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Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur VC-finansiering
påverkar underprissättning vid börsintroduktioner i Norden.

Metod: Kvantitativ studie

Teoretisk referensram: Tidigare forskning visar tvetydiga resultat huruvida
VC-finansiering ökar eller minskar underprissättning vid
börsintroduktion. Tidigare forskning täcker olika geografiska
marknader, dock inte den nordiska. Således undersöks detta
fenomen i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Empiri: Urvalet består av 114 börsintroduktioner under perioden 2010 till
2019, varav kontrollgruppen består av 57 börsintroduktioner. Alla
företag noteras på följande börser: Nasdaq Stockholm, Nasdaq
Köpenhamn, Nasdaq Helsingfors, Oslo Børs, Nasdaq First North
Stockholm, Spotlight, Nasdaq First North Danmark, Nasdaq First
North Finland. Studiens data samlas in från Bloomberg och
korsrefereras mot Zephyr.

Slutsats: Studien visar att VC-finansierade börsintroduktioner är mindre
underprissatta än icke VC-finansierade börsintroduktioner. Detta
indikerar att VC-bolagen certifierar att teckningskursen återspeglar
all relevant information, vilket minskar informationsasymmetri.
Således minskar kostnaden för att gå publikt.
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Abstract
Title: Money left on the table - A study about underpricing in Venture

Capital-backed initial public offerings in the Nordics

Seminar date: 2021-01-15

Course FEKH89, Corporate Finance Degree Project, Undergraduate level,
15 ECTS

Authors: Viktor Källström, Erik Magnusson, Sofia Vögeli

Advisor: Maria Gårdängen
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Purpose: The purpose of this essay is to examine how VC-backing affects
underpricing of initial public offerings.

Methodology: Quantitative research

Theoretical perspective: Previous research provides conflicting results in regard to whether
VC-backing is increasing or decreasing underpricing of an initial
public offering. Previous research is spread on different
geographical markets, where none is conducted in the Nordics.
Thus, this study explores this phenomenon in Sweden, Norway,
Denmark and Finland.

Empirical approach: The sample consists of 114 initial public offerings during the
period of 2010 to 2019, where the control group is composed of 57
companies. All companies went public on the following stock
markets: Nasdaq Stockholm, Nasdaq Copenhagen, Nasdaq
Helsinki, Oslo Børs, Nasdaq First North Stockholm, Spotlight,
Nasdaq First North Denmark, Nasdaq First North Finland. The
data is collected from Bloomberg and is cross examined using
Zephyr.

Conclusion: The study shows that VC-backed initial public offerings are less
underpriced than non VC-backed. This indicates that VC certifies
that the offer price reflects all relevant information, which reduces
information asymmetry. Hence, the cost of going public decreases.
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Definitioner och begrepp
Underprissättning: När ett bolag introduceras på börsen till ett lägre värde än det verkliga

värdet. Underprissättning mäts i form av förstadagsavkastning, vilket är den procentuella

förändringen mellan teckningskursen och stängningskursen under första handelsdagen av aktien.

VC: Venture Capital.

VC-finansierat: När ett Venture Capital-bolag är aktieägare i bolaget innan det börsintroduceras.

Sekundärnotering: Inträffar när ett redan börsnoterat företag antingen noteras på en ytterligare

börs eller när företaget byter lista.

Särnotering: När en del av ett bolag börsnoteras och därmed blir ett separat bolag.

Garant: En investmentbank eller annan aktör som är ansvarig för börsintroduktionen.

Emitterande bolag: Bolaget som ger ut aktier eller andra värdepapper. I denna studie syftar

begreppet till det bolag som börsintroduceras.

Lämna pengar på bordet: När aktier prissätts lägre än sitt verkliga värde är de lämnade

pengarna på bordet de pengar man går miste om genom att underprissätta.
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1. Inledning
Det första kapitlet inleds med en bakgrund för att förklara ämnesområdet för läsaren, vilket följs

av en problematisering till varför ämnet är relevant. Därefter presenteras studiens

frågeställning, syfte, målgrupp och avgränsningar. Kapitlet avslutas med studiens disposition i

syfte att ge läsaren en överblick.

1.1 Bakgrund
Tobii noteras på Stockholmsbörsen under 2016 och rusar med 36% första dagen. Även Pexip blir

kraftigt övertecknad vid sin notering på Oslobörsen 2020 och rusar med 47% (Bloomberg,

2020). Hög förstadagsavkastning är ett resultat av underprissättning, som idag är ett vedertaget

fenomen inom ekonomisk forskning. Det mäts som den procentuella förändringen mellan

teckningskursen och stängningskursen under aktiens första handelsdag. Underprissättning leder

till att det emitterande bolaget lämnar pengar på bordet eftersom aktien prissätts lägre än dess

verkliga värde (Loughran & Ritter, 2002). Därmed är underprissättning en indirekt kostnad för

att börsnoteras. För att förklara detta globala fenomen genomförs en stor mängd forskning där

underprissättning ofta förklaras som ett resultat av informationsasymmetri. Detta leder till att det

emitterande bolaget tvingas underprissätta sina aktier för att locka till sig oinformerade

investerare (Rock, 1986).

Tidigare forskning undersöker därför huruvida finansiering från Venture Capital-bolag

(fortsättningsvis VC-bolag) kan minska informationsasymmetrin i börsintroduktioner och

därmed underprissättningen. Detta mot bakgrund av att VC-bolag investerar i unga företag med

stor potential och risk. VC-bolagen intar dessutom en aktiv ägarroll i sina portföljbolag för att

öka sannolikheten för hög avkastning och därmed bidrar framgångsrika VC-bolag med

omedelbar trovärdighet till bolagen de investerar i (Sahlman, 1990). Att ta portföljföretag till

börsen är också ett lönsamt sätt för VC-bolagen att realisera sin vinst (Pennacchio, 2013). Studier

om VC-bolagens påverkan på underprissättning visar spridda resultat, vilket gör ytterligare

forskning inom ämnet relevant.
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1.2 Problemdiskussion
I en omfattande studie av 1526 börsintroduktioner kommer Ritter (1991) fram till att

underprissättning är en avgörande faktor till varför företag som börsnoteras tenderar att

underprestera de kommande tre till fem åren. Detta bygger vidare på den teori som Rock (1986)

presenterar om underprissättning; att informerade investerare besitter mer information än

oinformerade investerare. Han menar att detta skapar informationsasymmetri, vilket tvingar

företag att underprissätta sina aktier vid en börsintroduktion för att attrahera oinformerade

investerare. Under senare 1990- och 2000-tal blir detta ett omskrivet ämne, där flertal studier om

underprissättning publiceras för att förklara fenomenet att företag väljer att lämna pengar på

bordet (Loughran, Ritter & Rydqvist, 1994). Ritter (1998) vidareutvecklar sin tidigare forskning

med en ny studie som idag ligger till grund för modern kunskap kring börsintroduktioner och

tillhörande mekanismer. Han menar att börsintroduktioner går att likna med ett pussel, där

underprissättning är en av de pusselbitarna som än idag förbryllar forskare och ekonomer. I

denna forskning utvecklas sju hypoteser, såsom the Winner’s Curse och the Bandwagon

Hypothesis, som kan förklara varför aktier värderas lägre än sitt verkliga värde, och således ger

en positiv förstadagsavkastning.

Empiriska undersökningar genomförs för att kartlägga underprissättning utifrån olika

geografiska områden. Eftersom den amerikanska börsmarknaden och ekonomin är avsevärt

större än enskilda europeiska marknader är merparten av tidigare forskning från USA. Ibbotson,

Ritter och Sindelar (1994) undersöker 13 308 företag på den amerikanska börsmarknaden under

perioden 1960 till 1996 och finner att den genomsnittliga förstadagsavkastningen uppgår till

15,8%. Cassia et al. (2004) genomför en liknande undersökning och konstaterar att

börsintroduktioner underprissätts med 21,87% på den italienska marknaden under perioden 1985

till 2001. Engelen och van Essen (2010) stödjer ovanstående forskning i sin globala studie på 21

länder som visar att börsintroduktioner underprissätts med 24,97% i genomsnitt under åren 2000

till 2005.

Det faktum att börsintroduktioner underprissätts öppnar upp för diskussionen om vad som

påverkar detta. Megginson och Weiss (1991) visar i sin forskning i USA att VC-finansierade

börsintroduktioner är mindre underprissatta än icke VC-finansierade, vilket förklaras av the
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Certification Hypothesis. Denna hypotes har utgångspunkt i att rationella investerare förstår att

det emitterande bolaget har incitament att undanhålla ogynnsam information för att kunna sälja

sina aktier till ett högre pris, vilket leder till att rationella investerare kommer erbjuda ett lägre

genomsnittligt pris för dessa. Det emitterande bolaget kan minska denna informationsasymmetri

genom att anlita en tredje part som certifierar att teckningskursen återspeglar all relevant

information om bolaget.

Megginson och Weiss (1991) hävdar att VC-bolag kan inta denna roll och certifiera att aktien är

rimligt värderad gentemot externa investerare. Detta eftersom VC-bolag investerar i unga företag

och har erfarenhet av att börsintroducera dessa, vilket betyder att de har incitament att

upprätthålla ett rykte av att vara pålitliga. Således minskar VC-finansiering

informationsasymmetrin mellan det emitterande bolaget och externa investerare, vilket minskar

underprissättning. Resultat av forskning på den italienska och brittiska marknaden går i linje med

the Certification Hypothesis och visar att VC-finansierade börsintroduktioner är mindre

underprissatta än icke VC-finansierade (Belghitar & Dixon, 2012; Pennacchio, 2013)

Gompers (1996) forskning visar att börsintroduktioner i USA som finansieras av yngre VC-bolag

är mer underprissatta än de som finansieras av etablerade VC-bolag. Detta beror på att unga

VC-bolag tenderar att börsintroducera företag tidigare än äldre VC-bolag för att skaffa sig ett

gott rykte. Det innebär att de är villiga att acceptera större kostnader i form av underprissättning.

Denna hypotes stöds av Lee och Wahal (2004) vars forskning på den amerikanska marknaden

visar att högre grad av underprissättning leder till högre kapitalinflöde till VC-bolag på lång sikt.

Detta resulterar i ökade investeringsmöjligheter för VC-bolagen och förklarar varför

VC-finansierade börsintroduktioner kan vara mer underprissatta än icke VC-finansierade. Denna

hypotes stöds även av Franzke (2004) och Francis och Hasan (2001) som visar att

VC-finansierade börsintroduktioner är mer underprissatta än icke VC-finansierade

börsintroduktioner i Tyskland respektive USA.

Sammanfattningsvis är det är tvetydigt vilken påverkan VC-finansiering har på underprissättning

vid börsintroduktioner. Det finns inte heller forskning inom ämnet på den nordiska marknaden,

trots att denna är nästintill topprankad internationellt när det gäller ekonomisk stabilitet och
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innovation. Vidare ligger Norden i framkant när det gäller högteknologisk industri, vilket typiskt

sett driver på VC-investeringar och resulterar i en aktiv VC-marknad (Copenhagen Economics,

2018). Med detta som utgångspunkt anser författarna att Norden är en intressant marknad att

undersöka och att det finns ett forskningsgap som kan fyllas.

1.3 Frågeställning
Denna studie ämnar att besvara följande frågeställning:

➢ Är det skillnad i underprissättning mellan VC-finansierade börsintroduktioner och icke

VC-finansierade börsintroduktioner i Norden?

1.4 Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka hur VC-finansiering påverkar underprissättning vid

börsintroduktioner i Norden. Tidigare studier visar motstridiga resultat avseende VC-bolagens

påverkan på underprissättning och denna studie ämnar därför att fylla ett forskningsgap inom

ämnet. Därmed hoppas författarna bidra med ny kunskap som kan vara till nytta för investerare

och företag som överväger att ta in externt kapital.

1.5 Avgränsningar
Författarna avgränsar studien till att endast beröra börsintroduktioner i Norden. Således blir

tillgången på data större än om undersökningen görs på ett enskilt land. Dessutom ligger dessa

länder nära varandra geografiskt och har likheter i kultur, utveckling och regelverk. Island

exkluderas dock från studien på grund av otillräcklig data. Anledningen till att fler europeiska

länder inte inkluderas beror på arbetets begränsade tidsperiod. Då författarna vill undersöka en

tidsperiod med ekonomisk tillväxt och jämn konjunktur avgränsas studien till börsintroduktioner

som äger rum mellan 2010 och 2019. Fortsättningsvis avgränsas studien mot nyemissioner,

sekundärnoteringar samt särnoteringar. Därmed inkluderas endast börsintroduktioner vars aktier

ligger ute på marknaden för första gången under den givna tidsperioden. Skälet till denna

avgränsning är att marknaden tenderar att vara mer välinformerad om noteringar som tidigare har
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introducerats till marknaden, än noteringar som introduceras för första gången. Detta skulle

kunna ge studien ett snedvridet resultat.

1.6 Målgrupp
Denna studie riktar sig primärt till akademiker med grundläggande kunskaper inom finansiell

ekonomi. Författarna ämnar även att nå ut till privatpersoner, företag och investerare som är

intresserade av ekonomi, börsintroduktioner samt VC-industrin.

1.7 Disposition
Denna studie har utgångspunkt i strukturen för kvantitativa studier som presenteras av Bell,

Bryman och Harley (2019).

Teoretisk referensram

I denna del av studien presenteras de mest framträdande teorierna som har utvecklats inom

ämnet. Här lyfts även vad tidigare forskning kommer fram till.

Metod

I metoden redogörs det för hur författarna går tillväga för att genomföra studien. Här presenteras

datainsamlingen, vilka variabler som undersöks samt tillvägagångssättet för att besvara studiens

frågeställning. Vidare framgår motiveringar till beslut som tas under studiens gång.

Resultat

I denna del presenteras resultatet av regressionen tillsammans med de tester som genomförs för

att säkerställa att regressionen är giltig.

Analys

I analysen tolkas och analyseras det empiriska resultatet med utgångspunkt i tidigare forskning

och teorier.
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Slutsats och diskussion

I slutsatsen presenteras vad studien kommer fram till utifrån teoretisk referensram, empiri och

analys. Här lyfts även egna tankar och reflektioner kring ämnet.
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2. Teoretisk referensram
Detta kapitel inleds med de mest framträdande teorierna som kan förklara fenomenet

underprissättning. Vidare presenteras VC och de teorier som vanligtvis anknyter till

VC-finansiering. Slutligen diskuteras tidigare forskning och litteratur inom ämnet, samt

framställning av hypotes.

2.1 Underprissättning
Enligt Ritter (1998) utgör underprissättning den mest omfattande mekanismen vid

börsintroduktioner. Underprissättning uppstår under första dagen då företagets aktier säljs till

allmänheten och teckningskursen understiger vad marknaden är villig att betala. Följaktligen

används förstadagsavkastningen för att mäta nivån av underprissättning. Loughran, Ritter och

Rydqvist (1994) visar i sin studie att fenomenet underprissättning existerar i alla länder som har

en aktiemarknad, men att omfattningen tenderar att variera länder emellan. Studien visar att

börsintroduktioner i genomsnitt har en positiv förstadagsavkastning, som ett resultat av

underprissättning. Enligt Ritter (1998) finns sju orsaker till varför underprissättning uppstår.

Dessa orsaker kan existera i symbios med varandra, och var för sig, där vissa kan vara mer

centrala än andra. Nedan presenteras en mer ingående förklaring till de orsaker som är mest

relevanta i denna studie, vilket kompletteras med signalhypotesen av Allen och Faulhaber

(1989).

2.1.1 Winner’s Curse
The Winner's Curse, eller Vinnarens Förbannelse, förklaras enligt Ritter (1998) som dilemmat

när både informerade och oinformerade investerare tecknar aktier i börsintroduktioner. Då

informerade investerare har tillgång till mer information än oinformerade, uppstår asymmetrisk

information mellan parterna eftersom informerade investerare mer precist kan värdera företaget i

fråga. Genom informationsövertaget kommer informerade investerare att efterfråga en större

andel av de framgångsrika börsintroduktionerna, vilket oundvikligen leder till att de

oinformerade får en större andel av de börsintroduktioner som är överprissatta. Till följd av detta

blir oinformerade investerares portföljer inte lika lönsamma, då de endast vinner aktier med låg
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efterfrågan. För att attrahera oinformerade investerare måste därför företag underprissätta aktier

vid börsintroduktion.

2.1.2 Bandwagon Hypothesis
Ritter (1998) menar att the Bandwagon Hypothesis uppstår när en potentiell investerare

uppmärksammar andra investerares handel och inte bara sin egen. Om investerare väljer att

teckna aktier i en börsintroduktion, kan detta ge en dominoeffekt där fler väljer att följa dessa i

tron om att de besitter mer information. Motsatsvis om en investerare uppmärksammar att ingen

annan investerar, kan detta avskräcka potentiella investerare genom samma logik.

Underprissättning är ett verktyg för att motarbeta det sistnämnda och i ett tidigt skede locka

investerare. Detta ökar i sin tur efterfrågan och gör att fler vågar investera oavsett ursprunglig

information.

2.1.3 Signaling Hypothesis
Allen och Faulhaber (1989) menar att signalering kan vara en förklaring till varför

underprissättning uppstår, vilket utgår från antagandet att det emitterande bolaget har ett

informationsövertag gentemot andra parter. De argumenterar att underprissättning fungerar som

en trovärdig signal för investerare att företaget som börsintroduceras är högkvalitativt. Detta då

endast högkvalitativa företag förväntas ta igen förlusten som underprissättning innebär. Ägarna

av lågkvalitativa företag är medvetna om sin förväntade prestation och marknadsvärdering,

därför vet de att de inte kan ta igen kostnaderna vid eventuell underprissättning. Detta medför att

alla bolag inte har råd att signalera och att underprissättning således är en indikation på

företagets kvalitet.

2.2 Venture Capital och börsintroduktioner
Enligt Sahlman (1990) är syftet med Venture Capital att samla kapital från institutioner och

privatpersoner för att investera i unga företag som erbjuder hög potential och risk. Dessa

institutionella investerare är vanligtvis pensionsfonder och försäkringsbolag (Zider, 1998).

Sahlman (1990) förklarar att VC-bolagen är aktiva i ledningen hos företagen de investerar i och

intar en central roll i företagens dagliga verksamhet. Detta för att öka sannolikheten för hög

avkastning från investeringen. Samila och Sorenson (2011) visar i sin studie från USA att ökade
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investeringar från VC-bolag resulterar i skapandet av fler bolag, minskad arbetslöshet samt ökad

aggregerad inkomst på den lokala marknaden. Skapandet av fler företag leder således till ett ökat

utbud av startups för VC-bolag att investera i. Detta förklarar Berk och DeMarzo (2017) är ett

resultat av att extern finansiering blivit allt vanligare det senaste årtiondet då fasta kostnader för

att starta ett företag är betydligt lägre än förr, och kräver därför lägre mängd initialt kapital då

mycket kan outsourcas.

Bessler och Seim (2012) menar att börsintroduktioner presenterar en möjlighet för VC-bolag att

avyttra sin andel i portföljbolaget och realisera vinsten genom att erbjuda andelen till försäljning

för allmänheten. Det är dessutom den mest lönsamma exit-strategin för VC-bolag (Pennacchio,

2013). Vidare förklarar Bessler och Zimmerman (2012) att börsintroduktioner skapar möjligheter

för forskning- och utvecklingsintensiva bolag att genomföra nyemissioner samt positionera sig

för att köpa upp attraktiva bolag, alternativt själva bli uppköpta. Detta är relevant för VC-bolag

då deras portföljer brukar nischas mot bland annat tech-industrin (Zider, 1998).

2.2.1 Certification Hypothesis
Megginson och Weiss (1991) visar i sin forskning på den amerikanska marknaden att

VC-finansierade börsintroduktioner är mindre underprissatta än icke VC-finansierade, vilket

förklaras av the Certification Hypothesis. Denna hypotes har sin utgångspunkt i att det råder

informationsasymmetri mellan det emitterande bolaget och investerare vid en börsintroduktion.

Rationella investerare förstår att det emitterande bolaget har incitament att undanhålla ogynnsam

information för att kunna ta ett högre pris för sina aktier, vilket resulterar i att rationella

investerare kommer erbjuda ett lägre genomsnittligt pris för dessa. För att minska denna

informationsasymmetri kan det emitterande bolaget anlita en tredje part som certifierar att

teckningskursen återspeglar all relevant information om bolaget. Detta övertygar investerare om

att aktien är rimligt värderad, vilket således minskar informationsasymmetrin och

underprissättningen.

Megginson och Weiss (1991) hävdar att VC-bolag kan inta denna roll och certifiera att

teckningskursen återspeglar all relevant information om bolaget. Detta mot bakgrund av att

VC-bolag investerar i entreprenöriella företag och regelbundet tar företag i sin portfölj publikt.
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Därför har de intresse av att upprätthålla ett pålitligt rykte för att behålla gynnsamma villkor på

marknaden. Sahlman (1990) stödjer detta, då hans forskning visar att VC-bolag förblir

konkurrenskraftiga på kapitalmarknaden när de investerar i sitt eget rykte. Således menar

Megginson och Weiss (1991) att VC-bolagen genom sin investering i bolaget som börsnoteras

intygar att aktien är rimligt värderad. Detta minskar informationsasymmetrin mellan investerare

och det emitterande bolaget, vilket resulterar i mindre underprissättning.

2.2.2 Grandstanding Hypothesis
The Grandstanding Hypothesis är en teori relaterad till hur VC-finansiering i börsintroduktioner

påverkar underprissättning. Enligt Gompers (1996) är börsintroduktioner som är finansierade av

yngre och oetablerade VC-bolag i genomsnitt mer underprissatta än börsintroduktioner som är

finansierade av äldre och etablerade VC-bolag. Han menar att yngre och oetablerade VC-bolag

tenderar att börsnotera sina portföljbolag tidigare i syfte att snabbt etablera ett gott rykte och för

att säkerställa framtida anskaffning av kapital. Därmed är de villiga att acceptera större kostnader

för underprissättning. Etablerade VC-bolag har inte samma press att ta bolag publikt då de redan

har etablerat ett gott rykte. Således behöver de inte underprissätta i samma utsträckning. Denna

forskning stöds av Lee och Wahal (2004) som kommer fram till att VC-finansierade

börsintroduktioner är mer underprissatta än icke VC-finansierade, och att högre grad av

underprissättning leder till större inflöden av kapital till VC-bolag. Således menar de att

grandstanding kompenserar för den kostnad som uppstår vid ökad underprissättning.

2.3 Tidigare forskning och framställning av hypotes
Megginson och Weiss (1991) visar i sin forskning i USA mellan 1983 och 1987 att

VC-finansierade börsintroduktioner är mindre underprissatta än icke VC-finansierade

börsintroduktioner. Resultatet förklaras av att VC-bolagen certifierar att teckningskursen

återspeglar all tillgänglig och relevant information om bolaget. Detta minskar

informationsasymmetrin mellan externa investerare och det emitterande bolaget, och därmed

underprissättningen. De finner också att VC-finansierade bolag som börsnoteras är yngre än icke

VC-finansierade bolag. De menar att VC-bolagens certifierande roll möjliggör att yngre bolag

kan gå publikt. Pennacchio (2013) som undersöker italienska börsintroduktioner och Belghitar

och Dixon (2012) som undersöker brittiska börsintroduktioner finner också bevis för att
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VC-finansiering minskar underprissättning. Vidare visar Pennacchio (2013) att VC-finansierade

börsintroduktioner har ett mindre genomsnittligt marknadsvärde än icke VC-finansierade

börsintroduktioner. Lin och Smith (1998) visar också att certifiering från VC-bolag och garanter

minskar underprissättning vid börsintroduktioner i USA mellan 1979 och 1990.

Gompers (1996) kommer fram till att yngre och oetablerade VC-bolag tar sina portföljbolag till

börsen tidigare än äldre och etablerade VC-bolag, i syfte att bygga ett gott rykte och

framgångsrikt anskaffa kapital till nya investeringar. Därmed tenderar börsintroduktioner som är

finansierade av unga VC-bolag vara mer underprissatta än de som är finansierade av äldre

VC-bolag. Dock menar han att VC-certifiering kan minska den genomsnittliga

underprissättningen, men att unga VC-bolag i USA fortfarande har incitament att ta företag

publikt tidigt och bära kostnaden av detta i form av underprissättning. I linje med denna

forskning kommer Lee och Wahal (2004) fram till att VC-finansierade börsintroduktioner är mer

underprissatta än icke VC-finansierade. De menar att “grandstanding” kompenserar för den

kostnad som uppstår till följd av underprissättning. Studien visar även att den genomsnittliga

åldern för VC-finansierade börsintroduktioner är avsevärt lägre än icke VC-finansierade

börsintroduktioner; 7 år respektive 14,7 år.

Manzi och Tanda (2020) undersöker huruvida VC-bolag effektivt reducerar underprissättning vid

börsintroduktioner i USA och Europa. Detta eftersom tidigare forskning på ämnet visar

motsägelsefulla resultat där bland annat Francis och Hasan (2001) hävdar att VC-finansiering

resulterar i mer underprissättning, medan Megginson och Weiss (1991) hävdar motsatsen. Manzi

och Tanda (2020) kommer fram till att VC-finansiering av börsintroduktioner ökar

underprissättningen.

Slutligen går det att konstatera att tidigare forskning är tudelad, där vissa studier visar att

VC-finansierade börsintroduktioner tenderar att vara mer underprissatta medan andra studier

visar motsatsen. Eftersom det råder meningsskiljaktigheter mellan forskare inom ämnet väljer

författarna i denna studie att använda sig av en tvåsidig öppen hypotes. Utifrån tidigare forskning

och de teorier som nämns ovan framställs följande hypoteser:

19



H0: Det är ingen skillnad i underprissättning mellan VC-finansierade börsintroduktioner och

icke VC-finansierade börsintroduktioner i Norden.

H1: Det är skillnad i underprissättning mellan VC-finansierade börsintroduktioner och icke

VC-finansierade börsintroduktioner i Norden.

2.3.1 Sammanfattning tidigare forskning om hur VC-finansiering påverkar

underprissättning

Tabell 1: Sammanfattning tidigare forskning

Tabellen sammanfattar tidigare forskning om hur VC-finansiering påverkar underprissättning vid

börsintroduktion, samt vilket geografisk område respektive studie berör. Tabellen är sorterade i

kronologisk ordning, med den äldsta studien först.

2.3.2 Kritik tidigare forskning
Existerande forskning kring ämnet är inte entydig och det är därför rimligt att kritiskt granska

metodiken som används i tidigare forskning. Både geografiska och demografiska skillnader på

respektive marknad beaktas i denna studie. Författarna är medvetna att en stor del av tidigare

forskning avser den amerikanska marknaden, vilken skiljer sig kulturellt och ekonomiskt från

Norden. Därför kan denna forskning ha ett tillvägagångssätt som inte är tillämpligt på denna

studie. Vidare är majoriteten av forskningen som används i denna studie genomförd innan 2000,
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vilket kan motivera frågan om den fortfarande är relevant. Forskningen täcker dessutom en

tidsperiod mellan 1979 till 2018 (se tabell 1), och präglas därför av ekonomiska kriser,

M&A-cykler och bubblor som kan tänkas ge ett snedvridet resultat. Olika studier täcker också

olika långa tidsperioder, vilket resulterar i svårigheter att jämföra dessa med varandra. Francis

och Hasan (2001) begränsar exempelvis sin data till 4 år, medan Lee och Wahal (2004)

undersöker en period om 21 år. Författarna har ovanstående i åtanke vid granskning av tidigare

forskning. Dock ligger dessa studier till grund för den moderna forskningen inom ämnet och är

således viktiga att beakta.

Lin och Smith (1998) visar att certifiering från VC-bolag och garanter minskar underprissättning

vid börsintroduktioner på den amerikanska marknaden mellan 1979 och 1990. Detta medan Lee

och Wahal (2004) visar att VC-finansiering ökar underprissättning mellan 1980 och 1998 i USA.

Trots att båda dessa studier görs i USA under liknande tidsperioder visar de motstridiga resultat,

vilket tyder på att metodval kan påverka resultatet. Detta kan delvis vara en förklaring till att

resultatet av tidigare forskning skiljer sig åt.

En annan förklaring till att tidigare forskning visar olika resultat är att VC-marknaden skiljer sig

åt mellan olika länder. Belghitar och Dixon (2012) tydliggör detta och tar som exempel upp att

VC-bolag i Storbritannien investerar i företag i ett senare skede, medan VC-bolag i USA

investerar i företag i ett tidigare skede. Därför kan det ifrågasättas huruvida teorier som är

utvecklade utifrån forskning på en marknad är relevanta i forskning på en annan marknad.

Megginson och Weiss (1991) bevisar the Certification Hypothesis i sin forskning på den

amerikanska marknaden och menar att detta kan förklara VC-bolagens roll i att minska

underprissättning. Eftersom hypotesen är utvecklad utifrån VC-marknaden i USA kan det

ifrågasättas hur relevant den är i studier som undersöker andra länder.
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3. Metod
Följande kapitel presenterar studiens vetenskapliga utgångspunkt och tillvägagångssätt.

Därefter framförs studiens urvalskriterier. Utöver detta presenteras kontrollgruppen samt

beskrivning av regressionen och de statistiska tester som används. Slutligen introduceras läsaren

till kontrollvariablerna, metoddiskussion samt kritik av metod.

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt
I denna studie används en deduktiv ansats. Det innebär att författarna formar en hypotes utifrån

tidigare forskning och teorier inom ämnet för att sedan undersöka den teoretiskt. Således utgör

tidigare teorier och hypoteser grunden för studien vilket driver processen av att samla in data.

Fortsättningsvis använder författarna sig av en kvantitativ metod som avser kvantifiering av data

och analys av denna. En kvantitativ metod har ett deduktivt förhållningssätt som betonar testning

av teorier och har en extern och objektiv syn på den sociala verkligheten (Bell, Bryman &

Harley, 2019).

3.2 Urval av data
Nedan diskuteras studiens urvalskriterier. Här presenteras hur kriterierna väljs, motivering till

dessa samt de avgränsningar som författarna väljer att göra. Det slutgiltiga dataurvalet uppgår till

57 VC-finansierade börsintroduktioner och 57 icke VC-finansierade börsintroduktioner. Dessa

hämtas huvudsakligen från Bloomberg, men kompletteras även med data från Zephyr. I de fall

data inte finns tillgänglig hämtas den från prospekt för börsnoteringen samt företagets hemsida.

3.2.1 Tidsram
Studiens data består av börsintroduktioner som äger rum mellan 2010-01-01 och 2019-12-31.

Det tas inte hänsyn till data under finanskrisen mellan 2007 och 2008 eftersom studien avser att

undersöka underprissättning under en period med ekonomisk tillväxt, utan större

konjunktursvängningar. Detta då tidigare forskning visar att konjunktur påverkar

underprissättning (Loughran & Ritter, 2004).
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3.2.2 Val av länder
Denna studie undersöker börsintroduktioner i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Den

isländska marknaden är för liten och ingår därför inte i urvalet trots att det är ett nordiskt land. På

grund av att det är för få observationer i Norge, Danmark och Finland undersöks Norden som

helhet. Således läggs ingen vikt vid vilket land en enskild börsintroduktion sker i. Valet av

Norden beror på att marknaderna är lika varandra sett till regelverk, men även avseende

ekonomiska och kulturella faktorer. De fyra länderna har liknande välfärdssystem med hög

beskattning och socialt skyddsnät. Ur en investerares perspektiv ses Norden som en marknad

med en låg genomsnittlig risk (Spliid, 2013). Likheter mellan länderna motiverar att studien kan

dra en slutsats om Norden som helhet.

3.2.3 Börslistor
Studiens data består av noteringar på börslistor i de valda länderna. Dessa består av respektive

lands huvudbörs vilket är Nasdaq Stockholm, Nasdaq Köpenhamn, Nasdaq Helsingfors och Oslo

Børs. Det kompletteras även med mindre börser i tre av länderna; Nasdaq First North Stockholm,

Spotlight, Nasdaq First North Danmark, Nasdaq First North Finland. Detta för att få ett så pass

omfattande urval som möjligt och därmed kunna dra en välgrundad slutsats om underprissättning

som ett fenomen i Norden. De mindre börserna är dessutom relevanta att ta hänsyn till då

studiens data visar att merparten av VC-finansierade börsintroduktioner i Norden sker på dessa

handelsplatser. Det kompletteras inte med en mindre börs i Norge, då datan varken finns i

Bloomberg eller Zephyr.

3.2.4 Urval av erbjudande
Författarna begränsar datan av börsintroduktioner till A-, B- och stamaktier som ligger ute på

marknaden för första gången under den givna tidsperioden. Studien tar inte hänsyn till

börsnoteringar vid byte av lista, sekundärnoteringar eller särnoteringar. Detta då det är troligt att

prissättningen påverkas av att aktien har funnits på en annan börs eller på en annan marknad,

vilket kan påverka resultatet av denna studie.
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3.2.5 Sammanfattning urvalskriterier
➢ Tidsram: 2010-01-01 till 2019-12-31

➢ Val av länder: Sverige, Danmark, Finland och Norge

➢ Börslistor: Nasdaq Stockholm, Nasdaq Köpenhamn, Nasdaq Helsingfors, Oslo Børs,

Nasdaq First North Stockholm, Spotlight, Nasdaq First North Danmark, Nasdaq First

North Finland.

➢ Urval av erbjudande: A-, B- och stamaktier

3.3 Kontrollgrupp
Kontrollgruppen består av icke VC-finansierade börsintroduktioner och utformas på liknande sätt

som i tidigare forskning inom underprissättning. Detta i syfte att öka studiens jämförbarhet och

trovärdighet. I enlighet med tidigare forskning består kontrollgruppen av börsintroduktioner i

samma branscher som urvalet av VC-finansierade börsintroduktioner (Megginson & Weiss,

1991). Denna studie följer BICS1 för att avgöra vilken bransch varje enskild observation ingår i,

vilket minskar risken för eventuell subjektivitet. BICS innehåller 10 övergripande sektorer som

representerar en generell klassificering. Respektive sektor innehåller mer definierade branscher.

Kontrollgruppen är således framtagen utifrån vilka branscher som urvalet av VC-finansierade

börsintroduktioner ingår i. Detta är av stor vikt i denna studie då VC-bolag tenderar att investera

inom specifika branscher (Pennacchio, 2013).

Tillvägagångssättet vid skapandet av kontrollgruppen stöds ytterligare av Lee och Wahal (2004).

De menar att i en perfekt värld bör VC-bolagens påverkan på underprissättning undersökas

genom att jämföra två exakt likadana börsintroduktioner där den ena har finansierats av ett

VC-bolag och den andra inte. Detta tydliggör vikten av att kontrollgruppen liknar urvalet. I

enlighet med Megginson & Weiss (1991) består kontrollgruppen av lika många observationer

som urvalet, det vill säga 57 icke VC-finansierade börsintroduktioner.

1 The Bloomberg Industry Classification System
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Det ursprungliga urvalet består av 268 börsintroduktioner som tas fram genom att sortera efter

urvalskriterierna i avsnitt 3.2. Det tas sedan bort 28 börsintroduktioner som inte har all

information tillgänglig och 57 VC-finansierade börsintroduktioner som inte ska ingå i

kontrollgruppen. Detta resulterar i 183 observationer. I syfte att få kontrollgruppen så lik urvalet

av VC-finansierade börsintroduktioner som möjligt väljer författarna sedan att ta bort de

börsintroduktioner som inte ingår i de branscher som de VC-finansierade börsintroduktionerna

ingår i. Dock överstiger detta urval 57 observationer och reduceras därför slumpmässigt så att

antalet börsintroduktioner i respektive bransch är samma för urvalet av VC-finansierade

börsintroduktioner och kontrollgruppen. Urvalet av VC-finansierade börsintroduktioner jämförs

mot kontrollgruppen i sin helhet och inte för varje specifikt land (se avsnitt 3.2.2). Med

anledning av detta tas kontrollgruppen fram utan att ta hänsyn till vilket land varje enskild

börsintroduktion har skett i. Detta beskrivs grafiskt nedan för att få en överblick av fördelningen.

Kontrollgruppen kan sammanfattas enligt följande:

➢ Ursprungligt urval: 268 observationer

➢ Bortfall: 28 observationer (otillräcklig data)

➢ Irrelevanta börsintroduktioner: 57 observationer (VC-finansierade)

➢ Reducering efter bransch: 126 observationer

➢ Slutgiltig kontrollgrupp: 57 observationer (icke VC-finansierade)
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Tabell 2: Branschindelning av börsintroduktioner

Tabellen beskriver det sammanlagda urvalet av 114 börsintroduktioner, bestående av 57 VC-finansierade

och 57 icke VC-finansierade. Andelen beskriver fördelningen av respektive bransch. (Källa: Bloomberg)

Tabell 3: Geografisk fördelning av börsintroduktioner

Tabellen beskriver det sammanlagda urvalet av 114 VC-finansierade och icke VC-finansierade

börsintroduktioner fördelat efter vilket land börsintroduktionen genomförs i. (Källa: Bloomberg)
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3.4 Ordinary Least Square Regression
I syfte att undersöka hur studiens variabler förhåller sig till varandra görs en OLS-regression2.

Enligt Brooks (2014) är denna regressionsmodell en av de vanligaste vid regressionsanalyser och

innebär att förhållandet mellan variablerna estimeras. Detta görs genom minimera

kvadratsumman av avstånden mellan de observerade värdena för att hitta den linje som bäst

beskriver förhållandet mellan beroende och oberoende variabler. Denna modell minimerar

därmed felkvadratsumman (RSS). Att använda OLS-regression går i linje med tidigare forskning

som har undersökt förhållandet mellan underprissättning och VC-finansiering, vilket motiverar

valet av denna metod (Megginson & Weiss, 1996; Lee & Wahal, 2004; Chahine, Filatotchev &

Wright, 2007).

För att regressionsanalysen ska anses som giltig och relevant måste ett antal antaganden

uppfyllas. Dessa presenteras nedan:

1. E(ut) = 0, Väntevärdet för feltermerna är 0. Om ett intercept finns i y-axeln uppfylls

därmed antagandet (Brooks, 2014).

2. var(ut) = o2 < ∞, Variansen av feltermerna är konstant och begränsad för alla värden av xt.

När variansen av feltermerna är konstant föreligger homoskedacitet, vilket är det andra

antagandet som måste uppfyllas för att OLS-regressionen ska hålla. Om detta inte

uppfylls råder istället heteroskedasticitet, vilket kan medföra missvisande resultat i

regressionen (Brooks, 2014).

3. cov(ui, uj) = 0, Det är noll kovarians mellan feltermerna. Detta betyder att autokorrelation

inte föreligger. Om feltermerna är autokorrelerade innebär detta att de korrelerar med

varandra över tid, vilket resulterar i en sämre OLS-regression. Denna studie behandlar

dock tvärsnittsdata, varför testning av autokorrelation inte är nödvändigt (Brooks, 2014)

4. cov(ui, xt) = 0, Det råder ingen korrelation mellan feltermen och motsvarande oberoende

variabel. Detta innebär att det råder exogenitet mellan feltermen och motsvarande

2 Ordinary Least Square-regression
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oberoende variabel, vilket är nödvändigt i en korrekt modell. Skulle endogenitet råda,

vilket innebär att korrelation föreligger, leder detta till en inkonsekvent och partisk

uppskattning av regressionslinjen. Detta innebär därmed att regressionslinjen inte

överensstämmer med verkligheten.

5. ut ~ N(0, σ2), Feltermerna är normalfördelade. Om normalfördelning inte föreligger beror

det ofta på att det finns extremvärden och det är därmed nödvändigt att justera för

eventuella uteliggare (Brooks, 2014).

Om dessa antaganden uppfylls menar Brooks (2014) att regressionen kan klassificeras som

BLUE3, vilket innebär att OLS-modellen är konsekvent, opartisk samt effektiv. Således är

regressionen och de slutsatser som dras från den giltiga. För att undersöka huruvida dessa

antaganden uppfylls utförs ett antal statistiska tester, vilket utvecklas nedan.

3.5 Tester

3.5.1 White-test
Ett White-test syftar till att avgöra huruvida feltermerna i modellen är heteroskedastiska eller

inte. Eftersom det är svårt att identifiera vad som specifikt orsakar heteroskedasticitet utesluts

metoder som grafiskt beskriver variansen hos feltermerna. Detta motiverar ett White-test, som

fastställer variansen hos feltermerna för att undersöka om det finns något samband mellan dessa.

Visar sig sambandet vara konstant förkastas nollhypotesen och det går att konstatera att modellen

är homoskedastisk. Detta avgörs genom att titta om p-värdet (F-statistic) och p-värdet

(chi-square) är större än 0,05. Om sambandet inte är konstant tyder detta på att modellen är

heteroskedastisk. Detta är inte eftersträvansvärt då heteroskedasticitet antyder att det finns andra

okända variabler som bättre förklarar sambandet mellan feltermerna. I detta fall bör robusta

standardfel (Huber-White-Hinkley) användas för att vara mer konservativ. Detta påverkar inte

heteroskedasticiteten, men möjliggör att standardfelen kan tolkas på ett bättre sätt (Brooks,

2014).

3 Best Linear Unbiased Estimator
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3.5.2 Ramsey RESET-test
Ramsey RESET4-test undersöker huruvida linjäritet förekommer bland de valda variablerna.

Detta är ett antagande som måste uppfyllas för att OLS-regressionen ska vara giltig. Testet görs

för att fastställa att den linjära regressionen är den bästa uppskattningen av sambandet mellan

den beroende och de oberoende variablerna. Detta görs genom att kontrollera icke-linjära

kombinationer av de oberoende variablerna för att förklara den beroende variabeln. Om p-värdet

överstiger 0,05 kan regressionens linjäritet fastställas (Brooks, 2014). Detta test är av vikt för

denna studie då författarna använder sig av flertalet oberoende variabler i regressionsmodellen.

3.5.3 Korrelationsmatris
Ett antagande som görs vid OLS-regressionen är att de oberoende variablerna inte korrelerar med

varandra. Detta betyder att om en oberoende variabel skulle tas bort eller läggas till i

regressionsekvationen skulle de andra variablernas koefficienter inte förändras. Motsatsen till

detta är multikollinearitet, vilket innebär att två eller fler av de oberoende variablerna i

regressionsmodellen är starkt korrelerade med varandra. Detta är inte eftersträvansvärt eftersom

det blir svårt att avgöra vilken påverkan en enskild oberoende variabel har på den beroende

variabeln. För att säkerställa att det inte föreligger multikollinearitet tas det därför fram en

korrelationsmatris för de oberoende variablerna. Om korrelationen mellan två oberoende

variabler är 0,8 eller högre finns det risk för multikollinearitet (Brooks, 2014).

3.5.4 Jarque Bera-test
Jarque Bera-testet är ett av de vanligaste testerna för att säkerställa att feltermerna är

normalfördelade. Testet mäter fördelningens skevhet och kurtosis, med utgångspunkt att ett

normalfördelat urval har en skevhet lika med noll och kurtosis lika med tre. Därmed är värden

nära dessa önskvärda. Skevhet mäter hur asymmetrisk en sannolikhetsfördelning är runt sitt

medelvärde och kurtosis mäter sannolikheten för extrema utfall. Testets nollhypotes är att

feltermerna är normalfördelade och för att den inte ska förkastas ska p-värdet vara större än 0,05.

Om feltermerna inte är normalfördelade beror detta troligtvis på att det finns ett fåtal uteliggare.

4 Regression Equation Specification Error Test
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Genom att eliminera dessa kan Jarque Bera-testet och därmed normaliteten förbättras (Brooks,

2014).

3.5.5 Signifikansnivå
Signifikansnivån beskriver risken att förkasta nollhypotesen trots att den är sann. Det är således

felrisken i testet och skrivs i procentform. Signifikansnivåerna sätts i denna studie på 1%, 5%

och 10% i enlighet med tidigare forskning (Megginson & Weiss, 1991). Om p-värdet understiger

1% är sambandet säkerställt till en trestjärnig nivå (***), om p-värdet understiger 5% är

sambandet säkerställt till en tvåstjärnig nivå (**) och om p-värdet understiger 10% är sambandet

säkerställt till en enstjärnig nivå (*). Det är möjligt att använda en lägre signifikansnivå, men

detta är mer lämpligt med ett större urval.

3.5.6 Sammanställning tester och antaganden för OLS regression

Tabell 4: Sammanställning studiens tester

Tabellen sammanställer de tester som genomförts för att uppfylla de antaganden som ställs i

OLS-regressionen.

3.6 Variabler
De variabler som används i denna studie har sin grund i tidigare forskning och beskrivs mer i

detalj nedan. Först definieras den beroende och den oberoende variabeln, därefter kompletteras

den oberoende variabeln med fem kontrollvariabler.

3.6.1 Beroende variabel
I denna studie utgör underprissättning den beroende variabeln, vilket mäts i form av

förstadagsavkastning. Avkastningen under första dagen motsvarar således hur mycket eller lite
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en aktie underprissätts, och beräknas genom att ta kursen vid stängning subtraherat med

teckningskursen för börsintroduktionen, dividerat med teckningskursen. I linje med Abrahamson

och De Ridder (2015) winsorizas denna variabel till den 5:e och 95:e percentilen, i syfte att

reducera effekten av uteliggare.

Underprissättning (%)  = (P1 - P2) / P2

P1 = Pris vid stängning (stängningskurs)

P2 = Pris vid öppning (teckningskurs)
(Ekvation 1)

3.6.2 Oberoende variabel
Den oberoende variabeln är VC-finansiering eftersom studien avser att undersöka sambandet

mellan underprissättning och VC-finansiering. Denna studie utgår från Bloombergs definition av

VC-finansiering som är att en eller fler aktieägare är ett VC-bolag. VC-finansiering är en

dummy-variabel, vilket innebär att VC-finansierade börsintroduktioner registreras som 1 och

icke VC-finansierade börsintroduktioner registreras som 0.

3.6.3 Kontrollvariabler
Författarna använder sig av kontrollvariabler i syfte att undersöka om de påverkar det faktiska

sambandet mellan VC-finansiering och underprissättning. Detta för att försöka säkerställa att det

föreligger ett kausalt samband mellan dessa två variabler. I tabell 5 samlas de nio mest

förekommande kontrollvariablerna i 15 internationellt framstående studier. De fem

kontrollvariabler som är mest förekommande bland dessa används i studien och markeras med

grönt i tabellen. Variabeln ranking av garant, som markeras i gult, är en återkommande variabel i

10 av de 15 studier som undersöks och kan därmed anses vara lämplig att använda som

kontrollvariabel. Dock finns det ingen genomsnittlig ranking av garanter i de nordiska länderna

och författarna bedömer att skapa en egen sådan är utanför ramen för denna kurs. Ranking av

garant används därför inte som kontrollvariabel, men är dock en viktig faktor att mäta om

möjlighet och resurser finns. De kontrollvariabler som endast används i ett fåtal studier kommer

inte ingå och markeras i figuren med rött.
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Tabell 5: Sammanställning kontrollvariabler från tidigare studier

Tabellen sammanfattar de mest förekommande kontrollvariablerna i tidigare forskning i kronologisk

ordning och beskriver vilket geografiskt område studien genomförs på.

3.6.3.1 Ålder
I tidigare forskning framgår det att äldre bolag är mindre underprissatta än yngre bolag

(Loughran & Ritter, 2004; Chahine, 2008; Engelen & van Essen, 2010). Äldre bolag har funnits

en längre period och har mer information tillgänglig för allmänheten. Dessutom granskas äldre

bolag mer sannolikt av finansiell press och finansiella intermediärer (Engelen & van Essen,
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2010). Detta resulterar i mindre osäkerhet angående bolagsvärdet och därmed mindre

underprissättning. I enlighet med Loughran och Ritter (2004) mäts ålder som antal år sedan

företaget grundades vid tidpunkten för börsintroduktionen. Författarna väljer att behålla denna

variabel otransformerad i linje med tidigare forskning (Loughran & Ritter, 2004; Pennacchio,

2013)

3.6.3.2 Hightech-dummy
Chahine (2008) menar att högteknologiska börsintroduktioner är mer sannolika att vara riskabla

och mer underprissatta än icke högteknologiska börsintroduktioner. Engelen och van Essen

(2010) menar att detta beror på den osäkerhet som råder angående framtida inkomstflöden i

högteknologiska bolag. För att kontrollera resultatet för detta används en hightech-dummy.

Hightech-dummy är lika med 1 för företag som tillhör den högteknologiska sektorn och 0 för

företag som inte tillhör i den högteknologiska sektorn. För att avgöra om ett företag ingår i den

högteknologiska sektorn tillämpas OECD5:s definition av sektorn. Där ingår flygplans- och

rymdfarkostteknik, läkemedel, medicinska-, precisions- och optiska instrument, radio-, TV- och

kommunikationsutrustning samt kontors-, redovisnings- och datormaskiner (OECD, 2011).

3.6.3.3 Marknadsvärde
Abrahamson och De Ridder (2015) visar i sin studie att det råder ett negativt samband mellan

marknadsvärde och underprissättning. Marknadsvärde beräknas genom att multiplicera bolagets

teckningskurs med antalet utestående aktier efter börsintroduktionen. I enlighet med denna

forskning logaritmeras variabeln utifrån värdet e, vilket innebär att hänsyn tas till den relativa

förändringen snarare än förändringen i absoluta tal. Detta för att göra variabeln mer

normalfördelad. Variabeln winsorizas även till den 5:e och 95:e percentilen för att minska

effekten av extremvärden.

Marknadsvärde (ln) = ln(Teckningskurs * Totalt antal utestående aktier)
(Ekvation 2)

5 Organisation for Economic Co-operation and Development
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3.6.3.4 Börsintroduktionsvärde
Värdet på en börsintroduktion beräknas genom att multiplicera teckningskursen med antalet

erbjudna aktier vid börsintroduktionen. Abrahamson och De Ridder (2015) använder denna

kontrollvariabel och visar att det råder ett negativt samband mellan börsintroduktionsvärde och

underprissättning. Detta innebär att ju större börsintroduktionsvärde, desto mindre

underprissättning. Börsintroduktionsvärde är en av de vanligaste kontrollvariablerna i tidigare

forskning om underprissättning (se tabell 5) och är därför lämplig att använda i denna studie. I

likhet med beräkningen av marknadsvärde logaritmeras variabeln utifrån värdet e samt

winsorizas till den 5:e och 95:e percentilen.

Börsintroduktionsvärde (ln) = ln(Teckningskurs * Antal erbjudna aktier vid börsintroduktion)

(Ekvation 3)

3.6.3.5 Cyklikalitet
Antalet börsintroduktioner som genomförs varierar över tid. Under perioder med fler

tillväxtmöjligheter förväntas det finnas ett större kapitalbehov, medan det under perioder med

färre tillväxtmöjligheter förväntas finnas ett mindre kapitalbehov (Berk & DeMarzo, 2017).

Ibbotson och Jaffe (1975) förklarar dessa perioder som “hot/cold markets” och menar att

börsintroduktioner är mer underprissatta när marknaden är het. Detta stöds av Engelen och van

Essen (2010) som visar att det finns ett samband mellan underprissättning och cyklikalitet under

enstaka år när marknaden är het. Författarna använder därför cyklikalitet som en

kontrollvariabel, vilket mäts som antalet börsintroduktioner per år. Detta går i linje med hur

Lowry och Schwert (2002) mäter variabeln. För att göra variabeln mer normalfördelad

logaritmeras den.

3.7 Metoddiskussion

3.7.1 Bortfallsanalys
Urvalet innefattar ursprungligen 268 VC-finansierade och icke VC-finansierade

börsintroduktioner, som samlas in utifrån de urvalskriterier som beskrivs i avsnitt 3.2. Trots att

samtliga observationer uppfyller dessa kriterier exkluderas 28 från denna studie då de antingen
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saknar aktuellt marknadsvärde eller antal utställda aktier i Bloomberg. Detta beror på att de har

gått i konkurs under perioden 2010 till 2019. Dessa observationer är således studiens bortfall.

Urvalet reduceras därefter från 240 till 114 observationer (se avsnitt 3.3) och består slutligen av

57 VC-finansierade respektive 57 icke VC-finansierade.

Om bortfallet avviker från de observationer som är med i studien, finns det risk för ett snedvridet

resultat (Japec et al, 1997). Exempelvis om de observationer som faller bort har en lägre eller

högre grad av underprissättning än de observationerna som är med i studien, kan resultatet bli

felaktigt. I denna studie avviker bortfallet på så vis att det är bolag som har gått i konkurs innan

2019-12-31. Dock kan det argumenteras för att en konkurs efter att bolaget har börsintroducerats

inte påverkar de variabler som mäts i denna studie. Detta eftersom variablerna mäts vid

tidpunkten av börsintroduktionen och således inte påverkas av vad som sker efter den tidpunkt.

Dessutom är ett bortfall av 28 observationer av sammanlagt 268 observationer en relativt låg

andel och bör därför inte påverka resultatet avsevärt.

3.7.2 Reliabilitet
Reliabilitet avser om studien är tillförlitlig. För att en studie ska kunna klassificeras som

tillförlitlig krävs det att samma resultat går att uppvisa vid ett flertal mätningar, oavsett vem som

utför mätningen. Därmed ska vem som helst kunna göra en snarlik studie och nå samma resultat

utan att slumpmässiga fel inträffar. En förutsättning för att detta ska kunna ske är en korrekt och

konsekvent behandling av datan (Bell, Bryman & Harley, 2019).

Med hänsyn till detta hämtas samtlig data från externa källor, främst Bloomberg. Denna

kompletteras med data från Zephyr, börsintroduktions-prospekt och bolags egna hemsidor. Detta

tillvägagångssätt medför att subjektiva bedömningar till viss del undviks. Komplettering av

datainsamlingen medför förvisso risker för fel, men görs i denna studie i en så pass begränsad

skala att studiens data bör ses som reliabel. Därmed möjliggör detta tillvägagångssätt replikering

av studien med samma resultat. Då författarna även redogör för urvalskriterier, var datan hämtas

från och hur den behandlas ger detta studien en hög reliabilitet.
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3.7.3 Validitet
Enligt Bell, Bryman och Harley (2019) handlar validitet om giltigheten i de slutsatser som dras i

en undersökning. De belyser ett antal olika typer av validitet där de mest relevanta typerna för

denna studie presenteras nedan.

Measurement Validity är förekommande vid kvantitativ forskning och berör om en mätning

verkligen mäter det som avses att mätas. Om inte kan studiens resultat ifrågasättas (Bell, Bryman

& Harley, 2019). I denna studie används en OLS-regression som mätningsmetod, vilket går i

linje med tidigare forskning inom ämnet. Därmed säkerställs mätningens relevans och detta ger

studien hög validitet.

Bell, Bryman och Harley (2019) menar att Internal Validity utreder huruvida en slutsats som

berör ett kausalt samband mellan två eller fler variabler stämmer. Således ifrågasätts om det

faktiskt föreligger ett orsakssamband eller om sambandet uppkommer av någon annan anledning.

Det kausala sambandet avser ofta förhållandet mellan den oberoende och den beroende

variabeln. Därmed lyfts följande fråga till denna studie: hur säkra är författarna att

VC-finansiering åtminstone delvis är anledningen till variationen i underprissättning? För att

säkerställa detta krävs det att förutsättningarna för OLS möts. Därför genomförs ett antal

statistiska tester för att se till att dessa uppfylls, vilket ger god intern validitet.

External Validity berör huruvida studiens resultat kan generaliseras bortom studiens specifika

urval. En god extern validitet uppnås därmed när det urval som undersöks är tillräckligt stort

(Bell, Bryman & Harley, 2019). I denna studie undersöks Norden som en helhet, istället för ett

enskilt land, i syfte att öka den externa validiteten. Författarna är dock medvetna att graden av

extern validitet inte uppnår samma nivå som tidigare studier i USA, då den marknaden är

betydligt större än Norden. Däremot finner författarna urvalet i Norden som tillräckligt stort och

därmed bedöms studiens externa validitet som god.

3.8 Kritik av metod
Ett problem som påträffas under datainsamlingen är att antalet nordiska VC-finansierade

börsintroduktioner i Bloomberg inte helt överensstämmer med Zephyr. I dessa fall granskas
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bolagen manuellt för att avgöra om de faktiskt ska tillhöra urvalet. Dessutom är det viss data som

behövs i denna studie som inte finns i Bloomberg. Därför kompletterar författarna med

information från andra källor såsom databasen Zephyr, bolags egna hemsidor samt

börsintroduktion-prospekt. Att hämta data från olika källor är inte optimalt och ger en ökad risk

för att observationerna inte går att jämföras helt då olika källor kan klassificera och behandla

data på olika sätt. På grund av detta görs stickprov löpande där informationen granskas mot

andra källor i syfte att uppnå en så korrekt datainsamling som möjligt. Då mindre börslistor

såsom Oslo Axess utesluts täcker inte studien den nordiska marknaden till fullo. Studien kan

därmed bli mer fullständig och möjligtvis ge ett mer rättvisande resultat genom att inkludera alla

börslistor i studiens valda länder.

Vidare följer författarna i denna studie BICS vid fördelning av branschtillhörighet. Detta

motiveras av att informationen finns i Bloombergs databas och därför uppstår ingen subjektivitet

vid fördelningen. Dock använder sig viss tidigare forskning av ett annat system, SIC6

(Megginson & Weiss, 1991). Det råder ingen konsensus i varken modern eller tidigare forskning

om vilket val av branschklassificering som är bäst, men det går att kritisera författarnas val då

det skiljer sig från jämförbara studier. Därför kan resultatet i denna studie eventuellt skilja sig åt

från tidigare forskning. Detta kan även minska jämförbarheten. Det bör dock tilläggas att

branschfördelning inte är det centrala i denna studie, samt att branschklassificeringen troligtvis är

liknande i BICS och SIC.

De kontrollvariabler som används i denna studie grundar sig i tidigare forskning. Detta för att

fånga de variabler som historiskt är mest betydelsefulla. Det går dock att rikta kritik till hur dessa

sammanställs, samt om det finns bättre tillvägagångssätt att välja dessa. Exempelvis tas ingen

hänsyn till hur variablerna samspelar med varandra vid valet av kontrollvariabler. På så vis går

det att kritisera författarnas tillvägagångsmetodik och diskutera om det är mer passande att följa

en och samma tidigare undersökning och använda samtliga av deras kontrollvariabler.

Eftersom författarna undersöker Sverige, Danmark, Finland och Norge som en och samma enhet,

läggs ingen vikt vid fördelningen länderna emellan. Trots att länderna delar likheter i kultur,

6 Standard Industry Classification
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utveckling och lagstiftning finns det givetvis skillnader sinsemellan. Denna gruppering och

sammanslagning av länder kan göra det svårt att fastställa övergripande slutsatser. Studiens data

visar dessutom att majoriteten av alla börsintroduktioner sker i Sverige, vilket ligger till grund

för kritik avseende metodval. De svenska börsintroduktionerna kan således påverka studiens

resultat mer än resterande länders börsintroduktioner.

Vidare baseras valet av kontrollgrupp på att göra den så lik urvalet som möjligt sett till antalet

och branschtillhörighet. Tidigare forskning har dock både stora och små kontrollgrupper, därmed

råder inte konsensus i vad som är rätt eller fel metod. Författarnas val att reducera en grupp på

183 börsintroduktioner till 57 kan därmed kritiseras. Det går exempelvis att argumentera för att

en större kontrollgrupp resulterar i färre slumpmässiga fel.
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4. Resultat
I detta kapitel presenteras studiens resultat. Kapitlet inleds med deskriptiv statistik för att ge en

överskådlig bild av studiens data. Detta motiverar varför den insamlade datan transformeras.

Till sist presenteras resultatet för de statistiska testerna, samt regressionsanalysen.

4.1 Deskriptiv statistik
Tabell 6 visar den otransformerade fördelningen av den beroende variabeln, underprissättning,

samt valda kontrollvariabler, med undantag för dummyvariabler. Den genomsnittliga

underprissättningen för urvalet av 114 VC-finansierade och icke VC-finansierade

börsintroduktioner är 4,3%, medan medianen är 0,93%. Underprissättning är inte en helt

normalfördelad variabel, sett till viss skevhet och relativt hög kurtosis. Variabeln marknadsvärde

har en stor spridning, med ett minsta värde på 22 miljoner kronor och ett största värde på 38 631

miljoner kronor. Dessutom har variabeln en hög standardavvikelse vilket även tyder på en stor

spridning. Det genomsnittliga marknadsvärdet för urvalet är 1740 miljoner kronor medan

medianen är 357 miljoner kronor, vilket förklarar fördelningens positiva skevhet. Den

genomsnittliga åldern för urvalet är 13,2 år medan medianen är 10 år. Ålder är inte

normalfördelad, sett till hög positiv skevhet och en hög kurtosis. Dock har variabeln en relativt

låg standardavvikelse vilket tyder på låg spridning i urvalet. Cyklikalitet har ett minsta värde på

16 och ett högsta på 116. Variabeln spridning är relativt hög.

Sammanfattningsvis är marknadsvärde en variabel med stor spridning och många extremvärden,

likaså underprissättning till viss del. För att minska påverkan av dessa extremvärden och göra

variablerna mer normalfördelade winsorizas därför marknadsvärde och underprissättning till den

5:e och den 95:e percentilen. Dessutom logaritmeras marknadsvärde för att ytterligare öka dess

normalfördelning. Variabeln cyklikalitet har viss spridning och för att att göra den mer

normalfördelad logaritmeras den. Ålder är också en variabel som inte är helt normalfördelad.

Dock behålls denna variabel otransformerad, enligt motivering i avsnitt 3.6.3.1. Dessutom

medför transformering av denna variabel mindre signifikans och förklaringsgrad i modellen.
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Tabell 6: Deskriptiv statistik otransformerad data

Deskriptiv statistik för variablerna underprissättning, marknadsvärde, cyklikalitet, ålder. Underprissättning är i

procent (förstadagsavkastning) och marknadsvärde är i miljoner SEK.

Tabell 7 visar fördelningen av samma variabler som ovan, men med transformerade värden för

underprissättning, marknadsvärde och cyklikalitet. Efter att underprissättning winsorizas till den

5:e och den 95:e percentilen har den avsevärt lägre kurtosis, vilket tyder på färre extremvärden.

Marknadsvärde är mer normalfördelad efter att den winsorizas och logaritmeras. Dessutom är

skillnaden mellan det största och minsta värdet liten, vilket tyder på att det finns färre

extremvärden som kan tänkas snedvrida resultatet. Cyklikalitet är också mer normalfördelad

efter att den logaritmeras. Därför består transformeringen av variablerna underprissättning,

marknadsvärde och cyklikalitet vid testerna och OLS-regressionen.

Tabell 7: Deskriptiv statistik transformerad data

Deskriptiv statistik för variablerna underprissättning, marknadsvärde, cyklikalitet, ålder. Marknadsvärde är

logaritmerad och winsorizad till den 5:e och 95:e percentilen, cyklikalitet är logaritmerad och underprissättning är

winsorizad till den 5:e och 95:e percentilen. Underprissättning är i procent (förstadagsavkastning) och

marknadsvärde är i miljoner SEK.
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Enligt tabell 8 och 9 är den genomsnittliga underprissättningen för VC-finansierade

börsintroduktioner -1,22% och för icke VC-finansierade börsintroduktioner 9,84%. Detta betyder

att VC-finansierade börsintroduktioner i genomsnitt är mindre underprissatta.

Standardavvikelsen för underprissättning är lägre bland VC-finansierade börsintroduktioner än

bland icke VC-finansierade; 20,6 respektive 29,7. Detta betyder att underprissättningen är mer

osäker i icke VC-finansierade börsintroduktioner. Det genomsnittliga marknadsvärdet för

börsintroduktioner som är VC-finansierade är 2227 miljoner medan det är 1253 miljoner för icke

VC-finansierade börsintroduktioner. Slutligen är VC-finansierade bolag i genomsnitt yngre än

icke VC-finansierade bolag; 11,8 år jämfört med 14,6 år.

Tabell 8: Deskriptiv statistik VC-finansierade börsintroduktioner

Deskriptiv statistik för urvalets 57 VC-finansierade börsintroduktioner. Datan är otransformerad. Underprissättning

är i procent (förstadagsavkastning) och marknadsvärde är i miljoner SEK.

Tabell 9: Deskriptiv statistik icke VC-finansierade börsintroduktioner

Deskriptiv statistik för kontrollgruppens 57 icke VC-finansierade börsintroduktioner. Datan är otransformerad.

Underprissättning är i procent (förstadagsavkastning) och marknadsvärde är i miljoner SEK.
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Tabell 10 visar att fler VC-finansierade börsintroduktioner än icke VC-finansierade

börsintroduktioner ingår i den högteknologiska sektorn; 68,4% jämfört med 52,6%. Av urvalets

sammanlagda 114 börsintroduktioner ingår 69 i den högteknologiska sektorn, vilket motsvarar

60,5%.

Tabell 10: Deskriptiv statistik dummy-variabler

Fördelning av variablerna VC-finansiering och hightech-dummy.

4.2 Resultat tester
Samtliga tester genomförs först på rådata som inte är transformerad. Därefter genomförs dessa

tester på transformerad data, där underprissättning winsorizas till den 5:e och 95:e percentilen,

marknadsvärde både logaritmeras och winsorizas, samt cyklikalitet logaritmeras.

4.2.1 White-test
White-testet på rådatan indikerar att det råder heteroskedasticitet, då p-värdet (chi-square) uppgår

till 0,045 samt p-värdet (f-statistics) uppgår till 0,03 (se appendix bilaga 1). Cross terms

inkluderas för att testa alla kombinationer av feltermerna mot den beroende variabeln, även de i

kvadrat för att inte bara se linjära samband. Detta genomförs i syfte att få ett mer exakt resultat i

White-testet samt är passande på grund av att studiens urvalsgrupp är relativt liten. Testet på den

transformerade datan visar ett p-värde (chi-square) på 0,068 och ett p-värde på 0,055 (se

appendix bilaga 2). Eftersom dessa värden överstiger signifikansnivån på 5% accepteras

nollhypotesen. Däremot råder det fortfarande svag heteroskedasticitet och för att vara mer

konservativa använder därför författarna robusta standardfel (Huber-White-Hinkley) i den

slutgiltiga regressionsmodellen. Således görs resterande tester med denna modell.
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4.2.2 Ramsey RESET-test
Ramsey RESET-testet på rådatan visar ett högt p-värde på 0,54, vilket klart överstiger

signifikansnivån på 5% (se appendix bilaga 3). Den transformerade datan ger också ett

tillfredsställande resultat där p-värdet uppgår till 0,14, vilket överstiger signifikansnivån 5% (se

appendix bilaga 4). Således accepteras nollhypotesen och regressionsmodellen anses vara av

linjär karaktär.

4.2.3 Korrelationsmatris
Testet som genomförs på rådatan visar att korrelationen mellan marknadsvärde och

erbjudandestorlek uppgår till 0,94 vilket klassificeras som multikollinearitet (se appendix bilaga

5). På grund av detta tas erbjudandestorlek bort från studiens kontrollvariabler. I den slutgiltiga

regressionsmodellen och i resterande tester ingår därför endast marknadsvärde av dessa, då

denna kontrollvariabel visar en högre statistisk signifikans i regressionen.

4.2.4 Jarque Bera-test
Jarque Bera-testet på rådatan visar att normaliteten är låg för regressionsmodellen, med ett

Jarque Bera-värde på 68,3 och ett p-värde på 0 (se appendix bilaga 6). Urvalets skevhet är 1,058

och kurtosis 6,15, vilket betyder att urvalet inte är normalfördelat. Testet på den transformerade

datan visar ett mer normalfördelat resultat med ett Jarque Bera-värde på 2,35 och p-värde på 0,31

(se appendix bilaga 7). Datans skevhet förbättras till 0,24 och kurtosis till 2,49. Eftersom testets

p-värde överstiger 5% accepteras nollhypotesen och regressionen anses vara normalfördelad.

4.3 Regression
En OLS-regression utförs för att undersöka om det föreligger ett samband mellan den beroende

variabeln underprissättning och den oberoende variabeln VC-finansiering. Vidare undersöks

sambandet mellan kontrollvariablerna och den beroende variabeln underprissättning.

Tabell 11 visar att det råder ett negativt samband mellan underprissättning och VC-finansiering i

Norden. Detta innebär att underprissättningen i en börsintroduktion är lägre om den är

VC-finansierad. Sambandet är statistiskt signifikant vid signifikansnivån 5%. Mellan variablerna
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marknadsvärde och underprissättning föreligger ett positivt samband, vilket innebär att

underprissättningen är högre i ett bolag med större marknadsvärde. Detta samband är statistiskt

säkerställt vid signifikansnivån 1%. Det föreligger också ett negativt samband mellan ålder och

underprissättning, vilket är statistiskt signifikant vid signifikansnivån 5%. Variablerna

cyklikalitet och hightech-dummy är inte signifikanta. Detta betyder att de inte har en effekt på

underprissättning i denna studie. Vidare framgår det i tabellen att p-värdet (F-statistics) är 0,11.

Detta tal testar signifikansen av OLS-regressionen och visar sannolikheten för att nollhypotesen

accepteras. Eftersom p-värdet (F-statistics) överstiger signifikansnivåerna, innebär detta att

modellen inte är statistiskt signifikant och att nollhypotesen inte kan förkastas. Värdet av

justerade R2 är 0,0366, vilket betyder att studiens regressionsmodell förklarar underprissättning i

nordiska börsintroduktioner till 3,66%.

Tabell 11: OLS-regression med robusta standardfel (Huber-White-Hinkley)

Sambandet mellan den beroende variabeln underprissättning och den oberoende variabeln VC-dummy samt valda

kontrollvariabler; marknadsvärde, ålder, cyklikalitet och hightech-dummy. *** innebär att resultatet är statistiskt

signifikant vid signifikansnivån 1%, ** innebär att resultatet är statistiskt signifikant vid signifikansnivån 5% och *

innebär att resultatet är statistiskt signifikant vid signifikansnivån 10%.
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OLS-regressionen kan sammanfattas enligt följande:

➢ Signifikanta variabler: VC-dummy och ålder statistiskt signifikanta vid

signifikansnivån 5% (**). Marknadsvärde statistiskt signifikant vid signifikansnivån 1%

(***).

➢ Ej signifikanta variabler: Cyklikalitet och hightech-dummy.

➢ Resultat: OLS Regression inte signifikant, nollhypotesen kan inte förkastas.
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5. Analys
Följande kapitel avser att analysera och förklara resultaten med utgångspunkt i studiens

teoretiska referensram. Först analyseras den deskriptiva statistiken, vilket följs upp med analys

av underprissättning samt VC-bolagens påverkan på underprissättning. Slutligen ställs

kontrollvariablerna mot tidigare forskning för att belysa likheter och skillnader.

5.1 Analys av deskriptiv statistik
Enligt den deskriptiva statistiken är en övervägande del av de VC-finansierade

börsintroduktionerna inom hightech-sektorn, vilket går i linje med tidigare forskning (Megginson

& Weiss, 1991). Eftersom tidigare forskning menar att börsintroduktioner i högteknologiska

sektorer är sannolika att vara förenade med högre risk och mer underprissättning (Chahine,

2008), innebär detta att VC-finansierade börsintroduktioner är mer troliga att vara det än icke

VC-finansierade börsintroduktioner.

Den genomsnittliga bolagsåldern för VC-finansierade börsintroduktioner är lägre än för icke

VC-finansierade börsintroduktioner; 11,8 år jämfört med 14,6 år (se tabell 8 och 9). Enligt Lee

och Wahal (2004) är den genomsnittliga åldern för VC-finansierade och icke VC-finansierade

börsintroduktioner i USA 7 år respektive 14,7 år. Således framgår det att skillnaden i ålder

mellan VC-finansierade och icke VC-finansierade börsintroduktioner är större i USA än i

Norden. Det genomsnittliga marknadsvärdet för VC-finansierade börsintroduktioner är avsevärt

större än det genomsnittliga marknadsvärdet för icke VC-finansierade börsintroduktioner, vilket

skiljer sig från Pennacchio (2013) som visar att det motsatta gäller i Italien.

5.2 Underprissättning
Det framgår i resultatet att den genomsnittliga underprissättningen för studiens 114

börsintroduktioner är 4,3% (se tabell 6), vilket är lägre än tidigare forskning (Ibbotson, Ritter &

Sindelar, 1994; Cassia et al., 2004; Engelen & van Essen; 2010). Tidsperioden som undersöks

präglas av ökad optimism och ekonomisk tillväxt, vilket kan kopplas till the Bandwagon

Hypothesis där Ritter (1998) menar att dominoeffekter kan uppstå genom förändringar av

efterfrågan. Han menar att underprissättning av börsintroduktioner fungerar som ett medel för att
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öka efterfrågan och locka investerare, oavsett vilken information de besitter. Utifrån detta

resonemang kan det tolkas som att underprissättning i Norden delvis beror på en strävan att

attrahera fler investerare.

Underprissättning på den nordiska marknaden kan också kopplas till Ritters (1998) teori om the

Winner's Curse där han menar att underprissättning sker för att behålla oinformerade investerare

på marknaden. Informationsasymmetri mellan oinformerade och informerade investerare kan

därmed vara en förklaring till att börsintroduktionerna i denna studie i genomsnitt är

underprissatta med 4,3%. Då underprissättningen i Norden är lägre än på andra marknader, kan

detta indikera att Norden har en mer transparent marknad med ett mindre informationsgap. En

annan förklaring till att nordiska börsintroduktioner underprissätts är signalhypotesen. Allan och

Faulhaber (1989) menar att börsintroduktioner medvetet underprissätts för att signalera att

bolaget är högkvalitativt och förväntas ta igen förlusten som underprissättningen innebär. Således

kan signalering vara en förklaring till underprissättning vid börsintroduktioner i Norden.

5.3 Påverkan av VC-finansiering
Regressionen visar att det finns ett statistiskt säkerställt negativt samband mellan

underprissättning och VC-finansiering. Detta resultat går i linje med viss tidigare forskning

(Megginson & Weiss, 1991; Lin och Smith, 1998; Belghitar & Dixon, 2012; Pennacchio, 2013).

Att VC-finansiering minskar underprissättning kan förklaras av the Certification Hypothesis.

Enligt denna hypotes är underprissättning ett resultat av den informationsasymmetri som råder

mellan det emitterande bolaget och externa investerare. Genom VC-bolagets investering i det

emitterande bolaget övertygas externa investerare om att aktien är rimligt värderad, vilket

minskar informationsasymmetrin och underprissättningen (Megginson & Weiss, 1991). Således

ger studiens resultat empiriskt stöd för att the Certification Hypothesis stämmer. Detta betyder att

VC-finansiering sänker bolagets kostnad för att introduceras på börsen, då aktierna inte måste

underprissättas lika mycket. Resultatet visar även att VC-finansierade bolag i genomsnitt är

yngre än icke VC-finansierade bolag, vilket tyder på att VC-bolagen har en viktig roll i att ta

unga företag publikt. Detta går i linje med Megginson och Weiss (1991) som menar att

VC-bolagens certifierande roll i börsintroduktioner möjliggör att yngre bolag kan

börsintroduceras.

47



Studiens resultat visar som nämnt ovan att VC-finansierade börsintroduktioner är mindre

underprissatta än icke VC-finansierade, vilket inte går i linje med viss tidigare forskning

(Ljungqvist, 1999; Francis & Hasan, 2001; Manzi & Tanda, 2020). Det kan dock diskuteras

huruvida detta resultat överensstämmer med the Grandstanding Hypothesis. Gompers (1996)

menar att yngre och oetablerade VC-bolag i USA tenderar att börsnotera sina portföljbolag

tidigare för att etablera ett gott rykte. På grund av detta är de villiga att acceptera en högre grad

av underprissättning. Etablerade VC-bolag har inte samma behov av att etablera ett gott rykte

och behöver därför inte acceptera lika stora kostnader för underprissättning. Enligt Gompers

(1996) kan VC-certifiering minska den genomsnittliga underprissättningen. Dock menar han att

unga VC-bolag fortfarande har incitament att ta företag publikt tidigt och bära kostnaden för

detta i form av en högre grad av underprissättning.

Eftersom denna studie inte mäter ålder hos VC-bolag, är det svårt att dra slutsatser huruvida detta

påverkar resultatet. Det kan dock nämnas att VC-finansierade börsintroduktioner i USA i

genomsnitt är yngre än VC-finansierade börsintroduktioner i Norden; 7 år respektive 11,8 år

(Lee & Wahal, 2004). Utifrån detta kan en tolkning vara att VC-bolag i Norden inte är lika

benägna att ta unga bolag publikt, vilket skulle kunna förklara varför VC-finansierade

börsintroduktioner är mindre underprissatta. Detta tydliggör också att VC-marknaden skiljer sig

åt mellan Norden och USA, vilket potentiellt gör att the Grandstanding Hypothesis inte är fullt

tillämplig i denna studie. Dessutom skiljer sig denna studies resultat från Lee och Wahal (2004)

som visar att VC-finansierade börsintroduktioner i USA är mer underprissatta, vilket de förklarar

med hjälp av the Grandstanding Hypothesis. Detta tyder ytterligare på att denna studie inte

överensstämmer med hypotesen.

5.4 Analys av kontrollvariabler
I OLS-regressionen överstiger p-värdet (F-statistics) signifikansnivåerna, vilket betyder att

studiens regressionsmodell inte är statistiskt signifikant. Detta beror delvis på att variablerna

cyklikalitet och hightech inte kan förklara varför underprissättning i Norden sker (se tabell 11),

vilket motiverar vidare analys av valda kontrollvariabler.
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Regressionen visar ett statistiskt säkerställt positivt samband mellan variablerna marknadsvärde

och underprissättning. Detta betyder att bolag med större marknadsvärde har en högre grad av

underprissättning. Samtidigt visar den deskriptiva statistiken att VC-finansierade

börsintroduktioner har ett större genomsnittligt marknadsvärde samt är mindre underprissatta än

icke VC-finansierade börsintroduktioner, vilket går i linje med tidigare forskning (Megginson &

Weiss, 1991; Pennacchio, 2013). Regressionen och den deskriptiva statistiken visar således

motstridiga resultat och det är svårt att spekulera i varför detta sker. Att större bolag är mindre

underprissatta kan tolkas som det mest logiska resonemanget eftersom osäkerheten kring

bolagets värde troligen minskar.

Regressionen visar ett statistiskt säkerställt negativt samband mellan ålder och underprissättning,

vilket går i linje med tidigare forskning (Megginson & Weiss, 1991; Loughran & Ritter, 2004;

Chanine, 2008; Engelen & van Essen, 2010). Det antas finnas ett negativt samband mellan

bolagsålder och underprissättning eftersom det råder mindre osäkerhet avseende värdet av ett

äldre bolag. Detta resulterar i att ett äldre bolag inte måste underprissättas lika mycket vid

börsintroduktion (Engelen & van Essen, 2010). Således visar studiens resultat stöd för detta och

att bolagsålder påverkar underprissättning på den nordiska marknaden.

Sambandet mellan hightech-variabeln och underprissättning är insignifikant, vilket betyder att

branschtillhörigheten för en börsintroduktion inte kan förklara underprissättningen. Detta skiljer

sig från tidigare forskning som menar att högteknologiska börsintroduktioner tenderar att vara

mer underprissatta än icke högteknologiska börsintroduktioner (Chahine, 2008; Engelen & van

Essen, 2010). Engelen och van Essen (2010) förklarar att detta beror på den osäkerhet som råder

för framtida inkomstflöden. En anledning till varför hightech är insignifikant kan vara de

egenskaper som präglar den nordiska marknaden. I länder som Sverige, Danmark, Finland och

Norge råder hög ekonomisk stabilitet, vilket i sin tur minskar osäkerheten för framtiden

(Copenhagen Economics, 2018). Således kan kontrollvariabeln hightech tänkas vara mindre

förklarande på mer stabila marknader.

Sambandet mellan cyklikalitet och underprissättning är inte statistiskt signifikant. Således kan

cyklikalitet inte förklara underprissättning i Norden. Detta går emot Ibbotson och Jaffe (1975)
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som menar att börsintroduktioner är mer underprissatta när marknaden är het. I likhet med detta

visar Engelen och van Essen (2010) ett samband mellan underprissättning och cyklikalitet under

specifika år med extrem högkonjunktur. Att det inte finns ett samband i denna studie beror

troligen på att den valda tidsperioden karaktäriseras av en relativt jämn konjunktur. Trots att

antalet börsintroduktioner per år har varierat mellan år 2010 och år 2019 är skillnaden inte

särskilt stor och detta kan troligen förklara att det inte finns ett samband.
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6. Slutsats och diskussion
Det sista kapitlet sammanfattar resultatet och besvarar frågeställningen. Vidare diskuteras olika

typer av signifikans samt förslag till ytterligare forskning.

6.1 Slutsats
Denna studie ämnar att besvara frågeställningen nedan:

➢ Är det skillnad i underprissättning mellan VC-finansierade börsintroduktioner och icke

VC-finansierade börsintroduktioner i Norden?

Genom att mäta förstadagsavkastningen hos 57 VC-finansierade och 57 icke VC-finansierade

börsintroduktioner i Norden under perioden 2010 till 2019, kan slutsatsen dras att det är skillnad

i underprissättning mellan dessa. Det går att utläsa att VC-finansierade börsintroduktioner är

mindre underprissatta än icke VC-finansierade börsintroduktioner. Den genomsnittliga

underprissättningen för VC-finansierade börsintroduktioner är -1,22% och för icke

VC-finansierade börsintroduktioner 9,84%.

Vidare visar regressionen att det negativa sambandet mellan VC-finansiering och

underprissättning är statistiskt säkerställt vid signifikansnivån 5%. Detta resultat indikerar att

VC-finansiering minskar informationsasymmetri mellan externa investerare och det emitterande

bolaget, vilket minskar underprissättning. Eftersom underprissättning är en indirekt kostnad för

bolaget som börsnoteras tyder detta resultat på att VC-finansiering minskar bolagets kostnad för

att gå publikt.

6.2 Diskussion

6.2.1 Tankar om studiens bidrag
Författarna avser med denna studie att överbrygga det forskningsgap som föreligger avseende

VC-finansiering och dess påverkan på underprissättning vid börsintroduktioner i Norden. Då

detta inte tidigare har undersökts på den nordiska marknaden kan denna studie bidra med
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information som kan vara till nytta för både företag och investerare. Studien visar att

VC-finansierade bolag som börsnoteras tenderar att lämna mindre pengar på bordet än icke

VC-finansierade bolag. Det indikerar att VC-bolagen hjälper sina portföljbolag att ta in mer

kapital när de börsintroduceras. Detta då en lägre underprissättning resulterar i en högre

teckningskurs och därmed ett större initialt belopp som tas in vid börsintroduktionen. Insikten att

VC-finansiering påverkar underprissättningen vid börsintroduktion kan därför vara värdefull för

företag som står inför valet att ta in externt kapital. Eftersom studien visar att icke

VC-finansierade börsintroduktioner har en högre genomsnittlig förstadagsavkastning kan denna

kunskap dessutom resultera i en ökad sannolikhet för hög avkastning på kort sikt. Därmed bidrar

studien till att vägleda investerare att ta välinformerade beslut.

6.2.2 Förbättringsmöjligheter
I syfte att uppnå signifikans och en så bra regressionsmodell som möjligt anser författarna i

efterhand att de tar alla nödvändiga steg för att möta OLS-regressionens antaganden. Trots detta

är OLS-regressionen inte statistiskt signifikant, vilket motiverar vidare diskussion om studiens

kontrollvariabler. Dessa variabler används till stor del i tidigare forskning men har inte tidigare

testats gemensamt i en regression, vilket till viss del kan förklara varför regressionsmodellen inte

är signifikant. Eftersom kontrollvariablerna endast samlas in utifrån vilka som är mest

förekommande i tidigare forskning, tas inte hänsyn till i vilken utsträckning de testas

tillsammans. Därmed kan studien troligtvis uppnå en högre förklaringsgrad och en signifikant

regressionsmodell genom att använda kontrollvariabler som har använts tillsammans i en och

samma regression i tidigare forskning.

Det går även att diskutera huruvida kontrollvariabeln cyklikalitet är relevant i denna studie

eftersom författarna undersöker en tidsperiod där konjunkturen är relativt jämn. Viss tidigare

forskning undersöker tidsperioder med större konjunktursvängningar, varför variabeln

cyklikalitet kan vara mer relevant i dessa fall. Dessutom bör det tas hänsyn till att den mest

förekommande kontrollvariabeln i tidigare forskning, ranking av garant, inte är med i denna

studie. Detta kan förklara ett lågt justerat R2-tal, eftersom det bevisligen är en viktig del i att

förklara underprissättning i tidigare forskning.
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Vidare kan det konstateras att studiens insignifikanta variabler är de som hämtas manuellt, bland

annat hightech-dummyn. För att avgöra om ett bolag är högteknologiskt eller inte utgår

författarna från OECD:s definition av högteknologiska sektorer. Detta resulterar i egna

tolkningar i praktiken, vilket medför viss subjektivitet och påverkar studiens resultat. I efterhand

förstår författarna att det krävs omfattande kunskap om olika branscher för att uppdelningen av

högteknologiska och icke högteknologiska börsintroduktioner ska bli korrekt. Motsatsvis visar

variabeln marknadsvärde, som tas fram direkt från Bloombergs databas, ett signifikant resultat.

Den mänskliga faktorn kan således vara ett skäl till varför modellen, och i förlängning

variablerna, resulterar i en OLS-regression som inte är statistiskt säkerställd.

Det går även att diskutera valet att inkludera alla börslistor i respektive land och hur detta

påverkar studiens slutgiltiga resultat. Detta eftersom underprissättning som fenomen kan skilja

sig åt mellan de mindre börserna och huvudbörsen. Författarna anser dock att på grund av den

begränsade tillgången av börsintroduktioner i Norden bidrar dessa mindre listor med viktig data.

Detta då majoriteten av VC-finansierade börsintroduktioner sker på dessa listor och inte på

respektive lands huvudbörs. I en perfekt värld med obegränsad data är det därför

eftersträvansvärt att avgränsa undersökningen till antingen de mindre börserna eller

huvudbörsen.

6.2.3 Studiens statistiska och ekonomiska värde
Eftersom den slutliga modellen inte är statistisk signifikant, är det inte möjligt att dra slutsatser

om studiens ekonomiska signifikans. I ett hypotetiskt scenario där regressionen är statistiskt

säkerställd, går det dock att spekulera i detta. Eftersom denna studie är enkel att genomföra i

praktiken, och inte bara i teorin, ökar den ekonomiska signifikansen. Studiens ekonomiska värde

kan betraktas som stort för den nordiska marknaden, då denna typ av studie inte har genomförts i

Norden tidigare. I ett globalt perspektiv antas studiens ekonomiska värde vara lägre. Detta då

denna typ av studie redan har genomförts på flertalet marknader samt att studien troligtvis inte

kan tillämpas utanför Norden då underprissättning skiljer sig åt mellan olika marknader. Studiens

ekonomiska signifikans kan dock påverkas av att det inte tas hänsyn till hur stor ägarandel

VC-bolaget har i börsintroduktionen. En börsintroduktion där VC-bolaget äger 5% eller 95%
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torde ha olika stor påverkan på underprissättning. I och med att VC-bolagens ägarandelar i

portföljbolagen ofta är olika kan därför studiens resultat vara svårare att applicera i praktiken.

6.3 Förslag framtida forskning
Under studiens gång framgår det att datamängden i Norden är något begränsad. I framtida

forskning vore det därför önskvärt att undersöka ett större urval för att uppnå högre statistisk

signifikans. Ett alternativ är att studera en längre tidsperiod, vilket är intressant eftersom studien

således berör olika konjunkturer. Detta öppnar upp för djup och nyans då detta enligt tidigare

forskning har tydlig påverkan på underprissättning. När författarna undersöker ett längre

tidsspann leder det dock inte till ett tillräckligt stort urval för att vara av intresse. Ett annat sätt att

öka datamängden är att inkludera olika typer av riskkapitalinvesteringar, såsom Private Equity

och buyouts. Ett större urval möjliggör att de nordiska länderna kan undersökas enskilt och

således kan det jämföras hur VC-bolagens påverkan på underprissättning skiljer sig åt mellan

dem. Detta resulterar troligtvis i tydligare samband mellan underprissättning och de oberoende

variablerna, eftersom de nordiska länderna trots allt är olika på vissa plan.

Då underprissättning har ett starkt samband med långsiktig underprestation enligt tidigare

forskning skulle detta vara intressant att undersöka vidare utifrån ett VC-perspektiv. Eftersom

denna studie visar att VC-finansiering påverkar underprissättning i Norden, är det därför

spännande att se om det även påverkar långsiktig underprestation. Dessutom skulle det vara

intressant att inkludera fler kontrollvariabler relaterade till VC-bolagets närvaro i

börsintroduktionen. Det kan exempelvis handla om VC-bolagets ägarandel, ålder och

marknadsandel. Således blir VC-bolagens påverkan på underprissättning mer konkret, vilket

troligtvis resulterar i värdefull forskning som är enklare att ta till sig. Slutligen skulle det vara av

värde att undersöka om underprissättning skiljer sig åt mellan olika börser och hur VC-bolagen

påverkar detta. Detta mot bakgrund av att en stor del av de VC-finansierade noteringarna sker på

mindre börser.

54



Källförteckning

Abrahamson, M. & De Ridder, A. (2015). Allocation of shares to foreign and domestic investors:

Firm and ownership characteristics in Swedish IPOs, Research in International Business and

Finance, vol. 34, s. 52-65, Tillgänglig online:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0275531914000798

[Hämtad 19 november 2020]

Allen, F. & Faulhaber, G.R. (1989). Signalling by underpricing in the IPO market, Journal of

Financial Economics, vol. 23, no. 2, s. 303-323, Tillgänglig online:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0304405X89900603

[Hämtad 19 november 2020]

Belghitar, Y. & Dixon, R. (2012). Do venture capitalists reduce underpricing and

underperformance of IPOs?, Applied Financial Economics, vol. 22, no. 1, s. 33-44

Hämtad från: LUSEM Library website http://www.lusem.lu.se/library

[Hämtad 19 november 2020]

Bell, E., Bryman, A., & Harley, B. (2019). Business Research Methods, Oxford: Oxford

University Press

Berk, J., DeMarzo, P. (2016). Corporate Finance, London: Pearson Education

Bessler, W. & Seim, M. (2012). The performance of venture-backed IPOs in Europe, Venture

Capital, vol. 14, no. 4, s. 215-239 Hämtad från: LUSEM Library website

http://www.lusem.lu.se/library [Hämtad 19 november 2020]

Bessler, W. & Zimmermann, J. (2012). Growth Strategies of Entrepreneurial Firms after Going

Public: A European Perspective, Midwest Finance Association 2013 Annual Meeting, Tillgänglig

online: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2139998#

[Hämtad 19 november 2020]

Bloomberg. (2020). (Databas, tillgänglig via LINC-labbet)

55

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0275531914000798
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0304405X89900603
http://www.lusem.lu.se/library
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2139998#


Brooks, C. (2014). Introductory Econometrics for Finance, Cambridge: Cambridge University

Press

Cassia, L., Giudici, G., Paleari, S. & Redondi, R. (2004). IPO underpricing in Italy, Applied

Financial Economics, vol. 14, no. 3, s. 179-194, Tillgänglig online:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0960310042000187333?scroll=top&needAccess=

true [Hämtad 20 november 2020]

Chahine, S. (2008). Underpricing versus gross spread: New evidence on the effect of sold shares

at the time of IPOs, Journal of Multinational Financial Management, vol. 18, s. 180-196,

Hämtad från: LUSEM Library website http://www.lusem.lu.se/library

[Hämtad 8 december 2020]

Chahine, S., Filatotchev, I. & Wright, M. (2007). Venture Capitalists, Business Angels, and

Performance of Entrepreneurial IPOs in the UK and France, Journal of Business Finance &

Accounting, vol. 34, no. 3/4, s. 505-528, Hämtad från: LUSEM Library website

http://www.lusem.lu.se/library [Hämtad 8 december 2020]

Chambers, D., Dimson, E. (2009). IPO Underpricing Over The Very Long Run, The Journal of

Finance, Vol 64, no. 3, s. 1407-1443, Tillgänglig online:

https://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=4&sid=f1977190-eb3a-4a9d-8e76-ea0a6ccda57

4%40sessionmgr4007&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#AN=

edsjsr.20488005&db=edsjsr [Hämtad 20 november 2020]

Copenhagen Economics. (2018). The Role of Venture Capital for Economic Growth in the

Nordic Region [pdf], Tillgänglig online:

https://www.svca.se/wp-content/uploads/2019/02/The-Role-of-Venture-Capital-for-Economic-Gr

owth-in-the-Nordic-Region.pdf [Hämtad 10 november 2020]

Engelen, P-J. & van Essen, M. (2010). Underpricing of IPOs: Firm-, issue- and country-specific

characteristics, Journal of Banking & Finance, vol. 34, no. 8, s. 1958-1969, Tillgänglig online:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426610000117

[Hämtad 20 november 2020]

56

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0960310042000187333?scroll=top&needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0960310042000187333?scroll=top&needAccess=true
https://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=4&sid=f1977190-eb3a-4a9d-8e76-ea0a6ccda574%40sessionmgr4007&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#AN=edsjsr.20488005&db=edsjsr
https://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=4&sid=f1977190-eb3a-4a9d-8e76-ea0a6ccda574%40sessionmgr4007&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#AN=edsjsr.20488005&db=edsjsr
https://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=4&sid=f1977190-eb3a-4a9d-8e76-ea0a6ccda574%40sessionmgr4007&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#AN=edsjsr.20488005&db=edsjsr
https://www.svca.se/wp-content/uploads/2019/02/The-Role-of-Venture-Capital-for-Economic-Growth-in-the-Nordic-Region.pdf
https://www.svca.se/wp-content/uploads/2019/02/The-Role-of-Venture-Capital-for-Economic-Growth-in-the-Nordic-Region.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426610000117


Francis, B.B. & Hasan, I. (2001). The Underpricing of Venture and Non Venture Capital IPOS:

An Empirical Investigation, Journal of Financial Services Research, vol. 19, no. 2/3, s. 99-113,

Hämtad från: LUSEM Library website http://www.lusem.lu.se/library

[Hämtad 19 november 2020]

Franzke, S.A. (2004). Underpricing of Venture-Backed and Non Venture-Backed IPOs:

Germany’s Neuer Markt, The Rise and Fall of Europe’s New Stock Markets (Advances in

Financial Economics), vol. 10, s. 201-230, Tillgänglig online:

https://www-emerald-com.ludwig.lub.lu.se/insight/content/doi/10.1016/S1569-3732(04)10009-1/

full/html#loginreload [Hämtad 20 november 2020]

Gompers, P.A. (1996). Grandstanding in the venture capital industry, Journal of Financial

Economics, vol. 42, no. 1, s. 133-156, Tillgänglig online:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0304405X96008744

[Hämtad 19 november 2020]

Ibbotson, R.G., Jaffe, J. (1975). “Hot issue markets”, The Journal of the American Finance

Assoication, vol. 30. no. 4, s. 1027-1042, Tillgänglig online:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1540-6261.1975.tb01019.x

[Hämtad 16 november 2020]

Ibbotson, R.G., Ritter, J.R. & Sindelar, J.L. (1994). The Market’s Problems with the Pricing of

Initial Public Offerings, Journal of Applied Corporate Finance, vol. 7, no. 1, s. 66-74,

Tillgänglig online: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1745-6622.1994.tb00395.x

[Hämtad 19 november 2020]

Japec, L., Ahtiainen, A., Hörngren, J., Lindén, H., Lyberg, L., Nilsson, P. (1997). Minska

bortfallet [pdf], Tillgänglig online:

https://www.scb.se/contentassets/d62df838f1ac40648b3c29f79fa88c7c/minska-bortfallet.pdf

[Hämtad 27 november 2020]

57

https://www-emerald-com.ludwig.lub.lu.se/insight/content/doi/10.1016/S1569-3732(04)10009-1/full/html#loginreload
https://www-emerald-com.ludwig.lub.lu.se/insight/content/doi/10.1016/S1569-3732(04)10009-1/full/html#loginreload
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0304405X96008744
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1540-6261.1975.tb01019.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1745-6622.1994.tb00395.x
https://www.scb.se/contentassets/d62df838f1ac40648b3c29f79fa88c7c/minska-bortfallet.pdf


Lee, P.M. & Wahal, S. (2004). Grandstanding, certification and the underpricing of venture

capital backed IPOs, Journal of Financial Economics, vol. 73, no. 2, s. 375-407, Tillgänglig

online: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304405X04000339

[Hämtad 19 november 2020]

Lin, T.H. & Smith, R.L. (1998). Insider reputation and selling decisions: the unwinding of

venture capital investments during equity IPOs, Journal of Corporate Finance, vol. 4, no. 3,

s. 241-263, Tillgänglig online:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929119998000054#!

[Hämtad 20 november 2020]

Ljungqvist, A. (1999). IPO Underpricing, Wealth Losses and the Curious Role of Venture

Capitalists in the Creation of Public Companies, Department of Economics, working paper,

University of Oxford

Loughran, T. & Ritter, J.R. (2002). Why don’t issuers get upset about leaving money on the

table?, The Review of Financial Studies, vol 15, no. 2. s. 413-443, Tillgänglig online:

https://www.jstor.org/stable/2696783?seq=1#metadata_info_tab_contents

[Hämtad 18 november 2020]

Loughran, T. & Ritter, J.R. (2004). Why Has IPO Underpricing Changed over Time?, Financial

Management, vol. 33, no. 3, s. 5-37, Tillgänglig online:

https://www.jstor.org/stable/3666262?seq=1 [Hämtad 20 november 2020]

Loughran, T., Ritter, J.R. & Rydqvist, K. (1994). Initial Public Offerings: International Insights,

Pacific-Basin Finance Journal, vol. 2, no. 2-3, s. 165-199, Tillgänglig online:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0927538X94900167

[Hämtad 19 november 2020]

Lowry, M. & Schwert, G.W. (2002). IPO Market Cycles: Bubbles or Sequential Learning?, The

Journal of the American Finance Association, vol. 57, no 3, s. 1171-1200, Tillgänglig Online:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1540-6261.00458 [Hämtad 22 november 2020]

58

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304405X04000339
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929119998000054#
https://www.jstor.org/stable/2696783?seq=1#metadata_info_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/3666262?seq=1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0927538X94900167
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1540-6261.00458


Manzi, G. & Tanda, A. (2020). Underpricing of venture backed IPOs: a meta-analysis approach,

Economics of Innovation & New Technology, vol. 29, no. 4, s. 331-348, Tillgänglig online:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10438599.2019.1625154

[Hämtad 19 november 2020]

Megginson, W.L. & Weiss, K.A. (1991). Venture Capitalist Certification in Initial Public

Offerings, The Journal of Finance, vol. 46, no. 3, s. 879-903, Tillgänglig online:

https://www.jstor.org/stable/2328547?seq=1 [Hämtad 19 november 2020]

Pennacchio, L. (2013). The role of venture capital in Italian IPOs, Economics Bulletin, vol. 33,

no. 4, s. 2528-2539, Tillgänglig online:

https://www.researchgate.net/publication/259226599_The_role_of_venture_capital_in_Italian_IP

Os [Hämtad 23 november 2020]

Ritter, J.R. (1991). The Long-Run Performance of Initial Public Offerings, The Journal of

Finance, vol. 46, no. 1, s. 3-27, Tillgänglig online:

https://www.researchgate.net/publication/4992257_The_Long-Run_Performance_of_Initial_Publ

ic_Offerings [Hämtad 9 november 2020]

Ritter, J.R. (1998). Initial Public Offerings, Contemporary Finance Digest, vol. 2, no. 1, s. 5-30,

Tillgänglig online: https://www.researchgate.net/publication/284772074_Initial_public_offerings

[Hämtad 18 november 2020]

Rock, K. (1986). Why new issues are underpriced, Journal of Financial Economics, vol. 15,

no. 1-2, s. 187-212, Tillgänglig online:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0304405X86900541

[Hämtad 23 november 2020]

OECD. (2011). ISIC REV. 3 Technology Intensity Definition [pdf], Tillgänglig online:

https://www.oecd.org/sti/ind/48350231.pdf [Hämtad 30 november 2020]

59

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10438599.2019.1625154
https://www.jstor.org/stable/2328547?seq=1
https://www.researchgate.net/publication/259226599_The_role_of_venture_capital_in_Italian_IPOs
https://www.researchgate.net/publication/259226599_The_role_of_venture_capital_in_Italian_IPOs
https://www.researchgate.net/publication/4992257_The_Long-Run_Performance_of_Initial_Public_Offerings
https://www.researchgate.net/publication/4992257_The_Long-Run_Performance_of_Initial_Public_Offerings
https://www.researchgate.net/publication/284772074_Initial_public_offerings
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0304405X86900541
https://www.oecd.org/sti/ind/48350231.pdf


Sahlman, W.A. (1990). The structure and governance of venture-capital organizations, Journal of

Financial Economics, vol. 27, no. 2, s. 473-521, Tillgänglig online:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0304405X90900658

[Hämtad 19 november 2020]

Samila, S. & Sorenson, O. (2011). Venture Capital Entrepreneurship and Economic Growth,

Journal of Private Equity, vol. 16, no. 2, s. 38-57, Tillgänglig online:

https://www.jstor.org/stable/23015937?seq=1 [Hämtad 21 november 2020]

Spliid, R. (2013). Is Nordic Private Equity Different?, The Review of Economics and Statistics,

vol. 93, no. 1, s. 338-349, Tillgänglig online:

https://research.cbs.dk/en/publications/is-nordic-private-equity-different

[Hämtad 7 december 2020]

Zider, B. (1998). How Venture Capital Works, Harvard Business Review, Tillgänglig online:

https://hbr.org/1998/11/how-venture-capital-works [Hämtad 13 november 2020]

60

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0304405X90900658
https://www.jstor.org/stable/23015937?seq=1
https://research.cbs.dk/en/publications/is-nordic-private-equity-different
https://hbr.org/1998/11/how-venture-capital-works


Appendix

Bilaga 1: White Test otransformerad data

61



Bilaga 2: White Test transformerad data
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Bilaga 3: Ramsey RESET Test otransformerad data
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Bilaga 4: Ramsey RESET Test transformerad data

64



Bilaga 5: Korrelationsmatris transformerad data

Bilaga 6: Jarque Bera test otransformerad data
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Bilaga 7: Jarque Bera test transformerad data
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