emissionens motiv. Vidare kan det finnas 

incitament för bolaget att sätta en större rabatt, om det exempelvis finns oro för att det 

ordinarie aktiepriset kommer att sjunka inom den närmsta framtiden. Ett emissionspris som 

ligger under det ordinarie aktiepriset är naturligtvis helt ointressant för investerare och det 

kan därför vara viktigt att säkerställa att rabatten är tillräckligt stor för att kunna hantera ett 

eventuellt kursfall. 

 

År 2015 genomförde det krisdrabbade nummerupplysningsföretaget Eniro en nyemission 

som omfattade nästan en miljard kronor. Emissionspriset sattes till 1,50 kronor, vilket jämfört 

med aktiens theoretical ex-rights price (TERP) motsvarade en rabatt om 81,37 procent. 

TERP är det teoretiska värdet på en aktie vid en nyemission, efter avskiljande av dess 

teckningsrätt. Ett år tidigare tog Aspiro in pengar genom en företrädesemission med en rabatt 

om endast 1,96 procent mot TERP. Spridningen är stor samtidigt som bolagen behöver inte 

lämna några uppgifter kring hur eller genom vilka premisser rabatten är satt. Detta tyder på 

att det kan råda en subjektiv prissättning på nyemissioner, vilket på ett sätt tvingar 

investeraren att ta ställning till erbjudandets attraktivitet. 

 

För att företag ska klara sig över tid behövs ekonomiska medel. Dessa kommer ofta genom 

inbetalningar från företagets kunder i form av betalningar för de varor eller tjänster som 

verksamheten erbjuder. Ibland kan det dock finnas behov av att tillföra ytterligare kapital. 

Exempelvis när ett företag vill genomföra en investering som på sikt förväntas leda till större 

eller fler inbetalningar, eller om företaget har stora skulder som inte täcks av de närmast 

kommande inbetalningarna från deras kunder. Kapital kan tillföras på olika sätt, antingen via 

eget eller främmande kapital. Främmande kapital består oftast av kreditskulder till olika 

institutioner, i första hand banker. Om företaget inte vill eller har möjlighet att ta större eller 

fler banklån går det även att öka det egna kapitalet. 

  

En nyemissions görs för att ta in mer eget kapital till företaget. Det innebär att fler andelar av 

bolaget ställs ut för försäljning. En emission kan göras på många olika sätt, den kan 

exempelvis vara med eller utan företräde för de som redan är aktieägare, riktad till en enskild 

grupp eller till allmänheten. Enligt Euroclear (2015) finns det tre alternativ för svenska 
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företag som avser att genomföra en nyemission; dessa är företrädesemission, riktad emission 

och apportemission, vilka presenteras nedan. 

 

En nyemission med företräde, eller företrädesemission, är den vanligaste typen av nyemission 

i Sverige. Företrädesemissionen innebär att redan befintliga aktieägare får möjlighet att 

teckna ett relativt antal nya aktier baserat på det antal aktier som redan ägs. Exempelvis 

innebär en företrädesemission med förhållandet 1:5 att för varje fem aktier som ägs berättigas 

att teckna en (1) ny aktie. Rättigheten att teckna en ny aktie benämns teckningsrätt. En 

teckningsrätt kan ha ett ekonomsikt värde och kan därmed handlas med. 

 

En riktad nyemission innebär istället att erbjudandet riktas direkt till en enskild eller en grupp 

potentiella investerare. Den här typen av emission vänder sig vanligtvis till anställda eller 

allmänheten. Ibland händer det även att företag riktar en nyemission mot investerare som 

själva har en god kunskap om den bransch eller typ av företag emittenten är. Till skillnad från 

en företrädesemission som bara kräver majoritet vid bolagsstämman kräver en riktad 

nyemission så kallad kvalificerad majoritet, vilket innebär att minst två tredjedelar måste 

rösta igenom förslaget (Bolagsverket, 2016). Detta är för att skydda minoritetsägarna från att 

deras ägande blir utspätt utan att ens få chansen att teckna i emissionen. 

 

En apportemission är en typ av riktad nyemission som vänder sig till en förutbestämd 

investerare. Skillnaden är att en apportemission inte betalas genom kontanta medel, utan 

istället via någon annan typ av egendom. Ofta är egendomen av finansiell karaktär, men den 

kan även bestå av fysiska ting, som maskiner eller andra anläggningstillgångar. Betalning 

genom finansiell egendom utgörs i största utsträckning av aktier, till exempel när ett bolag 

köper upp ett annat och betalar med aktier (Avanza, u.å.). 

 

Gemensamt för alla typer av nyemissioner är att de resulterar i en utspädning. Det innebär att 

när ett företag ger ut nya aktier ökar det totala antalet aktier, vilket leder till att en (1) aktie 

inte längre motsvarar lika stor andel av företaget som innan emissionen. För att locka 

investerare att antingen behålla sin andel av företaget genom att teckna sin pro rata-andel av 

erbjudandet, eller att på annat sätt investera i företaget (t.ex. genom riktad emission) krävs en 

rabatt.  

 

1.2 Problemställning 

Det har tidigare genomförts en del forskning inom området. Owen och Suchard (2008) 

diskuterar genom artikeln ”The Pricing and Impact of Rights Issues of Equity in Australia” 

hur olika faktorer vid en företrädesemission påverkar australiensiska företag. Författarna har 

genom ett antal determinanter sökt att bestämma vad som påverkar marknadens reaktion efter 

offentliggörandet. Artikeln mynnar ut i att marknaden reagerar negativt på en nyemission av 

detta slag, där den genomsnittliga statistiskt säkerställda reaktionen är att aktiekursen tappar 

1,83 procent på första handelsdatumet efter offentliggörandet. Vidare är det intressant att 

författarna även undersökt rabatten för erbjudandet, och dess determinanter. De finner ett 

positivt samband mellan rabatten och storleken på erbjudandet men även ett negativt 
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samband mellan rabatten och rankingen på den bank som använts. Slutligen visar den att en 

ökad aktieägarkoncentration leder till en minskad rabatt. 

 

En stor del av övrig forskning kommer från USA där en mycket liten andel av alla emissioner 

utgörs av företrädesemissioner, där är det istället betydligt vanligare med riktade 

nyemissioner (Berk & DeMarzo, 2017). Det leder till att forskningen inom 

företrädesemissioner och dess prissättning är klart begränsad för landet. Gällande företagens 

val av företrädesemissioner kontra riktade emissioner har Collin (2010) gjort en del 

intressanta upptäckter. Författaren drar bland annat slutsatsen att företag med hög positiv 

avkastning på eget kapital tenderar att ta in nya pengar genom riktade emissioner, till skillnad 

från företag med negativ avkastning där företrädesemissioner utgör majoritet. Vidare finns 

även forskning som undersöker prissättningen av initial public offerings (IPOs). Zheng och 

Zhu (2017) kom i sin artikel fram till att det finns en stor korrelation mellan priset på en IPO 

och företagets lönsamhet.  

 

Det finns dock begränsad forskning som författarna till denna rapport har hittat som syftar till 

att undersöka prissättningen av företrädesemissioner, trots att emissionstypen är mycket 

vanlig i de flesta länder utom USA (Berk & DeMarzo, 2017). Prissättningen i sig kan 

upplevas som högst subjektiv eller till och med godtycklig, och varierar som tidigare nämnt 

kraftigt mellan bolagen. Eftersom studier inom detta område saknas kan det därför vara 

intressant att undersöka vilka determinanter som är gemensamma för prissättningen av 

företrädesemissioner. 

 

1.3 Studiens målgrupp 

Som tidigare nämnt kan prissättningen vid en företrädesemission anses vara såväl subjektiv 

som osäker, eller till och med ogrundad. Studien vänder sig därför dels till bolagen som står 

inför en företrädesemission och vill ha möjlighet att se jämförbara emissioner och dess 

prissättning, och dels potentiella investerare som söker efter mer handfast information om 

huruvida prissättningen kan tänkas vara rimlig i förhållande till likvärdiga erbjudanden. 

Vidare kan förståelsen kring nyemissioner och vilka faktorer som kan tänkas influera 

prissättningen av dessa, öka. 
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2 Syfte 
Syftet av denna studie är att analysera ett antal tänkbara faktorer och huruvida dessa har en 

inverkan på den rabatt som sätts vid en nyemission i Sverige. Vidare avser studien även att 

besvara hur stor rabatten på dessa emissioner i genomsnitt är. De variabler som författarna 

avser att testa är: 

 

1. Storlek på emittenten 

2. Relativ storlek på erbjudandet 

3. Användning av högt rankad finansiell rådgivare 

4. Andel av aktiekapitalet som ägs av flaggningspliktiga aktieägare 

5. Marknadsvärde i förhållande till bokfört värde på eget kapital 

6. Historisk räntabilitet på eget kapital 

7. Andel materiella tillgångar 

8. Skuldsättningsgrad 

9. Erbjudandets motiv 

10. Andel av erbjudandet som är garanterat eller har säkerställts genom 

teckningsförbindelser och -avsikter. 
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3 Metod 
Studien är en förklarande undersökning som syftar till att öka förståelsen för prissättningen 

vid nyemissioner. Studien baseras på en regressionsanalys och därmed av kvantitativ 

karaktär. Tillvägagångssättet är av deduktivt i sin art vilket innebär att utgångspunkten är från 

en teori (Lundahl & Skärvad, 2016). Detta innebär att hypoteser har formulerats för 

variablerna rapporten avser att undersöka. Variablerna är presenterade i Tabell 3-5 och 

diskuteras i kapitel 3.5. 

 

3.1 Avgränsningar 

En sammanfattning av de olika avgränsningarna visas i Tabell 3-1. 

 

Tabell 3-1:  

Sammanfattning av studiens avgränsningar 

Avgränsning Motivering 

Endast emissioner gjorda av företag noterade 

på Stockholmsbörsen vid tidpunkten 

 Företag noterade vid övriga 

handelsplattformar följer ett annat 

regelverk 

Offentliggörandet för emissionen är 1 

november 2006 eller senare 

 Hel konjunkturcykel 

 Finansinspektionens prospektdatabas 

innehåller endast data bak till 1 

november 2006 

Endast företrädesemissioner av stamaktier 
 Preferensaktier har annorlunda 

prissättning 

 

Denna studie avgränsas till att endast omfatta företrädesemissioner gjorda av bolag som vid 

tidpunkten för nyemissionen var listade på Nasdaq OMX – det vill säga Stockholmsbörsen. 

Stockholmsbörsen avviker mot övriga handelsplatsers regler, exempelvis när det kommer till 

företagens förmåga till vinstintjäning och krav på finansiella resurser. Regelverket ställer 

krav på att:  

 

Emittenten ska visa att det finns en dokumenterad vinstintjäningsförmåga på koncernnivå [… och] en emittent 

som inte har dokumenterad vinstintjäningsförmåga kan istället visa att det [sic] har tillräckliga finansiella 

resurser för att kunna bedriva planerad verksamhet under den närmaste tolvmånadersperioden […] 

Nasdaq Stockholm (2018, p.11) 

 

Att inkludera övriga handelsplattformar riskerar att snedvrida urvalet på grund av dess 

undantag från ovan listad regel. Vidare är bolag som handlas på exempelvis multilaterala 

handelsplattformar ofta små tillväxtbolag med begränsad historisk lönsamhet, och eftersom 

studien avser att undersöka just historiska lönsamhetsmått riskerar detta att bidra till ett mer 

snedvridet urval. 
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Emission av preferensaktier stryks också från urvalet på grund av att dessa har annorlunda 

rättigheter, exempelvis särskild förmånsrätt vid likvidation, annorlunda utdelning sett till 

stamaktierna och ibland även rätt till retroaktiv utdelning. Således prissätts dessa annorlunda 

jämfört med stamaktier. Urvalet har tidsbegränsats till att endast omfatta nyemissioner som 

offentliggjorts efter 1 november 2006. Detta grundar sig i att prospekt under denna tidperiod 

finns tillgängliga i Finansinspektionens prospektdatabas. Dessutom täcker denna period in en 

hel konjunkturcykel då det finns en viss möjlighet att rabatten skiljer sig åt i olika 

ekonomiska faser, och även om detta inte undersöks närmre i studien kan det vara rimligt att 

tro att det har en påverkan på rabatten. Detta diskuteras vidare i kapitel 7.3. 

 

3.2 Datainsamling 

Det första steget i datainsamlingen var att identifiera samtliga företrädesemissioner som 

gjorts och som samtidigt uppfyllde studiens avgränsningar listade i Tabell 3-1. Databasen 

Capital IQ har försett arbetet med en lista över samtliga svenska nyemissioner som 

offentliggjorts under den undersökta tidsperioden, totalt 869 nyemissioner. Filtrering utifrån 

vilken börs företaget var noterat på vid tillfället för nyemissionen var ej möjlig att genomföra, 

och har därför krävt manuell handpåläggning. 

 

Av de 869 företagen i listan uteslöts företag som var noterade på Aktietorget och Nordic 

Growth Markets. En manuell genomgång av resterande bolag var nödvändig för att 

identifiera bolag som var noterade på First North, då det tekniskt sett är en del av Nasdaq 

OMX, men inte Stockholmsbörsen. För de företag som numera är avnoterade var 

börsidentifiering också nödvändig. Börsidentifieringen resulterade i att 643 företag föll 

utanför studiens avgränsningar. Värt att notera är att bolag som genomfört en nyemission och 

varit noterad på Stockholmslistan, men sedan bytt börs till en multilateral handelsplattform 

har fallit bort i urvalet.  

 

Efter ovan gjorda justeringar hämtades data rörande emissionen direkt från 

emissionsprospekten. Erbjudandehandlingarna fanns för det mesta tillgängliga i 

Finansinspektionens prospektdatabas, men ett bortfall om 53 företag noterades då de saknade 

registrerade prospekt i databasen. Vid en grundlig genomgång och datainhämtning upptäcktes 

det att 24 nyemissioner inte uppfyllde kraven för att vara en företrädesemission av 

stamaktier. Det kunde exempelvis röra sig om riktade emissioner, apportemissioner, men i 

vissa mer sällsynta fall även listbyte och börsintroduktioner. Detta beror sannolikt på brister i 

Capital IQs databas, där den ursprungliga listan hämtades. 

 

Slutligen uppmättes ett bortfall om sex företag på grund av saknad aktiekursdata i databasen 

Thomson Datastream. Alla dessa företag är numera avnoterade från börsen. I Tabell 3-2 

presenterar en sammanställning av studiens bortfall av observationer. 
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Tabell 3-2:  

Bortfallsanalys 

Samtliga avslutade företrädesemissioner i Sverige under tidsperioden som 

uppfyller urvalskriterierna 
226 

Bortfall: orena företrädesemissioner* -24 

Bortfall: Saknar prospekt i Finansinspektionens databas -53 

Bortfall: Saknar historiska aktiekurser** -6 

Företrädesemissioner som undersöks i studien 143 

*Innefattar ett erbjudande med blandade typer av emissionsformer, eller fel emissionsform (t.ex. riktad emission 

eller apportemission) 

**Aktiekurserna hämtades från Thomson Datastream. Samtliga bolag där bortfallet noterades är numera 

avnoterade från börsen 

 

3.3 Definition av underprissättning 

Rabatten på ett teckningspris vid en nyemission kommer i denna uppsats att uttryckas i 

relation till aktiernas TERP. Detta är ett teoretiskt värde på en aktie vid en nyemission, efter 

avskiljande av dess teckningsrätt. Värdet av en teckningsrätt, R, illustreras i Formel 3-1, 

 

Formel 3-1: 

Värdet av en teckningsrätt (Evans, Jr., 1955) 

𝑅 =
𝑃0 − 𝑆

𝑁 + 1
 

 

där P0 är aktiepriset med teckningsrätt, S är teckningspriset, och N är antalet nya aktier som 

en ordinarie aktie berättigar att teckna. Värdet av en aktie med avskild teckningsrätt, TERP, 

redogörs i Formel 3-2. 

 

Formel 3-2:  

Theoretical ex-rights price 

𝑇𝐸𝑅𝑃 = 𝑃0 − 𝑅 =
(𝑃0 ∗ 𝑁) + 𝑆

𝑁 + 1
 

 

Formeln kan uttryckas på ett annat sätt vilket illustreras i Formel 3-3. 

 

Formel 3-3:  

Theoretical ex-rights price 

𝑇𝐸𝑅𝑃 =
𝑃0 ∗ 𝑛 + 𝑆 ∗ 𝑁

𝑛 + 𝑁
 

 

I formeln ovan ersätts N med antalet nya aktier i erbjudandet, och den nya variabeln n 

motsvarar antalet utstående aktier innan nyemissionen. Detta kan utläsas som börsvärdet plus 

emissionslikviden dividerat med totalt antal utstående aktier i företaget efter erbjudandet. 
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Denna studie tar dock hänsyn till emissionskostnaderna, vilket innebär att den formeln som 

används genomgående i studien illustreras i Formel 3-4, 

 

Formel 3-4: 

Theoretical ex-rights price med hänsyn till emissionskostnader 

𝑇𝐸𝑅𝑃𝐶 =
𝑃0 ∗ 𝑛 + 𝑆 ∗ 𝑁 − 𝐶

𝑛 + 𝑁
 

 

där C betecknar emissionskostnaderna. Anledningen till att emissionskostnaderna subtraheras 

är för det är endast nettoemissionslikviden som företaget slutligen får in och som de kan 

använda i värdeskapande aktiviteter.  

 

Underprissättningen på en emission räknas ut genom att ställa det teckningspriset i relation 

till TERPC, se Formel 3-5. 

 

Formel 3-5: 

Underprissättning – teckningspriset i förhållande till TERP 

𝑈 =
𝑆

𝑇𝐸𝑅𝑃𝐶
− 1 

 

U är ett tal som är jämförbart mellan olika företag, och är ett mått på rabattens storlek. 

Nedan följer en lista över andra antaganden eller viktiga noteringar som görs i samband med 

uträkning av U. 

 

 S viktas efter volym ifall ett erbjudande omfattar aktier av olika slag. 

 Ifall ett företag har ett eller flera aktieslag som inte är noterade och således saknar 

marknadspris, används det pris som råder för det motsvarande aktieslaget. 

 Aktier som ägs av emittenten själv (d.v.s. återköpta aktier) inkluderas inte i 

uträkningen av antalet utstående aktier då de inte berättigar varken rösträtt eller rätt 

till utdelning. 

 

3.4 Regressionsmodell 

Grundmodellen är en multipelregression med tio oberoende variabler. Den beroende 

variabeln, RABATT, definieras som teckningspriset ställt i relation mot TERP (se kapitel 3.3 

och Formel 3-5). Regressionsmodellen illustreras i Formel 3-6, 

 

Formel 3-6:  

Regressionsmodellen 

𝑅𝐴𝐵𝐴𝑇𝑇 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑆𝑇𝑂𝑅 + 𝛽2 ∗ 𝐸𝑅𝐵𝐽 + 𝛽3 ∗ 𝑅𝐴𝑁𝐾 + 𝛽4 ∗ 𝐾𝑂𝑁𝐶 + 𝛽5 ∗ 𝑃/𝐵 + 𝛽6

∗ 𝑅𝐸 + 𝛽7 ∗ 𝑀𝐴𝑇𝑅 + +𝛽8 ∗ 𝑆𝑆𝐺 + 𝛽9 ∗ 𝑀𝑂𝑇𝐼𝑉 + 𝛽10 ∗ 𝑇𝐸𝐶𝐾 + 𝜀 
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där β0 motsvarar interceptet, övriga β betecknar koefficienten för respektive oberoende 

variabel och ε är feltermen. I Tabell 3-5 ges en översikt av de olika variablerna i studien och 

referens till formel för uträkning. 

 

Ordinary least squares (OLS) används som estimator i modellen. För att åta detta krävs det 

att OLS är best linear unbiased estimator (BLUE). Detta betyder att modellen är 

väntevärdesriktig – väntevärde är lika med den efterlysta parametern; effektiv - modellen är 

den bästa möjliga och därmed har lägst varians; konsistent – ju mer data som samlas, desto 

närmare populationens riktiga värde blir stickprovet. Ett konsistent stickprov ska därmed vara 

tillräckligt stort. Gauss-Markovs sats antar följande för att modellen ska bli BLUE 

(Dougherty, 2011). 

  

 Normalfördelning – Feltermerna måste vara normalfördelade. 

 Exogenitet – Väntevärdet för feltermerna är noll. 

 Homoskedasticitet – Feltermerna har samma varians för alla oberoende variabler.  

 Kovariansen mellan oberoende variablers feltermer är noll. 

 Hög grad av multikollinearitet existerar ej (-0,8 < ρ < 0,8). 

  

Normalfördelning är ett grundläggande antagande för att modellen ska få ett förklarande 

resultat. Centrala gränsvärdessatsen implicerar att om urvalet är tillräckligt stort är det 

normalfördelat. Dougherty (2011) menar att denna ansats även medför att feltermerna är 

normalfördelade. 

  

Exogenitet innebär att väntevärdet för feltermerna är noll, detta innebär att de oberoende 

variablerna inte påverkas av modellen (Dougherty, 2011). I uppsatsen finns det ett intercept i 

y-axeln, därmed antas exogenitet eftersom interceptet tar upp feltermerna. 

  

Homoskedasticitet innebär att observationerna har en konstant varians. Det är ett antagande 

som görs innan regressionen. I praktiken varierar observationerna, men det viktiga är att 

regressionen inte får vara allt för oförutsägbar (Dougherty, 2011). 

  

Om kovariansen mellan oberoende variablers feltermer antar värdet noll, medför detta att det 

inte finns autokorrelation i dataunderlaget. I studien används tvärtsnittsdata och därmed 

behöver detta förhållande inte tas hänsyn till.  

 

Multikollinearitet innebär att det finns korrelation mellan variablerna. Det är ett mått på nivån 

av korrelationen mellan variablerna. En hög nivå av multikollinearitet kan innebära oriktiga 

koefficienter. En korrelationskoefficient som är högre än 0,8 eller lägre än -0,8 innebär att 

variablerna är starkt korrelerade och behöver justeras. 

  

För att testa modellen för att vara BLUE används fyra olika tester (se Tabell 3-3). Dessa 

tester, dess resultat och eventuella vidtagna åtgärder beskrivs under figuren. 
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Tabell 3-3:  

Diagnostiska tester av data 

Variabeltyp Problem Test/databehandling 

Residual 

Ej normalfördelade 

residualer 
Jarque Bera-test 

Heteroskedasticitet White-test 

Koefficient 
Multikollinearitet 

Pearsons 

korrelationskoefficient 

Icke-linearitet Ramseys RESET-test 

 

Normalfördelade residualer 

För att säkerställa att residualerna är normalfördelade har ett Jarque Bera-test utförts. 

Resultatet visar att feltermerna är normalfördelade. 

 

Homoskedasticitet 

White-test testar för homoskedasticitet det vill säga om feltermerna har samma varians. 

Testet prövas med homoskedasticitet som nollhypotes med en signifikansnivå på fem 

procent. Resultatet visade att ingen heteroskedasticitet förelåg i regressionen. 

  

Låg grad av multikollinearitet 

Modellen testades för multikollinearitet via en korrelationsmatris. Det högsta värdet i 

matrisen uppgick till 0,54 och det lägsta värdet uppgick till -0,44 (se Tabell 3-4). Detta 

innebär att korrelationen mellan samtliga variabler understiger 0,8 samt överstiger -0,8 och 

att de oberoende variablerna därmed inte är starkt korrelerade. 

 

Tabell 3-4:  

Sammanställning av Pearsons korrelationskoefficient för de oberoende variablerna i 

studien 

STOR ERBJ RANK KONC P/B RE KF MATR SSG MOTIV TECK

STOR -

ERBJ -0,41 -

RANK 0,54 0,08 -

KONC -0,01 -0,13 0,12 -

P/B -0,01 -0,24 -0,29 -0,06 -

RE 0,32 -0,01 0,32 0,13 -0,28 -

KF -0,39 0,05 -0,44 -0,05 0,11 -0,37 -

MATR 0,07 0,07 0,08 0,06 -0,15 0,16 -0,13 -

SSG -0,08 0,22 0,09 -0,05 0,01 -0,26 0,04 -0,08 -

MOTIV -0,32 0,50 -0,13 -0,09 -0,22 -0,21 0,15 -0,03 0,20 -

TECK -0,06 0,18 0,12 -0,13 -0,05 0,05 0,02 -0,06 0,03 0,17 -

Minimum -0,41 -0,41 -0,44 -0,13 -0,29 -0,37 -0,44 -0,15 -0,26 -0,32 -0,13

Maximum 0,54 0,50 0,54 0,13 0,11 0,32 0,15 0,16 0,22 0,50 0,18

Medelvärde -0,03 0,03 0,05 -0,02 -0,12 -0,01 -0,10 0,00 0,01 0,00 0,03

Median -0,03 0,06 0,09 -0,05 -0,10 0,02 -0,02 0,01 0,02 -0,06 0,03  
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Linjäritet 

För att testa om regressionen har felspecificerats har ett Ramseys RESET-test utförts. Testet 

försöker se om icke-linjära kombinationer av de oberoende variablerna kan stärka 

förklaringsgraden jämfört med den ordinarie modellen. Testet motbevisade detta, och därmed 

finns det skäl att anta att regressionsmodellen inte har felspecificerats. 

 

3.5 Regressionsvariabler 

Tabell 3-5:  

Regressionsvariablerna i studien 

Variabel Beskrivning 
Referens till 

formel 

STOR
 

Storlek på emittenten Formel C-1 

ERBJ
 

Relativ storlek på erbjudandet Formel C-2 

RANK
 Användning av högt rankad finansiell rådgivare 

 (dummyvariabel) 
Formel C-3 

KONC
 Andel av aktiekapitalet som ägs av 

flaggningspliktiga aktieägare 
Formel C-4 

P/B
 Marknadsvärde i förhållande till bokfört värde på 

eget kapital 
Formel C-5 

RE
 

Historisk räntabilitet på eget kapital Formel C-6 

MATR
 

Andel materiella tillgångar Formel C-7 

SSG
 

Skuldsättningsgrad Formel C-8 

MOTIV
 Motivet är defensivt i sin art eller vagt formulerat 

(dummyvariabel) 
Formel C-9 

TECK
 

Andel av erbjudandet som är garanterat eller har 

säkerställts genom teckningsförbindelser och  

-avsikter 

Formel C-10 

 

3.5.1 STOR 

Den första oberoende variabeln i tabellen ovan är STOR. Denna variabel är tänkt att vara en 

proxy för graden av informationsasymmetri i företaget, givet antagandet att större företag 

exempelvis oftare får genomträngning i media och de har i större utsträckning fler träffsäkra 

analytiker som följer företaget, vilket bidrar till att information om företaget har lättare att nå 

dess intressenter. Storleken av ett företag kan mätas på många olika sätt, exempelvis genom 

dess årliga omsättning, balansomslutning, antal anställda, et cetera. Denna rapport avser dock 

att mäta storleken i form av börsvärdet per dagen innan offentliggörandet för emissionen. 

Detta är ett mått som är relativt svårmanipulerat, jämfört med exempelvis siffror i 

balansräkningen som kan påverkas genom ändrade avskrivningstider och off-balance sheet 

items. Dessutom menar Fama (1970) att aktiepriset kan spegla all tillgänglig publik 

information på marknaden, vilket övriga storleksmått inte tar hänsyn till. En logaritmisk 
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transformation används på variabeln då fördelningen är skev, således finns stöd att tro att 

fördelningen är lognormal.  

 

H0: Det existerar inte ett statistiskt signifikant samband mellan STOR och RABATT 

H1: Det existerar ett statistiskt samband mellan STOR och RABATT 

 

3.5.2 ERBJ 

ERBJ är den relativa storleken på erbjudandet och är definierat som antalet aktier erbjudandet 

omfattar, ställt i relation mot antalet utestående aktier vid emissionens offentliggörande.  

 

H0: Det existerar inte ett statistiskt signifikant samband mellan ERBJ och RABATT 

H1: Det existerar ett statistiskt samband mellan ERBJ och RABATT 

 

3.5.3 RANK 

Den tredje variabeln, RANK, är en dummyvariabel (0/1) som antar värdet ett (1) ifall 

företaget använder sig av en finansiell rådgivare som rankats som topp 15, och noll annars. 

Rankingen baseras på summan av det delade trasaktionsvärdet på alla emissioner som denna 

studie omfattar. Delat transaktionsvärde innebär att bruttolikviden i en emission fördelas jämt 

till alla finansiella rådgivare till emissionen. En komplett lista för placeringen för respektive 

rådgivare finns i Tabell B-1. 

 

H0: Det existerar inte ett statistiskt signifikant samband mellan RANK och RABATT 

H1: Det existerar ett statistiskt samband mellan RANK och RABATT 

 

3.5.4 KONC 

KONC beräknas som summan av allt flaggningspliktigt ägande i bolaget per datumet för 

prospektet. Flaggningsplikt innebär att investeraren har en skyldighet att meddela 

Finansinspektionen vid en transaktion som gör att aktieinnehavet överstiger 5, 10, 15, 20, 25, 

30, 50, 66 2/3 eller 90 procent av rösterna eller aktiekapitalet i ett företag. Dessa 

meddelanden är offentliga i Finansinspektionens flaggningsregister som allmänheten kan ta 

del av. 

 

H0: Det existerar inte ett statistiskt signifikant samband mellan KONC och RABATT 

H1: Det existerar ett statistiskt samband mellan KONC och RABATT 

 

3.5.5 P/B 

Variabeln P/B är tänkt att fånga hur högt eller lågt värderat företaget är. Chan och Chen 

(1991) argumenterar för att multipeln marknadsvärdet av eget kapital relativt det bokförda 

värdet för eget kapital är riskmått som är tänkt att fånga hur krisande ett företag är. De menar 

att tillväxtsutsikterna speglas i detta mått, då företag som marknaden anser ha dåliga 

möjligheter för tillväxt signaleras genom ett lägre aktiepris, vilket då i slutändan leder till en 

låg P/B multipel (Chan & Chen, 1991).  



13 

 

H0: Det existerar inte ett statistiskt signifikant samband mellan P/B och RABATT 

H1: Det existerar ett statistiskt samband mellan P/B och RABATT 

 

3.5.6 RE 

RE, räntabiliteten på eget kapital under det senaste räkenskapsåret har tagits med för att kunna 

se om bolagets historiska presentationer har någon inverkan på rabatten som sätts.  

 

H0: Det existerar inte ett statistiskt signifikant samband mellan RE och RABATT 

H1: Det existerar ett statistiskt samband mellan RE och RABATT 

 

3.5.7 MATR 

MATR är ett av måtten som reflekterar bolagets kapitalstruktur. Detta mått definieras som 

andelen materiella tillgångar i bolaget, netto (d.v.s. med avdrag för eventuella av- och 

nedskrivningar). Anledningen till att välja materiella framför immateriella tillgångar är flera. 

Immateriella tillgångar innehåller exempelvis goodwill, patenter och licenser. Vid en 

eventuell konkurs kan dessa tillgångar vara svårare att värdera och likvidera. Motsatsvis är 

materiella tillgångar såsom fastigheter och lager lättare att avyttra vid konkurs.  

 

Johnson (1997) pekar på att detta nyckeltal kan användas som en proxyvariabel för att 

uppskatta tillgångarnas pantvärde och även likvideringsvärdet, då pantvärdet direkt beror på 

tillgångens likvideringsvärde. Dock menar Leeth och Scott (1989) att tillgångars 

likvideringsvärde, och därmed dess pantvärde, beror till stor del på hur specialiserade och 

skräddarskydda de är för företagets verksamhet. Det finns därmed brister i denna 

proxyvariabel, då det inte finns möjlighet att uppsatta till vilken grad de materiella 

tillgångarna är specialiserade.  

 

H0: Det existerar inte ett statistiskt signifikant samband mellan MATR och RABATT 

H1: Det existerar ett statistiskt samband mellan MATR och RABATT 

 

3.5.8 SSG 

Skuldsättningsgraden, SSG, är ytterligare ett mått som skall reflektera kapitalstrukturen för att 

se om det har en påverkan på rabatten. 

 

H0: Det existerar inte ett statistiskt signifikant samband mellan SSG och RABATT 

H1: Det existerar ett statistiskt samband mellan SSG och RABATT 

 

3.5.9 MOTIV 

MOTIV är en dummyvariabel (0/1) som antar värdet ett (1) ifall emissionslikviden avses att 

användas defensivt (t.ex. rekapitalisering) eller om motivet är vagt formulerat och går till 

generella företagsändamål, annars antar variabeln värdet noll. 
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H0: Det existerar inte ett statistiskt signifikant samband mellan MOTIV och RABATT 

H1: Det existerar ett statistiskt samband mellan MOTIV och RABATT 

 

3.5.10 TECK 

Den sista oberoende variabeln är TECK, och denna variabel är tänkt att fånga hur stor andel 

av erbjudandet som antingen (1) garanterats av enskilda investerare eller ett konsortium, (2) 

säkerställts genom att befintliga aktieägare har förbundit sig att teckna hela, eller delar av sin 

pro rata-andel, eller (3) befintliga aktieägare har lämnat avsiktsförklaringar att teckna hela, 

eller delar av sin pro rata-andel. Alla dessa åtaganden presenteras i erbjudandehandlingen. 

 

H0: Det existerar inte ett statistiskt signifikant samband mellan TECK och RABATT 

H1: Det existerar ett statistiskt samband mellan TECK och RABATT 
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4 Teori 

4.1 Prispresshypotesen 

Inom nationalekonomin används utbud och efterfrågan som en generell modell för att 

beskriva hur priset förhåller sig till kvantiteten på marknaden. I verkligheten påverkas varan 

av en mängd faktorer såsom priset på liknande varor och förväntningar kring det framtida 

priset på varan. Priselasticitet är ett sätt att uttrycka efterfrågans priskänslighet för en vara. 

Perfekt icke-elastisk efterfrågan innebär att prisförändringar inte har någon påverkan på den 

efterfrågade kvantiteten. Motsatsvis betyder perfekt elastisk efterfrågan att priset måste hållas 

konstant, annars försvinner efterfrågan.  

 

Scholes (1972) presenterar hypotesen om prispressning (price pressure hypothesis; PPH). 

Teorin pekar på att störningar i antingen utbud eller efterfrågan har en temporär effekt på 

priserna. PPH argumenterar för att aktiepriset sjunker efter att en nyemission har genomförts. 

Detta är på grund av att efterfrågekurvan för aktierna inte är perfekt elastisk utan istället 

nedåtlutande vilket är ett resultat av marknadsineffektivitet. Företagsledningens mål är ett 

fulltecknat erbjudande till en så låg rabatt som möjligt. Scholes hypotes att om en aktie inte är 

perfekt elastisk medför att ett relativt stort emissionserbjudande kräva en större rabatt. Detta 

beror på att aktieägarna kräver en kompensation för chocken av det ökade utbudet (Korajczyk 

et al., 1990).  

 

4.2 Informationsasymmetri 

Informationsasymmetri innebär att det finns skillnader i graden av tillgänglig information 

mellan två eller flera parter. Den klassiska illustreringen är George Akerlofs (1970) artikel 

”The Market for Lemons”. Artikeln visar på att det skapas ett marknadsmisslyckande när det 

finns informationsskillnader mellan köpare och säljare på andrahandsmarknaden för bilar. I 

artikeln används det amerikanska slangordet lemon för att symbolisera en bil som är defekt. 

Motsatsordet är peaches, vilket i sammanhanget denoterar bilar med hög kvalitet. Eftersom 

köparna på förhand inte kan identifiera vilka bilar som är peaches eller lemons kommer de 

kräva en kompensation för att ens vilja stanna kvar på marknaden. Detta kan exempelvis ta 

formen av en rabatt på samtliga bilar då det finns en osäkerhet i köpet, och är tänkt att 

kompensera för risken knuten till ett köp av en lemon. Säljare av bristfälliga bilar tenderar att 

gå med på detta, samtidigt som innehavare av peaches som står inför en försäljning vill till 

varje pris undvika att ge ut en rabatt på en fullt perfekt bil, och lämnar då marknaden. Kvar 

blir då endast bristfälliga bilar på marknaden, vilket leder till att även köpare lämnar – 

därmed uppstår ett marknadsmisslyckande. 

 

En liknelse till detta kan appliceras på finansmarknaden. Företagsledningen är de som 

dagligen sköter bolaget och har därmed insyn över all tillgänglig information. Aktieägarna 

och potentiella investerare tar del av information i form av prospekt, analyser och 

årsredovisningar. Dessa intressenter tar därmed del av informationen i andra hand. Värt att 

observera är att målen företagsledningen kan ha, kan skilja sig gentemot övriga intressenters 

mål. Detta leder till att det finns en risk att företagsledningen säljer in en lemon i syfte till att 
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gagna sina egna intressen. På grund av informationsasymmetrin är det svårt för aktieägarna 

att identifiera vad som är vad. 

 

4.3 Signaleringsteori 

Nobelpristagaren Michael Spence (1973) presenterar teorin om prissignalering i artikeln ”Job 

Market Signaling”. Spences huvuddrag i artikeln är att det råder hög informationsasymmetri 

mellan agenter (anställd) och principaler (arbetsgivare). För att agenter ska minska 

informationsasymmetrin signalerar de information kring trovärdighet om sig själva. Spence 

gestaltar att arbetsgivarens val av anställd är en investering under osäkerhet. I modellen finns 

det två typer av anställda, driftiga och icke-driftiga, och lönen är den förväntade 

marginalprodukten. Arbetsgivaren kan inte se skillnaden i effektivitet mellan kandidaterna 

och ger dem därför samma lön. De driftiga bestämmer sig därför för att investera i utbildning 

som signalerar högre produktivitet och minskar därmed informationsasymmetri. 

  

Teorin kan vidare utvecklas till att omfatta finansmarknaden. Exempelvis bevisar Titman och 

Trueman (1986) att valet av revisor vid en börsintroduktion har en signifikant effekt på 

underprissättningen. Detta förklaras av att en välrenommerad revisor har ett högre förtroende 

på marknaden och signalerar att företaget ger ut pålitlig information då dessa kan ha tuffa 

krav i deras revision. Byte till en välrenommerad revisor innan en nyemission höjer därmed 

förtroende för företaget i sin helhet. 
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5 Resultat och analys 
Mellan 1 november 2006 och 19 februari 2018 offentliggjordes totalt 143 

företrädesemissioner i Sverige som uppfyllde studiens urvalskriterier. I Tabell A-1 visas 

teckningspriset i förhållande till TERP som beräknats enligt Formel 3-5. Noterbart är att 

samtliga nyemissioner har haft ett teckningspris som varit under TERP, vilket innebär att 

villiga investerare hade tjänat på att teckna nyemitterade aktier i erbjudandet, jämfört med att 

köpa redan befintliga aktier från en aktieägare. I Figur 5-1 illustreras fördelningen av de 

granskade nyemissionerna i studien över tid. 

 

Figur 5-1:  

Fördelning av företrädesemissioner över tid. Figuren utgår från tidpunkten för 

offentliggörandet av emissionen, och räknar endast med slutförda nyemissioner 
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5.1 Rabattens storlek 

Den nyemission som emitterats med störst rabatt var Episurf Medicals år 2017, vars 

teckningspris understeg TERP med 86,12 procent. Aspiros nyemission år 2014 hade ett 

teckningspris som var närmst TERP i hela studien – teckningspriset understeg TERP med 

endast 1,96 procent. Extremvärdena skiljer sig åt mycket, men i stort sett är rabatten 

normalfördelad med ett medelvärde om 30,37 procent av TERP, vilket illustreras i Figur 5-2. 

En någorlunda skevhet åt höger kan observeras i både i histogramet nedan, men även i hela 

dataunderlaget. Medianrabatten uppgår till 28,80 procent av TERP. 

 

Figur 5-2:  

Histogram över rabatt gentemot TERP 
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5.2 Analys av faktorer som har inverkan på rabattens storlek 

I Tabell 5-1 visas deskriptiv statistik härrörande de oberoende variablerna i regressionen. 

Deskriptiv statistik från data som ej transformerats, rabattvariabeln, samt annan information 

kring nyemissionerna illustreras i Tabell 5-2. Värt att notera i tabellerna nedan är att viss 

statistik kan anses vara extrem, exempelvis det låga medelvärdet samt de höga och låga 

extremvärdena RE uppvisar (Tabell 5-1), de negativa minimivärdena samt höga 

standardavvikelserna för både P/B och SSG (Tabell 5-1). Det negativa minimivärdet som 

både P/B och SSG uppvisar kan förklaras av att ett eller flera av bolagen i fråga har haft ett 

negativt eget kapital per datumet för prospektet. Det blir även stora skiften i måtten när det 

egna kapitalet blir lägre, och framför allt om det närmar sig noll. Det är rimligt att anta att så 

är fallet för många företag, kanske till följd av en stor nedskrivning, vilket slutligen resulterar 

i en nyemission. Ovan nämnda resonemang kan även tillämpas för att förklara de extrema 

värden som RE uppvisar. 

 

Tabell 5-1:  

Deskriptiv statistik för de oberoende variablerna i regressionen 

Medelvärde Median Standardavvikelse Minimum Maximum Skevhet

STOR 6,956 6,778 1,781 2,311 11,805 0,32

ERBJ 37,2% 28,6% 24,5% 5,9% 97,6% 0,73

RANK 61,0% 100,0% 48,8% 0,0% 100% -0,46

KONC 45,2% 43,1% 22,8% 0,0% 97,0% 0,12

P/B 4,8x 1,9x 9,4x -40,4x 77,4x 3,02

RE -37,1% -9,1% 88,3% -476,5% 176,5% -2,13

MATR 32,7% 17,4% 32,3% 0,1% 99,0% 0,88

SSG 261,2% 141,6% 521,0% -943,9% 3848,8% 4,11

MOTIV 60,3% 100,0% 48,9% 0,0% 100,0% -0,42

TECK 71,8% 100,0% 37,4% 0,0% 100,0% -0,96
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Tabell 5-2:  

Översikt av samtliga företrädesemissioner under den analyserade tidsperioden 

Medelvärde Median Standardavvikelse Minimum Maximum Skevhet

Emissionslikvid, netto [mkr] 1 097 219 3 108 12 29 223 6,51

Börsvärde vid offentligöradet [mkr] 5 444 922 14 595 10 133 890 5,98

Nettoemissionslikvid i förhållande

till börsvärde vid offentligörandet
38,3% 24,1% 40,3% 4,2% 197,9% 2,03

Nettoemissionslikvid i förhållande 

till balansomslutning
44,0% 17,7% 62,1% 0,6% 362,7% 2,85

Skuldsättningsgrad innan emissionen 261% 142% 521% -944% 3849% 4,11

Förändring i skuldsättning 134% 38% 321% 4% 3119% 6,43

Andel av erbjudandet som är garanterat 46% 48% 34% 0% 100% -0,06

Andel av erbjudandet som investerare

åtagit sig att teckna
25% 22% 24% 0% 81% 0,25

Andel av erbjudadet som investerare

indikerat att de är villiga att teckna
1% 0% 5% 0% 34% 0,01

Emissionskostnader

[andel av erbjudandets storlek]
5,7% 4,4% 4,5% 0,2% 33,8% 2,23

Rabatt i förhållande till TERP -30,4% -28,8% 14,7% -86,1% -2,0% -0,75

 
 

Tabell 5-3 redovisar resultatet för regressionen. Regressionen har fem variabler som är 

signifikanta, varav tre är signifikanta på enprocentsnivå. Dessa variabler är: (1) storleken på 

emittenten, (2) erbjudandets relativa storlek, (3) rank på rådgivare, (4) marknadspriset i 

förhållandet mot bokfört värde och (5) hur stor andel av erbjudandet som är säkerställt via 

teckningsförbindelser och garantiåtaganden. 

Tabell 5-3:  

Sammanställning av regressionsresultaten 

Variabel Koefficient t-stat 

Intercept 0,058 0,691 

STOR -0,044 -4,647*** 

ERBJ -0,301 -4,911*** 

RANK 0,052 1,668* 

KONC 0,017 0,337 

P/B -0,004 -3,058*** 

RE -0,013 -0,881 

MATR 0,019 0,557 

SSG 0,002 0,737 

MOTIV -0,030 -1,092 

TECK 0,054 1,760* 

R
2
 (adjusted) 0,237  

*Signifikant på tioprocentsnivå (tvåsidigt test) 

**Signifikant på femprocentsnivå (tvåsidigt test) 

***Signifikant på enprocentsnivå (tvåsidigt test) 



20 

 

Den justerade förklaringsgraden, R
2
 (adjusted), som regressionsmodellen resulterade i uppgår 

till 23,7 procent. Vid första anblick kan detta anses vara lågt då ca 76 procent av rabatten inte 

kan förklaras med stöd av modellen. Dock tenderar studier av denna art att generera en 

förklaringsgrad runt 20 procent, vilket är tillräckligt för att åtminstone dra slutsaster om vilka 

variabler som påverkar, eller inte påverkar rabatten. Att använda denna konstruerade modell 

för att förutspå rabatten på en framtida företrädesemission rekommenderas dock inte. 

 

Rabatten uttrycks enligt Formel 3-5 vilket implicerar följande två egenskaper: 

 Om RABATT antar ett negativt värde är nyemissionen underprissatt. 

 Ju lägre värde RABATT antar, desto mer underprissatt är nyemissionen. 

 

5.2.1 STOR 

Regressionsresultaten tyder på ett signifikant samband mellan företags logaritmerade 

börsvärde vid offentliggörandet av nyemissioner, och emissionens rabatt. Sambandet mellan 

variablerna är negativt - vilket innebär att ju högre värde STOR har, desto lägre värde har 

rabattvariabeln. I enighet med vad som diskuteras ovan, innebär detta en större rabatterad 

nyemission, det vill säga att teckningspriset blir mindre jämfört med TERP. 

 

Owen och Suchard (2008) menar att små företag ofta förknippas med hög nivå av osäkerhet 

och informationsasymmetri. Detta kan bero på att större företag har vältäckande och 

någorlunda korrekta aktieanalyser i större utsträckning än vad mindre företag har, eller oftare 

blir omnämnda i media. I Akerlofs (1970) hypotetiska studie om informationsasymmetri på 

marknaden för begagnande bilar, är en av sakerna som författaren kommer fram till att 

köpare på något sätt måste bli kompenserad för sin brist på information. Denna kompensation 

kan exempelvis ta formen av garantiutfästelse, eller en rabatt på köpet (Akerlof, 1970). Med 

stöd av denna slutsats, borde samma sak gälla på aktiemarknaden när det kommer till 

stödjande av en nyemission – i ett företag med låg grad av information tillgänglig bör 

ledningen göra emissionen attraktiv för investerare med hjälp av en underprissättning.  

 

Det empiriska resultatet av denna studie påvisar dock ett motsatt samband gentemot teorin, 

eftersom resultaten tyder på att rabatten ökar när storleken på emittenten ökar. Detta är även 

vad Owen och Suchard (2008) kommer fram till i sin studie av prissättning av 

företrädesemissioner i Australien. Även om koefficienten är statistisk signifikant, är den inte 

särskilt stor jämfört med exempelvis variabeln som mäter erbjudandets relativa storlek 

(ERBJ). Anledningen till varför de empiriska resultaten inte kan förklaras med hjälp av teori 

är svår att spekulera i, men det kan grunda sig i just att graden av informationsasymmetri är 

svår att mäta. I metoddelen diskuteras andra proxyvariabler som kan ha använts istället, 

exempelvis antalet aktieanalytiker som följer bolaget och dess träffsäkerhet, antalet 

nyhetsartiklar i media, men även aktielikviditets- och tradingmått (t.ex. bid-ask spread).  
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5.2.2 ERBJ 

Erbjudandets relativa storlek är den faktor som har störst påverkan på prissättningen och är 

dessutom statistiskt säkerställd på enprocentsnivå. Regressionsresultaten påvisar ett negativt 

samband mellan ERBJ och rabattvariabeln, vilket innebär att ett större relativt erbjudande 

medför en större rabatt på teckningspriset. 

 

Detta stämmer överrens med Scholes (1972) hypotes om att aktier möter en nedåtlutande 

efterfrågekurva där ett ökat utbud kommer innebära att priset minskar. Detta grundar sig i att 

aktier generellt sett kan substitueras med varandra, vilket påverkar dess elasticitet (se kapitel 

4.1). Dessutom pekar Altınkılıç och Hansen (2003) på att det finns ett tryck för emittenten att 

lyckas sälja av samtliga emitterade aktier, vilket ökar när erbjudandets relativa storlek växer 

och implicerar en större rabatt. 

 

5.2.3 RANK 

RANK är ytterligare en variabel med signifikant påverkan. Resultaten pekar på att när en 

emittent använder sig av en högt rankad finansiell rådgivare minskar rabatten i nyemissionen. 

 

Titman och Trueman (1986) påvisar i sin studie att valet av revisor inför en börsintroduktion 

har en påverkan på värderingen av företaget. Revisorns roll är att förmedla information om 

företaget till dess intressenter, och om företagsledningen är medvetna om att de har korrekta 

räkenskaper som representerar bolagets finansiella ställning på ett trovärdigt sätt, är de 

beredda att betala mer och därmed få en välrenommerad revisor för att bekräfta detta 

(Titman & Trueman, 1986). Även om detta är mer kostsamt, kommer artikelns författare 

fram till att företaget fortfarande kommer tjäna på detta, eftersom signalen det sänder till 

intressenterna är så pass stark att det har en påverkan på värderingen. 

 

Genom att utveckla Titman och Truemans studie, kan en analogi göras då denna signal även 

omfattar finansiella rådgivare till en nyemission. Detta blir då en form av certifiering att 

nyemissionen är korrekt prissatt och emissionsprospektet innehåller korrekt och representativ 

information om företaget. Därmed minskas informationsasymmetrin mellan potentiella 

investerarare och företaget, och rabatten blir då mindre som följd (med stöd av resonemanget 

i kapitel 5.2.1). 

 

5.2.4 KONC 

Modellen kan inte påvisa att graden av ägarkoncentration i ett företag har en signifikant 

påverkan på rabatten som sätts vid en företrädesemission. Hypotetiskt sett bör dock ett tätare 

ägandeskap innebära en mindre rabatt. Argumentationen bakom resonemanget är att om 

ägandet främst finns hos några få investerare, löper erbjudandet en lägre risk att inte 

fulltecknas då investerarna tenderar att teckna sin pro rata-andel för att undvika utspädning. 

Detta innebär i slutändan att inte en lika stor rabatt krävs för att locka investerare. 

 

Varför många investerare med stora innehav inte vill bli utspädda, kan förklaras med stöd av 

teorier som pekar på att det finns ekonomiska fördelar att ha ett koncentrerat ägande. Shiefler 
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och Vishny (1997) menar att stora aktieägare har incitament att övervaka styrningen av 

företaget för att säkerställa att vinsten maximeras. Genom storleken av deras ägande har de 

även tillräckligt med inflytande och makt att kunna sätta press på ledningen för att få deras 

vilja respekterad (Shiefler & Vishny, 1986).  

 

En av teorierna som står i kontrast till att det finns ett ekonomiskt värde i en hög 

ägarkoncentration presenteras av Demsetz och Lehn (1985): 

 

Although the three views discussed above [Berle & Mean, 1933; Veblen, 1924; Galbraith, 1967] 

concerning the consequences of diffuse ownership structures offer somewhat different 

evaluations, they unanimously imply a positive correlation between ownership concentration and 

profit rate. If diffuseness in control allows managers to serve their needs rather than tend to the 

profits of owners, then more concentrated ownership, by establishing a stronger link between 

managerial behavior and owner interests, ought to yield higher profit rates.  

We expect no such relationship. A decision by shareholders to alter the ownership 

structure of their firm from concentrated to diffuse should be a decision made in awareness of its 

consequences for loosening control over professional management. The higher cost and reduced 

profit that would be associated with this loosening in owner control should be offset by lower 

capital acquisition cost or other profit-enhancing aspects of diffuse ownership if shareholders 

choose to broaden ownership. Standardizing on other determinants of profit, Demsetz (1983) has 

argued that ownership concentration and profit rate should be unrelated. 

Demsetz & Lehn (1985, p. 1174) 

 

Implikationerna av detta är att de ekonomiska fördelarna av tätt ägande är nästintill 

obefintliga, och därmed bör det inte förutsättas att stora aktieägare per automatik avser att 

stödja en nyemission. Förutom det faktum att koncentrerat ägande innebär ekonomiska 

nackdelar i form av att ägarna inte är tillräckligt diversifierade, finns det stöd för att typen av 

ägare som innehar stora aktieposter i ett företag har ytterligare påverkan på de ekonomiska 

nackdelarna. Myers (1977) menar att om en stor ägare är ett finansiellt företag som dessutom 

har kreditrelationer till företaget i fråga, kan det innebära att ägaren inte stödjer 

investeringsprojekt i lika stor utsträckning då det potentiellt kan öka risken för en default. 

Kreditgivaren får i så fall bära förlusten vid en missbedömning av investeringen, medan 

samtliga aktieägare delar på vinsten ifall investeringen innebär en uppsida. Med ett liknande 

resonemang menar Jensen och Meckling (1976) att om en stor aktieägare inte har några 

lånerelationer med företaget, samtidigt som andra aktieägare har någon form av dessa 

relationer, har denne incitament att försöka tvinga på företaget mycket skulder för att öka 

hävstångseffekten då investeraren i fråga inte bär någon risk för kreditförlusten, men delar på 

uppsidan av hävstångseffekterna. 

 

5.2.5 P/B 

Ett företags värdering sett till P/B-multipeln har enligt modellen en statiskt säkerställd 

påverkan på rabatten, om än relativt liten då koefficienten endast uppgår till -0,004. Detta 

innebär att ju högre P/B är, desto mindre rabatt sätter bolag vid nyemission. 

 

I kapitel 3.5 presenteras ett resonemang fört av Chan och Chen (1991) där författarna till 

artikeln argumentar att P/B-multipeln är ett riskmått som fångar hur krisande ett företag är, då 
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företagets tillväxtsutsikter är tänkt att speglas i detta mått och således signaleras detta till 

företagets intressenter. Det ovan nämnda teoretiska resonemanget att en ökad risk vid en 

relativt låg P/B-multipel kan reflekteras i en större rabatt är inget empirin och 

regressionsmodellen finner stöd för. Koefficienten tyder istället på att en högre multipel 

innebär en större rabatt, vilket tidigare nämnts. 

 

5.2.6 RE 

Räntabilitet på eget kapital är en determinant som inte visar någon påverkan på regressionen. 

En anledning till att variabeln inte uppvisar signifikans kan vara att avkastningsmåttet baseras 

på historisk data. Att detta skiljer sig mot exempelvis P/B kan ha att göra med att det måttet 

istället baseras på en framtida uppskattning av aktiemarknaden och inte ett definitivt 

historiskt resultat. Zheng och Zhu (2017) påvisar att prissättningen för IPOs i Kina beror till 

allra största del på företagets intjäningsförmåga, där avkastning på eget kapital anses vara en 

viktig del. Det är dock rimligt att anta att det kan finnas skillnader mellan IPOs och 

nyemissioner. En IPO antas normalt sett göras av bolag som befinner sig i mer av en 

tillväxtfas medan företrädesemissioner i större utsträckning görs av bolag som antas ha ett 

mer defensivt syfte med kapitalförstärkningen. 

 

En annan brist i resultatet som kan bidra till att variabeln inte är statistisk säkerställd kan bero 

på att endast absolut avkastning tas hänsyn till. Exempelvis kan fem procent räntabilitet på 

eget kapital för ett företag verksamt inom en viss sektor vara bättre än i en annan sektor, 

justerat för den risk som företagen har tagit. Det hade därför varit mer relevant att mäta 

överavkastning, det vill säga faktisk avkastning i förhållande till förväntad. Vidare finns det 

möjlighet att avkastningen påverkas av exempelvis stora av- eller nedskrivningar som i sin 

tur leder till en lägre relativ avkastning än vad bolaget faktiskt haft.  

 

5.2.7 MATR 

Regressionsmodellen kan inte statistiskt säkerställa att andelen materiella tillgångar i ett 

företags verksamhet har en inverkan på rabatten vid en nyemission.  

 

Argumentationen bakom varför denna multipel har en inverkan på rabatten vid en nyemission 

har att göra med att det påverkar hela företagets likvideringsvärde. Författarna anser att det 

finns skäl att tro att det är enklare att värdera materiella tillgångar, jämfört med immateriella 

tillgångar, och därmed utgör bättre säkerhet för bolaget till lån, och dessutom enklare kan 

likvideras. En ökad andel materiella tillgångar torde rimligtvis innebära en ökning av hela 

företagets likvideringsvärde, givet att tillgångarna inte är specialiserade i otroligt hög 

utsträckning. Detta innebär då att vid en eventuell default, minskar borgenärers potentiella 

kreditförlust, och därmed går en större andel av pengarna som återfås vid en likvidation till 

aktieägarna. I sin tur kan det leda till att mindre rabatt behöver sättas vid emissionen, då 

bolaget kan anses som en säkrare investering eftersom pengarna som återfås vid en 

likvidation eventuellt ökar. 
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5.2.8 SSG 

Skuldsättningsgraden är en variabel som inte har någon nämnvärd påverkan på rabatten vid 

en nyemission. 

 

Teoretiskt sett kan skuldsättningsgradens inverkan på rabatten förklaras med stöd av 

agentteori. Janda (2001) pekar på att en bank kan ses som en oinformerad principal, medan 

låntagaren anses vara en informerad agent. Teorin menar att kreditgivare har ett ansvar och 

ser till att övervaka gäldenären och dess operativa verksamhet för att reducera sin egen 

kreditrisk (James & Wier, 1990). Habib och Ljungqvist (2001) utvecklar detta och menar på 

att om kreditrelationer förekommer i ett bolag, reducerar detta osäkerheten kring bolaget i sin 

helhet då potentiella investerare litar på att kreditgivarna utövar sitt övervakningsansvar 

vilket leder till en minskad rabatt vid emissioner. Om ett bolag helt saknar eller har väldigt få 

kreditrelationer och därmed relativt små skulder, kan detta ses som en indikation på att 

kreditgivare inte är villiga att låna ut till företaget i fråga. Detta kan vara grundat i exempelvis 

brist på information, eller att de helt enkelt inte tror på verksamheten. En allt för låg 

skuldsättning innebär således en ökad rabatt. 

 

Eftersom en ökad skuldsättning bidrar till en ökad hävstångseffekt, kan detta ha en inverkan 

på hur riskabelt företaget anses vara (Berk & DeMarzo, 2017). Följderna av detta innebär att 

även om faktumet att ett företag innehar kreditrelationer och därmed kan hjälpa till att minska 

osäkerheten rörande bolaget, kommer en allt för hög skuldsättning istället leda till en ökad 

risk, och då troligen en ökad rabatt.  

 

Det som diskuteras ovan tyder på att sambandet mellan rabatten och skuldsättningsgraden 

kanske inte är linjärt, vilket var ett av antagandena i regressionen. Det kan vara en förklaring 

varför denna oberoende variabel inte är statistiskt signifikant. 

 

5.2.9 MOTIV 

Varför en nyemissions motiv kan tänkas ha en inverkan på priset som sätts, kan förklaras 

med stöd av signaleringsteori. Enligt författarna kan en nyemission vars emissionslikvid 

avses att användas för (1) rekapitalisering, eller för (2) väldigt vaga och allmänna ändamål, 

riskera att sända signaler till företagets intressenter att företagets tidigare nivå av 

skuldsättning inte fungerat bra, respektive att företaget saknar välmotiverade 

investeringsplaner. Båda dessa signaler riskerar att urholka trovärdigheten för företagets 

ledningsgrupp samt företagets framtida vinstintjäningsförmåga. Detta torde därmed leda till 

större rabatt i nyemissionen, givet att företagsledningen är medvetna om vad dessa motiv 

signalerar. Modellen kan dock inte påvisa ett stöd för teorin ovan då koefficienten inte kan 

säkerställas statistiskt. 

 

5.2.10 TECK 

Resultaten från regressionen kan påvisa ett statistiskt samband med tio procents 

signifikansgrad mellan nyemissionens rabatt och hur stor andel av erbjudandet som antingen 

blivit garanterat eller har säkerställts genom teckningsförbindelser och –avsikter. 
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Som tidigare nämnt i metoddelen, är denna variabel summan av samtliga garantiåtaganden i 

erbjudandet, teckningsförbindelser av aktieägare som redan slutit avtal om att teckna delar av 

eller hela sin pro rata-andel, samt teckningsavsikter av aktieägare som offentliggjort i 

prospektet att de stödjer emissionen och avser att teckna delar av eller hela sin pro rata-

andel. Ofta är det sistnämna egentligen en teckningsförbindelse, men villkorat av ett 

beviljande vid en eventuell bolagsstämma eller dylikt. Antar denna summa ett högre värde än 

ett (1), sätts variabeln till ett (1) i regressionen, då ett övergaranterat erbjudande bör vara 

onödigt ur ett rabatteringsperspektiv. 

 

Med stöd av signaleringsteori och en analogi till Titman och Truemans (1986) idéer som 

presenteras i kapitel 5.2.3, kan det argumenteras för att ett erbjudande som är till stor del 

garanterat eller har säkerställts genom teckningsåtagande, signalerar till marknaden att priset 

är rimligt och minskar den potentiella nivån av informationsasymmetri då de bolag som redan 

tecknat har troligen gjort en grundlig utredning kring hur välmotiverat erbjudandet är. Detta 

innebär att företagsledningen troligen kan komma undan med en mindre rabatt, då 

osäkerheten kring företaget minskar. 
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6 Slutsats 
Syftet med uppsatsen är som tidigare nämnt att dels beräkna den genomsnittliga 

emissionsrabatten, och dels undersöka korrelationen mellan rabatten och tio utvalda 

variabler. Den genomsnittliga rabatten för de undersökta emissionerna uppgår till 30,37 

procent och resultatet från regressionen presenteras i Tabell 6-1.  

 

Tabell 6-1:  

Sammanfattning av studiens resultat 

Variabel Beskrivning H0 förkastas
1
 Påverkan på rabatt

2
 

STOR Börsvärde vid offentliggörandet  - 

ERBJ Erbjudandets utspädning  + 

RANK Rankning rådgivare  - 

KONC Ägarkoncentration   

P/B P/B  + 

RE Räntabilitet på eget kapital   

MATR Materiella tillgångar   

SSG Skuldsättningsgrad   

MOTIV Defensivt motiv   

TECK Säkerställd teckning  - 

 

Intressant är att inte något av de nyckeltal som direkt baseras på bolagets finansiella data från 

resultat- och balansräkningen, bland annat räntabilitet på eget kapital, och skuldsättningsgrad, 

har någon signifikant påverkan. Istället är det mått som är mer styrda av emissionen i sig eller 

aktiemarknadenssynen på bolaget som verkar vara mer avgörande för rabatten. Detta ger i sin 

tur stöd för att informationsasymmetri kan vara en viktig parameter för hur stor rabatten på 

emissionen blir. Ju mer de potentiella investerarna vet om bolaget, desto mindre kan rabatten 

antas bli.  

 

Detta ska naturligtvis inte tas för sanning i framtida emissioner, men faktum kvarstår att 

statistisk signifikans finns för några av de variabler som enligt författarna kan knytas till 

informationsasymmetri. Bolagets storlek är dock en variabel som talar emot detta. 

Regressionen visar att ju större bolaget är, desto större blir rabatten. Även om variabelns 

påverkan som tidigare nämnt är begränsad, visar effekten ett motsatt förhållande mot vad 

ovan nämnda teori kan förväntas resultera i. Vidare har signaleringsteori tillämpats på såväl 

variabler med som utan statistisk signifikans. Exempelvis har både RANK samt TECK, 

påverkan på rabatten, medan motivets påverkan inte kan säkerställas. Detta kan exempelvis 

bero på att rådgivaren är en objektiv part som inte har mer med emissionen att göra än att 

agera till bolagets hjälp, vilket gör att rådgivaren antas ha en hög trovärdighet. Resonemanget 

kan även tillämpas på TECK då åtagandena signalerar att erbjudandet är attraktivt prissatt. 

                                                 
1
 Variabeln visar statistisk signifikans på minst tioprocentsnivå. 

2
 Ett plustecken indikerar att rabatten blir större, det vill säga att rabattvariabeln minskar, och ett minustecken 

vice versa. 
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MOTIV kan dock styras mer av bolaget själv då motivet sätts helt internt, vilket leder till en 

mer subjektiv bedömning som kan uppfattas mer godtycklig. 

 

Som tidigare nämnts har regressionsmodellen utgått från likartade studier, men på andra 

marknader. Modellen har dock utvecklats och variabler avseende lönsamhet och 

kapitalstruktur har adderats, men även emissionsspecifika variabler som huruvida emissionen 

var defensiv eller ej samt hur stor andel av erbjudandet har en någorlunda säkerställd 

teckning. Trots att några av dessa outforskade variabler hade en påverkan som inte gick att 

säkerställa statistiskt, visade det sig att den variabeln som undersökte andelen säkerställd 

teckning i erbjudade faktiskt var statistiskt signifikant. Det går därmed inte att utesluta att 

TECK korrelerar negativt med rabatten givet en tio procents signifikansnivå – det vill säga ju 

högre andel av erbjudandet som är säkerställt, desto mindre rabatt tenderar emissionerna att 

ha. Sammantaget visade rapporten att fem av de undersökta tio variablerna, hade en påverkan 

på prissättningen av företrädesemissioner som var icke-försumbar.  



28 

 

7 Diskussion 
Studien undersöker hur företagen prissätter nyemissioner, men det är dock viktigt att 

poängtera att nyemissionernas teckningsgrad aldrig undersöktes. Syftet har varit hur 

företagen sätter rabatten snarare än marknadens reaktion på emissionerna. Rapporten ger 

även nytta för investerare genom att öka förståelsen om vilka faktorer som kan tänkas 

påverka rabatten vid nyemissioner i allmänhet. Möjliga orsaker till varför några variabler inte 

visar statistisk signifikans kan vara att studierna dessa baseras på är för gamla, är genomförda 

i andra länder, eller inte är direkt applicerbara på företrädesemissioner. 

 

Syftet med att inkludera nyckeltal i modellen var att undersöka huruvida historiska 

prestationer har påverkan emissioners teckningspris. Nyckeltalen redovisar på ett sätt hälsan 

för företaget, där goda nyckeltal bör sätta en mindre rabatt gentemot TERP. Detta kan dock 

inte bevisas, och modellens förklaringsgrad implicerar att det bör finnas fler förklaringar till 

rabattens komponenter. 

 

Valet av en kvantitativ undersökning lämnar utrymme för en kompletterande kvalitativ del. 

En möjlig orsak till rabattens storlek kan härstamma från psykologiska influenser, 

exempelvis att ledningen baserar priset på sina intuitioner och erfarenheter samt hur 

investerarna förväntas reagera. Detta är något som inte kan förklaras endast med stöd av fakta 

från prospekten. Således finns det inte en direkt kalkylmodell för rabatten. 

 

Det är alltså upp till respektive emittent att i samråd med de finansiella rådgivarna att komma 

överrens om ett lämpligt pris. I och med detta, är det även högst troligt att samma emittent 

skulle kunna vända sig till en annan rådgivare och få en helt annat rekommenderat pris. 

Sammantaget leder detta till att en regressionsanalys på rabatten, likt denna studie, har vissa 

brister då det inte existerar en prissättning som är helt objektivt rätt. 

 

7.1 Reliabilitet 

Studien är av kvantitativ art och ingående data som analyserats är till stor del siffror som 

företagen själva presenterat i deras prospekt. Detta leder till att reliabiliteten anses vara 

relativt hög. Dessutom är datakällorna och metoden för att hämta in och bearbeta data 

utförligt beskrivna, vilket leder till att en upprepning av undersökningen i princip skulle 

kunna leda till likartade resultat oberoende av vem som utför den. Därmed bör 

tillförlitligheten i arbetet anses som hög.  

 

Variabeln motiv är dock en faktor som kan påverka nivån av reliabilitet i arbetet då 

klassificering huruvida en emissionslikvid avses att användas defensivt eller inte är en 

någorlunda subjektiv bedömning. Dessutom har författarna uppmärksammat att emittenterna 

gärna målar upp en förskönad bild av verkligheten och är därmed försvåras klassificeringen. 

Exempelvis upprättar de ofta vaga formuleringar om vad emissionen avser att finansiera, 

såsom att likviden går till allmänna företagsändamål.  
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7.2 Validitet 

I denna studie är det framför allt två saker som kan ha stor inverkan på dess validitet, det 

gäller främst kvaliteten på informationen i prospekten samt huruvida rätt proxyvariabler har 

använts för att representera exempelvis informationsasymmetri. 

 

Kvaliteten i prospekten beror i hög grad på hur noggrant företagen beskriver deras 

emissionserbjudande, samt om räkenskaperna går att lita på. Räkenskaperna kan till viss del 

manipuleras genom diskretionära val, såsom att inte inkludera vissa off-balance sheet items 

(exempelvis operationella leasingavtal), ändrade avskrivningstider, et cetera. Det är revisorns 

uppgift att se till att räkenskaperna representerar bolagets finansiella ställning på ett 

tillfredställande sätt, men eftersom räkenskaperna som är upprättade i samband med 

emissionen per datumet för prospektet för det mesta är oreviderade ökar risken att vissa av 

siffrorna inte är representativa för bolaget i fråga. 

 

Den andra faktorn som kan ha en inverkan på studiens validitet är huruvida proxyvariablerna 

motsvarar det de är tänkta att representera på ett tillförlitligt sätt. Detta gäller exempelvis när 

graden av informationsasymmetri i ett företag representeras genom dess storlek mätt i 

börsvärde. Även andra typer av proxyvariabler hade kunnat användas för att mäta graden av 

informationsasymmetri, såsom antal nyhetsartiklar i media eller antal aktieanalytiker som 

följer bolaget, men även aktierelaterade handelsmått såsom aktielikviditet och bid-ask 

spread. Problemet med dessa är dess kausalitet; ett bolag med stor grad av 

informationsasymmetri kan tänkas ha en större skillnad i exempelvis differensen mellan köp- 

och säljkurs, men en stor differens innebär inte nödvändigtvis att bolaget har en hög grad av 

informationsasymmetri då skillnaden kan bero på andra externa faktorer. 

 

7.3 Uppsatsens bidrag och förslag till fortsatta studier 

Emissioner och IPOs i allmänhet lockar till författandet av såväl artiklar som uppsatser och 

avhandlingar i all världens länder. Utbudet av tidigare forskning inom det mer specifika 

området företrädesemissioner är dock mer begränsat. Dessa handlar dessutom i första hand 

om aktiemarknadens direkta, inledande reaktion på en emission. Författarnas uppfattning är 

att det fanns en plats för denna rapport att fylla. 

 

Studiens bidrag till forskningsvärlden är främst en konstatering av vilka faktorer som 

tenderar att spela roll vid prissättning av företrädesemissioner på den svenska marknaden. 

Som tidigare nämnts har regressionsmodellen till stor del utgått från liknande studier, men på 

andra marknader. Författarna har även testat huruvida variabler hänförliga till såväl 

emittenternas kapitalstruktur som lönsamhet, samt emissionsspecifika variabler såsom 

motivets inverkan på rabatten och hur stor andel av erbjudandet som säkerställts innan 

allmänheten tar del av erbjudandet, har påverkan på rabattens storlek. 

 

Några av dessa tidigare outforskade variabler som testades visade sig inte vara signifikanta - 

intressant är dock att det inte gick förkasta hypotesen om att graden av säkerställd teckning 

har en signifikant påverkan på rabatten. Att ens presentera befintliga aktieägares 
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teckningsåtaganden redan i prospektet är ett relativt nytt fenomen, åtminstone i 

Sverige (Engman & Pehrson, 2017). Som statistiken i Tabell 5-2 visar, tenderar erbjudanden 

att vara garanterade av enskilda investerare eller ett konsortium till cirka 46 procent samtidigt 

som teckningsåtaganden erhållits för cirka 25 procent av erbjudandet. Historiska data visar att 

endast cirka 20 procent av erbjudandena riskerar att inte tecknas. Därmed väcks en fråga - är 

svenska emittenter i allmänhet väldigt försiktiga av sig? 

 

Detta är något framtida studier kan försöka jämföra för att se om det existerar några stora 

skillnader mellan olika marknader när det kommer till hur stor risk ett erbjudande i snitt löper 

att inte fulltecknas. Framtida studier skulle även kunna undersöka huruvida rabatten skiljer 

sig åt över tid för att se om hög- eller lågkonjunktur har en inverkan på rabatten, eller om en 

emission görs under ett år där det samtidigt sker relativt många nyemissioner. 

 

Som tidigare nämnts är prissättningen högst subjektiv och upp till varje enskilt företag att 

diskretionärt bestämma i samråd med dess rådgivare. Därav finns utrymme för kvalitativ 

studie där intervjuer med historiska emittenter för att se hur de resonerar vid prissättning. 

Regressionsmodellen som presenterats i studien skulle även kunna utvecklas, exempelvis 

genom att ta hänsyn till det historiska fria kassaflödet samt branschtillhörighet för att se om 

detta har någon påverkan på rabattens storlek. 
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Bilaga A: Undersökta nyemissioner och dess rabatt 
Tabell A-1:  

Rabattstorleken för de undersökta nyemissionerna. Rabatten är teckningskursen ställt i relation mot TERP (se Formel 3-5) 

Elos Medtech AB (publ)  - 2018 -15,02% Opus Group AB (publ)  - 2015 -24,33% Diös Fastigheter AB (publ)  - 2010 -23,21%

ICTA AB (publ)  - 2017 -28,40% Eniro AB (publ)  - 2015 -81,37% Eniro AB (publ)  - 2010 -28,76%

Endomines AB (publ)  - 2017 -17,46% HQ AB (publ) - 2015 -29,35% Hexagon AB  - 2010 -41,44%

Invuo Technologies AB  - 2017 -38,08% Aerocrine AB - 2014 -20,67% Oasmia Pharmaceutical AB (publ)  - 2010 -17,86%

Karo Pharma AB (publ)  - 2017 -14,03% Oasmia Pharmaceutical AB (publ)  - 2014 -2,80% Aerocrine AB - 2010 -8,99%

Viking Supply Ships AB (publ)  - 2017 -24,60% Active Biotech AB  - 2014 -27,07% Artimplant AB - 2010 -6,28%

AcadeMedia AB (publ)  - 2017 -36,93% Meda AB - 2014 -34,70% Elanders AB (publ)  - 2010 -12,53%

Arcam AB (publ) - 2017 -23,76% Anoto Group AB (publ)  - 2014 -28,62% PA Resources AB (publ) - 2010 -46,32%

Eniro AB (publ)  - 2017 -30,72% Kungsleden AB  - 2014 -20,75% NGS Group AB (publ)  - 2010 -8,86%

Sensys Gatso Group AB (publ)  - 2017 -28,27% ProfilGruppen AB  - 2014 -40,18% SAS AB (publ)  - 2010 -42,62%

Getinge AB  - 2017 -10,69% Aspiro AB (publ) - 2014 -1,96% Borås Wäfveri AB - 2010 -14,25%

Beijer Electronics Group AB (publ)  - 2017 -37,21% Elanders AB (publ)  - 2014 -24,03% NOTE AB  - 2010 -48,39%

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)  - 2017 -12,98% Tribona AB (publ) - 2014 -21,26% Aktiebolaget Geveko (publ) - 2010 -13,99%

Eltel AB (publ)  - 2017 -50,72% Hansa Medical AB (publ)  - 2014 -10,25% Cision AB - 2010 -36,36%

HQ AB (publ) - 2017 -29,00% BioInvent International AB  - 2014 -25,09% Tradedoubler AB  - 2009 -47,27%

Alimak Group AB (publ)  - 2017 -39,02% BE Group AB (publ)  - 2014 -34,23% Ticket Travel Group AB (publ) - 2009 -16,77%

Rejlers AB  - 2017 -42,47% NeuroVive Pharmaceutical AB  - 2013 -22,89% Biolin Scientific Holding AB - 2009 -22,25%

Kungsleden AB  - 2017 -17,41% Opus Group AB (publ)  - 2013 -11,73% Haldex AB (publ)  - 2009 -48,71%

Episurf Medical AB  - 2017 -86,12% Anoto Group AB (publ)  - 2013 -48,93% Gunnebo AB  - 2009 -21,32%

Karo Pharma AB (publ)  - 2017 -20,09% Sportamore AB (publ)  - 2013 -10,96% Rottneros AB (publ)  - 2009 -58,21%

Viking Supply Ships AB (publ)  - 2016 -34,71% MultiQ International AB (publ)  - 2013 -28,61% Fingerprint Cards AB (publ)  - 2009 -33,70%

Diös Fastigheter AB (publ)  - 2016 -32,50% BioInvent International AB  - 2013 -13,23% RNB Retail and Brands AB (publ)  - 2009 -8,08%

Active Biotech AB  - 2016 -20,57% Bong AB (publ)  - 2013 -31,94% Swedbank AB (publ)  - 2009 -33,83%

Tobii AB (publ)  - 2016 -20,65% PA Resources AB (publ) - 2013 -13,44% Precise Biometrics AB  - 2009 -44,51%

FastPartner AB (publ)  - 2016 -20,03% Precise Biometrics AB  - 2013 -52,74% BillerudKorsnäs AB (publ)  - 2009 -34,15%

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)  - 2016 -36,05% C-Rad AB  - 2013 -47,48% Oasmia Pharmaceutical AB (publ)  - 2009 -12,61%

Tele2 AB (publ)  - 2016 -26,06% RNB Retail and Brands AB (publ)  - 2013 -27,02% Eniro AB (publ)  - 2009 -16,32%

Probi AB (publ)  - 2016 -21,32% Anoto Group AB (publ)  - 2013 -38,74% Active Biotech AB  - 2009 -42,98%

Collector AB  - 2016 -50,68% PA Resources AB (publ) - 2012 -42,25% Hemtex AB (publ) - 2009 -19,54%

AB Sagax  - 2016 -60,74% Nordic Mines AB (publ) - 2012 -36,30% Cybercom Group AB - 2009 -33,39%

Midsona AB (publ)  - 2016 -28,40% KappAhl AB (publ)  - 2012 -42,21% Trelleborg AB  - 2009 -32,51%

Elanders AB (publ)  - 2016 -13,08% Bergs Timber AB (publ)  - 2012 -27,23% SAS AB (publ)  - 2009 -31,42%

NIBE Industrier AB (publ)  - 2016 -34,60% Oasmia Pharmaceutical AB (publ)  - 2012 -16,50% Husqvarna AB (publ)  - 2009 -39,41%

Swedol AB  - 2016 -21,99% Opus Group AB (publ)  - 2012 -29,53% Nordea Bank AB (publ)  - 2009 -48,74%

Recipharm AB (publ)  - 2016 -39,48% Cybercom Group AB - 2012 -42,00% Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.)  - 2009 -46,35%

CLX Communications AB (publ)  - 2016 -32,07% Precise Biometrics AB  - 2012 -47,21% Fingerprint Cards AB (publ)  - 2008 -40,88%

Immunicum AB (publ)  - 2016 -27,13% Aspiro AB (publ) - 2012 -21,15% Meda AB - 2008 -35,82%

SSAB AB (publ)  - 2016 -51,22% Aerocrine AB - 2012 -7,16% RNB Retail and Brands AB (publ)  - 2008 -39,26%

Castellum AB  - 2016 -31,74% Cloetta AB (publ)  - 2012 -61,59% Biophausia AB - 2008 -17,81%

Anoto Group AB (publ)  - 2016 -66,68% BioInvent International AB  - 2012 -14,83% Active Biotech AB  - 2008 -22,63%

Venue Retail Group AB  - 2016 -37,71% KappAhl AB (publ)  - 2011 -38,34% Getinge AB  - 2008 -20,51%

Hemfosa Fastigheter AB (publ)  - 2016 -26,56% Diös Fastigheter AB (publ)  - 2011 -11,06% Cybercom Group AB - 2007 -28,80%

C-Rad AB  - 2016 -18,59% C-Rad AB  - 2011 -40,65% Elanders AB (publ)  - 2007 -33,00%

BioInvent International AB  - 2016 -14,38% Orexo AB (publ)  - 2011 -14,46% Active Biotech AB  - 2006 -24,01%

Endomines AB (publ)  - 2015 -48,97% Swedish Orphan Biovitrum AB  - 2011 -56,06% Meda AB - 2006 -35,54%

Sweco AB (publ)  - 2015 -32,83% Precise Biometrics AB  - 2011 -32,06%

Episurf Medical AB  - 2015 -37,75% Hemtex AB (publ) - 2011 -18,86%

BE Group AB (publ)  - 2015 -25,80% HEXPOL AB (publ)  - 2011 -42,15%

BioInvent International AB  - 2015 -23,80% Medivir AB (publ)  - 2010 -47,21%

Medelvärde -30,37% Störst rabatt -86,12% Lägst rabatt -1,96%

Median -28,80%
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Bilaga B: Finansiella rådgivare i emissionerna 
Tabell B-1:  

Finansiella rådgivare i samband med de undersöka emissionerna. Totalt 

transaktionsvärde (delad) innebär att värdet på nyemissionen allokeras jämt till alla 

rådgivare. 

Rank Rådgivare Antal transaktioner
Totalt transaktionsvärde

[SEKm]

Totalt transaktionsvärde 

(delad)

[SEKm]

1 SEB 27 68 736 25 403

2 Bank of America Merrill Lynch 2 44 746 22 373

3 J.P Morgan 3 40 689 17 701

4 Nordea 17 37 068 15 831

5 Carnegie 22 20 504 12 504

6 Handelsbanken 18 31 744 12 365

7 Danske Bank 14 22 741 9 373

8 Swedbank 17 19 305 8 237

9 Credit Suisse 1 15 074 7 537

10 Credit Agricolé 1 6 505 3 252

11 ABG Sundal Collier 8 4 494 2 543

12 Morgan Stanley 2 17 587 2 512

13 Goldman Sachs 1 15 070 2 153

14 UBS 1 15 070 2 153

15 Nomura 1 15 070 2 153

16 Societé General 1 15 070 2 153

17 Pareto 6 1 447 1 447

18 Erik Penser 16 1 353 1 329

19 HSBC 1 6 314 1 263

20 DNB 1 6 057 1 211

21 ABN Amro 2 3 505 853

22 Avanza 5 766 742

23 Catella 1 1 121 560

24 Kempen & Co 1 1 638 546

25 OP 1 1 503 501

26 Remium 6 385 385

27 Evli 3 344 344

28 DNB Nor 1 779 260

29 HQ Bank 2 167 167

30 Jefferies 1 322 161

31 Västra Hamnen 0 0 0

32 Aktieinvest 1 110 110

33 Tenzing 1 96 96

34 HQ 1 86 86

35 Asperia 1 78 78

36 Redeye 1 65 65

37 E&Y 1 41 41

38 Mangold 1 13 13

Endast legal rådgivning 2 160 160

Ej specificerad 9 771 771

Totalt 201 416 595 159 434
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Bilaga C: Formeler för uträkning av de oberoende 

variablerna 
Samtliga värden är hämtade från de senaste rapporterade räkenskaperna om inget annat 

anges. Vanligen är detta per datumet för prospektet. 

 

Formel C-1:  

Regressionsvariabeln STOR 

𝑆𝑇𝑂𝑅 = ln 𝐵ö𝑟𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒∗ 

*Aktiekursen motsvarar priset vid stängning dagen innan offentliggörandet 

 

Formel C-2:  

Regressionsvariabeln ERBJ 

𝐸𝑅𝐵𝐽 =
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟 𝑖 𝑒𝑟𝑏𝑗𝑢𝑑𝑎𝑛𝑑𝑒𝑡

𝑈𝑡𝑠𝑡å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑛𝑦𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛
 

 

Formel C-3:  

Regressionsvariabeln RANK 

𝑅𝐴𝑁𝐾 {
1 ∶ 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙 𝑟å𝑑𝑔𝑖𝑣𝑎𝑟𝑒 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑟𝑎𝑛𝑘𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑚 𝑡𝑜𝑝𝑝 15∗

0 ∶ 𝑎𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠                                                                                                      
 

*Ranking sker efter totalt delat trasaktionsvärde, vilket innebär att nyemissionens värde fördelas jämt mellan 

alla rådgivare till emissionen. Samtliga rågivare och dess placering visas i Tabell B-1.  

 

Formel C-4:  

Regressionsvariabeln KONC 

𝐾𝑂𝑁𝐶 = ∑ 𝑋𝑖 ∗ 𝑌𝑖 

där Xi betecknar kapitalandelen som ägs av aktieägare i, och Yi är en dummyvariabel med 

följande regler 

 

𝑌𝑖 {
1 ∶ ä𝑔𝑎𝑟𝑒𝑛 𝑖 ℎ𝑎𝑟 𝑒𝑡𝑡 𝑓𝑙𝑎𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑙𝑖𝑘𝑡𝑖𝑔𝑡 𝑖𝑛𝑛𝑒ℎ𝑎𝑣
0 ∶ 𝑎𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠                                                                            

 

 

Formel C-5:  

Regressionsvariabeln P/B 

𝑃/𝐵 =
𝐵ö𝑟𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒∗

𝐵𝑜𝑘𝑓ö𝑟𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑝å 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

*Aktiekursen motsvarar priset vid stängning dagen innan offentliggörandet 
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Formel C-6:  

Regressionsvariabeln RE 

𝑅𝐸 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡∗

𝐵𝑜𝑘𝑓ö𝑟𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑝å 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

 

*Resultatet är från det senaste rapporterade räkenskapsårsåret 

 

Formel C-7:  

Regressionsvariabeln MATR 

𝑃𝐴𝑁𝑇 =
𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟, 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠𝑜𝑚𝑠𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
 

 

Formel C-8:  

Regressionsvariabeln SSG 

𝑆𝑆𝐺 =
𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝐵𝑜𝑘𝑓ö𝑟𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑝å 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

 

Formel C-9:  

Regressionsvariabeln MOTIV 

𝑀𝑂𝑇𝐼𝑉 = {
1 ∶  𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑣𝑠𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑡 𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑣𝑡∗

0 ∶ 𝑎𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠                                                                                        
 

*Defensivt motiv innebär att emissionens syfte är exempelvis rekapitalisering av bolaget. Även vagt 

formulerade motiv går under denna klassificiering. 

 

Formel C-10:  

Regressionsvariabeln TECK 

𝐺𝐴𝑅𝐴𝑁𝑇 = 𝑀𝑖𝑛(1; ∑ 𝑋𝑖 + ∑ 𝑌𝑖 + ∑ 𝑍𝑖) 

där Xi betecknar andelen av erbjudandet som garanteras av investerare i, Yi betecknar andelen 

av erbjudandet som investerare i har förbundit sig att teckna och Zi betecknar andelen av 

erbjudandet som investerare i avser att teckna. 


