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Abstrakt  
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Titel  Special Purpose Acquisition Companies - Äta kakan och ha den          
kvar? 

Seminariedatum   2021-01-14 

Ämne/kurs  FEKH89, Examensarbete kandidatnivå i finansiering, 15      
högskolepoäng 

Författare  Tom Cardell, Victor Forss, Wilhelm Hasselström 

Handledare  Håkan Jankensgård 

Fem nyckelord  Special Purpose Acquisition Company (SPAC), Alfa,     
Riskpremie, Informationsasymmetri, Förvaltningskonto 

Syfte  Studiens syfte är att undersöka huruvida det är möjligt att          
generera Alfa vid investeringar i Special Purpose Acquisition        
Companies, och undersöka vilka faktorer som kan förklara       
denna eventuella Alfa.  

Metod  Metoden baseras på inhämtning av kvantitativ data från såväl        
Bloomberg som Thomson Reuters Eikon. Datan används för att         
genomföra ett antal strategier, och för att sedermera, med hjälp         
av relevanta teorier, analysera resultatet från genomförd       
statistisk undersökning.  

Teoretiska perspektiv  Studien baseras på erkända teorier såsom Capital Asset Pricing         
Model för att beräkna förväntad och riskjusterad avkastning        
samt teorier baserade på informationsasymmetrier på finansiella      
marknader.  

Empiri  Empirin grundas i aktiekurshistorik och förvärvshistorik från       
totalt 154 stycken företag som har noterats på den amerikanska         
aktiemarknaden under perioden 2016-2020. Avkastnings-     
historiken jämförs sedermera med den teoretiska avkastningen      
härledd från CAPM.  

Resultat  Resultatet påvisar att valda strategier genererar Alfa.  
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Title  Special Purpose Acquisition Companies - Eat the cake and have 
it too?  

Seminar date  2021-01-14 

Course  FEKH89, Bachelor Degree Project in Financial Management, 15       
ECTS 

Authors  Tom Cardell, Victor Forss, Wilhelm Hasselström 

Advisor  Håkan Jankensgård 

Five key words  Special Purpose Acquisition Company (SPAC), Alpha, Risk      
Premium, Information Asymmetry, Trust Account.  

Purpose  The purpose of this study is to explore whether it is possible to            
generate Alpha when investing in Special Purpose Acquisition        
Companies, and to develop an understanding regarding which        
factors may explain this possible Alpha. 

Methodology The methodology is based on obtaining quantitative data from         
both Bloomberg and Thomson Reuters Eikon. The data is used         
to implement a number of strategies, and to subsequently, using          
relevant theories, analyze the results of the statistical survey         
carried out. 

Theoretical perspectives The study is based on well-recognized theories such as the         
Capital Asset Pricing Model for calculating expected and       
risk-adjusted returns, as well as theories based on information        
asymmetries in financial markets. 

Empirical Foundation  The empirical foundation is based on share price history and         
acquisition history from a total of 154 companies that have been           
listed on the US market during the period 2016-2020. The return          
history is later compared with the theoretical return derived from          
CAPM. 

Conclusion  The result demonstrates that the chosen strategies do generate         

Alpha. 
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Definitioner, enheter och begrepp 

 

Special Purpose Acquisition Company (“SPAC”): Special Purpose Acquisition Companies är          

företag som grundas i syfte att resa kapital genom en börsnotering, med syftet att använda det                

resta kapitalet för att förvärva en eller flera icke-specifierade verksamheter eller tillgångar, vilka             

identifieras efter börsnoteringen (Layne, et al., 2018) 

 

Förvaltningskonto: Ett konto som används av en person eller organisation i syfte att förvalta              

pengar åt en annan person eller grupp (Cambridge Dictionary, U.D.) 

 

Net Asset Value (“NAV”): Representerar ett företags nettovärde och beräknas som det totala             

värdet av företagets tillgångar minus det totala värdet av dess skulder (Investor.gov, u.d.) 

 

De-SPAC process: Den process som sker efter att ett SPAC annonserat ett avsett förvärv och går                

från att vara just ett SPAC till att förvärva och bli ett bolag med operativ verksamhet. Först måste                  

transaktionen godkännas av SPACets aktieägare, sedan skrivs ett fullmaktsuttalande (Engelska:          

proxy statement) som sedan måste godkännas och granskas av SEC. Processen kan ta tre till fem                

månader eller mer. Det är endast aktieägare som röstar emot sammanslagningen som får tillbaka              

sitt investerade kapital (Layne, et al., 2018). 

 

Outlier: Även kallat uteliggare på svenska är ett vanligt begrepp inom statistik och definierar ett               

observerat avvikande värde som skiljer sig markant från resten av värdena och på så vis påverkar                

statistiken mer än andra värden. Specifikt är en outlier en datapunkt som befinner sig mer än 1,5                 

gånger från kvartilavståndet mellan den första och tredje kvartilen (Körner & Wahlgren, 2012). 

 

Green shoe/Over-allotment option: Inom ramen av en börsintroduktion (IPO), är Green shoe en             

bestämmelse i ett teckningsavtal som ger värdepappersemittenten rätt att sälja fler aktier till             

investerare än vad som ursprungligen planerades, givet att efterfrågan på ett emissionen visar sig              

vara högre än förväntat. Greenshoe-optioner tillåter vanligtvis värdepappersemittenten att sälja          

upp till 15% fler aktier än det ursprungliga emissionsbeloppet (Layne, et al., 2018). 
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Book-to-market equity: Beskriver förhållande mellan bokfört eget kapital och marknadsvärdet på           

bolagets aktier, även kallat bolagets börsvärde (Berk & DeMarzo, 2017). 

 

Dividend Discount Model: Är en modell för att värdera bolag genom att diskontera bolagets              

framtida förväntade utdelningar med en kalkylränta subtraherat med den förväntade årliga           

tillväxten på utdelningen. På så vis är målet att få fram nuvärdet på bolagets alla kommande                

utdelningar framöver (Berk & DeMarzo, 2017).  

 

Initial Public Offering (“IPO”): Den första försäljningen av ett bolags aktier riktat till             

allmänheten (Cambridge Dictionary, U.D.) 

 

Enterprise Value (“EV”): Värdet på ett företag, vilket beräknas som företagets marknadsvärde            

plus värdet på bolagets skulder. EV = Marknadsvärde eget kapital + bokförda skulder - likvida               

medel (Upplysningcentralen, 2017) 

 

Pro-rata: En förutbestämd andel av en större summa (Cambridge Dictionary, U.D.) 

 

mdUSD: En miljard amerikanska dollar (USD).  

 

MUSD: En miljon amerikanska dollar (USD)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 



 

Innehållsförteckning 
Abstrakt 1 
Abstract 2 

1. Introduktion 8 
1.1 Bakgrund 8 
1.2 Problemformulering 9 
1.3 Syfte 10 
1.4 Frågeställning 11 
1.5 Avgränsningar 11 
1.6 Disposition 12 
1.7 Forskningsbidrag 12 

2. Tidigare forskning 13 
2.1 Definition av Special Purpose Acquisition Companies 13 
2.2 Förvaltningskontot 14 

2.2.1 Risker förenliga med förvaltningskontot 14 
2.3 Inlösen av aktier 15 
2.4 Incitamentsstruktur för sponsorer 15 
2.5 Definition av riskpremie 16 
2.6 Fallstudie 16 

2.6.1 - dMY Technology Group & Rush Street Interactive 16 
2.7 Tidigare forskning 17 

3. Teoretisk Referensram och hypotesformulering 20 
3.1 Hypotesen om effektiva marknader 20 

3.1.1 Kritik mot hypotesen om effektiva marknader 21 
3.2 Capital Asset Pricing Model 21 

3.2.1 Kritik mot Capital Asset Pricing Model 22 
3.3 Jensens Alfa 23 
3.4 Beta 24 
3.5 Alternativkostnad 24 
3.6 Informationsassymetri 25 
3.7 Principal-agent teori 26 
3.8 Hypotesformulering 27 

4. Metod 29 
4.1 Vetenskapligt tillvägagångssätt 29 
4.2 Kvantitativ metod 29 
4.3 Urval 29 
4.4 Datahantering 30 

4.4.1 Primär-och sekundärdata 30 

6 



 

4.4.2 Tidsperiod 30 
4.4.2 Börslista 31 
4.4.3 Skatter och transaktionskostnader 31 
4.4.4 Riskfri ränta 32 
4.4.5 Marknadens Riskpremie 32 
4.4.6 Beräkning av Beta 33 

4.5 Systematiska fel och bortfallsanalys 33 
4.6 Investeringsstrategier 34 
4.7 Reliabilitet och validitet 35 
4.8 Metod för hypotesprövning 36 

4.8.1 Normalfördelning av data 37 

5. Resultat 39 
5.1 Deskriptiv statistik 39 

5.1.1 Betavärden 40 
5.1.2 Strategi 1 41 
5.1.3 Strategi 2 42 
5.1.4 Strategi 3 43 
5.1.5 Strategi 4 43 
5.1.6 Capital Asset Pricing Model och Jensens Alfa 44 

5.2 Outliers 45 
5.3 Z-Test och normalfördelning 45 
5.4 S&P500 45 

6. Analys 47 
6.1 Prissättningsteorier 47 
6.2 Informationsassymmetri 49 

7. Slutsats 53 
7.1 Författarnas slutsatser 53 
7.2 Förslag till vidare forskning 55 

8. Referenser 56 

9. Appendix 61 
9.1 Figurer 61 
9.2 Formler 63 
9.3 Tabeller 64 
9.4 Exceldata - Externa länkar 67 

 

7 



 

1. Introduktion  

 

I introduktionen presenteras valt fokusområde för läsaren, samt det problemområde som           

identifierats av författarna. Vidare introduceras studiens syfte och frågeställning, samt de           

avgränsningar som begränsar urvalet.  

 

1.1 Bakgrund 

“... I think it’s actually a much better process, …, It’s much better for the issuer, and it’s much 

better for the shareholder because they get to make a thoughtful decision that’s not rushed by the 

typical IPO process” - Bill Ackman (Stevens, 2020).  

Dessa ord yttrade miljardären Bill Ackman om s.k. Special Purpose Acquisition Companies,            

eller SPACs, i anslutning till det att hans egen hedgefond, Perishing Square med cirka 8,5               

mdUSD under förvaltning genom ett SPAC anskaffade 4 mdUSD med syftet att identifiera en              

intressant uppköpskandidat (Pershing Square Holdings, 2020). Ackman är dock inte ensam i att             

grunda ett SPAC. Per augusti 2020 så har SPACs stått för cirka 40 % av den totala IPO-volymen                  

i USA under året, till ett totalt värde om 31,6 mdUSD, vilket är mer än dubbelt så mycket som                   

under 2019, då antalet SPACs också dubblerades (Tse, 2020). Med grund i detta kan det               

konstateras att antalet SPACs har ökat kraftigt under de senaste åren. Tse (2020) presenterar tre               

förklaringsfaktorer till ökningen. Den historiskt låga räntenivån anses ha bidragit till att            

investerare är mer riskbenägna, samtidigt som SPACs är ett enkelt sätt för Private Equity-firmor              

att realisera vinster. Utöver detta nämns också att SPACs är ytterligare ett sätt för bankerna att                

tjäna pengar på avgifter från transaktionerna (Tse, 2020).  

 

Ett SPAC kan i korthet förklaras som ett skalbolag som startas i syfte att finansiera uppköp av ett                  

annat bolag. SPACs noteras på en börs genom en sedvanlig IPO-process, men skillnaden             

gentemot en vanlig IPO är att det underliggande bolaget inte bedriver någon verksamhet. Istället              

är grundidén att de pengar som anskaffas i samband med börsnoteringen ska användas till att               

köpa ett annat företag. Detta innebär, implicit, att investerare i ett SPAC investerar i grundarnas               

förmåga att hitta ett underprissatt företag, där det köpta bolaget förväntas få en högre prislapp i                
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en noterad miljö (Klymochko, 2020). Vid första anblick kan en investering i ett SPAC tolkas               

som en högriskinvestering, där det bakomliggande motivet kan anses vara att spekulera i en              

positiv aktiekursreaktion då ett förvärv annonseras. Det finns emellertid ett regelverk som genom             

ett antal åtgärder skyddar SPAC-investerare, vilket eliminerar en stor del av de risker som annars               

är förenliga med att äga ett börsnoterat företag. 

 

Det kapital som anskaffas via ett SPAC placeras i ett s.k. Trust Account, vilket innebär att                

kapitalet inte får användas till något annat än finansiering av förvärv, alternativt för att              

återbetalas till ägarna om SPACet inte lyckas lokalisera något intressant förvärv (Layne, et al.,              

2018). När ledningen därefter har hittat ett förvärvsobjekt, och kommit överens med ägarna av              

förvärvsobjektet om villkoren för förvärvet, presenteras objektet för investerarna (genom t.ex. ett            

pressmeddelande). Investerarna får då ta ställning till huruvida de vill stödja förvärvet eller inte -               

om en investerare inte vill stödja ett förvärv så har denne rättigheten att lösa in sina aktier och                  

erhålla en kontantutbetalning som motsvarar den andel av bolaget som investeraren äger (Layne,             

et al., 2018).  

 

Med grund i ovanstående går det att argumentera för att den till synes höga risken i ett SPAC inte                   

är tillnärmelsevis så hög som det kan framstå vid första anblick - eftersom en investerare alltid                

har rätten att lösa in sina aktier i anslutning till förvärvet så bör ett SPAC teoretiskt, enligt                 

författarnas initiala uppfattning, vara en nästintill riskfri investering ur en investerares           

perspektiv. Av detta skäl kan ett SPAC närmast liknas vid en option, där innehavaren ges rätten,                

men inte skyldigheten, att vid förvärv fortsätta äga den underliggande tillgången. Skillnaden            

gentemot en option är då att innehavaren av ett SPAC också har en möjlighet att lösa in sina                  

aktier tills förvärvstillfället.  

 

1.2 Problemformulering 

SPACs är inte ett nytt fenomen, utan har funnits sedan 90-talet (Mizzoni, 2019). Tidigare              

forskning inom området är begränsad, vilket förmodligen främst förklaras av att SPACs tidigare             

endast utgjort en liten del av den totala IPO-volymen. Existerande forskning pekar dock på att               

SPACs där förvärv har skett, underpresterar gentemot marknaden långsiktigt (Dimitrova, 2017).           
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Författarna av denna uppsats har emellertid inte lyckats återfinna någon tidigare forskning som             

undersöker strategier för att generera Alfa med hjälp av SPACs, eller huruvida investeringar i              

SPACs i ett tidigt stadie kan generera överavkastning.  

 

Nuvarande reglering kring SPACs öppnar upp för en diskussion kring detta. Eftersom            

aktieägaren i ett SPAC alltid har möjlighet att lösa in sina aktier i anslutning till det att förvärv                  

sker, så kan det argumenteras för att det teoretiskt, givet att en investerare agerar rationellt, bör                

vara mycket osannolikt att förlora pengar vid ett SPAC-investering innan det att ett förvärv              

genomförs. När ett förvärv annonseras så resulterar detta vanligtvis i en aktiekursreaktion -             

antingen positiv eller negativ. Om reaktionen är positiv, så är det rationellt att en investerare               

antingen röstar för sammanslagningen eller säljer sina aktier över marknaden, detta eftersom            

värdet på aktien är högre än bolagets Net Asset Value (NAV), som består av bolagets kassa. Om                 

reaktionen är negativ, och aktiepriset faller under NAV, så är det rationellt att rösta mot               

sammanslagningen, och således lösa in sina aktier.  

 

Det kan konstateras att ovanstående resonemang är förhållandevis understuderat - hemsidor           

inriktade gentemot SPACs, med okända avsändare, nämner denna möjlighet, men inom           

akademin återfinns ingen tidigare forskning. Special Purpose Acquisition Companies är dock           

sannolikt inte en fluga på väggen - bolagsformen har tydliga fördelar gentemot vanliga             

börsnoteringar. Med grund i detta bedömer författarna det som sannolikt att den totala             

SPAC-volymen kommer fortsätta att öka, och därav ämnar denna vetenskapliga text att bidra till              

att tolka vilka mekanismer som styr prissättningen på SPAC-marknaden.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida det är möjligt att generera Alfa vid               

investeringar i Special Purpose Acquisition Companies ur en icke-institutionell investerares          

perspektiv, och undersöka vilka faktorer som kan förklara denna eventuella Alfa. Specifikt            

undersöks detta med avseende på tidpunkt för förvärv samt prisnivåer vid tidpunkten för köp.  
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1.4 Frågeställning 

(1) Går det att som icke-institutionell investerare generera positiv Alfa genom att köpa            

Special Purpose Acquisition Companies på bred front vid IPO och baserat på olika             

strategier avyttra sitt innehav efter det att ett förvärv har annonserats?  

 

1.5 Avgränsningar 

Denna studie omfattar börshandlade Special Purpose Acquisition Companies listade på någon av            

de amerikanska aktiemarknaderna, innefattande New York Stock Exchange och Nasdaq, under           

perioden 1 januari 2016 till 31 juli 2020. Den valda tidsperioden baseras på att det regelverk som                 

SPACs lyder under löpande förändras, och annorlunda regelverk skulle kunna ha en signifikant             

påverkan på bolagsvärderingen (Layne, et al., 2018). Den geografiska avgränsningen motiveras           

primärt av datatillgång och språklig förståelse. Den amerikanska marknaden tillhandahåller god           

tillgång till data, samtidigt som andra marknader bortsett från den svenska skulle generera             

språkliga barriärer. Den svenska marknaden är inte aktuell då Special Purpose Acquisition            

Companies inte existerar i Sverige.  

 

Undersökningen avgränsas vidare främst till att omfatta perioden från det att SPACet börsnoteras             

till det SPACet föreslår ett förvärvsobjekt till aktieägarna. För en djupare förståelse undersöks             

även strategier med längre tidsperspektiv. Undersökningen avgränsas också till att enbart           

analysera eventuell Alfa ur icke-institutionella investerares perspektiv. Detta med anledning av           

att större institutioner ofta äger en stor mängd aktier, vilket medför att det kan vara utmanande                

att sälja en stor mängd aktier utan att få en signifikant påverkan på aktiekursen. Större påverkan                

på aktiekursen vid försäljning eliminerar sannolikt den eventuella Alfa som denna studie avser             

att undersöka, och det bör således vara svårare för större institutioner att generera Alfa i samma                

utsträckning.  
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1.6 Disposition 

Denna vetenskapliga studie inleds med en bakgrund till det problem som författarna ämnar             

undersöka. Efter detta presenteras en mer ingående bild av Special Purpose Acquisition            

Companies och hur dessa fungerar, samt en kortfattad fallstudie som avser att illustrera det              

problem som diskuteras i den inledande delen. Vidare presenteras tidigare forskning inom            

området i form av en litteraturgenomgång, som därefter leder in på det teoretiska underlag som               

anses relevant för att undersöka frågeställningen. Mot bakgrund av det teoretiska underlaget            

formuleras därefter en hypotes, vilken är avsedd att vara formulerad i linje med den              

frågeställning som introduceras i den inledande delen.  

 

Efter presentation av hypotesen ges en djupgående förklaring av den vetenskapliga och            

statistiska metod som används för att bekräfta eller förkasta denna. Med grund i den              

vetenskapliga ansatsen presenteras sedermera resultatet av forskningen, vilket därefter resulterar          

i en djupgående analys, slutsats och förslag till vidare forskning.  

 

1.7 Forskningsbidrag 

Vår förhoppning är att på ett unikt sätt bidra till forskningen inom Special Purpose Acquisition               

Companies och möjligtvis få upp investerares ögon för nya investeringsstrategier som genererar            

Alfa genom att investera i SPACs. Då vår forskning främst visar huruvida våra valda strategier               

genererar Alfa utifrån Capital Asset Pricing Model och vi enbart skrapar på ytan till de               

bakomliggande faktorerna till detta finns det utrymme för vidare forskning inom ämnet till             

undersökningar om vilka bakomliggande faktorer som bidrar till den riskjusterade          

överavkastningen våra valda strategier genererar.  
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2. Tidigare forskning 

 

Kapitel 2 är avsett att på ett detaljerat sätt tillhandahålla läsaren med den information som               

anses nödvändig för att förstå studiens utformning och dess resultat. För att ge denna              

information presenteras inledningsvis en definition av Special Purpose Acquisition Companies          

samt en fallstudie, och med bakgrund i denna information introduceras sedermera tidigare            

forskning inom området.  

 

2.1 Definition av Special Purpose Acquisition Companies  

Ett Special Purpose Acquisition Company är ett företag som grundas med avsikt att anskaffa              

kapital vid en börsnotering, för att sedan använda detta kapital till att genomföra ett eller flera                

företagsförvärv. I princip samtliga SPACs noteras till ett pris om 10 USD per aktie.              

Noteringsprocessen för ett SPAC är lika omfattande som för den typiska IPOn, inkluderande             

registrering hos amerikanska Securities and Exchange Commission (“SEC”), s.k. Roadshow,          

samt garantiåtaganden (Layne, et al., 2018). När noteringsprocessen är genomförd placeras det            

anskaffade kapitalet i ett förvaltningskonto, där kapitalet typiskt investeras i amerikanska           

kortfristiga statsobligationer (Layne, et al., 2018).  

 

De kostnader som är hänförliga till noteringsprocessen, såsom avgifter för garantiåtaganden och            

det kapital som avses användas till sökandet efter ett förvärv, finansieras av SPACets grundare.              

Detta innebär att inget av det kapital som investerarna tillskjuter kan användas till något annat än                

för att betala själva förvärvet, alternativt återbetala investerarna (Layne, et al., 2018). När             

SPACet sedermera identifierar ett intressant förvärvsobjekt, normalt sett återfinns ett krav att            

detta måste ske inom två år från noteringstillfället, påbörjas en förhandling med förvärvsobjektet.             

Om förhandlingen är framgångsrik och båda parter kommer till en överenskommelse, presenteras            

ett förslag till ägarna om att investera i förvärvsobjektet. Om SPACet inte hittar något              

förvärvsobjekt inom utsatt tid ska det investerade kapitalet betalas tillbaka till aktieägarna            

(Layne, et al., 2018).  
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När förvärvsobjektet presenterats för ägarna, genomförs en obligatorisk aktieägarröstning, där          

aktieägarna får möjlighet att rösta ja eller nej. Utöver detta, och oberoende av aktieägarnas röst,               

så har aktieägarna också möjlighet att lösa in sina aktier till SPACet i utbyte för en                

kontantsumma. Om erbjudandet godkänns bland aktieägarna, och övriga villkor är uppfyllda, så            

påbörjas en s.k. De-SPAC process, vilket refererar till den process som sker då SPACet går från                

att vara ett SPAC till att äga ett bolag med operativ verksamhet (Layne, et al., 2018).  

 

2.2 Förvaltningskontot 

Det kapital som normalt sätts in på ett förvaltningskonto motsvarar vanligtvis 100 % av det               

kapital som anskaffas i IPOn, där cirka 98 % av kapitalet finansieras av investerarna, medan               

resterande 2 % finansieras av grundarna. Kapitalet på förvaltningskontot investeras vanligtvis i            

kortfristiga amerikanska statsobligationer, alternativt förblir kapitalet just kontanter (Layne et. al,           

2018). Kapitalet kan frigöras av fyra skäl:  

1. För att finansiera ett förvärv.  

2. Inlösen av stamaktier som följd av det obligatoriska inlösenerbjudandet.  

3. Betalning av avgifter, såsom garantiavgifter, vilket då tas från grundarnas del av det             

insatta kapitalet.  

4. Om det, efter täckning för punkt 1-3, finns kapital kvar på förvaltningskontot, kan detta              

användas till att finansiera transaktionskostnader och rörelsekapital för förvärvet efter          

De-SPAC-transaktionen  

(Layne, et al., 2018).  

 

2.2.1 Risker förenliga med förvaltningskontot  

Det kapital som återfinns på förvaltningskontot får i vanliga fall endast användas till det som               

anges i avsnitt 2.2. Det finns emellertid en utomstående faktor som kan riskera kapitalet:              

stämningar. Vid förhandlingar med ett förvärvsobjekt finns en risk att förhandlingarna går åt fel              

håll, och att de två parterna har olika uppfattningar om vad som har avtalats, alternativt att den                 

ena parten inte förhandlar i god tro. I ett sådant scenario skulle ett potentiellt förvärvsobjekt               

kunna stämma SPACet, och kapitalet som finns på förvaltningskonto kan då, under vissa             
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förutsättningar, riskeras för aktieägarna (Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, 2020). En annan            

möjlighet är att aktieägarna stämmer SPAC-förvaltarna för s.k. “Breach Of Fiduciary Duty”,            

vilket löst översatt innebär att SPAC-förvaltarna har satt sina egna intressen framför företagets             

(Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, 2020). Oavsett anledning till en eventuell stämning så             

medför möjligheten en risk, som på något sätt sannolikt inkorporeras i aktiepriset.  

 

2.3 Inlösen av aktier 

I anslutning till De-SPAC-transaktionen så krävs att SPACs erbjuder sina aktieägare rättigheten            

att lösa in sina aktier i utbyte för en pro rata-andel av det kapital som återfinns på                 

förvaltningskontot. Denna summa motsvarar vanligtvis cirka 10 USD per aktie. Enligt lokala            

listningsregler så krävs att endast de aktieägare som har röstat nej till ett förvärvserbjudande              

erbjuds denna möjlighet. Normalt sett innehåller dock det aktieägaravtal som återfinns mellan            

SPACet och investeraren andra stadgar, som innebär att rättigheten till inlösen ska erbjudas till              

alla aktieägare, oavsett hur investeraren röstar (Layne et. al, 2018). Om SPACet under den              

utsatta perioden inte lyckas identifiera ett förvärvsobjekt, ska kapitalet på förvaltningskontot           

betalas i sin helhet till samtliga aktieägare (Layne et. al, 2018).  

 

2.4 Incitamentsstruktur för sponsorer 

SPAC-grundare refereras ofta till som sponsorer. Sponsorerna köper, innan SPACet skickar in            

ett registreringsutlåtande till SEC, s.k. founder shares. Dessa kostar vanligtvis 25 000 USD, där              

en s.k. Green Shoe-option om 15 % är inkluderad. Efter det att börsnoteringen är genomförd               

motsvarar oftast dessa aktier cirka 20 % av det totala antalet utomstående aktier trots att               

grundarna enbart gått in med 2% av det totala investerade kapitalet. Denna andel ses oftast som                

betalning för det arbete som sponsorerna genomför i samband med förvärv. Om inget förvärv              

sker inom den utsatta tiden så förfaller founder shares värdelösa. Med grund i detta har               

sponsorerna sannolikt starka incitament att identifiera ett företagsförvärv (Layne et. al, 2018).            

För det förvärvade bolaget kan sammanslagning med ett SPAC vara ett intressant alternativ, dels              

för att undgå dyra noterings- och transaktionskostnader som är norm vid vanliga börsnoteringar             
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men även för att snabba på processen att börsnoteras samt undvika de många formaliakrav som               

SEC ställer vid börsnotering (Moore, 2020).  

 

2.5 Definition av riskpremie 

En definition av begreppet riskpremie anses nödvändig med hänsyn till att begreppet används             

löpande genom denna vetenskapliga text. Upplysningscentralen (“UC”) definierar riskpremie         

som “... ett mått som visar på hur mycket extra aktiemarknaden kräver utöver avkastningen på               

den riskfria placeringen för att placera sina pengar i aktier” (Upplysningscentralen, 2017). UC             

skriver vidare att “För att beräkna marknadens riskpremie krävs det att man uppskattar             

marknadens förväntade avkastning samt den riskfria räntan”(Upplysningscentralen, 2017).  

 

2.6 Fallstudie 

Nedan presenteras en fallstudie, vilken är avsedd att illustrera det problem som diskuteras i              

problemformuleringen i avsnitt 1.2.  

2.6.1 - dMY Technology Group & Rush Street Interactive 

dMY Technology Group (“dMYT”) noterades den 25 februari 2020, genom en           

kapitalanskaffning om 200 MUSD. Noteringspriset var, i linje med övriga SPACs, 10 USD per              

aktie och 20 000 000 aktier såldes i samband med noteringen. dMYT hade vid introduktionen för                

avsikt att fokusera på förvärv inom mobila applikationer alternativt internetföretag, med           

Enterprise Value mellan 500 MUSD och 1 500 MUSD. Sökandet pågick under ett antal              

månader, och den 27 juli 2020 annonserade dMYT att bolaget planerar en sammanslagning med              

Rush Street Interactive, verksamma inom onlinespel. Erbjudandet skulle, givet en prissättning           

om 10 USD per aktie, ge det kombinerade bolaget ett marknadsvärde om 1,78 mdUSD (Reuters,               

2020). Som demonstreras i grafen nedan tolkade aktiemarknaden erbjudandet som positivt, där            

stängningskursen för aktien uppgick till 11,85 USD samma dag som offentliggörandet. Den            

totala volymen den 27e juli 2020 uppgick till 5 729 347 aktier, motsvarande ett värde om cirka                 

68 MUSD (Reuters, 2020). Med hänsyn till detta anser författarna att det bör ha varit möjligt för                 

en icke-institutionell investerare att sälja ett eventuellt aktieinnehav under denna dag.           
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Avkastningen för en investerare som köpte aktier vid börsintroduktionen i februari 2020 uppgick             

således, givet att investeraren sålde sina aktier till stängningskursen vid förvärvsdagen, till 18,5             

%.  

 

Figur 1: Aktieprisutveckling för dMY Technology Group (Börsdata, 2020) 

 

2.7 Tidigare forskning 

I artikeln Perverse Incentives of Special Purpose Acquisition Companies, The “Poor Man’s            

Private Equity Fund” diskuterar Dimitrova (2017) hur SPACs strukturer och incitament påverkar            

SPACets avkastning. Dimitrovas studie utgår från en fyraårig “köp och behåll-strategin” från att             

ett SPAC börsnoteras samt att investeraren behåller sina aktier efter genomfört förvärv. Strategin             

visade på en genomsnittlig avkastning om -51,9 % jämfört med en genomsnittlig avkastning om              

8,5 % för andra företag som noterades samma år som SPACet. Det som framkommer i studien är                 

att det finns en signifikant skillnad i olika SPACs avkastning men det visar sig att ett SPACs                 

utveckling påverkas negativt av flertalet faktorer, exempelvis:  

1. Tidpunkten för förvärvet. Om förvärvet tillkännages nära 24-månadersgränsen, är         

avkastningen ofta lägre. Förklaringen till detta är att incitamentsstrukturen är uppbyggd           

så att det från grundarnas perspektiv ofta är bättre att genomföra ett dåligt förvärv, än att                
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inte genomföra något förvärv alls. Detta leder ofta till ett framkrystat förvärv i slutet av               

24-månaders perioden.  

2. För förvärv med uppskjutna så kallade börsintoduktionsavgifter (“IPO-underwriting fees)         

som ska bli betalda efter ett lyckat förvärv. Detta beror på garanten (underwriter) med ett               

intresse i att en affär ska bli gjord säljer in affären till SPACets grundare oberoende av                

kvaliteten på affären. 

3. När förvärvet har ett marknadsvärde nära lägsta gränsen på 80% av tillgångarna på             

förvaltningskontot (Dimitrova, 2017). 

 

Den faktor som tycks ha mest positiv påverkan för SPACs utvecklingsmässigt är att SPACets              

grundare engagerar sig i det förvärvade bolaget i form av främst styrelsearbete. Med hjälp av               

redovisningsmått som rörelsemarginal och avkastning på försäljning (ROS) har Dimitrova          

påvisat att SPACs underpresterar flera jämförelsemått och att den dåliga prestationen inte beror             

på högre skuldsättning och kostnader relaterade till detta. Sammanfattningsvis förlorar den           

genomsnittlige investeraren pengar genom att långsiktigt investera i SPACs men de “perversa            

incitamenten” gör att vissa investerare förlorar mer än andra (Dimitrova, 2017).  

 

I rapporten SPAC IPO Waves skriven av Blomkvist & Vulanovic (2020) undersöks vågmönster             

av SPACs noterade genom åren och vad det är som gör att antalet SPACs som börsintroduceras                

skiljer sig från år till år. Det författarna kommer fram till är att mängden SPACs som noteras är                  

negativt korrelerat med VIX-indexet och VRP (Variance risk premium) som båda är mått på              

marknadsosäkerhet (Blomkvist & Vulanovic, 2020). Författarna förklarar detta med att          

riskbenägenheten hos investerare minskar vid marknadsosäkerhet, och med tanke på SPACs           

unika företagsstruktur och brist på tidigare prestation håller investerare sig undan från att             

investera i SPACs vid tider med större osäkerhet. Ett sätt för grundare av SPACs att locka till sig                  

kapital är att skaffa sig mer “skin in the game” enligt författarna och förvärva mer warranter. 

 

Författarna Rodrigues & Stegemoller (2011) diskuterar i Exit, Voice and Reputation: The            

Evolution of SPACs skillnader och likheter mellan Private Equity-fonder och SPACs.           

Inledningsvis jämförs incitamentsstrukturen av de olika konstruktionerna där sponsorernas         

20-procentiga ägarandel av SPACet jämförs med Private Equity-förvaltarnas kompensation som          
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brukar uppgå till 20% av fondens resultat. Enligt författarna är Private Equity-förvaltarnas rykte             

och tidigare prestation en stor del av det som lockar investerare till att investera i deras fonder.                 

Eftersom SPACs inte kan visa på någon tidigare prestation givet bolagsstrukturen satte            

investerare mycket mer press på sponsorernas “skin in the game” och ville ha hårdare krav på                

grundarnas rätt till 20% av kapitalet. Under de första åren som SPACs blev allt mer populära                

nämner även författarna en stor skillnad som fanns mellan SPACs strukturer och Private             

Equity-fonder. Nämligen att investerare i SPACs hade rätt till en vetoröst genom att rösta nej till                

att ett förvärv skulle ske om investerarna inte tyckte förvärvet var intressant. Det här tillägget               

togs dock bort men det gjorde inte så stor skillnad eftersom investerare fortfarande hade rätt att                

få tillbaka sitt investerade kapital efter att ett förvärv tillkännagivits (Rodrigues & Stegemoller,             

2011). 

 

I studien A story on SPACs, genomförd av Lakicevic & Vulanovic (2011) går författarna               

igenom SPACs komplexa strukturer och karaktäristika men det som är mest intressant är             

undersökningen av hur SPACs olika värdepapper (stamaktier och warranter) avkastar vid olika            

viktiga tidpunkter. Det författarna sammanfattningsvis kommer fram till är att incitamenten för            

grundare, investerare och garanter (underwriters) är beroende av varandra och att framgångsrika            

förvärv generellt resulterar i signifikant avkastning till grundarna. De påvisar också att olika             

värdepapper reagerar olika vid tillkännagivanden om vad som sker i förvärvsprocessen.           

Investerare som innehar både stamaktier samt warranter får positiv abnormal avkastning på            

dagen vid tillkännagivandet av ett förvärv, där den största reaktionen sker för warranten medans              

stamaktien tenderar att reagera mer milt. Enligt författarna är det här ett rimligt resultat med               

tanke på hur SPACs är konstruerade (Lakicevic & Vulanovic, 2011).  
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3. Teoretisk Referensram och hypotesformulering 

 

I detta kapitel presenteras de teorier som är avsedda att användas för att ge ett välgrundat svar                 

på frågeställningen samt kritik mot dessa. Avslutningsvis formuleras två hypoteser.  

 

3.1 Hypotesen om effektiva marknader 

Hypotesen om effektiva marknader utvecklades av professor Eugene F. Fama från University of             

Chicago år 1966 efter att han utfört omfattande undersökningar om aktiekursmönster. Hypotesen            

hävdar att aktuella priser på värdepapper återspeglar all tillgänglig information och förväntningar            

vilket innebär att detta ramverk har flera implikationer för investerare (Fama, 1970). Ifall             

aktuella marknadspriser ger bästa tillgängliga uppskattning av verkligt värde bör felprissättning           

av aktier betraktas som ett sällsynt tillstånd som inte systematiskt kan utnyttjas genom             

grundläggande forskning eller marknadsplanering. Dessutom kommer endast oväntade framtida         

händelser att utlösa prisförändringar, vilket är en anledning till den uppenbara kortsiktiga            

tillfälligheten i avkastningen (Fama, 1970). Hypotesen säger att investerare bäst kan betjänas            

genom passiva, strukturerade portföljer, med andra ord, passivitet genom en diversifiering av            

placeringar för att hantera osäkerhet och position för långsiktig tillväxt på kapitalmarknaderna            

(Fama, 1970). Eugene F. Famas empiriska arbete kan delas in i tre kategorier beroende på               

informationens karaktär: 

 

● Strong-form av den effektiva marknadshypotesen anger att all information, både den           

information som är tillgänglig för allmänheten och all information som inte är allmänt             

känd, redovisas fullständigt i aktuella aktiekurser, och det finns ingen typ av information             

som kan ge en investerare en fördel på marknaden. Med andra ord förväntar vi oss att den                 

effektiva marknadens hypotes ska hålla mycket bra med avseende på denna typ av             

information. (Fama, 1970; Berk & DeMarzo, 2017) 

● Semi-strong-form antyder att all information som är offentlig används i beräkningen av            

aktiens aktuella pris och investerare kan inte använda varken teknisk eller grundläggande            

analys för att få högre avkastning på marknaden. 
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- Denna kategori av teorin antyder att endast information som inte är tillgänglig för             

allmänheten kan hjälpa investerare att öka avkastningen till en resultatnivå över           

den allmänna marknaden.  (Fama, 1970; Berk & DeMarzo 2017) 

● Weak-form antyder att dagens aktiekurser återspeglar all data från historiska priser och att             

ingen form av teknisk analys kan effektivt användas för att hjälpa investerare att fatta              

investeringsbeslut. 

- Förespråkare för weak-form effektivitetsteori tror att om den grundläggande         

analysen används, kan undervärderade och övervärderade aktier bestämmas, och         

investerare kan undersöka företagens finansiella rapporter för att öka sina chanser           

att göra högre vinster än genomsnittet. (Fama, 1970; Berk & DeMarzo 2017) 

 

3.1.1 Kritik mot hypotesen om effektiva marknader 

Trots att den effektiva marknadshypotesen är en viktig pelare i moderna finansiella teorier och              

har ett stort stöd, främst inom det akademiska samfundet, har den också ett stort antal kritiker.                

Teorin är fortfarande kontroversiell och investerare fortsätter att försöka överträffa marknadens           

genomsnitt med sina aktieval. Det finns avvikelser som den effektiva marknadsteorin inte kan             

förklara och som till och med kan motsäga teorin, exempelvis visar förhållandet mellan pris och               

vinst (P/E) att företag som handlas till lägre P/E-multiplar ofta genererar högre avkastning.             

Vidare nämns ofta The neglected firm effect, vilken tyder på att företag som inte omfattas av                

marknadsanalytiker ibland prissätts felaktigt i förhållande till deras verkliga värde och erbjuder            

investerare möjlighet att välja aktier med dold potential. Utöver detta visar januarieffekten            

historiska bevis för att aktiekurser - särskilt för mindre företag - tenderar att uppleva en uppgång                

i januari (Malkiel, 2003).  

 

3.2 Capital Asset Pricing Model 

CAPM (Capital asset pricing model) är en finansiell modell som grundar sig i Harry Markowitz               

(1959) “Mean-variance” modell. Markowitz modell går ut på att investerare väljer           

portföljsammansättning utifrån att minimera variansen (risken) givet förväntad avkastning och          

maximera förväntad avkastning givet variansen. Sharpe (1964) och Lintners (1965) CAPM           
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modell är en utvecklad version av att beskriva sambandet mellan förväntad avkastning och risk              

där man även antar (1) fullständiga överenskommelser mellan investerare rörande avkastning på            

olika tillgångsklasser och (2) att alla investerare på marknaden kan låna till den riskfria räntan på                

marknaden (Fama & French, 2004). Tre antaganden som måste hålla för att CAPM ska gälla är                

(Berk & DeMarzo, 2017); 

1. Investerare kan köpa och sälja tillgångar till marknadspriser utan skatter och           

transaktionskostnader men även låna och låna ut till den riskfria räntan. 

2. Investerare investerar endast i effektiva portföljer som ger högsta möjliga avkastning           

givet önskad risknivå, vilket innebär att investerare är rationella. 

3. Det råder homogena förväntningar på en tillgångs förväntade avkastning och risk samt            

tillgångens korrelation med andra tillgångar.  

Ekvationen för CAPM formuleras som följer:  

 

ERi =Rf +βi (ERm −Rf )  
Formel 1: CAPM (Berk & DeMarzo, 2017) 

 

Enligt ekvationen ovan ser vi att den förväntade avkastningen på tillgången i (ERi) beror på den                

riskfria räntan (Rf) som är den räntan alla investerare kan låna till på marknaden, t.ex.               

statsobligationer. Samt marknadens riskpremie (ERm −R f ) och den systematiska risken på            

tillgången bestående av betavärdet (βi). Utifrån CAPM ser vi att ju högre den systematiska              

risken, alltså betavärdet är, desto högre blir även avkastningskravet vilket implicerar att            

investerare som kräver hög avkastning även måste bära hög risk.  

 

3.2.1 Kritik mot Capital Asset Pricing Model 

Även fast CAPM är en av de mest använda modellerna för att beräkna förväntad avkastning av                

diverse tillgångsslag så har den även fått utså mycket kritik. Kritiken grundar sig främst i att de                 

antaganden som krävs för att CAPM ska hålla med bl.a. perfekta marknader oftast inte gäller och                

därför bör även inte CAPM hålla (Rossi, 2016). Fama & French (1992) hänvisar även till tidigare                

forskning som visar att avkastningen på aktier inte enbart beror på den förväntade avkastningen              

på marknaden och den systematiska risken utan även andra faktorer som; bolagens storlek, dess              

22 



 

book-to-market equity, bolagens skuldsättningsgrad samt dess P/E-tal. Enligt Fama & Frenchs           

(1992) egna studie förklarar inte betavärdet (systematiska risken) den genomsnittliga          

avkastningen på aktier och kombinationen av bolagens storlek och dess book-to-market equity            

verkar absorbera skuldsättningen och P/E-talets påverkan på bolagens avkastning mellan åren           

1963-1990.  

 

Vidare, även om detta inte bör tolkas som kritik utan snarare som en förklaring till varför CAPM                 

inte alltid håller, så skriver Berk & Demarzo (2017) om anledningar till att marknadsportföljen              

inte skulle vara effektiv, och nämner två huvudanledningar:  

 

1. Om en omfattande mängd investerare inte har rationella förväntningar, vilket resulterar i            

att de misstolkar information och tror att de kan tjäna positiv Alfa medan de faktiskt               

tjänar negativ Alfa (Berk, Demarzo, 2017).  

2. Om en omfattande mängd investerare bryr sig om aspekter som sträcker sig längre än              

förväntad avkastning och volatilitet, och således är redo att inneha icke-effektiva           

portföljer (Berk, Demarzo, 2017).  

 

3.3 Jensens Alfa 

För att mäta den systematiska över- eller underavkastningen av en portfölj tog Michael C. Jensen               

år 1968 fram en formel för att beräkna detta. Formeln grundar sig i CAPM och beskriver den                 

faktiska avkastningen av en portfölj eller tillgång gentemot den förväntade avkastningen utifrån            

risken (betavärdet) på den här portföljen eller tillgången.  

   

Formel 2: Jensens Alfa (Jensen, 1968) 

Ekvationen ovan är det som Jensen presenterade där vi ser att alfan (α) på en portfölj beror på                  

portföljens faktiska avkastning (Rp) subtraherat med produkten av CAPM. Alfan är alltså det             

riskjusterade måttet på en portföljs eller tillgångs abnormala avkastningen med hänsyn till            

marknadsrisken utifrån betavärdet (Jensen, 1968). 
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3.4 Beta 

Betavärdet av ett enskilt värdepapper eller portfölj beskriver värdepapprets eller portföljens           

känslighet gentemot den systematiska risken på marknaden och används för att bestämma            

riskpremien på tillgången. Betavärdet av ett värdepapper är den förväntade procentuella           

förändringen i avkastning givet 1 % förändring i förväntad avkastning på marknadsportföljen            

(Berk & DeMarzo, 2017). Om ett värdepapper har ett positivt betavärde och således en positiv               

kovarians gentemot marknaden betyder detta att värdepapprets värde stiger när marknaden stiger.            

Motsatsen gäller om värdepappret har ett negativt betavärde och således negativ kovarians            

gentemot marknaden, då sjunker värdepappret i värde när marknaden stiger. Detta betyder att             

desto högre ett betavärde är desto högre är även känsligheten gentemot den systematiska risken              

som finns på marknaden för den enskilda tillgången. I CAPM används betavärdet för att räkna ut                

riskpremien på den förväntade avkastningen av ett enskilt värdepapper eller portfölj (Berk &             

Demarzo, 2017). Således har betavärdet stor vikt i hur hög den förväntade avkastningen blir              

enligt CAPM. För att beräkna betavärdet kan man gå tillväga på två olika sätt, antingen via en                 

linjär regression där man skattar den bäst lämpade linjen med SML (Security Market Line) och               

använder Alfa som intercept. Enligt CAPM bör Alfa vara runt noll vilket gör att              

regressionslinjen bör skära genom origo (Berk & DeMarzo, 2017). Ett annat sätt att räkna ut               

Betavärdet är med hjälp av nedan formel. Viktigt att påpeka är att båda dessa räknesätt tar hjälp                 

av historisk avkastning på den enskilda tillgången samt marknaden för att räkna ut Betavärdet.  

  
Formel 3: Betavärde för portfölj (Berk & DeMarzo, 2017) 

 

3.5 Alternativkostnad 

Begreppet alternativkostnad används ofta i nationalekonomiska sammanhang och kan beskrivas          

som värdet av det du går miste om i ditt beslut av att göra något annat. Ett exempel är att gå på                      

universitet för en amerikansk medborgare. Kostnaden av att gå på universitet i USA är inte               

levnadskostnader som mat och boende för det hade behövts betalas ändå, utan det är avgiften för                
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att få gå på universitetet. Alternativkostnaden däremot är den lön du går miste om genom att                

studera istället för att jobba (Roberts, 2007). Alternativkostnaden kan nämnas i ett mer             

företagsekonomiskt sammanhang och då beskrivas som alternativkostnaden av kapital (The          

opportunity cost of capital) vilket beskrivs som den bästa möjliga förväntade avkastningen en             

investerare kan få på marknaden givet samma risk som den nuvarande investeringen (Berk &              

DeMarzo, 2017). Detta måste man som investerare ta i beaktning vid en investering eftersom              

avkastningskravet för en investering korrelerar med alternativkostnaden för kapital gör detta att            

ju högre alternativkostnaden för kapital är desto högre måste även avkastningskravet för den nya              

investeringen vara, och vice versa. För riskfria investeringar brukar alternativkostnaden för           

kapital vara i linje med räntan för landets statsobligationer (Berk & DeMarzo, 2017).  

 

3.6 Informationsassymetri 

Informationsasymmetrier på marknader leder generellt till att priset på tillgången som ska säljas             

är lägre än värdet av tillgången. Det här illustreras av George A. Akerlof i en artikel från 1970 i                   

The Quartely Journal of Economics där han beskriver prismekaniken under försäljning av bilar.             

Akerlof beskriver den stora prisskillnaden mellan nya och begagnade bilar genom att det finns 4               

sorters bilar; nya, begagnade, bra och dåliga bilar. Dåliga bilar benämns som “lemons”. En ny bil                

kan vara en bra bil eller en “lemon” och detsamma gäller en begagnad bil. Köparna vet inte om                  

de köper en bra bil eller en lemon, men de vet med sannolikhet q att det är en bra bil och med                      

sannolikhet (1-q) att det är en lemon eftersom q är andelen bra bilar producerade och (1-q) är                 

andelen lemons producerade (Akerlof, 1970). Efter att en bilägare ägt sin bil ett tag kan ägaren                

bilda en bättre uppfattning om huruvida bilen är en bra bil eller en lemon. Detta leder till att en                   

uppfattning om sannolikheten rörande bilens kvalitet är mer precis än innan och en asymmetri i               

tillgänglig information har skapats eftersom säljaren nu har mer information än köparen. Enligt             

Akerlof måste bra bilar och lemons fortfarande säljas till samma pris och eftersom det är               

omöjligt för köparen att veta om det är en bra bil de köper eller en lemon så måste priset på en                     

begagnad bil vara lägre än en ny bil. Om detta inte hade varit fallet hade det varit klart                  

fördelaktigt att sälja sin lemon för att köpa en ny bil till samma pris med högre sannolikhet q att                   

det är en bra bil. Detta leder även till att en säljare med en bra bil varken kan sälja den till samma                      

pris som en ny bil eller det riktiga värdet av bilen han äger (Akerlof, 1970).  
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Liknande exempel går även att applicera på finansiella marknader och däribland IPOs.            

Informationsasymmetrier är ofta en av anledningarna till att underprissättning sker i samband            

med IPOs. Eftersom investerarna i en IPO inte har lika mycket information om bolaget som ska                

börsintroduceras som de ursprungliga grundarna har, leder detta ofta till att priset på bolaget är               

underprissatt jämfört med liknande bolag som redan är börsnoterade och där mer information             

finns tillgänglig (Ritter, 1998).  

 

Även Pecking Order Theory är ett exempel på informationsasymmetrier inom finansiella           

marknader. Precis som Myers & Majluf (1984) konstaterade gällande finansiering av bolag, ökar             

kostnaden av finansieringen i relation till ökande informationsasymmetri. Således         

rekommenderas bolag först och främst att finansiera projekt eller liknande med egna medel. Om              

det inte finns tillräckligt med egna medel rekommenderas bolagen att finansiera sig med hjälp av               

lån och sista utväg enligt teorin är att ta in pengar från investerare som finansiering. De olika                 

finansieringsalternativen är rangordnade på detta sätt på grund av att informationsasymmetrin           

mellan bolaget och respektive part ökar för varje steg, därav blir även kostnaden av kapital               

dyrare för varje steg (Myers & Majluf, 1984).  

 

3.7 Principal-agent teori  

Under 1960-talet undersökte ekonomer fördelningen av risk mellan individer eller grupper.           

Denna litteratur beskrev problem som uppstår när samarbetspartner har olika attityder gentemot            

risk. Agentteorin utvidgade den tidigare litteraturen till att omfatta det så kallade agent problem              

som uppstår när parter har olika mål och mandat. Agentteorin handlar om att lösa två problem                

som kan uppstå i olika relationer mellan agenten och principalen. Det första är det problem som                

uppstår när a) önskningarna eller målen för ägaren (principalen) och agenten skiljer sig från              

varandra och hamnar i konflikt, b) det är svårt eller dyrt för ägaren att verifiera vad agenten                 

faktiskt gör (Eisenhart, 1989). Problemet här är att ägaren inte kan verifiera att agenten har               

uppfört sig korrekt och gjort sitt bästa för att tillgodose ägarens mål. Det andra är problemet med                 

fördelning av risk som uppstår när ägaren och agenten har olika attityder och uppfattning av risk.                

Problemet här är att ägaren och agenten kan föredra olika åtgärder på grund av olika               

riskpreferenser (Eisenhardt, 1989). Det mest förekommande exemplet av en sådan relationen är            
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mellan aktieägare som principaler och företagsledare som agenter. Ett typ av problem kan vara              

att företagsledare beslutar att expandera ett företag till nya marknader vilket kommer att offra              

företagets kortsiktiga lönsamhet i förväntan om tillväxt och högre resultat i framtiden.            

Aktieägare kan dock prioritera kortsiktig kapitaltillväxt och motsätta sig företagets beslut           

(Fontrodona & Sison, 2006).  

 

3.8 Hypotesformulering 

Utifrån tidigare studier och forskning går det inte att bevisa huruvida det är en Alfa-genererande               

strategi att köpa SPACs vid IPO för att sedan sälja aktierna vid annonsering av förvärv givet en                 

positiv aktieprisreaktion, alternativt lösa in aktierna vid en negativ reaktion. Inom forskningen            

undersöks oftast den s.k. Buy and Hold-strategin, vilken utgår från att en investerare avser att äga                

en tillgång under en odefinierad period. Tidigare forskning visar också, med vissa undantag, att              

Capital Asset Pricing Model på ett tillförlitligt sätt kan användas för att förklara relationen              

mellan risk och avkastning. Den strategi som presenteras i denna text, en s.k. Buy and               

Exit-strategi, är emellertid inte undersökt i samma utsträckning, framförallt med avseende på            

Special Purpose Acquisition Companies. Capital Asset Pricing Model säger dock alltjämt att det             

inte är möjligt att generera hög avkastning utan att ta mer risk. Baserat på ett antal                

aktieprisreaktioner har vi emellertid konstaterat att SPACs presenterar möjlighet till hög           

avkastning, och frågan som då återstår är huruvida denna avkastning är i linje med den risk som                 

tas, enligt CAPM. 

 

SPACs presenterar en unik struktur, där möjligheten till att lösa in sina aktier är en möjlighet                

som, enligt författarnas uppfattning, inte finns i någon annan bolagsform. Fenomenet SPACs är             

också understuderat, vilket sannolikt innebär att den generella kunskapen kring SPACs är låg.             

Mot bakgrund av detta återfinns en möjlighet att vissa SPAC-investerare inte är införstådda med              

vad de köper, det vill säga att de inte är medvetna om det speciella regelverk som SPACs lyder                  

under. Om så är fallet, lägger detta grunden för ett omfattande informationsassymetriproblem på             

SPAC-marknaden, där mer välutbildade parter kan utnyttja de mindre välutbildade, vilket också            

nämns som en av anledningarna till att CAPM i vissa fall inte fungerar. Informationsassymetri              
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kan, enligt teorin, leda till felprissättningar, och författarna formulerar med grund i detta en              

första hypotes:  

 

H1: Det går att generera Alfa genom att köpa samtliga SPACs vid börsnoteringstillfället för att               

därefter sälja, alternativt lösa in sina aktier, vid annonsering av förvärv.  

 

Vidare, i tillägg till ovan hypotes, föreslår SPACets incitamentsstruktur att sponsorernas           

(principalernas) incitament är starkt skilda från agentens. Sponsorerna har generellt starka           

incitament att genomföra ett förvärv, oavsett kvalitet på det företag som förvärvas. Detta innebär              

att sponsorerna framstår som den stora vinnaren, vilket då bör vara på bekostnad av någon               

annan. Detta gör, precis som Dimitrova (2017) konstaterat, att de SPACs som genomför ett              

förvärv i nära anslutning till 24-månadersgränsen presterar lägre avkastning än de som genomför             

förvärv i ett tidigt stadie, vilket förklaras av den skeva incitamentsstrukturen hos            

SPAC-sponsorerna. Dimitrova undersöker emellertid inte Alfa, och det kan således vara           

intressant att göra även detta ur ett tidsserieperspektiv, där det, baserat på Dimitrovas slutsatser,              

bör vara så att möjligheten att generera Alfa efter förvärvstidpunkten avtar desto längre period              

som har passerat från börsnotering till förvärv. Detta för att dels undersöka            

incitamentsstrukturens påverkan på aktiepriset, men också för att identifiera om även           

icke-institutionella investerare med hjälp av våra metoder också kan tjäna Alfa. Mot bakgrund av              

detta presenteras ytterligare en hypotes:  

 

H3: Alfan för en strategi som köper vid förvärv och som säljer efter genomfört förvärv är                

avtagande baserat på den tid som passerar mellan börsnoteringen och förvärvstidpunkten.  

4. Metod 

 

I detta kapitel presenteras den vetenskapliga metod som avses att användas för att ge svar på                

frågeställningen, samt de antaganden som är nödvändiga för att genomföra undersökningen.  
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4.1 Vetenskapligt tillvägagångssätt 

Denna studie baseras på de mest vedertagna uppfattningarna om relationen mellan teori och             

praktik, vilket medför en deduktiv ansats (Bryman & Bell, 2013). Studiens frågeställning har             

formulerats i linje med det syfte som presenteras i avsnitt 1.3, vilket vidare grundas i               

problemformuleringen. Undersökningen baseras på kvantitativ data, vilken har inhämtats från          

Bloomberg och Thomson Reuters Eikon. Anledningen till att två datakällor används är            

åtkomlighet till efterfrågad information, där Bloomberg tillhandahåller en övergripande lista över           

alla SPACs och deras förvärvsaktivitet, medan Thomson Reuters Eikon tillhandahåller mer           

lättillgänglig aktieprisdata. Den inhämtade datan bildar ett SPAC-index, vilket jämförs med           

Capital Asset Pricing Model för att generera ett resultat.  

 

4.2 Kvantitativ metod 

Studien grundas i kvantitativ data, vilket motiveras av att författarna anser att den kvantitativa              

datan, givet det omfattande urvalet, illustrerar verkligheten på ett tillfredsställande sätt. Med            

hjälp av den avkastningshistorik som den kvantitativa datan är, ges möjlighet att analysera och              

jämföra denna med den riskfria räntan och en riskpremie. En kvalitativ undersökning skulle inte              

kunna ge ett välgrundat svar på den frågeställning som denna undersökning ämnar att svara på,               

vilket förklaras av att författarna anser att en omfattande datamängd är nödvändig.  

 

4.3 Urval 

I syfte att göra datan hanterbar genomförs ett antal avgränsningar, vilka har presenterats i              

inledningen av denna vetenskapliga text. Vidare presenteras också vissa avgränsningar under           

rubrik 4.4. Efter genomförda avgränsningar resulterar datainsamlingen i en lista om totalt 154             

Special Purpose Acquistion Companies, noterade på New York Stock Exchange och Nasdaq,            

under perioden 1 januari 2016 till 31 juli 2020.  
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4.4 Datahantering 

4.4.1 Primär-och sekundärdata 

Den data som används i denna studie består primärt av sekundärdata inhämtad från Bloomberg              

och Thomson Reuters Eikon. Eftersom sekundärdata utgör data som inhämtats från en tredje part              

återfinns alltid risk för inmatningsfel och brist att kontrollera kvaliteten av datan. Däremot kan              

både Bloomberg och Thomson Reuters Eikon anses som erkända källor som förhoppningsvis            

prövat reliabiliteten och validiteten i den data de presenterar (Bryman & Bell, 2013). Med              

hänsyn till att primärdatan i första hand tillhör de handelsplatser som bolagen är noterade på, har                

vi inte tillgång till primärdata. Med grund i detta är undersökningen beroende av att denna data                

är korrekt, och eventuella fel skulle kunna påverka resultatet.  

 

4.4.2 Tidsperiod 

Bryman & Bell skriver att det är av stor vikt vid kvantitativa undersökningar att samla in en                 

omfattande mängd data för att ges möjlighet att dra välgrundade slutsatser (Bryman & Bell,              

2017). Den kvantitativa datan innehållande information om SPACs som återfinns i Bloomberg            

dateras till 1987, och denna undersökning har således goda möjligheter att dra välgrundade             

slutsatser. Med hänsyn till att reglerna för SPACs kontinuerligt ändras är emellertid majoriteten             

av denna data inaktuell, primärt eftersom författarna bedömer att den riskpremie som är aktuell              

vid värdering av undersökningsobjekten är starkt beroende av rådande regler. För att istället få              

en, ur regelsynvinkel, homogen grupp företag, begränsas tidsperioden för den kvantitativa datan            

till perioden januari 2016 fram till och med juli 2020.  

 

4.4.2 Börslista 

Den data som ligger till grund för undersökningen baseras på SPACs noterade på New York               

Stock Exchange och Nasdaq, vilka båda är amerikanska marknader. Anledningen till att denna             

studie i huvudsak fokuserar på den amerikanska marknaden är för att författarna anser att              

homogenitet mellan undersökningsobjekten är viktigt för att kunna presentera ett tillförlitligt           

resultat. SPACs återfinns i andra länder, såsom Kanada och Storbritannien, men för att göra              
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datan hanterbar och säkerställa att samtliga undersökningsobjekt lyder under samma regelverk           

avgränsas undersökningen till den amerikanska reglerade marknaden.  

 

4.4.3 Skatter och transaktionskostnader 

Det första grundläggande antagandet inom Capital Asset Pricing Model är att investerare kan             

köpa och sälja tillgångar till marknadspriser utan skatter och transaktionskostnader (Berk &            

DeMarzo, 2017). Vi vet dock att världen inte är perfekt, och således föreligger såväl              

transaktionskostnader som skattekostnader. För att kunna bekräfta alternativt förkasta hypotesen          

krävs således att vi tar hänsyn till dessa kostnader. På den amerikanska aktiemarknaden finns ett               

stort antal nätmäklare, med skiljande avgiftsstruktur. Den primära inriktningen hos samtliga           

större mäklare är emellertid att aktiehandel är kostnadsfritt - Fidelity, Charles Schwab och             

E*TRADE erbjuder samtliga kostnadsfri aktiehandel till sina kunder (Fidelity, 2018; Schwab,           

2020; E*TRADE, u.d.). Med grund i detta, och att CAPM förutsätter att investerare är rationella,               

utgår vi från att alla investerare väljer en mäklare som erbjuder kostnadsfri handel.  

 

Vad gäller skatter så beskattas kapitalvinster till en skattesats om mellan 0 och 37 procent,               

beroende på den period som innehavaren ägt det aktuella bolaget samt innehavarens övriga             

skattesituation (Tax Policy Center, 2020). Med grund i detta är det komplicerat att bedöma den               

exakta skattesatsen, eftersom den kommer skilja sig åt baserat på innehavarens övriga            

skattesituation. Enligt United States Census Bureau (2020) uppgick medianinkomsten för ett           

amerikanskt hushåll till 68 703 USD, vilket genererar en skattesats om 22 % för kortfristiga               

kapitalvinster (innehav kortare än ett år), och 15 % för långfristiga kapitalvinster (IRS, 2020).              

Med grund i detta väljer vi att använda dessa skattesatser beroende på längden på den period som                 

SPACet varit noterad. Detta antagande kan dock påverka resultatet, och för höginkomsttagare            

kan resultatet således vara ett annat.  

 

4.4.4 Riskfri ränta 

För att genomföra studien krävs ett antal olika mätningar av den observerade riskfria räntan.              

Data för denna inhämtas från U.S. Department of Treasury, och vi väljer att använda oss av                
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6-månadersräntan. Valet av denna ränta motiveras av att ett specifik SPAC sannolikt vill ha så               

hög avkastning som möjligt på sitt kapital, vilket fås genom en längre löptid, samtidigt som               

kapitalet inte får vara låst under en för lång tidsperiod, om förvärv ska ske. Den riskfria räntan                 

används för att beräkna SPACets värde samt vid användning av Capital Asset Pricing Model. För               

att underlätta undersökningen används den genomsnittliga 6-månadersräntan under perioden 1          

januari 2016 till 15 november 2020, vilket resulterar i en genomsnittlig ränta om 1,25 %.  

 

4.4.5 Marknadens Riskpremie 

För att kunna beräkna respektive SPACs riskpremie krävs enligt CAPM en uppskattning om             

marknadens riskpremie. Hur denna ska bestämmas är en komplicerad fråga, vilken framförallt            

grundas i framtida förväntad avkastning på den amerikanska aktiemarknaden. Aswath          

Damodaran, professor inom finansiering vid NYU Stern, räknar i artikeln Equity Risk Premiums             

(ERP): Determinants, Estimation and Implications ut riskpremien på den amerikanska          

aktiemarknaden på tre olika sätt (Damodaran, 2020). Damodaran framhäver att vid värdering av             

företag som genomför förvärv bör den nuvarande implicita riskpremien användas, vilken tar sin             

grund i Dividend Discount Model. Damodaran kalkylerar denna riskpremie till 5,20 % för             

S&P500, vilket också är det jämförelseindex vi avser att använda. Kalkylen beräknas med hjälp              

av konsensusestimat från finansanalytiker avseende den framtida utvecklingen vad gäller          

utdelningar för de bolag som är en del av S&P500 (Damodaran, 2020). Mot bakgrund av               

Damodarans enastående rykte och vår begränsade kunskap inom området, väljer vi att använda             

oss av denna riskpremie. Detta innebär emellertid ett antagande som skulle kunna påverka det              

slutgilitga resultatet, vilket kan bidra till felaktiga slutsatser.  

 

4.4.6 Beräkning av Beta  

Med hänsyn till att tidigare forskning inom området inte är tillgänglig, och att ett betavärde är                

nödvändigt vid beräkning av riskpremien inom CAPM, har vi manuellt genomfört sådana            

beräkningar. För att beräkna den historiska över- eller underavkastningen för våra valda            

hypotetiska strategier med hjälp av modellen för Jensen’s Alfa, som baseras på CAPM, har vi               

varit tvungna att beräkna det historiska betavärdet och således riskpremien för varje individuell             
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SPAC. För att beräkna en någorlunda tillförlitlig riskpremie krävs det stor mängd historisk data              

(Berk & DeMarzo, 2017). Mot bakgrund av detta begränsas urvalet till att endast omfatta de               

SPACs som noterats fram till den 31 juli 2020, detta eftersom antalet datapunkter anses vara för                

få för de företag som noterats efter denna tidpunkt. Som jämförelseindex används S&P500,             

innehållandes 500 av de största bolagen i USA. S&P500 är också det index som oftast används                

för beräkning av beta för USA-noterade företag (Damodaran, 1999). För att få ett så korrekt               

betavärde som möjligt matchade vi dagsutveckling för S&P500 med de individuella aktiernas            

aktieprisdata. Således ökar vi chanserna till att beräkna ett tillförlitligt betavärde och riskpremie             

utifrån den brist av datapunkter som återfinns för vissa SPACs. Eftersom ett antal olika strategier               

används för att identifiera den strategi som genererar bäst möjlighet till Alfa, kommer vi ibland               

att använda olika betavärden för samma SPAC beroende på vilken tidsperiod som avses. Om vi               

undersöker avkastning i relation till risk före det att ett förvärv sker, använder vi oss av det                 

betavärde som kalkyleras med hjälp av aktieprisdatan under perioden IPO till förvärv. Om             

undersökningen istället fokuserar på avkastning i relation till risk efter det att förvärv sker,              

används aktieprisdatan från det att förvärvet annonserats.  

 

4.5 Systematiska fel och bortfallsanalys 

Utöver teorin uppstår det i praktiken många svårigheter kring urval och datainsamling vilket             

kan ge upphov till systematiska fel och bortfall. Vid statistisk kvalitetskontroll ger            
bortfallsfrekvens en indikation över forskningens datakvalitet, där låg nivå ger möjlighet att            
uppnå högsta kvalité (Japec, et al., 1997). Studiens statistiska resultat grundas på data             

hämtade från finansiella databaserna Thomson Reuters Eikon och Bloomberg med manuella           
justeringar i linje med studiens urval och tidsperiod, avsnitt 4.2 och 4.3. Det föranleder till att                

en eventuell risk finns att datakvalitén är påverkad av systematiska fel hos databaserna samt              
på grund av författarnas ingripande vilket kan leda till potentiella bortfall. Manuella            

justeringar av datamaterial ger även upphov till bearbetningsfel vilket inte helt går att undvika              
vid hantering av stor datamaterial. Däremot har författarna utfört upprepade kontrollrutiner           

för att minska den typ av systematisk fel (Körner & Wahlgren, 2015).  

 

Risken för att Survivorship bias har skett under inhämtningen av data för den här rapporten               
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kan ses som förhållandevis låg eftersom även SPACs som avnoterats och inte annonserat             

något förvärv under den valda tidsperioden är med i insamlingen av data. Survivorship bias              
kan förklaras genom att finansiell data exkluderas utifrån tidsperiod och upphov till            

survivorship bias kan ofta ske i undersökningar där forskare jämför fonders avkastning under             
en viss tidsperiod. Detta kan leda till att de fonder som inte varit aktiva under hela                

tidsperioden exkluderas från undersökningen och det är ofta även dessa som underpresterat            
index (Elton, Gruber & Blake, 1996). 

 

4.6 Investeringsstrategier 

Genom att undersöka olika strategier med utgångspunkt att köpa och sälja SPACs vid olika              

tidpunkter för att sedan jämföra dessa strategier mot varandra är författarnas förhoppning att             
kunna dra någon slutsats med grund i ovan nämnda teorier avseende vilken/vilka strategier             

som genererar bäst riskjusterad avkastning. Följande strategier har testats i undersökningen:  

  

Strategi 1: Går det att generera Alfa genom att köpa vid IPO och sälja vid förvärvstillfället?  

Strategi 2: Går det att generera Alfa genom att köpa vid IPO och behålla de bolag som gör                  

förvärv inom 6 månader från IPO, men sälja de som gör förvärv efter mer än 6 månader?  

Strategi 3: Går det att generera Alfa genom att köpa vid IPO och behålla de bolag som gör                  

förvärv inom 12 månader från IPO, men sälja de som gör förvärv efter mer än 12 månader?  

Strategi 4: Går det att generera Alfa genom att köpa vid IPO och behålla de bolag som gör                  

förvärv inom 18 månader från IPO, men sälja de som gör förvärv efter mer än 18 månader? 

 

För att förtydliga strategi 2-4 så innebär exempelvis strategi 2 att investeraren behåller alla              

sina innehav fram tills dess att ett förvärv genomförs. Det investeraren också gör är att               
behålla de företag som gör ett förvärv inom 6 månader från IPO även efter förvärvet, medan                

de som gör ett förvärv efter mer än 6 månader säljs vid tidpunkten för förvärvet. Syftet med                 
uppdelningen av strategierna i olika tidsperioder är att påvisa om differensen i antalet             
månader kvar till sista förvärvsdag har någon påverkan på avkastningen, och den totala alfan.              

Resultatet kan även ge indikationer på om avkastning på SPACS förhåller sig i linje med               
teorin om informationsasymmetri och intressentkonflikter. För att förtydliga ytterligare är          
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samtliga strategier tidsjusterade så att avkastningen som presenteras är på årsbasis.  

 

4.7 Reliabilitet och validitet 

Att tolka och tillämpa reliabilitetsbegreppet anses oftast aktuellt i en kvantitativ undersökning            

för att besvara frågan huruvida ett mått är stabilt eller inte. Forskningens tillförlitlighet avser i               
den utsträckning resultaten av en viss studie är konsekventa och kan i sig upprepas av andra                

forskare om undersökningen skulle genomföras på nytt. De erhållna signifikanta resultaten           
bör inte vara engångsresultat utan generera liknande resultat under samma antaganden men            

med hjälp av olika dataprov (Crocker & Algina, 1986; Bryman & Bell, 2015). Det leder in på                 
begreppet om replikerbarhet där det är viktigt som författare av studien att utförligt beskriva i               
detalj sitt tillvägagångssätt, något vi går in på i tidigare avsnitt, för att en replikation ska vara                 

möjlig för andra forskare (Bryman & Bell, 2015). Utöver det, hänvisar vi under studiens              
appendix till vår rådata i Excel med externa länkar för att ytterligare möjliggöra en replikation               

av studiens resultat för andra forskare. Forskningens tillförlitlighet är relaterad till möjliga fel             
i datan, vilket kan orsakas av olika processer för datainsamling. De insamlade uppgifterna bör              

vara giltiga och erhållna från tillförlitliga källor. Som nämnts tidigare har vår data primärt              
inhämtats från Bloomberg och Thomson Reuters Eikon databaser som båda kan anses som             

erkända datakällor och på så vis ökar undersökningens reliabilitet. Vi hämtar dygnsvis data på              
aktiekurser från källorna vilket ökar reliabiliteten enligt Bryman & Bell (2015) som menar att              
ju mer precis datan är, desto mer tillförlitlig blir den. Vi antar därmed även att felmarginalen                

hos dessa erkända databaser bör vara obefintlig. Däremot kan bearbetnings- och           
inmatningsfel förekomma, begrepp som har nämnts och berörts i avsnitt 4.5.  

 

Validitet omfattar olika forskningsaspekter, såsom representativt urval, teoretiskt-, ekologisk-,         

intern och extern validitet samt hantering av okända faktorer som kan påverka slutresultaten.             
Med de aspekter som utgångspunkt, handlar validitet om en bedömning av om de resultat och               

slutsatser som genererats från en undersökning utgör ett sammanhang och uppfyller syftet            
med studien (Bryman & Bell, 2015). I linje med teoretisk validitet så tas det i beaktande att                 
teorier och teoretiska modeller som appliceras för att analysera studiens numeriska resultat            

avspeglar en förenkling av verkligheten och att vissa antaganden gjorts när modellerna            
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konstruerats. Utmaningen för vår studie är att tidigare forskning inom området SPAC är             

begränsat och därmed avsaknaden av något att kunna utgå ifrån eller förlita sig på. Vi har                
därmed valt att applicera de mest relevanta teoretiska modeller utifrån tidigare forskning kring             

alfaförklarande studier för att komma fram till kvalificerade resultat. Vi har även selektivt valt              
ut de mest representativa modeller och teorier av den stora mängd som finns inom området för                

att begränsa risken att undersökningen blir för omfattande och splittrande. 

 

4.8 Metod för hypotesprövning 

Statistisk hypotesprövning kan genomföras på olika sätt beroende på testets omfång och            

variabler. I och med att storleken på studiens urval överskrider 50 i antalet SPACs samt att                
standardavvikelsen är känd utifrån beräkningar, använder vi oss av ett Z-test för att pröva              

huruvida marknadens förväntade avkastning på SPACs (CAPM), förhåller sig till SPACs           
genomsnittliga avkastning utifrån de olika investeringsstrategierna (Körner & Wahlgren,         

2015). I praktiken dominerar p-värdesmetoden för att avgöra om nollhypotesen ska accepteras            
eller förkastas utifrån en skala omfattande noll till tre stjärnor:  

*** Om p-värdet är mindre än 0,1% är resultatet på testet av trestjärnig signifikans och               
därmed finns ett mycket starkt stöd för mothypotesen.  

** Om p-värdet är i intervallet mellan 0,1% och 1 % råder det tvåstjärnig signifikans och det                 
anses visa starkt stöd för mothypotesen.  

* Om p-värdet är i intervallet mellan 1% och 5% råder det enstjärnig signifikans vilket visar                

på stöd för mothypotesen.  

·Om p-värdet är större än 5% råder det ingen statistisk signifikans och nollhypotesen kan inte               

förkastas.  
(Körner & Wahlgren, 2015)  

Följande testfunktion används för studiens beräkningar av p-värden: 

p=Pr [Z> (x-µ) / (σ / n^0,5)]  

Formel 4: P-värdesmetoden (Körner & Wahlgren, 2015) 

x= SPACs genomsnittliga avkastning, µ= SPACs förväntade avkastning (CAPM), n= 
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antalet SPACS, σ= marknadens standardavvikelse.  

 

Resultatet från Z-test samt p-värden är beräknade med hjälp av Excels verktyg för dataanalys.              

Ytterligare, utförs Z-test mellan förhållandet av respektive strategier för att avgöra om det             
råder statistisk signifikans i en jämförelse mellan olika investeringsstrategier. Det utförs i            

syfte för att ge belägg i en analys av vilken strategi som genererar störst Alfa. Vad gäller                 
outliers, väljer vi att göra en separat undersökning där vi har rensat för dessa. Syftet med det                 

är att avgöra om presenterade strategier är beroende av outliers för att fungera. Extremvärden              
återfinns alltid på aktiemarknaden, men att basera strategier på dessa kan enligt författarnas             

uppfattning medföra långa perioder av underavkastning, och det är således intressant att            
undersöka huruvida presenterade strategier fungerar även utan outliers.  

 

4.8.1 Normalfördelning av data 

Inom statistiken är det av vikt att avgöra huruvida den undersökta datan är normalfördelad i               

syfte att få en förståelse för hur väl de underliggande modellerna kan anses fungera med               
hänsyn till det datamaterial som undersöks. För att göra detta använder vi oss av två mått:                
Skewness och Kurtosis. Skewness, eller skevhet, är ett mått som visar på symmetrin i ett               

dataset (Filliben, 2012). Enligt skewness-måttet är ett datamaterial symmetriskt om det ser            
likadant ut på båda sidor av medelvärdet, vilket innebär att ett normalfördelat datamaterial har              

en skewness om noll. Negativa värden visar på att den vänstra svansen är längre än den högra                 
svansen, medan positiva värden visar på att den högra svansen är längre än den vänstra               

svansen (Filliben, 2012). Formeln för skewness presenteras nedan.  

 

 
 

 

Formel 5: Skewness formel (Filliben, 2012) 

Kurtosis är ett mått på hur många outliers som finns i ett dataset, det vill säga hur långa                  
svansarna är i relation till en normalfördelning. Dataset med låg kurtosis har ofta få outliers,               
medan dataset med hög kurtosis har många outliers. Kurtosis för en normalfördelning är lika              

37 



 

med 3. Detta medför att ett värde större än 3 innebär att svansarna är feta, det vill säga att                   

materialet innehar många outliers (Filliben, 2012). Kurtosis definieras som:  

 

 
 

 

Formel 6: Kurtosis formel (Filliben, 2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Resultat 

 

I detta kapitel presenteras resultatet från den genomförda undersökningen. Datan som           

presenteras är inledningsvis inte rensad för s.k. outliers. I slutet av detta kapitel presenteras              

samma data men då rensad för outliers.  

5.1 Deskriptiv statistik 

I nedan tabeller presenteras den data som inhämtats i studien, och senare presenteras hur denna               

data har använts för att ge ett svar på frågeställningen och hypoteserna. Datan presenteras för sig                

i respektive strategi i syfte att ge en god överblick över vad de olika resultaten innebär. Samtliga                 

strategier grundas i att en investerare köpt samtliga SPACs som genomförts på de amerikanska              

aktiemarknaderna under perioden januari 2016 till och med juli 2020. Det som skiljer sig mellan               

de olika strategierna är tidpunkten för sälj. Viktigt att poängtera är att för att kunna avgöra om                 

Alfa föreligger krävs att samtliga SPACs undersöks, även de som inte har genomfört ett förvärv.               
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Detta eftersom en investerare inte på förhand kan veta huruvida ett SPAC kommer genomföra ett               

förvärv eller inte, och för att kunna verkställa en strategi krävs således att alla SPACs inhandlas.                

Insamlad data består av totalt 154 genomförda SPAC-noteringar. Av genomförda förvärv har            

cirka 55 % genomförts inom 18 månader från börsnoteringen, medan cirka 9 % har genomförts               

inom 6 månader från IPO. Totalt har 76 stycken förvärv genomförts under perioden, och den               

genomsnittliga avkastningen från IPO till förvärvstillfälle uppgår till 10,6 %.  

 

Tabell 1: Överblick - Insamlad data 

5.1.1 Betavärden 

Som poängterats i metoddelen är det av största vikt att kalkylera ett korrekt betavärde vid               

användning av CAPM. Detta har genomförts med hjälp av aktieprisdata för varje individuell             

SPAC, vilken har matchats med prisdata för S&P500. Det genomsnittliga betavärdet för samtliga             

SPACs i urvalet före förvärv uppgår till 0,036, vilket innebär att marknaden anser den              

systematiska risken, och således riskpremien i SPACs som inte har genomfört ett förvärv, är låg.               

Totalt hade 71 SPACs ett negativt betavärde, där det lägsta värdet var -0,76. Det högsta               

betavärdet i datasetet uppgick till 1,35. Efter det att förvärv har genomförts observerar vi att det                

genomsnittliga betavärdet steg till en nivå om 0,098.  
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Insamlad data  
Totalt antal SPACs noterade 2016-2020 154 

Antal förvärv inom 6 månader 7 
Antal förvärv inom 12 månader 24 
Antal förvärv inom 18 månader 42 

Antal förvärv totalt 76 
Genomsnittligt antal dagar från IPO till förvärv 489 

Genomsnittlig aktieprisreaktion från IPO till förvärvsdatum 10,6% 
Genomsnittlig volym vid förvärv $73,732,703 



 

Figur 2: Betavärden innan förvärv 

 

Tabell 2: Betavärde - Före & efter förvärv 

5.1.2 Strategi 1 

Strategi 1 grundar sig i att investeraren köper samtliga SPACs vid börsnoteringen, och avyttrar              

sitt innehav dagen då förvärv annonseras, alternativt löser in sina aktier i det scenario då               

aktieprisreaktionen är negativ. Totalt har 76 företag annonserat ett förvärv, med en genomsnittlig             

avkastning om 10,6 % från IPO till förvärvstillfälle. För de företag som inte har genomfört ett                

förvärv, men som fortfarande handlas, uppgår den genomsnittliga avkastningen till 3,8 %, och             

dessa uppgår till 69 företag. Resterande 12 företag, vilka är de som både har noterats och                
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Betavärde före förvärv. 2016-2020 
Genomsnittligt betavärde före förvärv 0.036 

Medianvärde före förvärv 0.010 
Standardavvikelse 0.287 

Andel positiva 45.2% 
Andel negativa 54.8% 

Betavärde efter förvärv. 2016-2020 

Genomsnittligt betavärde efter förvärv 0.098 
Medianvärde efter förvärv 0.062 

Standardavvikelse 0.158 
Andel positiva 85.7% 
Andel negativa 14.3% 



 

avnoterats under perioden, har presterat en genomsnittlig avkastning om 11,4 %, givet att             

investeraren avyttrade sina aktier under den sista handelsdagen. Summerat uppgår avkastningen           

för denna strategi till 7,8 %, vilket efter skatt resulterar i en avkastning om 6,5 %. Poängteras bör                  

att även om det teoretiskt inte ska vara möjligt att förlora sitt kapital bortsett från vid en                 

stämning, så finns exempel på företag som trots detta handlas lägre än 10 USD. Om detta är                 

fallet, och det aktuella bolaget inte genomfört ett förvärv, baseras avkastningen på det senaste              

aktiepriset.  

 
Figur 3: Avkastning efter skatt - Strategi 1 

 

5.1.3 Strategi 2  

Denna strategi baseras på Strategi 1, men med utvecklingen att investeraren behåller de SPACs              

som gör ett förvärv inom 6 månader från börsnoteringen, även efter förvärvstillfället. Resterande             

SPACs behålls tills det att de annonserar ett förvärv, men säljs i samband med att förvärvet                

annonseras. Precis som i Strategi 1 utnyttjas rättigheten att lösa in sina aktier vid en negativ                

aktieprisreaktion. Totalt har 7 SPACs genomfört ett förvärv inom 6 månader från            

börsnoteringstillfället, och den genomsnittliga avkastningen för dessa 7 SPACs uppgår till 52,3            
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%. Den totala avkastningen efter skatt för Strategi 2 uppgår till 8,6 %. Vidare är det också värt                  

att påpeka att antalet företag som genomfört ett förvärv inom 6 månader är förhållandevis litet i                

relation till det totala urvalet, och sannolikheten för ett repeterbart resultat inom Strategi 2              

bedöms således som låg.  

 
Figur 3: Avkastning efter skatt - Strategi 2 

 

5.1.4 Strategi 3  

Strategi 3 är ytterligare en utvidgning av Strategi 1 och 2, där vi väljer att behålla de SPACs som                   

gör förvärv inom 12 månader från IPO. Totalt har 24 SPACs annonserat ett förvärv inom 12                

månader från IPO, och den genomsnittliga avkastningen för dessa SPACs efter skatt uppgick till              

13,8 %. Summerat uppgår avkastningen efter skatt för Strategi 3 till 7,9 %.  
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Figur 4: Avkastning efter skatt - Strategi 3 

 

5.1.5 Strategi 4 

Strategi 4 baseras likt de övriga strategierna på att investeraren köper samtliga SPACs, men i               

Strategi 4 behåller investeraren de SPACs som gör ett förvärv inom 18 månader från IPO, även                

efter förvärv. Totalt har 42 av de 76 företag som annonserat ett förvärv gjort detta inom 18                 

månader från börsnoteringen. Avkastningen för dessa företag uppgick under perioden till i            

genomsnitt 11,4 % efter skatt. Den genomsnittliga avkastningen för dessa SPACs uppgick till 7,3              

% efter skatt.  
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Figur 5: Avkastning efter skatt - Strategi 4 

 

5.1.6 Capital Asset Pricing Model och Jensens Alfa 

Vid kalkylering av förväntad avkastning för respektive SPAC använder vi oss av Capital Asset              

Pricing Model. Konkret använder vi oss av en riskfri ränta om 1,25 % och marknadens               

riskpremie estimeras till 5,2 %. I tabellen nedan presenteras förväntad avkastning, observerad            

avkastning och den Alfa, enligt definitionen av Alfa, som respektive strategi har genererat.             

Tidsperioderna som ligger till grund för beräkningarna är baserade på de olika strategierna.             

Exempelvis är avkastningsberäkningen för strategi 2 genomförd så att den totala avkastningen            

för ett SPAC som har genomfört förvärv inom 6 månader från IPO beräknas från dagen av                

börsnotering till och med den 31 juli 2020.  
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Tabell 3: Kalkylering med CAPM & Jensens Alfa 

5.2 Outliers 

Vid en rensning för värden som befinner sig mer än 1,5 gånger från kvartilavståndet mellan den 
första och tredje kvartilen, s.k outliers, påverkas resultaten inom de olika strategierna kraftigt. 
Den observerade avkastningen efter skatt sjunker för samtliga fyra strategier, och likaså Jensens 
Alfa.  
 

 
Tabell 4:  Kalkylering med CAPM & Jensens Alfa med hänsyn till outliers 

5.3 Z-Test och normalfördelning 
Med hänsyn till datamaterialets omfattning presenteras resultaten av genomförda Z-test och           
normalfördelningstest i appendix 9.3. Samtliga fyra strategier uppnår trestjärnig statistisk          
signifikans, både vid justering för outliers och utan justering för dessa. Vad gäller skillnaden              
mellan de olika strategierna kan ingen signifikans konstateras. Den data som är justerad för              
outliers är inom intervallet för vad som anses vara nära en normalfördelning, medan den              
icke-justerade datan är både skev och har feta svansar.  
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Strategi 1 2 3 4 
Riskfri ränta 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 

Marknadens riskpremie 5.20% 5.20% 5.20% 5.20% 
Genomsnittlig förväntad avkastning (CAPM) 1.53% 1.55% 1.71% 1.87% 

Observerad avkastning efter skatt 6.50% 8.61% 7.85% 7.29% 
Jensens Alfa 4.97% 7.06% 6.14% 5.42% 

Strategi 1 2 3 4 
Riskfri ränta 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 

Antal Outliers 18 20 26 28 
Marknadens riskpremie 5.20% 5.20% 5.20% 5.20% 

Genomsnittlig förväntad avkastning (CAPM) 1.48% 1.50% 1.56% 1.63% 
Observerad avkastning efter skatt 3.05% 3.18% 3.23% 3.41% 

Jensens Alfa 1.57% 1.68% 1.68% 1.77% 



 

5.4 S&P500  

I diagrammet nedan presenteras avkastningen för S&P500 under perioden 1 januari 2016 till och              

med 25 november 2020. Den totala prisutvecklingen för indexet uppgick till 76,4 % under              

perioden, motsvarande en årlig avkastning om cirka 14 %.  

 
Figur 6: S&P500 - Prisutveckling 
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6. Analys 

 

I detta avsnitt presenteras en analys av det material som presenterades i kapitel 5, dels baserat                

på prissättningsteorin CAPM, men också baserat på mer förklaringsinriktade teorier.  

 

6.1 Prissättningsteorier 

Inledningsvis kan konstateras att teorin om effektiva marknader i viss utsträckning demonstreras            

vid undersökning av Special Purpose Acquisition Companies. Företagens betavärden stiger i           

genomsnitt efter det att ett förvärv annonseras. En övergång från lägre till högre betavärden              

indikerar en ökad riskpremie efter annonserat förvärv, vilket sannolikt är ett resultat av att              

marknaden anser att den underliggande risken i respektive SPAC kommer att öka som följd av               

ny verksamhetsrisk. Vidare kan de observerade aktiepriserna ge vägledning i marknadens           

effektivitet - risken för att NAV hos ett SPAC som inte genomfört förvärv faller under 10 USD                 

är låg. Detta demonstreras också i aktiekurserna, då det endast förekommer ett fåtal exempel på               

SPACs som handlas under 10 USD. Ytterligare ett exempel på marknadens effektivitet är att              

riskpremien är högre för de SPACs som genomför ett förvärv efter att ha varit noterade en längre                 

period. Detta är i linje med Dimitrovas (2017) studie om SPACs långsiktiga prestation efter              

förvärv, vilken visade på att de som är noterade under en längre period innan förvärv oftast                

presterar sämre avkastning efter förvärv.  

 

Det som emellertid är intressant, och som indikerar att s.k. Strong form av teorin om effektiva                

marknader inte återfinns på SPAC-marknaden, är att betavärdena även efter förvärv förblir låga.             

Marknadens betavärde på aktiemarknaden uppgår per definition till 1, och motsvarande värde för             

de SPACs som annonserat ett förvärv uppgår till 0,098. Efter det att ett förvärv annonseras, och                

primärt efter det att ett förvärv är genomfört, har vi inte identifierat några förklaringsfaktorer till               

varför riskpremien hos ett SPAC skulle vara lägre än hos det genomsnittliga företaget. Det              
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fortsatt låga betavärdet, även efter förvärv, skulle således kunna vara en indikation på att              

marknaden i sin helhet inte tar hänsyn till all tillgänglig information. Denna diskussion blir              

emellertid snabbt subjektiv, och det är komplicerat att dra tydliga slutsatser baserat på låga              

betavärden i sin ensamhet, men vi anser alltjämt att de låga betavärdena kan vara en indikation                

på att marknaden inte uppnår varken stark eller semistark effektivitet.  

 

Utifrån tidigare presenterat resultat går det att konstatera att den observerade avkastningen har             

varit abnormal i relation till Capital Asset Pricing Model. CAPM har, baserat på gjorda              

antaganden och uppmätta betavärden, genererat en förväntad avkastning om 1,5 % till 1,9 %.              

Den faktiska avkastningen har i sin tur uppgått till mellan 7,3 % och 8,6 %. Vidare kan                 

konstateras att resultaten är statistiskt signifikanta, där det, även efter justering för outliers,             

föreligger trestjärning statistisk signifikans. Den grundläggande tolkningen av denna data är att            

samtliga fyra strategier är Alfa-genererande. Det är emellertid så att den data som inkluderar              

samtliga datapunkter innehar en större mängd outliers, vilket gör att datan både är skev och har                

feta svansar. Z-test är utformade för normalfördelad data, och det är således svårt att dra               

slutsatser om Alfa enbart baserat på denna data. Vid en rensning för outliers genererar samtliga               

fyra strategier emellertid fortfarande Alfa, och datan är då också inom ramen för vad som kan                

anses vara normalfördelat.  

 

Vid en jämförelse mellan de olika strategierna genererar strategi 2 mest Alfa, vid en nivå om 7,2                 

%. Orsakerna till detta kan vara många, men sannolikt är den enklaste förklaringen också den               

mest rimliga, vilken är att dessa SPACs redan vid notering, eller i nära anslutning till notering,                

vet vilket företag som ska förvärvas. Sponsorernas incitament spelar således inte samma roll i              

valet av förvärvsobjekt, och förvärvet är således mer högkvalitativt redan från början. Poängteras             

bör dock att ingen statistisk signifikans uppnås vid Z-test mellan de olika strategierna. Med              

grund i detta går det inte att konstatera att en signifikant skillnad återfinns mellan dessa, och                

eventuella förklaringsfaktorer till den Alfa som syns blir således icke-relevanta.  

 

En stor del av resultatet i undersökningen beror på undersökningsobjektens låga betavärden. I             

nuvarande lågränteklimat är betavärdet och marknadens riskpremie de variabler som har störst            

påverkan på den förväntade avkastningen, medan den riskfria räntan endast får en mindre             
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påverkan. Vid hänsyn till risknivån i SPACs, vilken vi har demonstrerat är låg, så är de låga                 

betavärdena i linje med författarnas förväntningar. Frågan som uppstår är dock varför det är              

möjligt att generera Alfa med hjälp av presenterade strategier, och var CAPM brister. Nedan              

följer ett resonemang kring de olika CAPM-antagandena, och dess eventuella påverkan på            

resultatet.  

 

Antagande 1: Investerare kan köpa och sälja tillgångar till marknadspriser utan skatter och 

transaktionskostnader men även låna och låna ut till den riskfria räntan (Berk & DeMarzo, 

2017).  

 

Det är enligt författarnas uppfattning tydligt att s.k. perfekta marknader inte existerar.            

Transaktionskostnader föreligger i princip alltid och även efter att hänsyn tas till dessa så              

framstår det, baserat på datainsamlingen, som att SPACs genererar Alfa. Mot bakgrund av detta              

går det inte att konstatera att antagande 1 är den huvudsakliga anledningen till att presenterade               

strategier genererar Alfa. I nästa delavsnitt behandlas de två övriga CAPM-antagandena, och            

dess eventuella påverkan på resultatet.  

 

6.2 Informationsassymmetri 

Antagande 2: Investerare investerar endast i effektiva portföljer som ger högsta möjliga 

avkastning givet önskad risknivå, vilket innebär att investerare är rationella (Berk & DeMarzo, 

2017). 

 

Antagande 3: Det råder homogena förväntningar på en tillgångs förväntade avkastning och risk 

samt tillgångens korrelation med andra tillgångar (Berk & Demarzo, 2017). 

 

Vid användning av Capital Asset Pricing Model föreligger två antaganden som är komplicerade             

att motbevisa. Båda dessa antaganden grundar sig i subjektiva bedömningar, och utan att ha              

tillgång till ett antal förklarande variabler, vilka rent statistiskt kan bevisa ett samband, så går det                

bara att resonera kring dessa och dess eventuella bevisvärde. För att kort sammanfatta anser vi att                

ett antal faktorer gör så att såväl antagande 2 som 3 brister i samtliga strategier, och dessa två                  
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antaganden kan således agera förklaringsfaktorer till varför presenterade strategier genererar          

Alfa.  

 

SPACs är, som tidigare nämnt, inte ett nytt fenomen. Det är dock så att antalet SPACs har ökat                  

kraftigt under de senaste åren, vilket öppnar upp för en diskussion kring kunskapsnivån hos              

SPAC-investerare. SPAC-regelverket medför att risken i att investera i ett SPAC innan            

genomfört förvärv är förhållandevis låg, och en rationell och välinformerad investerare bör            

således ha kunskap kring detta. Berk & Demarzo (2017) skriver emellertid att om en investerare               

misstolkar information och tror att de tjänar positiv Alfa när det de facto inte gör det, så kan                  

marknadsportföljen, och således CAPM, vara icke-effektiv. Mot bakgrund av detta, och den            

avkastning som SPACs presterar, så kan det diskuteras huruvida det är så att investerare som är                

dåligt informerade tror att risken i att investera i ett SPAC är högre än vad den faktiskt är, och                   

således har ett icke-rationellt avkastningskrav. För att vara tydliga åsyftar vi här möjligheten att              

en större mängd icke-institutionella investerare inte är medvetna om möjligheten att lösa in sina              

aktier i samband med förvärv.  

 

Om ovan resonemang har något bevisvärde, så skulle det innebära att icke-rationella investerare             

ger möjligheten till mer informerade investerare att tjäna Alfa. Icke-rationella investerare, vilka            

sannolikt har ett högt avkastningskrav på grund av icke-rationella riskförväntningar, skulle då            

sannolikt överge sina positioner så fort de märker att SPACs inte genererar avkastning i linje               

med deras avkastningskrav. Rationella investerare, däremot, är medvetna om den begränsade risk            

som finns vid SPAC-investeringar, och har således ett lågt avkastningskrav. När förvärv            

sedermera sker, och aktieprisreaktionen är positiv, så har den rationella investeraren tjänat Alfa             

på bekostnad av den icke-rationella.  

 

Givet resonemanget om icke-rationalitet kan frågan om alternativkostnad behandlas. Den          

uppfattade alternativkostnaden för en icke-rationell investerare kan inom SPAC-investeringar         

anses vara hög. Eftersom dessa investerare sannolikt inte är medvetna om den begränsade risken,              

och sannolikt likställer en SPAC-investering vid en vanlig aktiemarknadsinvestering, bör          

alternativkostnaden uppfattas som hög från dennes perspektiv. S&P500 har avkastat cirka 14 %             

årligen under jämförelseperioden, och för en investerare som inte är medveten om den             
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begränsade risken bör således SPAC-investeringar tolkas som icke-attraktiva. För en rationell           

och påläst investerare, däremot, är alternativkostnaden sannolikt negativ - detta eftersom våra            

strategier, av allt att döma, genererar Alfa.  

 

Vid kritik mot den effektiva marknadshypotesen som påvisar möjlighet till överavkastning,           

hänvisas ofta till tidigare nämnda The Neglected Firm Effect. Författarnas uppfattning är att inga              

av de SPACs som inte har genomfört ett förvärv omfattas av marknadsanalytiker - det finns helt                

enkelt inte så mycket att analysera. Även i ett tidigt stadie efter det att förvärv genomförts                

bedöms det som osannolikt att en stor andel av SPACsen skulle ha täckning av              

marknadsanalytiker - detta med hänsyn till att tillgänglig information även från en analytikers             

synvinkel ofta är knapphändig inledningsvis. Det är således en utmaning för en aktieanalytiker             

att göra en omfattande analys på nyförvärvade företag, primärt eftersom omfattande finansiell            

information är nödvändig för att kunna göra en tillförlitlig finansiell modell, vilken ligger till              

grund för bolagsvärderingar.  

 

Det är viktigt att komma ihåg att SPACs i vissa fall är ett sätt för företag att komma runt det                    

omfattande regelverk som återfinns i samband med en börsnotering. Vid börsnotering finns ett             

antal formaliakrav på den information som ska tillhandahållas till investerare, exempelvis           

prospekt och pro-forma redovisning. Vid företagsförvärv återfinns dock inga sådana krav, och            

bolagen själva kan således bestämma vilken information som ska nå marknaden. Detta öppnar             

upp för viss selektivitet i vad som presenteras för marknaden vid förvärv, och bolagen kan               

således välja att presentera endast det som framstår som bra ur marknadens perspektiv. Mot              

bakgrund av detta kan det spekuleras i att den informationsasymmetri som vanligtvis föreligger             

vid traditionella börsnoteringar förmodligen är ännu större vid SPAC-förvärv. Detta kan,           

implicit, innebära att det inte föreligger homogena förväntningarna avseende SPACets          

förväntade avkastning efter det att förvärv genomförs.  

 

Ovanstående resonemang för oss in på Principal-Agent-teorin, när vi fokuserar på skillnaden            

mellan de olika strategierna. Nedgången i Alfa som syns från strategi 2 till strategi 4 skulle                

kunna förklaras med hjälp av denna. I linje med det som nämnts tidigare har sponsorerna               

omfattande incitament att genomföra ett förvärv under utsatt tid, oberoende av vad det är för               
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sorts bolag och vad marknaden tycker om bolaget. Som Dimitrova (2017) nämner kan dessa              

incitament vara en av anledningarna till att SPACs som förvärvar bolag sent in på              

24-månadersgränsen presterar sämre än de SPACs som förvärvar bolag i ett tidigt stadie. För              

investerare (principalen) är det svårt att veta om agenten (sponsorn), har identifierat en             

förvärvskandidat redan innan börsnoteringen, eller om agenten istället grundar SPACen mot           

bakgrund av den attraktiva incitamentsstrukturen. Principal-Agent-teorin går att applicera på alla           

typer av investeringar, men inom SPAC-världen blir den extra påtaglig eftersom grundarnas            

incitament att genomföra ett förvärv är så stora att den långsiktiga bolagsutvecklingen kan bli              

sekundär ur agentens synvinkel. I jämförelse med annan form av kapitalförvaltning, där            

incitamentsstrukturen är mer prestationsbaserad, framgår det tydligt att differensen mellan          

principal och agent är stor inom SPACs. Poängteras bör dock, än en gång, att skillnaden mellan                

strategierna inte uppvisar statistisk signifikans.  

 

Om vi istället för att fråga varför SPACs genererar Alfa, frågar oss vad som skulle behöva                

inträffa för att SPACs inte ska kunna generera Alfa, så kommer vi till slutsatsen att antingen                

behövs en betydligt högre räntenivå, eller en avsevärt högre riskpremie på marknaden. Givet             

nuvarande reglering som genererar osedvanligt låga betavärden, och med CAPM som           

bakomliggande modell, kommer avkastningskravet på SPACs alltid att vara nära den riskfria            

räntan, det vill säga förhållandevis lågt. Givet att aktiemarknaden även fortsättningsvis kommer            

reagera på förvärv, antingen positivt eller negativt, så kommer samtidigt den möjliga            

avkastningen fortsatt att vara större än avkastningskravet. Om avkastningskravet på SPACs           

emellertid skulle stiga, antingen genom en ökad riskpremie eller en ökad riskfri ränta, så skulle               

Alfa-gapet, allt annat lika, bli mindre. Vid nuvarande riskpremie-och räntenivå är det emellertid             

svårt att identifiera andra faktorer som skulle kunna eliminera nuvarande Alfa-möjlighet.  
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7. Slutsats 

 

I detta avsnitt presenteras författarnas slutsatser, vilka grundar sig i det insamlade materialet             

och använda teorier. Vidare presenteras förslag till framtida forskning.  

 

7.1 Författarnas slutsatser 

Syftet med denna vetenskapliga text är att undersöka huruvida det är möjligt att generera Alfa               

vid investeringar i Special Purpose Acquisition Companies, och vilka faktorer som kan förklara             

denna eventuella Alfa. Detta har genomförts med utgångspunkt i att alla SPACs köps vid              

börsnotering, för att därefter avyttras vid olika tidpunkter baserat på olika kriterier. Syftet med              

strategiindelningen var primärt att kunna dra mer välgrundade slutsatser avseende orsakerna till            

det slutgiltiga resultatet.  

 

Med grund i uppmätta betavärden, både före och efter förvärv, drar författarna slutsatsen att              

marknaden för SPACs till viss del är effektiv. Betavärdena stiger i genomsnitt efter genomfört              

förvärv, vilket förklaras av att risken stiger som följd av att SPACet övergår från att vara ett                 

SPAC till att vara ett företag med verksamhet. Det är emellertid svårt att konstatera vilken styrka                

effektiviteten har. Baserat på observerade betavärden går det att argumentera för att marknaden             

varken uppnår stark eller semistark effektivitet. Med anledning av att ingen extensiv forskning             

har genomförts med avseende på de bakomliggande orsakerna till de låga betavärdena är det              

dock komplicerat att dra tydliga slutsatser baserat på denna data.  

 

Den mest entydiga slutsatsen som går att dra är att samtliga fyra strategier har generat Alfa under                 

jämförelseperioden, vilket innebär att en investerare som följt presenterade strategier har uppnått            

en riskjusterad avkastning som är högre än den som bör vara möjlig enligt Capital Asset Pricing                

Model. Även vid hänsyn tagen till outliers så har samtliga strategier genererat Alfa - om än inte                 
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lika mycket. Mot bakgrund av detta väljer vi att förkasta nollhypotesen, och anser således att H1                

är statistiskt bekräftad.  

Vad gäller skillnaden mellan de olika strategierna så kan det konstateras att de olika strategierna               

har genererat olika Alfa, där strategi 2 har varit mest framgångsrik. Detta indikerar också att               

Alfa-genererandet inte enbart är isolerat till den period då SPACet ännu inte har annonserat ett               

förvärv. Vid en jämförelse mellan de olika strategierna, oavsett om denna görs med eller utan               

outliers, så återfinns dock ingen statistisk signifikans. Författarna drar således slutsatsen att            

samtliga fyra strategier fungerar, men det är inte möjligt att avgöra vilken som fungerar bäst.               

Med grund i detta bekräftas nollhypotesen H2, och mothypotesen H3 förkastas.  

 

Som nämnts i teoridelen så har CAPM fått utstå viss kritik, där forskning visar att avkastningen                

inte enbart beror på den förväntade marknadsavkastningen och den systematiska risken, utan            

även övriga faktorer. Med grund i detta kan det konstateras att CAPM eventuellt inte på ett                

perfekt sätt skildrar den överavkastning som denna vetenskapliga text försöker fånga. Vidare bör             

nämnas att nuvarande SPAC-våg är förhållandevis kort, vilket gör att datan som ligger till grund               

för undersökningen är begränsad. Detta medför vissa frågetecken kring undersökningens          

repeterbarhet - strategierna har genererat Alfa, men går det att konstatera att samma strategier              

kommer generera Alfa även framöver?  

 

Den primära orsaken till att den konstaterade Alfan har genererats är, enligt författarnas             

uppfattning, en systematisk informationsassymmetri där mer välinformerade investerare tjänar         

Alfa på bekostnad av mindre välinformerade investerare. Precis som välrenommerade forskare           

skriver så kan CAPM vara icke-effektiv, om en omfattande mängd investerare inte har rationella              

förväntningar. Vi tror att detta är fallet, och förklaringen till de icke-rationella förväntningarna är              

sannolikt att SPACs är ett nytt koncept som går emot det varje investerare får lära sig från början                  

- det går inte att både äta kakan och ha den kvar. Med detta menar vi att den optionalitet som                    

återfinns inom ett SPAC vanligtvis har ett pris. Det tydligaste exemplet på detta är en option, där                 

köparen betalar en premie för rättigheten att vid en framtida tidpunkt köpa en tillgång till ett                

förutbestämt pris. Inom SPAC-världen finns detta optionsvärde, men av allt att döma så             

tillkommer värdet utan extra kostnad.  
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7.2 Förslag till vidare forskning 

Under studiens gång har författarna undersökt huruvida de valda strategierna genererar Alfa eller             

inte. Undersökningen har genomförts med fokus på vilka bakomliggande faktorer som ligger till             

grund för att strategierna genererar Alfa, och vissa slutsatser har varit möjliga. Utifrån studiens              

omfattning om tid har det emellertid inte funnits möjlighet till en djupare undersökning av dessa               

bakomliggande faktorer. Denna studie har primärt fokuserat på att identifiera det kunskapsgap            

som kan förklara genererad Alfa, och inget fokus har således tillägnats mer kvantitativa             

förklaringsteorier. Mot bakgrund av detta anser författarna att vidare forskning kring dessa            

bakomliggande faktorer, och vad det är som gör att våra valda strategier genererar Alfa, är               

nödvändig.  

 

Författarna anser vidare att forskning kring SPACs legala strukturer och dess framtid kan vara              

intressant för att avgöra framtiden av presenterade strategier, där vi framförallt åsyftar frågan             

som avser huruvida Alfa kommer kunna genereras även i framtiden. SPAC-regelverket har            

ändrats löpande under åren, och framtida ändringar kan medföra att den identifierade Alfan             

försvinner, vilket kan påverka repeterbarheten. I linje med detta kan även fortsatt forskning             

behandla SPACs på en bredare nivå - vi har nu undersökt den amerikanska marknaden, men               

SPACs är populärt även i andra länder. Frågan som kvarstår är då huruvida den identifierade               

Alfan återfinns även på andra marknader, och vilka systematiska fel som i ett sådant scenario kan                

förklara detta.  

 

Som sista förslag till vidare forskning anser författarna att frågan om vad som skulle behöva               

hända för att SPACs inte ska kunna generera Alfa är intressant. Vi anser att vår förklaring i form                  

av systematisk informationsasymmetri har starkt belägg, men vi ser samtidigt inte hur enbart             

denna förklaring skulle kunna motverka all Alfa. Risken i ett SPAC kommer, allt annat lika, att                

förbli låg även i framtiden, men potentialen till hög avkastning under dagen då förvärv sker               
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kommer alltjämt vara hög. Författarna till denna text kan inte direkt avgöra vad som skulle göra                

att denna möjlighet försvinner, och anser således att detta är en intressant fråga.  
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9. Appendix  

9.1 Figurer  
Figur 1: Aktieprisutveckling - dMY Technology Group  

 

Figur 2: Betavärden innan förvärv 
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Figur 3: Avkastning efter skatt - Strategi 1

  

Figur 4: Avkastning efter skatt - Strategi 2 

 

Figur 5: Avkastning efter skatt - Strategi 3 
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Figur 6: Avkastning efter skatt - Strategi 4 

 

 

Figur 7: S&P500 - Prisutveckling 
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9.2 Formler 

Formel 1: CAPM 

ERi =Rf +βi (ERm −Rf ) 

 
Formel 2: Jensens Alfa 

  

 

Formel 3: Betavärde för portfölj 

  

 

Formel  4: P-värdesmetoden 

p=Pr [Z> (x-µ) / (σ / n^0,5)]  
 

 

 

Formel 5: Skewness formel 
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Formel 6: Kurtosis formel  

 

9.3 Tabeller 
Tabell 1: Överblick - Insamlad data 

 

Tabell 2: Betavärde - Före & efter förvärv 

 
Tabell 3: Kalkylering med CAPM & Jensens Alfa 
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Insamlad data  
Totalt antal SPACs noterade 2016-2020 154 

Antal förvärv inom 6 månader 7 
Antal förvärv inom 12 månader 24 
Antal förvärv inom 18 månader 42 

Antal förvärv totalt 76 
Genomsnittligt antal dagar från IPO till förvärv 489 

Genomsnittlig aktieprisreaktion från IPO till förvärvsdatum 10,6% 
Genomsnittlig volym vid förvärv $73,732,703 

Betavärde före förvärv. 2016-2020 
Genomsnittligt betavärde före förvärv 0.036 

Medianvärde före förvärv 0.010 
Standardavvikelse 0.287 

Andel positiva 45.2% 
Andel negativa 54.8% 

Betavärde efter förvärv. 2016-2020 

Genomsnittligt betavärde efter förvärv 0.098 
Medianvärde efter förvärv 0.062 

Standardavvikelse 0.158 
Andel positiva 85.7% 
Andel negativa 14.3% 



 

 
Tabell 4:  Kalkylering med CAPM & Jensens Alfa med hänsyn till outliers 

 
Tabell 5:  Z-test avseende resultatets signifikans 

 
 
Tabell 6: Z-test avseende signifkansen i resultat mellan strategier 
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Strategi 1 2 3 4 
Riskfri ränta 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 

Marknadens riskpremie 5.20% 5.20% 5.20% 5.20% 
Genomsnittlig förväntad avkastning (CAPM) 1.53% 1.55% 1.71% 1.87% 

Observerad avkastning efter skatt 6.50% 8.61% 7.85% 7.29% 
Jensens Alfa 4.97% 7.06% 6.14% 5.42% 

Strategi 1 2 3 4 
Riskfri ränta 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 

Antal Outliers 18 20 26 28 
Marknadens riskpremie 5.20% 5.20% 5.20% 5.20% 

Genomsnittlig förväntad avkastning (CAPM) 1.48% 1.50% 1.56% 1.63% 
Observerad avkastning efter skatt 3.05% 3.18% 3.23% 3.41% 

Jensens Alfa 1.57% 1.68% 1.68% 1.77% 



 

 
 
Tabell 7: Skewness och kurtosis 
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Samtliga datapunkter S1 S2 S3 S4 
Skewness 3.916 9.268 5.436 3.872 
Kurtosis 21.031 100.023 54.169 35.765 

Justerat för outliers S1 S2 S3 S4 
Skewness 1.35 1.29 0.96 0.93 
Kurtosis 2.36 1.85 2.08 1.47 



 

9.4 Exceldata - Externa länkar 
 

Exceldata 1: dMY Technology Group  
 <iframe 

src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vT9GkzqUiJET9jbssjlGs20R6v6FlWohL6HCkb

S41FzqqygIWlB3iDeEav4MUBd0U5l1788Nq9KzGA3/pubhtml?widget=true&amp;headers=false"></ifr

ame>  

 

Exceldata 2: Urval - Alla SPACS, USA:  
<iframe 
src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSjDVkIj10S_tcJgO0_Ln3KuCwJsDKgCtHVX
gHvU4fwIC-PDhstYdqEe52hPyVgYUtieURh52mXICLO/pubhtml?gid=1454754824&amp;single=true&
amp;widget=true&amp;headers=false"></iframe>  
 
Exceldata 3: Urval - SPAC M&A:   
<iframe 
src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTXft2uVxrxTtOL_GqgkYLlZE-ZwKo2wDm3
44u0HykxGlCcp711zDAmtwzeQaJ5OQFcHW6BkQYQXuAO/pubhtml?gid=570927774&amp;single=tr
ue&amp;widget=true&amp;headers=false"></iframe>  
 
Exceldata 4: Treasury Bills - Riskfri ränta  
<iframe 
src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQ2DtGYMIUryklPmVZSvW8kaik1CGjEytw-U
Dod_fciNSd9JO793e_6FShTaoRRleXL8VcM5phbYtYM/pubhtml?gid=1174838733&amp;single=true&a
mp;widget=true&amp;headers=false"></iframe>  
 
Exceldata 5: Strategi 1 
 <iframe 
src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRMRWsOgHuynCEMYhd32vUbmf03rgZUen
VlUTWsCD-6khuos_2r3vKHr-rTvBLb_8Z1gWJ5XnFmoOBC/pubhtml?gid=1749078564&amp;single=t
rue&amp;widget=true&amp;headers=false"></iframe>  
 
Exceldata 6: Strategi 2 
 <iframe 
src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRfiYBtA2G2zpdhP6UH72afO1Od-9T_1TBuM
chwH2qJ9dQFVEIe1ki-WA4pPwPuV2x9X4Rj54mbR-UO/pubhtml?gid=643327343&amp;single=true&
amp;widget=true&amp;headers=false"></iframe> 
 
Exceldata 7: Strategi 3 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vT9GkzqUiJET9jbssjlGs20R6v6FlWohL6HCkbS41FzqqygIWlB3iDeEav4MUBd0U5l1788Nq9KzGA3/pubhtml?widget=true&amp;headers=false
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vT9GkzqUiJET9jbssjlGs20R6v6FlWohL6HCkbS41FzqqygIWlB3iDeEav4MUBd0U5l1788Nq9KzGA3/pubhtml?widget=true&amp;headers=false
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSjDVkIj10S_tcJgO0_Ln3KuCwJsDKgCtHVXgHvU4fwIC-PDhstYdqEe52hPyVgYUtieURh52mXICLO/pubhtml?gid=1454754824&amp;single=true&amp;widget=true&amp;headers=false
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSjDVkIj10S_tcJgO0_Ln3KuCwJsDKgCtHVXgHvU4fwIC-PDhstYdqEe52hPyVgYUtieURh52mXICLO/pubhtml?gid=1454754824&amp;single=true&amp;widget=true&amp;headers=false
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSjDVkIj10S_tcJgO0_Ln3KuCwJsDKgCtHVXgHvU4fwIC-PDhstYdqEe52hPyVgYUtieURh52mXICLO/pubhtml?gid=1454754824&amp;single=true&amp;widget=true&amp;headers=false
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTXft2uVxrxTtOL_GqgkYLlZE-ZwKo2wDm344u0HykxGlCcp711zDAmtwzeQaJ5OQFcHW6BkQYQXuAO/pubhtml?gid=570927774&amp;single=true&amp;widget=true&amp;headers=false
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTXft2uVxrxTtOL_GqgkYLlZE-ZwKo2wDm344u0HykxGlCcp711zDAmtwzeQaJ5OQFcHW6BkQYQXuAO/pubhtml?gid=570927774&amp;single=true&amp;widget=true&amp;headers=false
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTXft2uVxrxTtOL_GqgkYLlZE-ZwKo2wDm344u0HykxGlCcp711zDAmtwzeQaJ5OQFcHW6BkQYQXuAO/pubhtml?gid=570927774&amp;single=true&amp;widget=true&amp;headers=false
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQ2DtGYMIUryklPmVZSvW8kaik1CGjEytw-UDod_fciNSd9JO793e_6FShTaoRRleXL8VcM5phbYtYM/pubhtml?gid=1174838733&amp;single=true&amp;widget=true&amp;headers=false
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQ2DtGYMIUryklPmVZSvW8kaik1CGjEytw-UDod_fciNSd9JO793e_6FShTaoRRleXL8VcM5phbYtYM/pubhtml?gid=1174838733&amp;single=true&amp;widget=true&amp;headers=false
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQ2DtGYMIUryklPmVZSvW8kaik1CGjEytw-UDod_fciNSd9JO793e_6FShTaoRRleXL8VcM5phbYtYM/pubhtml?gid=1174838733&amp;single=true&amp;widget=true&amp;headers=false
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRMRWsOgHuynCEMYhd32vUbmf03rgZUenVlUTWsCD-6khuos_2r3vKHr-rTvBLb_8Z1gWJ5XnFmoOBC/pubhtml?gid=1749078564&amp;single=true&amp;widget=true&amp;headers=false
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRMRWsOgHuynCEMYhd32vUbmf03rgZUenVlUTWsCD-6khuos_2r3vKHr-rTvBLb_8Z1gWJ5XnFmoOBC/pubhtml?gid=1749078564&amp;single=true&amp;widget=true&amp;headers=false
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRMRWsOgHuynCEMYhd32vUbmf03rgZUenVlUTWsCD-6khuos_2r3vKHr-rTvBLb_8Z1gWJ5XnFmoOBC/pubhtml?gid=1749078564&amp;single=true&amp;widget=true&amp;headers=false
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRfiYBtA2G2zpdhP6UH72afO1Od-9T_1TBuMchwH2qJ9dQFVEIe1ki-WA4pPwPuV2x9X4Rj54mbR-UO/pubhtml?gid=643327343&amp;single=true&amp;widget=true&amp;headers=false
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRfiYBtA2G2zpdhP6UH72afO1Od-9T_1TBuMchwH2qJ9dQFVEIe1ki-WA4pPwPuV2x9X4Rj54mbR-UO/pubhtml?gid=643327343&amp;single=true&amp;widget=true&amp;headers=false
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRfiYBtA2G2zpdhP6UH72afO1Od-9T_1TBuMchwH2qJ9dQFVEIe1ki-WA4pPwPuV2x9X4Rj54mbR-UO/pubhtml?gid=643327343&amp;single=true&amp;widget=true&amp;headers=false


 

<iframe 
src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSSnBZolw8E3TIs2TQz7rsrSSj0OJmS_JZXb36
3UGG2RLahJuWhKnSqRe5c4ccN0Vf9DrpjLRLZZeAE/pubhtml?gid=1594327088&amp;single=true&a
mp;widget=true&amp;headers=false"></iframe> 
 
Exceldata 8: Strategi 4 
 <iframe 
src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTo6aZeOgWsNACT_H9e20VF6ZaJyOH1duFc
Zz8C0Euxj-m1ijiZRjXN3HJ13VjesAtOL6GLj1m56E1w/pubhtml?gid=160777419&amp;single=true&a
mp;widget=true&amp;headers=false"></iframe> 
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