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Sammandrag: Syftet med denna avhandling är att undersöka ifall företagen på 

den finländska marknaden erhållit en kortsiktig överstor avkastning på sin 

aktiekurs när de meddelar om inledande av återköp, samt när de första återköpen 

genomförs.  

Materialet är det största som någonsin använts i Finland och består av alla 

meddelanden samt återköpsprogram som genomförts under åren 1998-2013. I 

undersökningen ingår 263 meddelanden samt 211 återköpsprogram. Materialet 

har delats in i händelsefönster och därefter har genomsnittlig överstor avkastning 

(AAR) räknats ut för dag 0 samt kumulativ genomsnittlig överstor avkastning 

(CAAR) för händelsefönstren. Jämförelseindexet är OMXH. 

Resultaten visar att en signifikant överstor avkastning funnits dag 0 både när 

företag meddelar om inledande av återköp samt vid den första återköpsdagen. 

Även händelsefönstren [-20, 20], [-2, 2] samt [1, 10] är alla signifikanta för 

meddelandet. Förutom dag 0 är även händelsefönstret [-2, 2] signifikant för den 

första återköpsdagen. Avhandlingen ger en ökad förståelse över 

återköpsprogrammen som genomförts i Finland och vilka karakteristikor 

programmen med bäst avkastning har haft. 
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1 Inledning 
 
I Finland kan börsbolag använda sig av tre olika metoder för att återköpa sina egna 

aktier. Ett enkelt exempel på hur ett återköp går till är att ett företag har 100 utestående 

aktier och vill återköpa 5 %. De tre alternativen företagen då kan använda sig av för att 

köpa tillbaka i detta fall fem aktier är holländsk auktion, återköp till fast pris samt 

återköp till marknadspris. Denna avhandling kommer främst fokusera på återköp av 

aktier till marknadspris. Dessa har blivit allt vanligare bland finländska företag sedan de 

blev tillåtna i september 1997. Idag står dessa återköp för den klart största delen av de 

totala återköpen och över hälften av finländska börsnoterade bolag har någon gång 

meddelat om eller genomfört återköp på den öppna marknaden. (Justitieministeriet, 

2006) 

 

När företagen återköper aktier till marknadspris avspeglar det sig väldigt positivt på 

aktiekursen när det på kort sikt uppstått överstora avkastningar på flera procentenheter. 

Återköp av aktier till fast pris eller via holländsk auktion ger ännu högre överstora 

avkastningar än återköp på den öppna marknaden, till och med uppemot 10 

procentenheter. (Comment & Jarrell 1991) 

 

Enligt hypotesen om effektiva marknader av Fama (1970) finns det tre former av 

marknadseffektivitet. En svag form, en semistark form samt en stark form. Den svaga 

formen innebär att all historisk information finns reflekterad i aktiepriset, den 

semistarka formen innebär att all historisk information samt all övrig information som 

finns tillgänglig om aktien är reflekterad i aktiepriset. Den starka formen innebär att all 

information, även insider information är reflekterad i aktiepriset.  

 

Det finns ett flertal motiv till varför återköp genomförs. Motiven kan vara bland annat 

att företagen vill förbättra nyckeltal, brist på lönsamma investeringsmöjligheter, 

skattefördelar, förändra kapitalstrukturen, signalering, undervärdering och skydda sig 

själva mot uppköp. En del av dessa motiv är oftare orsaker till återköp än andra men de 

kan alla användas som motiv till varför företaget väljer att återköpa aktier. (Brav et al, 

2005). 
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Ifall den starka formen av marknadseffektivitet håller borde det inte vara möjligt att 

erhålla överstora avkastningar genom återköp av aktier. All information finns redan 

reflekterad i aktiepriset, även insider information samt framtida förväntningar. Denna 

avhandling undersöker återköp på den finländska aktiemarknaden under åren 1998-2013 

för att se ifall överstora avkastningar har uppstått när företagen meddelar om inledande 

av återköp av aktier samt under den första återköpsdagen.  

 

Resultaten visar att överstora avkastningar har genererats. Dag 0 har uppvisat en 

överstor avkastning gentemot OMX Helsinki index på 2,04 % vid meddelandet samt 

1,52 % vid den första återköpsdagen. Det första eller andra återköpsprogrammet 

företaget meddelar om samt genomför påverkar den överstora avkastningen signifikant 

positivt i förhållande till övriga program. 

1.1 Problemområde 

Återköp av aktier på den öppna marknaden blev tillåtet i Finland i september 1997. 

Sedan dess har det blivit allt vanligare att börsbolag återköper sina aktier på den öppna 

marknaden. Idag är detta den överlägset vanligaste återköpsmetoden i Finland. Det finns 

mängder med undersökningar (Vermaelen, 1981), (Karhunen, 2002) som visar att 

återköp av aktier på den öppna marknaden ger en överstor avkastning runt de dagar 

företagen meddelar om inledande av ett återköpsprogram samt under den första 

återköpsdagen. 

 

Ifall hypotesen om effektiva marknader (Fama 1970) i dess starka form stämmer skulle 

dessa överstora avkastningar inte vara möjliga på grund av att all information finns 

reflekterad i aktiepriset. Trots detta har flertalet undersökningar visat det motsatta. På 

den finländska marknaden har inga undersökningar genomförts under en såhär lång 

tidsperiod och denna avhandling kommer därmed undersöka ifall överstora avkastningar 

även har existerat på den finländska marknaden eller om hypotesen om effektiva 

marknader håller. 

 

 
 



 

 

3 

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna avhandling är att undersöka ifall företagen på den finländska 

marknaden erhållit en kortsiktig överstor avkastning på aktiekursen när de meddelar om 

inledande av återköp samt när det första återköpet genomförs. Även delundersökningar 

kommer genomföras på materialet för att se ifall avkastningarna skiljer sig åt beroende 

på återköpsprogram. 

 

1.3 Omfattning 
 
Denna avhandling inkluderar alla återköpsprogram på den öppna marknaden i Finland 

under åren 1998-2013. Börsindexet som undersöks är OMX Helsinki. Perioden är 

således 16 år och kommer även att delas upp i två delperioder. En period från 1998-

2005 samt en period mellan 2006-2013. År 2005 trädde en lagändring i kraft som gjorde 

det möjligt att återköpa 10 % av utestående aktier när gränsen tidigare var 5 %. Därmed 

går det att se ifall lagändringen har haft någon betydelse för resultaten. Totalt 262 

meddelanden samt 211 återköpsprogram kommer att undersökas. På grund av bristfällig 

data har 31 meddelanden samt 27 återköpsprogram inte inkluderats i undersökningen. 

Materialet för undersökningen kommer innefatta dagsavkastningar för OMXH samt 

respektive börsbolag som meddelat om återköp. Meddelanden om återköpen tas från 

börsbolagens börsmeddelanden. Över 10000 återköpsdagar har samlats in manuellt via 

företagens börsmeddelanden 

 

1.4 Disposition 
 
Avhandlingen inleds med en beskrivning av utdelningsmetoder företag kan använda sig 

av, en genomgång av hypotesen om effektiva marknader samt hur de tre olika typerna 

av återköp går till. Det tredje kapitlet fungerar som teorikapitel där motiv till återköp 

presenteras. Det fjärde kapitlet behandlar gamla undersökningar om återköp på den 

öppna marknaden. Det femte kapitlet blir början på studiens empiriska del där 

metodiken presenteras i kapitel fem och datamaterialet samt den deskriptiva statistiken i 

kapitel sex. I kapitel sju redogörs för de empiriska resultaten. Det sjunde kapitlet inleds 

med en sammanfattning, sedan diskuteras resultaten samt ges förslag på vidare 

forskning inom området. 
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2 Utdelningsmetoder 
 
 
Detta kapitel inleds med en genomgång av effektiva marknader. Därefter tas de olika 

utdelningsmetoderna upp. Dessa är dividendutdelning samt återköp av aktier. Därefter 

presenteras de tre olika alternativen företag kan använda sig av när de återköper aktier, 

återköp till fast pris, holländsk auktion samt återköp av aktier till marknadspris. Återköp 

av aktier till marknadspris behandlas mest grundligt och förutom att förklara hur dessa 

återköp går till tas återköpsförfarandet upp samt risker med återköp av aktier på den 

öppna marknaden. 

2.1 Hypotesen om effektiva marknader 

 

Hypotesen om den effektiva marknaden definierades år 1970 av Eugene F. Fama som 

att all känd information reflekteras i aktiens pris och därmed går det inte att systematiskt 

få en större riskjusterad avkastning än marknaden i genomsnitt. Hypotesen om effektiva 

marknader kan delas upp i tre olika kategorier, en stark, en semistark och en svag. 

(Fama 1970)  

 

Den svaga formen innebär att aktiepriset avspeglar all historisk data som finns att tillgå, 

men den avspeglar inte all den information som finns tillgänglig eller insider 

information. Ifall man har den tillgängliga informationen för allmänheten och även 

insideinformation går det alltså att göra ett bättre resultat än marknaden i fråga om 

avkastning. Den semistarka formen innebär att aktiepriset reflekterar all den historiska 

informationen samt all övrig allmän information som finns tillgänglig om aktien.  

 

Den starka formen av marknadseffektivitet innebär att aktiens pris avspeglar all den 

historiska informationen som finns tillgänglig om aktien, all information som finns 

allmänt tillgänglig i dagsläget och även all insider information. Om aktiepriset avspeglar 

allt detta gäller hypotesen om effektiva marknader till fullo och det går alltså inte att få 

en bättre riskjusterad avkastning än marknaden i genomsnitt. 

 

Det finns dock ett flertal anomalier som bryter mot hypotesen om effektiva marknader. 

Anomalier kan endast existera ifall det sker avvikelser från hypotesen om effektiva 
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marknader eftersom en anomali endast kan existera ifall det sker avvikelser från denna. 

(Agrawal & Tandon 1994) Anomalierna delas upp i säsongsanomalier samt 

fundamentala anomalier. För några decennier sedan fanns det betydligt fler och starkare 

anomalier än i dagsläget på grund av att marknaderna har blivit mer och mer effektiva. 

 

Exempel på säsongsanomalier är veckodagseffekten samt januarieffekten. 

Veckodagseffekten innebär att minst en veckodag ger en signifikant avvikande 

avkastning från övriga veckodagar. Det finns ett flertal studier som stöder denna 

hypotes, bland annat French (1980) som studerade dagliga avkastningar på Standard and 

Poor 500 indexet under åren 1953-1977. Hans resultat visade att måndagar har uppvisat 

en signifikant negativ avkastning under alla delperioder. Januarieffekten innebär att 

januari skulle ge en signifikant bättre avkastning än övriga månader. Januarieffekten har 

undersökts av bland annat Wachtel (1942). 

 

Fundamentala anomalier har att göra med till exempel företagsspecifika faktorer. Banz 

(1981) kunde visa att små företag ger en bättre avkastning än stora företag även med 

beaktande för den extra risken hos små företag. Även företag med lägre P/E-tal har visat 

sig ge bättre avkastning än andra företag. Detta kunde Basu (1977) intyga genom att 

visa att företag med låga P/E-tal ger en högre avkastning än övriga företag under hela 

tidsperioden 1957-1971. 

 

Ifall hypotesen om effektiva marknader i dess starka form stämmer borde det inte vara 

möjligt med signalering i form av till exempel höjd dividendutdelning för att visa att de 

framtida vinsterna förväntas öka eller återköpa aktier för att signalera att aktien är 

undervärderad. Allt detta borde redan vara inkluderat i det nuvarande aktiepriset enligt 

hypotesen om effektiva marknader. 

 

2.2 Dividendutdelning 
 

Företag använder sig av dividendutdelning för att dela ut vinst åt aktieägare som äger 

aktier i företaget. I Finland baserar sig dividendutdelningen på det senast fastställda 

bokslutet för företaget. Styrelsen föreslår storleken på dividenden och därefter röstar 

bolagsstämman om ifall de accepterar eller förkastar förslaget. Ifall bolagsstämman inte 
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accepterar dividenden måste styrelsen föreslå en ny dividend som tas upp till behandling 

på en extra bolagsstämma. När dividenden accepteras skall beloppet samt vilka medel 

som används vid utdelningen framgå. Bolagsstämman beslutar även vilket datum 

dividenden delas ut. Alla registrerade aktieägare på avstämningsdagen, som kan vara 

tidigast tre dagar efter bolagsstämman, har rätt till dividend. (ABL, 624/2006) 

 

En känd undersökning av Modigliani och Miller (1961), som brukar presenteras som en 

av grundteorierna om företagets kapitalstruktur, visar att i en perfekt marknad utan 

skatter, asymmetrisk information samt kapitalkostnader är företagets värde oförändrat 

oberoende av dess finansiering. Därmed påverkar inte heller storleken på dividenden 

företagets värde eftersom en högre dividend leder till att nytt kapital tas in i företaget för 

att klara av investeringarna. Detta leder till att företaget blir mera skuldbelagt men det 

påverkar inte värdet för aktieägarna. 

 

Lintner (1956)  intervjuade 28 företagsledare inom amerikanska företag angående deras 

syn på dividendpolitiken. Han formade sedan en teoretisk modell om företagets 

dividendbeteende. Några intressanta svar som Lintner fick från sin undersökning var 

bland annat att företagsledarna endast ville höja sin dividendnivå då förändringen i 

dividendnivån var önskvärd från aktieägarna samt att den höjda dividendnivån skulle 

kunna hållas på en konstant högre nivå. 

 

Företagsledarna ansåg även att aktieägare föredrar en stabil dividendnivå istället för en 

höjning och sänkning från år till år beroende på resultatet. Istället ville aktieägarna få ett 

premium i form av stigande aktiekurser. Cheferna ansåg att den främsta orsaken till att 

aktieägarna vill ha en ändring av dividendnivån var en höjning i nettoresultatet. 

 

Av de intervjuade företagen hade två tredjedelar långsiktiga utdelningsmål. Detta 

innebar att även om resultaten var sämre kunde dividenden höjas eftersom tidigare år 

med bra resultat ännu inte fanns reflekterade i dividenden. Företagen höll hårt fast vid 

sin dividendpolitik. Även under år när det uppstod stora investeringsmöjligheter valde 

företagen att betala dividend och istället finansiera investeringarna med externt kapital. 
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Dividender kan även användas som signalering mellan ledningen och aktieägare när det 

förekommer asymmetrisk information dem emellan. Detta kunde Lintner (1956) visa 

eftersom företagen endast höjer dividendutdelningen när de tror att de långsiktigt kan 

hålla den på samma nivå.  

 

Även Miller och Rock (1985) anser samma sak som Lintner. När företagen höjer 

dividenden kan det vara ett tecken på högre framtida vinster. Detta leder till högre 

aktiekurser för företaget även om de tvingas skära ner på investeringar i och med högre 

utbetalning. Ifall företaget höjer dividenden endast för att förbättra sin nuvarande 

aktiekurs kan detta leda till kortsiktiga ökningar. Ifall dividendhöjningen inte sker på 

grund av att företaget kan generera högre vinster kommer aktiekursen småningom 

justeras ner till sin rätta nivå när investerare märker att vinsterna inte ökar. 

 

Benartzi, Michaely och Thaler (1997) undersökte vad dividenden egentligen signalerar. 

De fann en stark korrelation mellan dividendförändringar och resultat. Företag som 

höjer dividenden erhåller en överstor avkastning medan företag som sänker dividenden 

lider av en negativ avkastning vid tillkännagivandet. De kunde även visa att företag som 

höjer dividenden har en långsiktig överstor avkastning tre år framöver från 

tillkännagivandet om höjd dividend. De kunde dock inte hitta något samband mellan 

höjda dividender och höjda resultat i framtiden utan antog att dividendhöjningen 

återspeglar sig på tidigare händelser. 
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Figur 1 Totala dividender åren 2000-2013 

 

I figur 1 presenteras totala dividendutdelningar i Finland under åren 2000-2013. I 

Finland har den totala dividendutdelningen legat kring 6 miljarder euro från år 2000-

2004. Före finanskrisen år 2008 nådde dividendutdelningen sin hittills högsta topp när 

det år 2007 samt 2008 delades ut dividender för totalt 12 miljarder euro. Därefter 

skedde en drastisk minskning. Från år 2009 har dividendutdelningen varit kring 8 

miljarder euro per år. 

2.3 Återköp av aktier till ett fast pris 
 
Ifall företaget återköper aktier till ett fast pris ger de aktieägarna möjlighet att sälja sina 

aktier till ett förutbestämt pris som överstiger marknadspriset. En stor fördel med 

återköp av aktier till fast pris jämfört med en holländsk auktion eller återköp av aktier 

till marknadspris är att företaget under kort tid kan köpa en stor del av de utestående 

aktierna.  (Råsbrant, 2013) 

 

Nedan ett exempel på hur företaget återköper sina aktier till fast pris.  Ifall företaget vill 

återköpa 5 procent av sina utestående aktier och företaget har 1000 aktier, så skulle i 

sådana fall 50 försäljningsrätter utfärdas till aktieägare. Dessa försäljningsrätter ger ett 

finansiellt mervärde åt aktieägarna. De kan antingen välja att sälja sina aktier åt 

företaget till det förutbestämda priset som är flera procent högre än marknadspriset, 
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eller sälja sina försäljningsrätter på den öppna marknaden, vilket också det ger dem en 

bra avkastning. Det är inte tillåtet att rikta in sig till ett fåtal aktieägare utan erbjudandet 

måste vara tillgängligt för alla som äger aktier i företaget eller aktieserien som köps 

tillbaka. (Comment & Jarrell, 1991) 

 

Comment och Jarrell (1991) undersökte varför återköp till fast pris fungerar bättre än 

holländsk auktion när företaget är undervärderat. De kom fram till att företagets ledare 

har en mer aktiv roll när det är fråga om återköp till fast pris än vid en holländsk auktion 

där företaget är mera beroende av utomstående krafter. Comment och Jarrell kunde även 

visa att när företag meddelar om återköp av aktier till fast pris ger det en överstor 

avkastning på 11 % medan motsvarande siffra för en holländsk auktion är strax under 8 

%. Den överstora avkastningen för återköp till marknadspris var endast strax under 2 %.  

2.4 Holländsk auktion 
 
Den andra återköpsmetoden företag kan använda sig av är den holländska auktionen. 

Metoden kom till år 1981 och innebär att företaget bestämmer hur många aktier de vill 

återköpa inom olika prisintervall. Företaget låter sedan aktieägarna välja till vilket pris 

och hur många aktier de skulle vara redo att sälja. Därefter samlar företaget in 

information från aktieägarna och rangordnar det enligt pris. Företaget väljer sedan att 

återköpa det antal aktier som krävs för att nå upp till antalet aktier som företaget 

meddelat att de skulle återköpa. Företaget köper således upp de billigaste aktierna först. 

(Comment & Jarrell, 1991) 

 

Erwin och Miller (2001) har kunnat visa att speciellt när företaget riskerar bli uppköpta 

har den holländska auktionen visat sig fungera betydligt bättre än återköp av aktier till 

fast pris. Två andra faktorer som i stor grad bidrar till att företag återköper aktier genom 

en holländsk auktion är ifall de har ett högt Tobin Q värde samt mycket lågt internt 

ägande. De kunde också visa att företag som använder sig av en holländsk auktion 

verkligen löper mindre risk att bli uppköpta. 

 

Person (1994) gjorde en undersökning där han jämförde återköp av aktier till ett fast pris 

gentemot den holländska auktionen och kunde även han påvisa att den holländska 
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auktionen fungerar bättre ifall företaget riskerar bli uppköpta medan återköp av aktier 

till ett fast pris är en bättre lösning ifall företaget är undervärderat. Person gav även 

förslag till en modell som kunde visa i vilket fall företaget skulle välja att återköpa 

aktier till ett fast pris eller genom en holländsk auktion. 

 

2.5 Återköp av aktier på den öppna marknaden 
 

Den vanligaste formen av återköp är återköp på den öppna marknaden. Denna metod 

innebär att företagen återköper sina egna aktier till marknadspris, vilket är en process 

som kan ta väldigt lång tid att genomföra. Vanligtvis genomförs inte dessa köp av 

företaget själva utan av aktiemäklare. Detta gör att vanliga aktieägare sällan vet ifall de 

säljer aktier åt företaget om företaget samtidigt håller på att återköpa. Att återköpa aktier 

på marknaden är väldigt flexibelt eftersom företaget själva kan välja hur länge de ska 

återköpa aktier samt till vilka volymer. Det finns dock en del restriktioner på hur 

mycket företaget får återköpa under en dag, till vilket pris och hur lång perioden får 

vara. Bland annat får maxlängden för ett återköpsprogram inte överstiga ett år 

(NASDAQ OMX Helsinki 2013) 

 

Andriosopoulos och Hoque (2013) analyserade vilka företagsfaktorer som gör att 

företag återköper aktier via den öppna marknaden. De studerade tre europeiska länder, 

Frankrike, Storbritannien och Tyskland. De kom fram till att de drivande faktorerna för 

återköp är stora företag med ett brett ägande. De kom även fram till att företag använde 

återköp på den öppna marknaden som ett komplement till dividender och inte endast 

som ersättning till dividender. 

 

Cook, Krigman och Leach (2004) undersökte hur ett typiskt återköpsprogram såg ut 

genom att se på 64 olika återköpsprogram under åren 1993 och 1994. Av de undersökta 

återköpsprogrammen gjordes 41 vid NASDAQ och resterande 23 vid NYSE. Resultatet 

blev att det är svårt att definiera ett typiskt återköpsprogram. Några slutsatser som 

författarna kom fram till var att företagen ser mycket på priset och volymen för aktien 

under handelsdagen. De använder sig även av riktmärken för att bestämma vilken dag 
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som är en bra återköpsdag. Företagen verkar även avstå från återköp av aktier under de 

första dagarna efter ett meddelande om inledande av återköpsprogram. 

 

De kom även fram till att återköpsprogrammen varierar stort mellan företagen. Det 

kortaste programmet tog en dag medan det längsta programmet höll på i 357 dagar 

varav 268 av dessa var återköpsdagar. De flesta företagen valde att återköpa efter 

prisfall på aktien. De kunde också visa att marknadslikviditeten ökade med minskade 

köp- och säljspridningar under de dagar som företagen återköpte, i motsats till då de inte 

återköpte under programtiden. 

 

I september 1997 blev det tillåtet att återköpa aktier på den öppna marknaden för 

finländska börsbolag. Fram till detta var endast återköp till fast pris tillåtet. Från 1998-

2004 var det tillåtet att återköpa 5 % av totala antalet utestående aktier, men sedan en 

lagändring trädde i kraft år 2005 blev det tillåtet för företag att återköpa 10 % av 

aktierna. (Justitieministeriet, 2006) 

 

Det har även skett ändringar i hur dividender beskattas under tidsperioden för denna 

avhandling. Från och med 2005 blev dividender dubbelbeskattade då både företagen 

samt mottagaren tvingades betala skatt på dividenden. Efter detta har skattesatsen för 

dividendinkomst ändrats flertalet gånger och i slutet av år 2013 var 70 % kapitalinkomst 

medan 30 % var skattefri inkomst av offentligt noterade bolags utbetalada dividend. Vid 

slutet av år 2013 var kapitalskattesatsen 30 % för kapitalinkomster som understiger 

50000 euro medan den överstigande delen beskattas med 32 %. (Inkomstskattelag 

14.12.2012/774) De olika skattesatserna har betydelse för vilket alternativ av 

dividendutdelning samt återköp som är mera attraktivt ur investerarens synvinkel. 
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Processen för hur finländska företag går till väga när de ska återköpa aktier på den 

öppna marknaden går till på följande vis:  

 

2. Bolagsstämman 
godkännande

3. Meddelande om inledande 
av återköp

1.Styrelsens förslag

4. Alla återköpsdagar

 

Figur 2 Återköpsprocessen 

 

 

1.  Styrelsen ger en förfrågan till bolagsstämman om att få återköpa ett visst antal 

av företagets utestående aktier. Det finns inget minimikrav för hur många aktier 

som måste återköpas men maxgränsen är 10 % av företagets utestående aktier. 

 

2. På bolagsstämman accepterar eller förkastas styrelsens förslag. På 

bolagsstämman kan också bestämmas att en större eller mindre andel av 

styrelsens föreslagna mängd får återköpas. På bolagsstämman måste också anges 

orsaker till varför återköpen genomförs. 

 
3. Ifall bolagsstämman accepterar styrelsens förfrågan är det styrelsen som besluter 

när företaget inleder återköpen. De skall även meddela åt marknaden hur stor del 

av aktierna som återköps senast en vecka före den första återköpsdagen. Om 

företaget har fått lov att återköpa 10 % av utestående aktier är det inte ovanligt 

att företaget återköper en mindre andel, det finns ingen minimigräns. 
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4. När återköpen sedan inleds måste företaget efter varje återköpsdag meddela hur 

många aktier som återköps, aktiernas övre- undre- samt medelpris samt aktiernas 

totala köpesumma. Företaget måste även kontinuerligt meddela hur många aktier 

de totalt har återköpt. (NASDAQ OMX Helsinki 2013) 

 

 

Det finns ett flertal regler om hur företaget skall gå tillväga på marknaden, allt för att 

göra det så rättvist som möjligt för övriga aktieägare och för att inte påverka handeln 

med företagets aktie i alltför hög grad. Företag får endast tillåtelse att köpa aktier under 

en ettårsperiod per återköpsprogram men det är heller inte tillåtet att återköpa aktierna i 

alltför snabb takt.  Därefter måste de igen söka och få tillåtelse av bolagsstämman för att 

inleda ett nytt återköpsprogram. Personer med insider information om företaget är 

förbjudna att handla med företagets aktier under perioden när återköpen pågår.  

Företaget får under en återköpsdag inte handla för mer än 50 % av den genomsnittliga 

handelsvolymen för aktien under den senaste fyra veckors perioden. De måste också ta i 

beaktande övriga aktieägares likabehandling. (NASDAQ OMX Helsinki 2013) 

 

2.6 Risker och manipulering med återköp av aktier 

 

När företag meddelar om återköp händer det i många fall att företaget aldrig återköper 

aktierna. I vissa fall kan detta handla om manipulering av aktiekurserna eftersom 

företagets aktiekurs påverkas i positiv riktning efter ett meddelande om inledande av 

återköp. Risker som uppstår vid återköp av aktier är bland annat insiderhandel. 

Företagsledningen vet betydligt mer än aktieägarna om företagets finansiella ställning 

och kan således utnyttja denna information ifall företaget återköper aktier. 

Kracher och Johnson (1997) undersökte vilka falska signaler företagen ger när de 

beslutar om återköp. Efter kraschen på aktiemarknaden år 1977 fanns det ett flertal 

företag som meddelade att de tänkte börja återköpa aktier trots att de inte hade några 

som helst intentioner på att återköpa. Företag är inte tvingade att börja återköpa aktier 

trots att de har meddelat om detta. Kracher och Johnson anser att det borde vara olagligt 

att meddela om inledande av återköp när företagen inte har intentioner på att göra det, 
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utan endast vill manipulera aktiekursen. Denna metod ger bra resultat på kort sikt men i 

slutändan leder det till sänkt förtroende bland investerarna. 

Ginglinger och L´her (2006) undersökte återköp av aktier på den franska marknaden 

och fann precis som i de flesta undersökningar en överstor avkastning när företaget 

meddelade om inledande av återköp. Dock fann de endast denna överstora avkastning 

bland företag som löpte låg risk för att bli uppköpta samt bland företag där risken för att 

endast små aktieägare skulle sälja sina aktier var liten. Ifall de små aktieägarna säljer 

sina aktier omfördelas aktierna till endast större aktieägare vilket kan leda till en 

konflikt mellan majoritets- samt minoritetsägare. En större andel majoritetsägare kan 

innebära att minoritetsägarna har svårt att få sin röst hörd vilket kan leda till stora 

problem för företaget. 

Insiderhandel kan vara ett stort problem när företaget beslutar om återköp. Eftersom 

insiders vet att aktiekursen ofta stiger under dagen företaget meddelar om att inleda 

återköp kan de utnyttja detta och erhålla stora vinster. I Finland finns en av de hårdaste 

lagarna mot insiderhandel vilket gör handeln relativt säker. Personer med 

insiderinformation har ett ”stängt fönster” vilket innebär att de inte får handla med 

aktier under en tidsperiod när företaget återköper aktier eller när företaget 

resultatrapporterar. När insiders får tillstånd att handla med aktierna igen måste 

företaget rapportera varje gång det sker en försäljning eller inköp av aktier från en 

insider. Det måste även finnas ett register på alla personer i företaget som kan bedriva 

insiderhandel. (Värdepappersmarknadslag 14.12.2012/746) 

Karhunen (2002) ansåg att meddelande om ett återköpsprogram kan göras utan någon 

extra kostnad för företaget. Därför kan företag sända ut dessa meddelanden trots att de 

inte har några som helst intentioner att genomföra återköpen. Återkommande 

meddelanden om återköp är associerade med ett lägre antal faktiska återköp bland 

företag. 

Ikenberry och Vermaelen (1996) ansåg att det finns tre orsaker till varför alla företag 

inte återköper aktier. Den första är att företagsledarna inte klarar av att se om företaget 

är undervärderat när de kunde återköpa aktier på grund av undervärdering. Den andra 

orsaken är att företaget skall vara finansiellt stabilt och kunna genomföra ett återköp. 
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Den tredje orsaken är att företaget på grund av dess finansiella ställning inte kan 

genomföra ett tillräckligt stort återköpsprogram som inte drunknar i den dagliga 

handeln. 
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3 Motiv till återköp 
 

Detta kapitel tar upp vilka motiv det finns för att återköpa aktier. Tidigare forskning har 

visat på mängder av olika motiv men det finns några som är vanligare än andra. Några 

av de vanligaste motiven till varför företagen väljer att återköpa aktier finns presenterat 

i figur 3. Dessa motiv är bland annat signalering till aktieägarna att företaget är 

undervärderat, skydd mot uppköp, förbättra kapitalstrukturen eller förbättra nyckeltal 

såsom Earnings per Share (EPS).  

 

Figur 3 Orsaker till återköp 
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Undervärdering 
 
Ifall företaget anser att deras aktie är undervärderad är återköp av aktier en god 

investering. Grullon och Ikenberry (2001) undersökte ifall orsaken till varför ledningen 

återköper aktier skulle vara på grund av att aktien enligt dem är undervärderad. 

Eftersom ledningen har mest information om företaget och industrin i sin helhet, skulle 

ledningen vara mest lämpad att se ifall aktien är undervärderad.  

 

Grullon och Ikenberry drog slutsatsen att företag återköper aktier när de anser att aktien 

är undervärderad. Dock är detta inte den enda orsaken till återköp. De drog också 

slutsatsen att marknaden undervärderar meddelande om återköp av aktier en aning på 

grund av skepticism. En orsak till detta är att företagsledningen som känner till 

branschen bra vet om när företaget har goda framtidsutsikter men de har svårt att 

förmedla dessa nyheter till investerare.  

 

Ikenberry et al. (1995) undersökte över 4000 återköpsprogram under perioden 1980-

1990 och kom fram till att den fyraåriga överstora avkastningen var 12,1 %. De drog 

också slutsatsen att företag med ett lågt fundamentalt värde med större sannolikhet 

återköper aktier på grund av att deras aktie anses vara undervärderad. Dessa företag 

hade också en fyraårig överstor avkastning på 45,3 % vilket kan vara ett tecken på att 

deras aktier verkligen var undervärderade. 

 

Brav et al. (2005) intervjuade 384 ekonomichefer där de bland annat frågade om orsaker 

till varför företaget valde att återköpa aktier. Av intervjuerna kom det fram att 

företagsledningen med större sannolikhet börjar återköpa aktier ifall de anser att deras 

aktie är undervärderad och 86,4 % anser att undervärdering är en viktig eller väldigt 

viktig faktor till varför företaget återköper aktier. 

 

Förändring i kapitalstrukturen 
 
Ett företags kapitalstruktur definieras som hur mycket tillgångar och skulder företaget 

har. En förändring i kapitalstrukturen kan göras genom återköp för att hitta den optimala 

skuldsättningsgraden. Återköp av aktier minskar på det egna kapitalet och ökar således 

på skuldsättningsgraden. Därmed kan ett återköpa av aktier genomföras ifall företagets 
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skuldsättningsgrad är lägre än målskuldsättningsgraden. Av de 384 ekonomicheferna 

som Brev et al. (2005) intervjuade svarade 28,4 % att en förändring i kapitalstrukturen 

genom återköp av aktier var en viktig eller väldigt viktig faktor. 

 

Dittmar (2000) undersökte ifall företag återköper aktier för att söka sig mot sin optimala 

skuldsättningsgrad under tidsperioden 1977-1996. Varje år gjordes en skild 

regressionsmodell där koefficienterna samt interceptet gavs tillåtelse att variera. 

Resultatet var att företag med en skuldsättningsgrad under den optimala återköpte aktier 

för att närma sig en optimal skuldsättningsgrad. 

 
Skydd mot uppköp 
 
Ifall företaget ser en ökad efterfrågan på deras aktier, vilket kan tolkas som risk för att 

bli uppköpta, kan företaget skydda sig genom återköp av aktier. Bagwell (1991) 

lyckades visa att återköp av aktier leder till att aktieägare som med störst sannolikhet 

skulle sälja sina aktier vid ett eventuellt uppköp nu säljer dem åt företaget istället. Detta 

ställer till med svårigheter för uppköparen eftersom de aktieägare som med störst 

sannolikhet skulle sälja sina aktier vid ett eventuellt uppköp nu är eliminerade. Ett 

meddelande om återköp av aktier leder även till höjt aktiepris vilket innebär dyrare pris 

för en eventuell uppköpare. (Ikenberry et al. 1995) 

 

Erwin och Miller (2001) har kunnat visa att framförallt när företag riskerar bli uppköpta, 

har den holländska auktionen fungerat betydligt bättre än återköp av aktier till fast pris 

eller via den öppna marknaden. De påvisade även att de företag som verkligen känner 

sig oroliga för att bli uppköpta återköper aktier. Även Persons (1994) kunde påvisa 

samma sak som Erwin och Miller, företag som löper risk att bli uppköpta kan använda 

återköp för att skydda sig och den holländska auktionen är den återköpsmetod som 

fungerar bäst. 
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Skattefördelar  
 
En vanlig orsak till varför företag väljer att återköpa aktier istället för 

dividendutbetalning kan vara på grund av skattefördelarna med återköp. Fördelen med 

återköp av aktier är att de ofta är beskattade på ett förmånligare vis än dividender, 

speciellt för utländska aktieägare (Liljeblom & Pasternack, 2006). Trots att de är 

beskattade på samma vis är återköp av aktier ändå förmånligare eftersom investeraren 

då själv kan välja när han beskattas. Ifall företaget betalar ut dividenden kan 

investeraren inte påverka när han erhåller den. 

 

Liljeblom och Pasternack undersökte den finländska marknaden under perioden 1997-

2001 för att se varför företag väljer att återköpa aktier eller betala ut dividend. De fann 

ett starkt stöd för att speciellt stora företag med utländskt ägande valde återköp av 

aktier. Detta på grund av att utländska aktieägare bestraffades beskattningsmässig 

betydligt hårdare av utdelningar än finländska investerare. 

 

Lie och Lie (1999) undersöka en rad företag från USA och kunde visa att ledningen ser 

till sina aktieägare och i flera fall handlar enligt aktieägarnas eget bästa. Om 

skattesatsen blir lägre för aktieägarna ifall företaget återköper aktier istället för att betala 

ut dividend finns det en stor möjlighet att företaget väljer att återköpa aktier. Brav et al. 

(2005) kunde i sin undersökning visa att 41,8 % av ekonomicheferna anser att ifall det 

finns skattefördelar med återköp av aktier gentemot dividender så är detta en viktig eller 

väldigt viktig faktor i företagets beslut om återköp.  

 

Förbättra nyckeltal 
 
Nyckeltal är en väldigt central del i företagets värdering på aktiemarknaden. Stora 

nedgångar i nyckeltal kan påverka företagets aktiekurs i negativ bemärkelse. Återköp av 

aktier kan leda till att företag vars finansiella ställning försämrats ändå kan lyckas hålla 

en del nyckeltal på samma nivå eller till och med förbättra. Ett av dessa nyckeltal är 

Earnings per Share. (Grullon & Ikenberry, 2000) 

 

Ifall företaget har 100 utestående aktier och gör en vinst på 100 euro har man en 

Earnings per Share (EPS) på 1. Ifall vinsten till följande räkenskapsperiod minskar till 
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98 euro innebär det en sänkning i EPS. Detta kan rådas bot på genom att återköpa 5 % 

av utestående aktier och sedan makulera dem. Efter att återköpen genomförts och 

aktierna makulerats finns endast 95 aktier kvar och EPS kommer nu att vara 98/95= 

1,03. EPS har således ökat trots att vinsten minskat. Detta kan med andra ord lura 

investerare att investera i aktien ifall de endast ser på nyckeltalen. 

 

Grullon och Ikenberry nämner även att återköp endast är en bra metod för företaget ifall 

de har ett stort överskott av likvida medel och det inte finns andra lönsamma 

investeringar företaget kan göra som ger ett NPV > 0. Ifall företaget kan göra lönsamma 

investeringar är återköp av aktier inte ett bra alternativ. Andra nyckeltal som förbättras 

efter återköp är bland annat avkastning på totalt kapital samt avkastningen på eget 

kapital. Detta på grund av att företagets totala tillgångar minskar och även det egna 

kapitalet minskar. 

 

I Brav et al. (2005) undersökning svarade 76 % av alla ekonomichefer att en förbättring 

av nyckeltal med hjälp av återköp var viktigt eller mycket viktigt för företaget. En orsak 

till den höga procenten kan också vara att dessa nyckeltal kan finnas med bland 

kriterierna i ledningens kompensationsprogram. Att då återköpa aktier kan fungera som 

en utbetalning till ledningen utan att äventyra aktiernas nyckeltalsvärden.  

 

Fenn och Liang (2000) ansåg att förändringar i nyckeltalen var en av de främsta 

orsakerna till varför en stor del av företagen har börjat återköpa aktier istället för att 

endast betala ut dividend. De kunde även visa att företag med bonusprogram för 

ledningen återköpte aktier oftare än andra företag. 

 

Brist på investeringsmöjligheter 
 
En annan orsak till varför företag väljer att återköpa aktier kan vara på grund av brist på 

positiva investeringsmöjligheter. I sådana fall kan det vara en bra idé att överföra kapital 

till aktieägarna genom återköp av aktier. 

 

Baker et al. (2003) anser att företag som inte har positiva investeringsmöjligheter 

återköper aktier för att överföra pengar till de aktieägare som kan göra positiva 



 

 

21 

investeringar. Därmed reduceras även verksamhetskostnaderna för de olönsamma 

projekt som företaget skulle ta på sig, vilket innebär en värdestegring för företaget. 

Detta är någonting marknaden reagerat positivt på. En annan karakteristika för företag 

med dåliga investeringsmöjligheter som återköper aktier är att de har en stor kassa eller 

ett stabilt kassaflöde. 

 

Baker et al. (2003) studie genomfördes genom att intervjua 194 ekonomichefer under 

åren 1998-1999. Återköpen fungerar således på det viset att det allokerar pengar från 

företag i en nedåtgående trend till företag som har investeringsmöjligheter och kan 

växa. I en artikel av Nohel och Tarhan (1998) ges stöd åt denna hypotes av Baker et al. 

eftersom företag som återköpt aktier minskar på sina totala tillgångar. 

 

Återköp av aktier kan också vara en möjlighet för ledningen att förmedla kapital till 

aktieägarna. När det inte finns lönsamma projekt att satsa på kan ledningen istället för 

att satsa på olönsamma projekt återköpa aktier och således frigöra kapital till 

aktieägarna. Företag som återköper aktier gynnar således inte bara sig själva utan även 

ägarna. (Stern, 2001) 

 

Kompensationsprogram 
 
Företag kan kompensera anställda eller ledningen som äger aktier genom antingen 

dividender, ge ut nya aktier eller återköpa aktier. Ett flertal studier har kunnat visa att 

företag ges mest positiva fördelar genom att återköpa aktier gentemot de två andra 

alternativen. Några exempel på dessa är att återköp inte försämrar nyckeltalen och att 

anställda som äger dividendskyddade aktier ges fler fördelar ifall deras aktier blir 

återköpta gentemot att företaget delar ut dividend. 

 

Kahle (2002) undersökte vilken betydelse aktieoptioner har för företagens 

återköpsbeslut. Studien bestod av 5146 återköp på den amerikanska marknaden mellan 

1991 och 1996. Kahle kom bland annat fram till att företag som har anställda med en 

stor del aktieoptioner oftare väljer att återköpa sina aktier. Återköp av aktier ger 

mervärde åt de anställda och maximerar även ledningens värde. Kahle visade även att 

företag som återköper aktier och har en stor andel optioner för anställda inte erhåller en 
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lika positiv inverkan på aktiekursen i jämförelse med andra företag som återköper 

aktier. 

 

Bens et al. (2003) undersökte ifall företag återköper aktier på grund av att ledningen inte 

vill försämra företagets vinst per aktie (EPS). De fann två orsaker till varför företag 

väljer att återköpa aktier. Den första var att företag återköper aktier när 

utspädningseffekten av ledningens optionsprogram påverkar företagets EPS. Företag 

med höga P/E-tal återköper också aktier med högre sannolikhet än andra företag på 

grund av att det är viktigare att de når upp till sina EPS mål i den finansiella 

rapporteringen. Den andra orsaken till återköp är att företag som presterar svagt 

finansiellt och inte når upp till deras vinstmål väljer att återköpa för att råda bot på detta.  

 

Fenn och Liang (2001)  undersökte hur företagets utbetalningar påverkas av ledningens 

incentiv genom att undersöka 1100 icke finansiella företag under åren 1993-1997. De 

fann att ifall ledningen ägde aktier betalade företagen ut mer pengar, vilket är en av de 

största agentkostnaderna. De fann även ett starkt negativt samband mellan dividender 

och ledningens aktieoptioner och ett starkt positivt samband mellan ledningens 

aktieoptioner och återköp av aktier. I Brav et al. (2005) undersökning där de intervjuade 

ekonomichefer kom de fram till att 67,6 % av företagsledarna ansåg det som viktigt 

eller mycket viktigt att förhindra utspädningseffekten av företagens optionsprogram.  

 

Signalering  
 
Det sista motivet till återköp som presenteras i detta kapitel är signalering. Signalering 

innebär att företag genom återköp förmedlar till aktieägarna att framtida vinster är att 

vänta. Detta sker ofta när företagsledningen har mera information om framtida vinster 

än vad aktieägarna har, genom att återköpa aktier fungerar detta som en signal till 

aktieägarna. 

 

Vermaelen (1984) undersökte amerikanska företag som återköpt aktier under perioden 

1962-1977 för att se ifall signalering var en av orsakerna till varför företag återköpte 

aktier. Resultaten visade att företag kan använda sig av återköp för att signalera till 

aktieägarna om en ljus framtid. Återköp fungerade speciellt bra för företag som hade 
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asymmetrisk information med ledningen i de fall ledningen hade mycket bättre 

information om framtiden än vad investerarna hade. 

 

Signaleringshypotesen är väldig länkad till hypotesen om att företag återköper aktier när 

de är undervärderade. I Brav et al. (2005) undersökning ansåg 85 % av företagsledarna 

att en signalering om framtiden var mycket viktig i företagets återköpsbeslut. 
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4 Tidigare undersökningar  
 
Detta kapitel behandlar tidigare undersökningar som studerat återköp på den öppna 

marknaden. Kapitlet är uppdelat i tre delar. Tidigare undersökningar i USA, 

undersökningar från övriga världen samt undersökningar från Norden. Den största delen 

av undersökningarna kommer från USA men på senare tid har allt fler undersökningar 

genomförts i övriga delar av världen. I Finland blev återköp av aktier på den öppna 

marknaden tillåtet år 1997 medan det i Frankrike och Tyskland dröjde till 1998. (Kim & 

Schremper & Varaiya, 2004) 

 

Tidigare undersökningar har använt sig av händelsefönster för att se ifall överstora 

avkastningar erhållits på kort sikt. I ett händelsefönster räknas den kumulativa 

genomsnittliga avkastningen där avkastningen för aktien sätts i förhållande till indexet 

för samma dagar. Händelsefönster som ofta använts i tidigare undersökningar är [-1, 1] 

samt [-2, 2]. Dag 0 representeras av dagen när företaget meddelar om inledande av 

återköp. Dag -1 är dagen före meddelandet medan dag 1 är dagen efter meddelandet. 

Avkastningen för dessa dagar jämförs var för sig med indexets avkastning för samma 

dag. Summan av avkastningarna är sedan den kumulativa genomsnittliga överstora 

avkastningen (CAAR).  

 

Återköp av aktier på den öppna marknaden har varit tillåtet i USA betydligt längre än i 

de flesta europeiska länder. Sedan en lagändring trädde i kraft år 1982 har återköp på 

den öppna marknaden varit den överlägset vanligaste återköpsmetoden i USA och 

därmed är det logiskt att största delen av de tidigaste undersökningarna kommer från 

just USA. (Grullon & Michaely, 2002) På grund av lagändringen som innebar 

skattefördelar för återköp, blev dessa ett väldigt populärt alternativ bland företag. 

Summan av de totala återköpen samt dividendutdelningen 1980-2013 visas i figur 4. 

Från att år 1980 endast utgjort en bråkdel av dividenderna var summan av totala återköp 

till och högre än dividendutdelningen i USA under åren 2005-2007. (Compustat) 
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Figur 4 Återköp samt dividender i USA 1980-2013  

 

 

På senare tid har det blivit vanligare med undersökningar från europeiska länder och 

även i Norden har det genomförts en del. I Finland är detta fortfarande ett relativt 

outforskat område och de undersökningar som finns är begränsade i fråga om 

omfattning. 

 

4.1 USA 

 

Vermaelen (1981) gjorde en av de första undersökningarna någonsin angående återköp 

på den öppna marknaden när han undersökte 248 återköpsprogram under åren 1970-

1978. Alla återköpsprogram var gjorda på New York Stock Exchange (NYSE) av totalt 

198 företag. En överstor avkastning på 3,7 % kunde påvisas under dagarna när företaget 

meddelade om inledande av återköp. 

 

Comment och Jarrell (1991) undersökte förutom återköpsprogram på den öppna 

marknaden, återköp till fast pris samt återköp via en holländsk auktion. Comment och 
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Jarrell visade att när ett företag meddelar om att de ska återköpa aktier till ett fast pris 

ger det en överstor avkastning på 11 % medan motsvarande siffra för en holländsk 

auktion är strax under 8 %. Den överstora avkastningen på återköp till marknadspris var 

endast 2,3 %, alltså betydligt mindre än de andra återköpsalternativen. Totalt 1197 

återköpsprogram på den öppna marknaden under åren 1984-1988 ingick i 

undersökningen.  

 

Ikenberry et al. (1995) undersökte aktieavkastningen på både kort och lång sikt efter att 

företag meddelat om inledande av återköp av aktier. De undersökte företag som 

meddelat under åren 1980-1990 och var aktiva på New York Stock Exchange (NYSE), 

NASDAQ samt American Stock Exchange (ASE). Under den här perioden växte 

andelen företag som återköpt aktier dramatiskt. Undersökningen visade att den fyraåriga 

överstora avkastningen för de företag som meddelade om återköp var 12,1 %. För de 

företag som var undervärderade vid tidsperioden för meddelandet var den överstora 

avkastningen 45,3 %. Den kortsiktiga överstora avkastningen var 3,5 %. 

 

Stephens och Weisbach (1998) undersökte 450 återköpsprogram från Wall Street 

Journal Index (WSJI) under perioden 1981-1990. De undersökte hur stor andel av 

utestående aktier företagen köpte tillbaka i relation till vad de meddelat om, samt ifall 

en överstor avkastning uppstod på kort sikt efter meddelandet om inledande av återköp. 

Slutsatserna blev att efter en treårs period hade 80 % av aktierna företaget meddelade 

om blivit återköpa. De kunde också visa att en god utveckling för företaget var negativt 

korrelerat med återköp, vilket stöder hypotesen om undervärdering. En väntad eller 

oväntad ökning i företagets kassaflöde var däremot positivt korrelerat med återköp. Den 

överstora avkastningen på kort sikt var signifikant positiv, i genomsnitt 2,7 %. 

 

Lie (2002) undersökte 4729 återköpsprogram på den amerikanska marknaden under 

åren 1981-2000. Undersökningen gjordes både på kort samt lång sikt. De företag som 

meddelande om inledande av återköp av aktier hade i medeltal en överstor avkastning 

på 3 %. Lie använde sig av kvartalsdata istället för årlig data för att bättre kunna se 

förändringar på lång sikt. Det visade sig att kvartalet som följde direkt efter 
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återköpsmeddelandet var det kvartal som gav den högsta överstora avkastningen, runt 1 

%. 

 

 De kvartal som följde gav även de en överstor avkastning, i medeltal 0,5 %. Företag 

som efter meddelandet om inledande av återköp meddelade om en förbättring i 

resultatet erhöll en ännu högre avkastning än medeltalet. Lie ansåg att orsaken till en 

förbättring i aktiekursen efter ett återköpsprogram berodde på att investerarna såg 

återköp som något positivt och deras förväntningar på företaget höjdes. 

 

I tabell 1 ges en sammanfattning av tidigare undersökningar från USA. Resultaten är 

väldigt liknande oberoende av vilken tidsperiod som undersökts, den kortsiktiga 

överstora avkastningen ligger i alla undersökningar mellan 2,3 - 3,5 %. Under fliken 

överstora avkastningar går det att utläsa vilka händelsefönster som använts för de 

undersökningar som har sett på avkastningen på kort sikt. Fliken data beskriver hur 

många återköpsprogram som undersökts samt vilken tidsperiod det är frågan om. Även 

den långsiktiga överstora avkastningen har varit positiv i tidigare undersökningar. 

 

Tabell 1 Tidigare undersökningar i USA 

Land Studie Överstora avkastningar Data   

USA Vermaelen (1981) CAAR [-1,+1]: 3,7 % 243 ÅP (1970-1978) 

USA Comment & Jarrell (1991) CAAR [-1,+1]: 2,3 % 1197 ÅP (1984-1988) 

USA Ikenberry et al. (1995) CAAR [-2,+2]: 3,5 % 1239 ÅP (1980-1990) 

USA Ikenberry et al. (1995) 4 år: 12,1 % 

 

1239 ÅP (1980-1990) 

USA Stephens & Weisbach (1998) CAAR [-1,+2]: 2,7 % 591 ÅP (1981-1990) 

USA Lie (2002) CAAR [-1,+2]: 3,0 % 4729 ÅP (1981-2000) 

USA Lie (2002) Kvartal 1: 1,1 % 

 

4729 ÅP (1981-2000) 

USA Lie (2002) Kvartal 2-: 0,5 %   4729 ÅP (1981-2000) 

 

4.2 Övriga världen 

 

Mcnally och Smith (2007) undersökte den kanadensiska aktiemarknaden för att se ifall 

de kunde observera överstora avkastningar på lång och kort sikt för de företag som 

återköpt aktier under perioden, totalt 2547 stycken. Företagen var listade vid Toronto 
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Stock Exchange och tidsperoden för undersökningen var 1987-2000. De kom fram till 

att investerare inte kan utnyttja meddelanden om återköp till sin fördel. Ifall överstora 

vinster kunde göras är de inte tillräckligt stora för att överstiga transaktionskostnaderna. 

Däremot kom de fram till att återköp av aktier är lönsamt för företag eftersom det kan 

leda till överstora vinster. 

 

Lamba och Ramsay (2005) gjorde en undersökning på den australiensiska marknaden 

där de undersökte ifall förändringar i lagstiftningen påverkade hur företagen valde att 

återköpa aktier. I Australien blev det tillåtet att återköpa aktier på den öppna marknaden 

1989. Fram till år 1995 var det väldigt hårda lagar angående återköp och väldigt få 

företag valde att återköpa aktier under denna tidsperiod. År 1996 togs nya lagar i kraft 

som rättade upp regelverket kring återköp. De undersökte även ifall det var möjligt att 

göra överstora vinster på både lång och kort sikt när företaget meddelade om inledande 

av återköp, samt vilka sektorer som gynnades mest.  

 

Resultaten visade att det var möjligt att göra överstora vinster både före och efter 1995, 

men efter lagändringen har dessa vinster varit aningen större än tidigare. Den sektor 

som gynnades mest av återköp var företag aktiva inom energisektorn medan industri- 

samt finansiella företag gynnades mindre. Till skillnad från flera andra undersökningar 

gav återköp till fast pris lägre avkastning än vad återköp via den öppna marknaden gav. 

Den genomsnittliga överstora avkastningen på kort sikt var 3,3 %. Antalet företag som 

återköpte aktier ökade drastiskt efter lagändringen år 1995. Mellan 1989-1995 inledde 

30 företag ett återköpsprogram på den öppna marknaden medan motsvarande siffra 

1996-1998 var 100 företag. 

 

Hackethal och Zdantchouk (2006) undersökte ifall företag som återköpt aktier i 

Tyskland under åren 1998 till 2003 erhållit en överstor avkastning dagarna runt 

meddelandet om inledande av återköp. Totalt 785 återköpsprogram undersöktes och 

resultaten var intressanta. Den överstora avkastningen under denna period var hela 12 

%, vilket är betydligt högre än vid undersökningar på den amerikanska marknaden. Den 

främsta orsaken till att företagen återköpte aktier var på grund av undervärdering. En 

orsak till varför den överstora avkastningen var mycket större än i till exempel USA var 
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enligt Hacketal och Zdantchuk att återköpsprocessen i Tyskland är betydligt striktare än 

i USA och ifall företagen väljer att återköpa är det en storsannolikhet för att de 

verkligen är undervärderade, vilket leder till en större avkastning när de väl återköper. 

 

Zhang (2002) undersökte 39 återköpsprogram på den japanska marknaden under åren 

1995-1999. Resultaten visade att när meddelandet om inledande av ett återköpsprogram 

gavs, påvisades en överstor avkastning på närmare fem procent. Zhang kunde också visa 

att den överstora avkastningen var positivt korrelerad med antalet procent av totala 

utestående aktier som företaget skulle återköpa. Avkastningen var negativt korrelerad 

för företag som hade en låg market-book ratio. Zhang kunde också visa att på den 

japanska marknaden gav återköp på den öppna marknaden en högre överstor avkastning 

än återköp av aktier till fast pris. Japanska företag återköper också en större 

procentandel av aktierna än vad amerikanska företag gör. Detta kan bero på att japanska 

företag som återköper erhåller en högre avkastning ju högre procentandel av aktierna 

som återköps. 

 

Rau och Vermaelen (2002) har genomfört en av väldigt få undersökningar i Europa där 

de undersökt återköp på den öppna marknaden före millennieskiftet. Orsaken till att 

väldigt få undersökningar genomförts i Europa är dels på grund av att väldigt få 

europeiska länder tillät återköp före millennieskiftet och dels för att i de få länder som 

tillät återköp, bland annat Nederländerna, var återköp betydligt strängare beskattat än 

dividendutdelning. I och med detta valde få företag att återköpa aktier på den öppna 

marknaden. Från 1980-1998 genomfördes endast 489 återköpsprogram på den öppna 

marknaden i Europa och av dessa genomfördes ungefär 60 % i Storbritannien, totalt 293 

stycken. 

 

Rau och Vermaelen undersökte dessa 293 återköpsprogram i Storbritannien. De kom 

fram till att återköpsprogram var betydligt attraktivare i USA främst på grund av 

beskattningen men de kunde hitta en överstor avkastning på 1,1 % på kort sikt, dock 

betydligt mindre än i USA, där det inte är ovanligt med överstora avkastningar på 

uppemot 3 %. (Ikenberry et al. 1995) De kunde dock inte påvisa någon överstor 

avkastning på lång sikt.  
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Bhana (2007) undersökte återköp av aktier på den sydafrikanska marknaden. Återköp 

blev tillåtet i Sydafrika från och med oktober 2000 och Bhana undersöker alla 

återköpsprogram fram tills mars 2003. Totalt 117 program ingick i undersökningen. 

Resultaten visade att ju högre andel av aktierna som företagen återköpte, desto högre 

överstor avkastning erhölls på kort sikt. De företag som meddelade om att återköpa 5-

7,5 % av utestående aktier erhöll en överstor avkastning på i medeltal 4,5 % medan de 

som valde att återköpa 10 % av utestående aktier erhöll en överstor avkastning på 6,87 

%. 

 

Även företagsstorleken har haft inverkan på avkastningen. Ju mindre företag desto 

högre överstor avkastning på kort sikt, hela 9,18 % för de företag som hör till den lägsta 

kvartilen av fem. När ”glamour stocks” jämfördes med ”Growth Stocks” kunde inga 

stora skillnader dem emellan påvisas utan båda gav en överstor avkastning på strax över 

4 %. På lång sikt är den tre åriga överstora avkastningen nästan 10 %. Företag med höga 

bokföringsvärden påvisade en treårig överstor avkastning på 32,78 %. En faktor som 

gör undersökningen aningen mindre trovärdig är det begränsade datamaterialet som 

innefattar endast 117 återköpsprogram. Även tidsperioden är kort, endast tre år.  

 

I tabell 2 ges en sammanfattning av tidigare undersökningar i övriga delar av världen. 

Tabellen är uppgjord på samma sätt som tabell 1 där dagarna som ingår i 

händelsefönstren (CAAR) finns inom parentes. De flesta undersökningar visar på en 

positiv överstor avkastning men det finns ett fåtal undersökningar där avkastningen varit 

negativ, till exempel i Rau och Vermaelens (2002) undersökning där den ettåriga 

avkastningen efter meddelandet om inledande av återköp var -7,1 %. 
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Tabell 2 Tidigare undersökningar i världen 

Land Studie Överstora avkastningar Data 

Storbritannien Rau & Vermaelen (2002) CAAR [-2,+2]: 1,1 % 293 ÅP (1980-1988) 

Storbritannien Rau & Vermaelen (2002) 1 år: -7,1 % 

 

293 ÅP (1980-1988) 

Japan Zhang (2002) CAAR [-1,+2]: 4,9 % 39 ÅP (1995-1999) 

Australien Lamba & Ramsay (2005) CAAR [-1,+1] 3,3 % 130 ÅP (1989-1998) 

Tyskland Hackethal & Zdantchouk (2006) CAAR [-2,+2] 11,8 % 785 ÅP (1998-2003) 

Kanada Mcnally & Smith (2007) 1 år: -0,91 % 2547 ÅP (1987-2000) 

Kanada Mcnally & Smith (2007) 3 år: 6,61 % 2547 ÅP (1987-2000) 

Sydafrika Bhana (2007) CAAR[-2,+2]: 4,5 % 117 ÅP (2000-2003) 

Sydafrika Bhana (2007) 3 år: 9,9 %   117 ÅP (2000-2003) 

 

4.3 Norden 

 

Råsbrant (2013) skrev sin doktorsavhandling om återköp av aktier på den svenska 

marknaden. Materialet bestod av alla återköp 2000-2009. Råsbrant undersöker ifall 

överstora avkastningar har existerat både på kort samt lång sikt vid meddelande om 

inledande av återköp, samt när den första återköpsdagen genomförts. Totalt 351 

återköpsprogram av 123 olika företag genomfördes under perioden. 

 

Resultaten visade att när företag meddelar om inledande av återköp uppstår en överstor 

avkastning på i medeltal 2 %. Resultaten visade även att en signifikant överstor 

avkastning uppstod på kort sikt när företagen inledde återköpen. Den långsiktiga 

överstora avkastningen under ettårs tid efter meddelandet om inledande av återköp var i 

medeltal 7 %. Den främsta orsaken till varför företag valde att återköpa aktier var på 

grund av att de ansåg sig vara undervärderade. 

 

Råsbrant undersökte även ifall det fanns skillnader i resultaten mellan företag som 

sällan återköpte aktier gentemot företag som ofta återköpte aktier. Han delade upp dessa 

i tre olika kategorier, de som återköpt sällan (1-2 gånger), de som återköp ibland (3-4 

gånger), samt de som återköpt ofta (5 gånger eller mer). Det visade sig att företag som 

återköpt sällan erhöll en större överstor avkastning vid meddelandet om inledande av 

återköp medan företag som återköp tre gånger eller fler erhöll en större avkastning på 
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lång sikt. De som endast återköp en eller två gånger erhöll inte någon signifikant 

överstor avkastning. Ju mer aktier företag återköpte under en månad, desto högre 

erhållen avkastning. 

 

Tomperi (2004) har genomfört en av väldigt få undersökningar på den finländska 

marknaden när han i sin doktorsavhandling har undersökt alla företag som under 

bolagsstämman fått tillåtelse att inleda återköp åren 1998-2002. Totalt handlar det om 

228 program till en total summa om 49 Miljarder Euro. Runt 40 % av alla finländska 

företag hade under denna tidsperiod någon gång haft tillåtelse att återköpa aktier. 

Tomperi undersökte även orsakerna till varför företag återköpte aktier. De vanligaste 

orsakerna var att makulera samt att förändra företagets kapitalstruktur. Även Liljeblom 

och Pasternack (2006) samt Karhunen (2002) har använt sig av ungefär samma material 

i sina undersökningar. Dock har endast Karhunen genomfört en undersökning där han 

sett ifall överstora avkastningar funnits på kort sikt. 

 

Karhunen undersökte 82 återköpsprogram under åren 1998-2001. Han undersökte 

avkastningen på kort sikt både när meddelandet gavs samt när den första återköpsdagen 

genomfördes. Den överstora avkastningen runt meddelandet var 2,78 %. Den överstora 

avkastningen kring den första återköpsdagen var 1,08 %. Både dessa överstora 

avkastningar var signifikanta på 1 % nivån. 

  

I tabell 3 ges en sammanfattning av de fåtal undersökningar som genomförts i Norden. 

Karhonens samt Råsbrants artikel är de enda artiklarna som även ser på de överstora 

avkastningarna runt den första återköpsdagen. Detta är något som endast är möjligt i ett 

fåtal länder, eftersom företag i övriga länder oftast inte har någon skyldighet att 

rapportera när de återköper aktier, endast meddela om inledande av ett 

återköpsprogram. Råsbrant har istället för att använda sig av händelsefönster endast sett 

på den överstora avkastningen dag 0 när han undersökt överstora avkastningar den 

första återköpsdagen (AAR). 
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Tabell 3 Tidigare undersökningar i Norden 

Land Studie Överstora avkastningar Data   

Finland Karhunen (2002) CAAR[-2,+2]: 2,78 % 81 ÅP (1998-2001) 

  

AAR[0]: 1,08 % 81 ÅP (1998-2001)* 

Sverige Råsbrant (2013) CAAR [-1,+2]: 2 % 351 ÅP (2000-2009) 

  

CAAR [-1,+2]: 0,7 % 351 ÅP (2000-2009)* 

    1 år: 7 %   351 ÅP (2000-2009) 

* Överstora avkastningar runt den första återköpsdagen 

   

De flesta undersökningar som behandlats i detta kapitel har kunnat påvisa en överstor 

avkastning både på lång samt kort sikt. Den marknad där den största överstora 

avkastningen har påvisats är den tyska marknaden där den överstora avkastningen var 

hela 11,8 % på kort sikt under åren 1998-2003. Även den långsiktiga överstora 

avkastningen har generellt sett varit positiv. Råsbrant och Karhunen har även undersökt 

den överstora avkastningen runt den första återköpsdagen och de har båda även där 

kunnat visa på en överstor avkastning. Dock har det visat sig att återköpsprogram i 

Storbritannien under åren 1980-1988 samt på den kanadensiska marknaden under åren 

1987-2000 har påvisat en negativ avkastning på lång sikt. 
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5 Metodik 
 
Metodikkapitlet presenterar hypoteserna och vilka test som genomförs för att få fram 

ifall signifikanta överstora avkastningar observerats i förhållande till index när företag 

ger meddelande om inledande av återköp av aktier, eller när den första återköpsdagen 

genomförs. Jämförelseindexet som används är OMX Helsinki. Om marknaderna är 

effektiva i den starka formen borde inga överstora avkastningar uppstå när företaget 

meddelar om inledande av återköp eller när den första återköpsdagen genomförs.   

 

Denna undersökning kommer använda sig av händelsefönster. MacKinlay (1997) ansåg 

att det inte räcker att se på händelsedagen, i detta fall meddelandet eller första återköpet, 

utan ett händelsefönster som är större än själva händelsen borde definieras. Eftersom 

undersökningen fokuserar på både meddelandet samt den första återköpsdagen kommer 

olika händelsefönster att göras upp för dessa. För meddelandena kommer dag 0 i 

händelsefönstret alltid vara den dagen när företagen ger meddelande om inledande av 

återköp av aktier. Dag 0 för den första återköpsdagen kommer vara den dagen när 

företaget genomför det första återköpet i programmet.  

 

Förutom att jämföra dag 0 i förhållande till indexet kommer även alla dagar inom ett 

händelsefönster [-20, 20] att analyseras. Därtill kommer även kortare händelsefönster 

analyseras, såsom [-10, 1], [-2, 2], [1, 10] samt [1, 20]. Statistikprogrammet som 

används är SPSS. 

 

Händelsefönstren har valts utgående från vad tidigare undersökningar använt sig av. 

Bland annat Karhunen (2002) samt Råsbrant (2013) har använt sig av liknande 

händelsefönster i sina undersökningar. Dessa händelsefönster ser på den kortsiktiga 

effekten av återköp. Händelsefönstret [-2, 2] jämför den kumulativa genomsnittliga 

överstora avkastningen för aktien i förhållande till indexet två dagar före samt två dagar 

efter antingen meddelandet eller första återköpet. Alla dagar jämförs var för sig med 

indexet för samma dag för att räkna ut överstora avkastningar. Därefter räknas den 

kumulativa överstora avkastningen vilket är summan av de överstora avkastningarna i 

händelsefönstret. 
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I modeller med tidsserier är det vanligast att använda logaritmerade avkastningar och 

dessa används även i denna studie. Orsaken till att logaritmerade avkastningar används 

är att de är additiva (Zivot, 2002:8-9). Formeln för de logaritmerade avkastningarna ser 

ut på följande vis:  

 𝑅𝑖𝑡 = ln(
𝑃𝑖𝑡

𝑃𝑖𝑡−1
).      (1) 

    

Här är 𝑅𝑖𝑡 avkastningen vid tidpunkt t, 𝑃𝑖𝑡 indexets eller aktiens notering vid tidpunkt t 

medan 𝑃𝑖𝑡−1 är indexets eller aktiens notering vid tidpunkten t-1. För att undersöka 

utvecklingen i aktiepriset i förhållande till OMX Helsinki indexet används följande 

formel för att räkna ut överstora avkastningar: 

                                                                                                                           

                                                                𝐴𝑅𝑖𝑡=𝑅𝑖𝑡 −𝑅𝑚𝑡,                                           (2) 

 

där 𝐴𝑅𝑖𝑡 är den överstora avkastningen för aktie i vid tidpunkt t och 𝑅𝑚𝑡 är 

avkastningen för OMX Helsinki vid tidpunkt t. Den överstora avkastningen räknas ut 

för alla perioder och händelsefönster som undersöks. 

 

När den överstora avkastningen räknas ut för alla dagar i händelsefönstret räknas den 

kumulativa överstora avkastningen som summan av de överstora avkastningarna. Den 

kumulativa överstora avkastningen räknas enligt följande formel: 

   

𝐶𝐴𝑅𝑖(𝑡1, 𝑡2) = ∑ 𝐴𝑅𝑖𝑡
𝑡2
𝑡=𝑡1

,                                  (3) 

 

där 𝐶𝐴𝑅𝑖(𝑡1, 𝑡2) är den kumulativa överstora avkastningen för aktie i för hela 

händelsefönstret. För att få en övergripande bild över materialet måste den 

genomsnittliga överstora avkastningen räknas för alla dagar som ingår i ett 

händelsefönster. Genom att räkna ut den genomsnittliga överstora avkastningen går det 

att se hur stor effekt varje enskild dag i händelsefönstret har haft på materialet. 

Beräkningen sker på följande vis: 

𝐴𝐴𝑅𝑡 =
∑ 𝐴𝑅𝑖𝑡
𝑛
𝑖=1

𝑛
.                          (4) 
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De överstora avkastningarna summeras horisontellt för varje dag och därefter divideras 

summan med antalet observationer n. Till sist räknas den kumulativa genomsnittliga 

överstora avkastningen som visar hur positiv eller negativ avkastningen varit för hela 

händelsefönstret i förhållande till index. Den kumulativa genomsnittliga överstora 

avkastningen (CAAR) räknas ut enligt följande:  

 

           𝐶𝐴𝐴𝑅(𝑡1,𝑡2) = ∑ 𝐴𝐴𝑅𝑡
𝑡2
𝑡=𝑡1

.                               (5) 

 

Ett t-test kommer användas för att undersöka ifall de olika händelsefönstren är 

signifikant avvikande från indexet. För att kunna se ifall dag 0 är signifikant avvikande 

kommer ett t-test över de genomsnittliga överstora avkastningarna (AAR) att 

genomföras. För att se ifall händelsefönstren är signifikant avvikande från index 

kommer ett t-test genomföras genom att se på de kumulativa genomsnittliga överstora 

avkastningarna (CAAR). T-testen utförs med följande formler. 

 

     𝑡𝐴𝐴𝑅 = 𝐴𝐴𝑅𝑡/(
𝜎(𝐴𝐴𝑅)𝑡

√𝑛
,       (6) 

𝑡𝐶𝐴𝐴𝑅 =𝐶𝐴𝐴𝑅𝑡/(
𝜎(𝐶𝐴𝐴𝑅)𝑡

√𝑛
),                                           (7) 

 

där σ är standardavvikelsen och n är antalet observationer. Hypotesuppställningen är 
följande: 
 

𝐻0:𝐴𝐴𝑅 = 0, 
𝐻1:𝐴𝐴𝑅 ≠ 0. 

 
Samt: 
  

𝐻0:𝐶𝐴𝐴𝑅 = 0, 
𝐻1:𝐶𝐴𝐴𝑅 ≠ 0. 

 
Nollhypotesen innebär att den genomsnittliga överstora avkastningen samt den 

kumulativa genomsnittliga överstora avkastningen inte avviker från 0. Ifall 

nollhypotesen inte kan förkastas innebär det att meddelanden samt den första 

återköpsdagen inte påverkar aktiepriset. Ifall nollhypotesen kan förkastas innebär det att 

återköpen har en signifikant inverkan på företagets aktiepris i förhållande till index. 

Signifikansnivåerna som används är 1 %, 5 % samt 10 %. 
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En faktor som kan ge snedvridande resultat är att de två eventen som undersöks, 

meddelanden samt första återköpsdagen i vissa händelsefönster överlappar varandra. 

Enligt lag måste företag vänta i minst sju dagar från meddelandet om inledande av 

återköp tills den första återköpsdagen genomförs. Detta innebär att det kan ske 

överlappningar i de händelsefönster som är 10 eller 20 dagar långa. 

 

En annan sak som kan påverka resultaten är att företagen i flera fall har meddelat om 

inledande av återköp samma dag eller dagen efter bolagsstämman. Problemet som då 

uppstår är att dividendrätten förfaller dagen efter bolagsstämman vilket påverkar 

företagets aktiekurs. Därför har dividenden adderats tillbaka till företagets aktiepris 

under den dagen när dividenden betalats ut ifall den finns med i händelsefönstret som 

undersöks. Detta har genomförts i de fall när dividenden funnits med i ett 

händelsefönster för meddelanden eller den första återköpsdagen. 

 

På grund av att dag 0 har varit signifikant oberoende av hur materialet rangordnats har 

även en multipel regressionsanalys genomförts för att se vad som påverkar den 

kumulativa överstora avkastningen dag 0. Den multipla regressionsanalysen som 

används för att undersöka meddelandena har följande utseende: 

 

𝐴𝑅 =∝ +𝛽1 ∗ 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 +𝛽2 ∗ å𝑡𝑒𝑟𝑘ö𝑝𝑠𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 +𝛽3 ∗ 1𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 +𝛽4 ∗
2𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 + 𝜇,                                                       (8)                             
 
 
där AR står för den kumulativa överstora avkastningen dag 0. ∝ är interceptet, variabeln 

𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 står för de två delperioderna 1998-2005 samt 2006-2013. Variabeln 

å𝑡𝑒𝑟𝑘ö𝑝𝑠𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 anger hur stor andel av utestående aktier företaget meddelat sig 

återköpa. Variablerna 1𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 samt 2𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 är dummyvariabler som antar 

värden 1 eller 0. Variabeln 1𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 får värdet 1 ifall meddelandet gäller det första 

återköpet som företaget någonsin gjort. Variabeln 2𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 får värdet 1 ifall det är 

andra gången företaget meddelar om inledande av återköp.  Variabeln 𝜇 är en 

slumpmässig felterm. 

 

Den multipla regressionsanalysen som används för att undersöka den första 

återköpsdagen ser ut på följande vis: 
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𝐴𝑅 =∝ +𝛽1 ∗ 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 +𝛽2 ∗ å𝑡𝑒𝑟𝑘ö𝑝𝑠𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 +𝛽3 ∗ 1𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 +𝛽4 ∗
2𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 + å𝑡𝑒𝑟𝑘ö𝑝𝑠𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 + 𝐴𝑅(𝑀) + 𝜇                               (9) 

 
  
Den multipla regressionsanalysen som används för det första återköpet är uppbyggd på 

samma vis som för meddelandena med den skillnaden att variabeln 

å𝑡𝑒𝑟𝑘ö𝑝𝑠𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟samt 𝐴𝑅(𝑀) inkluderas. Variabeln Å𝑡𝑒𝑟𝑘ö𝑝𝑠𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 innebär hur 

många dagar det tar från att meddelandet angetts tills den första återköpsdagen 

genomförs. Variabeln𝐴𝑅(𝑀) är med för att se ifall den överstora avkastningen som 

erhållits vid meddelandet påverkar den överstora avkastningen vid det första återköpet. 

 

I regressionsmodellen testas hypoteserna: 

 

𝐻0:𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑛𝑎𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑖𝑛𝑡𝑒𝐴𝑅 

𝐻1:𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑛𝑎𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝐴𝑅 

 
För att undersöka ifall heteroskedasticitet finns i materialet används ett Breusch-Pagan-

Godfrey test. Som signifikansnivå används 5 %. Ifall heteroskedasticitet påvisas tillsätts 

en White korrigeringsterm för att göra datamaterialet konsistent mot heteroskedasticitet. 

Den multipla regressionsanalysen genomförs i statistikprogrammet E-Views. 
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6 Data  
 
För att kunna genomföra en empirisk undersökning behövs data. I detta kapitel redogörs 

för hur data samlats in och deskriptiv statistik över datamaterialet presenteras. 

 

Indexet som ligger till grund för i denna avhandling är OMX Helsinki. Fondbörsen i 

Finland grundades redan år 1912 under namnet Helsingfors fondbörs. År 1995 blev 

börsen ett aktiebolag. År 2003 gick Stockholmsbörsen ihop med Helsingforsbörsen för 

bildandet av OMHEX. År 2006 anslöt sig sedan Köpenhamnsbörsen och Islands börs 

för bildandet av vad som ännu idag är OMX. År 2007 köpte Nasdaq upp OMX gruppen 

och Nasdaq OMX var därmed skapat. OMX Helsinki (OMXH) är det index i Finland 

där alla finländska aktier ingår. 

 

Figur 5 Dagliga indexnoteringar på OMXH   

Tidsperioden som kommer undersökas i denna avhandling är 1998-2013, vilket omfattar 

totalt 16 år. Från och med september 1997 har det varit tillåtet med återköp på den 

finländska marknaden, men inga återköp genomfördes före år 1998. Dagliga 

indexnoteringar för OMXH samt för alla företag som undersöks har samlats in från 

Datastream. Materialet kommer även delas upp i två delperioder, den första tidsperioden 

är 1998-2005 medan den andra tidsperioden är från 2006-2013. Orsaken till 

uppdelningen är för att se ifall det finns någon skillnad i resultaten beroende på 

tidsperioderna men även för att se ifall lagändringen som trädde i kraft 2006 och gjorde 

det möjligt att återköpa 10 % av utestående aktier haft någon inverkan. 
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Eftersom indexet är värdevägt finns det företag som haft väldigt stor vikt i indexen. 

Speciellt Nokia och Sonera hade väldigt stor andel av OMXH under den första 

delperioden och stod då för en stor del av börsens svängningar. De senaste åren efter 

Nokia stora ras finns det inget företag i samma storleksklass som Nokia tidigare var och 

därmed inte heller något företag som kan påverka indexet i samma grad. 

 

På Kauppalehtis hemsida är alla börsbolags börsmeddelanden tillgängliga (Kauppalehti, 

2015) och därifrån har materialet hämtats för att kunna genomföra undersökningen. 

Följande material har samlats in: 

 

1. Datum för inbjudan till bolagsstämman där styrelsen ansöker om att få inleda 

återköp av aktier, hur många aktier styrelsen önskar återköpa samt hur stor andel 

detta är av totala antalet utestående aktier. 

 

2. Datum för bolagsstämman samt hur många aktier styrelsen får tillåtelse att 

återköpa samt hur många procent av totala antalet utestående aktier detta 

motsvarar. 

 

3. Datum när styrelsen meddelar om inledande av återköp samt hur många aktier 

de har tänkt återköpa. 

 

4. När återköpen sedan börjar kommer från varje återköpstillfälle samlas in datum, 

hur många aktier som återköps, till vilket medelpris aktierna återköps samt hur 

många aktier företaget totalt har återköpt till dags dato. (Bilaga 1) När alla 

återköp sedan samlats in kommer man att se hur många aktier som totalt har 

förvärvats. (Bilaga 2) 
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6.1 Deskriptiv statistik 
 
Mellan åren 1998-2013 godkändes totalt 985 återköpsprogam på den finländska 

marknaden. Alla program blev godkända på bolagsstämman. I tabell 4 presenteras 

statistik över antalet program och hur de fördelats över åren. Statistiken som presenteras 

visar hur stor procentandel av utestående aktier företaget har tillåtelse att återköpa och 

antalet program där styrelsen meddelat att de tänker inleda återköp av aktier. Därefter 

följer antalet program som genomförts och hur stor andel som slutligen återköpts av de 

utestående aktierna. Mellan åren 1998-2004 var det tillåtet att återköpa 5 % av 

utestående aktier. År 2005 trädde en lagändring i kraft som gjorde det möjligt att från 

och med den första januari 2005 återköpa 10 % av utestående aktier. 

Tabell 4 Statistik över återköpsprogram vid OMXH 1998-2013 

År Förfrågningar Förfrågnings% Meddelanden Meddelande % 

Genomförda 

program Återköps % 

1998 16 4,99 % 9 4,7 % 8 3,37 % 

1999 25 4,66 % 15 4,0 % 14 2,28 % 

2000 43 4,54 % 21 3,7 % 19 2,18 % 

2001 56 4,79 % 30 4,2 % 24 1,55 % 

2002 58 4,88 % 27 4,8 % 25 1,93 % 

2003 53 5,00 % 14 4,6 % 12 2,75 % 

2004 55 4,90 % 14 3,7 % 14 2,33 % 

2005 63 6,00 % 20 4,9 % 20 1,73 % 

2006 63 7,89 % 19 4,9 % 18 1,11 % 

2007 69 7,15 % 26 4,2 % 19 1,70 % 

2008 78 8,22 % 32 4,7 % 25 1,05 % 

2009 79 7,93 % 17 4,8 % 12 0,99 % 

2010 83 7,19 % 19 4,3 % 11 0,48 % 

2011 79 7,41 % 15 4,4 % 9 0,92 % 

2012 82 7,47 % 10 2,5 % 7 0,62 % 

2013 83 6,05 % 5 4,4 % 1 0,13 % 

Totalt 985 6,24 % 293 4,3 % 238 1,65 % 

 
 

År 1998 var det första året som återköp genomfördes på den finländska marknaden. 

Totalt 16 företag var intresserade av att återköpa aktier år 1998. Denna siffra har stadigt 

ökat sedan dess och år 2013 godkändes 83 återköpsprogram på företagens 

bolagsstämmor. Mellan 1998-2004 var det möjligt att återköpa 5 % av utestående aktier 



 

 

42 

och under denna period valde de flesta företag att tillåta denna mängd för återköp. 

Under dessa år var den lägsta procenten 4,54 % och 2003 fick alla 54 företag godkänt 

att återköpa 5 %. (Bilaga 3) 

Efter lagändringen år 2005 blev det möjligt att återköpa 10 % av utestående aktier men 

detta är inget som företagen utnyttjat till fullo. Siffran har varierat mellan 6 % och 8,22 

% sedan denna lagändring. Den genomsnittliga återköpsprocenten har varit 6,24 % men 

detta är inte helt jämförbart på grund av lagändringen. 

Trots att allt flera företag har fått godkännande på bolagsstämmorna om att återköpa 

aktier har mängden genomförda program inte ökat. År 1998 meddelade 9 av 16 företag 

om inledande av ett återköpsprogram medan samma siffra år 2012 var 10 företag av 82. 

Antalet företag som meddelat om inledande av återköp har varit ganska jämnt med 

undantag av två toppar 2001-2002 samt 2007-2008. Den procentuella andelen av företag 

som ger ett meddelande om inledande av återköp har minskat drastiskt från att ha varit 

över 50 % de första åren till att inte ens vara över 10 % under 2013. Totalt 293 företag, 

eller 33,7 % har meddelat om inledande av återköp efter att ha fått återköpsprogrammen 

godkända vid bolagsstämman. 

Under åren fram till lagändringen meddelade de flesta företag att de skulle återköpa den 

maximalt tillåtna andelen. När det sedan blev tillåtet att återköpa 10 procent av 

utestående aktier ökade inte den procentuella andelen som företag ville återköpa utan 

den har under hela perioden legat på fyra till fem procent. Medeltalet är 4,3 %. 

Av de 293 företag som meddelat om inledande av återköp är det 238 som genomfört 

detta. Därmed har det varit ett bortfall på 55 företag. Under de första åren genomfördes 

nästan alla återköpsprogram. På senare år har det inte varit ovanligt att företag ger 

meddelandet om inledande av återköp utan att genomföra själva programmet. År 2013 

genomfördes exempelvis bara ett återköpsprogram trots att fem företag meddelat om 

inledande av återköp. Detta kan jämföras med år 1999 när 14 av 15 återköpsprogram 

genomfördes.  

Trots att företagen har fått godkännande om att återköpa 5 % eller 10 % av utestående 

aktier är det mycket ovanligt att detta genomförs. I genomsnitt 1,65 % av utestående 
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aktier har återköpts i jämförelse med de 6,24 % som godkänts vid bolagsstämman. 

Återköpsprocenten har även gått ner under de senaste åren. Runt millenniumskiftet 

återköptes nästan varje år 2 % medan siffran inte varit över 1 % under de senaste fem 

åren.  

I tabell 5 presenteras karakteristikorna för de genomförda återköpsprogrammen. 

Tabellen visar hur många dagar det tagit för företagen att genomföra det första återköpet 

efter att de meddelat om inledande av ett återköpsprogram, hur lång tid 

återköpsprogrammet tagit från den första till den sista återköpsdagen samt antalet dagar 

företaget har genomför återköp. Den maximala tiden som företaget kan återköpa aktier 

är 365 dagar och det är obligatoriskt att meddela om inledande av återköp sju dagar före 

den första återköpsdagen. 

Tabell 5 Statistik över genomförda återköpsprograms karaktär 

År 

Meddelande till första 

återköpsdagen 

Återköpsprogrammets 

längd 

Antal 

återköpsdagar 

1998 20 124 43 

1999 22 120 52 

2000 34 172 70 

2001 18 158 51 

2002 40 118 47 

2003 21 136 47 

2004 14 129 33 

2005 35 101 42 

2006 38 114 30 

2007 35 81 39 

2008 55 75 35 

2009 38 80 26 

2010 32 79 26 

2011 35 91 30 

2012 56 106 38 

2013 18 57 27 

Totalt 33 114 42 

 

Den första återköpsdagen måste infalla minst sju dagar efter att företaget meddelat om 

inledande av ett återköpsprogram. En stor del av företagen inleder återköpen inom 10 

dagar efter meddelandet. Det finns även en del företag som har inlett återköpen mer än 

200 dagar efter meddelandet. Från 2005 framåt har antalet dagar från meddelandet till 

den första återköpsdagen hållits på en betydligt högre nivå än under de första åren. I 
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genomsnitt har det tagit 33 dagar från att företaget meddelar om inledande av återköp 

tills den första återköpsdagen genomförs. 

 

Även återköpsprogrammens längd har varierat stort mellan återköpsprogrammen. Vissa 

företag har endast använt sig av en återköpsdag medan en del företag har utnyttjat långt 

över 300 dagar för sina återköp. Återköpsprogrammen var aningen längre under de 

första åren, hela 158 dagar år 2001 och 172 dagar år 2000 för att under de senaste åren 

minska i längd till strax under 100. Det genomsnittliga återköpsprogrammet har haft en 

längd på 114 dagar. 

 

Antalet återköpsdagar är oftast väldigt korrelerat med längden på återköpsprogrammet 

även om det finns ett fåtal företag som har använt sig av en väldigt lång återköpstid men 

endast ett par återköp. Precis som med längden på återköpsprogrammen använde sig 

företagen under de första åren av flera återköpsdagar. År 2000 hade det genomsnittliga 

återköpsprogrammet 70 återköpsdagar medan det genomsnittliga återköpsprogrammet 

för hela perioden var 42 återköpsdagar. 

 

Tabell 6 visar hur många återköpsprogram företagen genomfört. De flesta företag har 

endast genomfört ett eller två återköpsprogram men det finns även en del företag som 

har genomfört fler än fem återköpsprogram. 

 

Tabell 6 Statistik över antal genomförda återköpsprogram 

Program Företag 

1 26 

2 24 

3 11 

4 11 

Minst 5 13 

 

Figur 6 visar den totala summan av alla återköp på den öppna marknaden under åren 

1998-2013. De år Nokia återköpt aktier har de haft en mycket stor andel av de totala 

återköpen, därför har en egen graf uppgjorts över summan av Nokias återköp.  
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Figur 6 Totala summan som företag återköpt aktier för. 

När de första återköpen genomfördes år 1998 var det få företag som utnyttjade 

möjligheten och de totala återköpen var knappt 300 miljoner euro. Summan höll sig 

under en miljard enda tills Nokia år 2003 återköpte aktier till en summa på över två 

miljarder euro. Åren efter detta var de totala återköpen flera miljarder euro med toppar 

år 2005 och 2007 på över 5 miljarder euro. Av denna summa stod Nokia för nästan 5 

miljarder under båda dessa år. Efter finanskrisen år 2008 har det varit en stor nedgång i 

återköpen och den totala summan har minskat radikalt. Under de senaste åren har den 

totala summan som företag återköpt aktier för varit några 100 miljoner euro. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

M
il

jo
n

er
 e

u
ro

 
Återköp 1998-2013  

Totala återköp

Nokias Andel



 

 

46 

7 Resultat 
 
I detta kapitel presenteras resultaten från undersökningen samt alla delundersökningar. 

Kapitlet inleds med en genomgång av de dagliga överstora avkastningarna gentemot 

index samt de kumulativa avkastningarna gentemot index under hela tidsperioden 

1.1.1998–31.12.2013 för både meddelanden samt den första återköpsdagen. 

Händelsefönstret som används är [-20, 20]. Därefter presenteras resultaten för 

meddelanden om inledande av återköp och till sist resultaten för den första 

återköpsdagen. 

 

I figur 7 presenteras de överstora avkastningarna för hela händelsefönstret [-20, 20] för 

både meddelanden samt den första återköpsdagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7 Den överstora avkastningen vid ett eventfönster på [-20, 20] runt eventdagen 

 
I figuren kan det utläsas att de dagliga överstora avkastningarna har pendlat mellan -0,5 

% samt + 0,5 % under de 20 dagarna fram till dag 0 när antingen återköpet skett eller 

meddelandet om inledande av återköp angetts. Dag -7 samt -6 för återköpen har haft en 

genomsnittlig överstor avkastning på i genomsnitt 0,5 % respektive 0,35 % vilket kan 

-1,00%

-0,50%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

-2
0

-1
8

-1
6

-1
4

-1
2

-1
0 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8

1
0

1
2

1
4

1
6

1
8

2
0

Första återköpsdagen

Meddelanden



 

 

47 

förklaras med att meddelandet i en del fall angetts sju dagar eller sex dagar före det 

första återköpet och således påverkat dagen positivt. Dag -1 har varit negativ för både 

meddelandet samt första återköpsdagen medan eventdagen har varit starkt positiv, över 

2 % för meddelandena samt 1,5 % för den första återköpsdagen. Därefter har den 

överstora avkastningen pendlat runt 0 % för den första återköpsdagen medan 

meddelandena har haft en stark överstor avkastning under dagarna fem till sju vilket kan 

förklaras med att det första återköpet i flera fall genomfört fem till sju dagar efter 

meddelandet. De dagar som har avvikit mest från indexet är dag 0, dag -7 för den första 

återköpsdagen samt dag 0 och dag 7 för meddelanden. 

 
I figur 8 presenteras den kumulativa avkastningen vid meddelandet om inledande av 

återköp gentemot index under ett händelsefönster på [-20, 20] där meddelandet är dag 0.  

 
 

 

Figur 8 Den kumulativa avkastningen runt meddelandet om inledande av återköp 

De första dagarna i händelsefönstret är den kumulativa avkastningen svagt positiv, 

därefter minskar den stadigt för att vid dag -1 vara nära -1 %. Vid dag 0 har den 

överstora avkastningen gentemot indexet varit över 2 % vilket innebär att den 

kumulativa avkastningen stiger till 1 % vid denna dag. Därefter hålls den vid 1 % under 

några dagar varefter den stiger upp till 2 % där den hålls under den resterande tiden. 

Dagarna fem till sju har alla varit positiva och påverkat den kumulativa avkastningen 
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positivt på grund av att det första återköpet i flera fall har genomförts fem till sju dagar 

efter meddelandet. 

I figur 9 presenteras den kumulativa avkastningen vid den första återköpsdagen 

gentemot index under ett händelsefönster på [-20, 20] där meddelandet är dag 0.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9 Den kumulativa avkastningen runt den första återköpsdagen 

Den kumulativa avkastningen följer inte exakt samma mönster som vid meddelandet. 

Här är den kumulativa avkastningen negativ redan från börjar och vid dag -13 är den 

nästan -1,5 %. Därefter hålls den jämn i några dagar varefter den påverkas starkt positivt 

vid dag -7 på grund av att meddelandet om inledande av återköp ofta anges runt sex 

dagar före den första återköpsdagen. Dagen före återköpet har den kumulativa 

avkastningen varit – 0,75 %. Dag 0 har varit starkt positiv och efter detta har den 

kumulativa avkastningen varit 0,75 %. Därefter har den sjunkit sakta under den 

efterföljande 20 dagars perioden. Den kumulativa avkastningen vid dag 20 har varit 

strax under 0,5 %. 

 

Den kumulativa avkastningen har alltså varit positiv både när man ser på ett 

händelsefönster runt meddelandet om inledande av återköp samt den första 

återköpsdagen. Dock har den kumulativa avkastningen runt meddelandet varit betydligt 

större än vid den första återköpsdagen. I följande delkapitel kommer de statistiska 

undersökningarna presenteras där olika händelsefönster undersöks. 
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7.1  Meddelande om inledande av återköp 
 
I detta delkapitel kommer resultaten från den statistiska undersökningen att presenteras. 

Tabellerna är genomgående uppbygga enligt följande: Under rubriken händelsefönster 

presenteras vad som undersöks, i tabell 7 undersöks till exempel tidsperioden 1998-

2013, 1998-2005 samt 2006-2013. Dag 0 representeras av dagen när företaget ger 

meddelandet om inledande av återköp. Därefter har materialet delats in i fem olika 

händelsefönster. För varje undersökning har sex stycken statistiska test genomförts. Den 

överstora avkastningen visar hur mycket händelsefönstrets avkastning har överstigit 

indexets avkastning under samma period. Antal observationer visat hur många 

återköpsprogram som har undersökts. Därefter presenteras T-värde samt 

signifikansnivå. Stjärnorna efter t-testen indikerar signifikansnivån, där en stjärna (*) 

representerar 10 %, två stjärnor (**) representerar 5 % och tre stjärnor (***) 

representerar 1 %. Statistikprogrammet som används är SPSS. På grund av dålig 

tillgång till data för en del meddelanden har det blivit ett bortfall på 31 program som 

inte inkluderas i undersökningen. 

 

Tabell 7 Resultaten från de tre delperioderna 

Händelsefönster Överstor avkastning Obs. T-värde Signifikans 

1998-2013 

 
262 

  0 2,04 % 

 

7,608 0,000*** 

[-20, 20] 1,74 % 

 

1,855 0,065* 

[-10, -1] -0,71 % 

 

-1,359 0,175 

[-2, 2] 1,51 % 

 

3,737 0,000*** 

[1, 10] 0,79 % 

 

1,675 0,095* 

[1, 20] 0,64 % 

 

1,004 0,316 

1998-2005 

 
131 

  0 2,13 % 

 

6,352 0,000*** 

[-20, 20] 0,61 % 

 

0,404 0,687 

[-10, -1] -0,81 % 

 

-0,942 0,348 

[-2, 2] 1,20 % 

 

1,910 0,058* 

[1, 10] 0,67 % 

 

0,943 0,347 

[1, 20] -0,18 % 

 

-0,173 0,863 

2006-2013 

 
131 

  0 1,96 % 

 

4,655 0,000*** 

[-20, 20] 2,88 % 

 

2,563 0,012** 

[-10, -1] -0,61 % 

 

-1,020 0,310 

[-2, 2] 1,82 % 

 

3,577 0,000*** 

[1, 10] 0,91 % 

 

1,462 0,146 

[1, 20] 1,46 % 

 

1,920 0,057* 
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I tabell 7 presenteras resultaten för hela tidsperioden samt för två delperioder för att se 

ifall det har skett ändringar efter lagändringen som tillät företag att återköpa 10 % av 

utestående aktier istället för 5 %. Totalt 262 meddelanden har undersökts och de är jämt 

fördelade över de två delperioderna.  

 

Den överstora avkastningen har varit övervägande positiv under alla tre perioder. Det är 

endast vid händelsefönstret [-10, -1] som den överstora avkastningen gentemot indexet 

varit negativ. Den överstora avkastningen för delperioden 2006-2013 har genomgående 

varit högre än under den första delperioden. Det finns en stor skillnad hos delperioderna 

om man ser på till exempel den överstora avkastningen vid händelsefönstret [1, 20]. 

Perioden 1998-2005 har haft en negativ avkastning på -0,18 % medan perioden 2006-

2013 har haft en positiv avkastning på 1,46 %. Detsamma gäller vid [-20, 20] där 1998-

2005 har haft en överstor avkastning på 0,61 % medan den varit närmare 3 % för 

perioden 2006-2013.  

 

Det finns ett flertal händelsefönster som är signifikanta. Dag 0 har varit signifikant på 1 

% nivån för alla tre perioder och även [-2, 2] har varit signifikanta för alla tre perioder 

även om den endast är signifikant på 10 % nivån för perioden 1998-2005. Det har även 

hittats övriga signifikanta observationer på 5 % och 10 % nivån för hela tidsperioden 

samt tidsperioden 2006-2013. 

 
I tabell 8 har materialet delats in i tre olika delperioder beroende på hur stor andel av 

utestående aktier företaget har meddelat om att återköpa. De tre perioderna är företag 

som meddelat om att återköpa 0-1 %, 1-3 % samt mer än 3 %. Materialet som undersöks 

är alla meddelanden under perioden 1998-2013. 
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Tabell 8 Resultaten beroende på meddelandet om återköpsprocent 

Händelsefönster Överstor avkastning Obs. T-värde Signifikans 

0-1 % 

 

51 

  0 2,14 % 

 

2,985 0,004*** 

[-20, 20] 2,03 % 

 

1,256 0,215 

[-10, -1] -0,49 % 

 

-0,504 0,616 

[-2, 2] 0,87 % 

 

1,055 0,296 

[1, 10] -0,50 % 

 

-0,530 0,598 

[1, 20] 0,33 % 

 

0,316 0,754 

1-3 % 

 

45 

  0 1,63 % 

 

2,928 0,005*** 

[-20, 20] -1,31 % 

 

-0,599 0,553 

[-10, -1] -1,67 % 

 

-1,525 0,135 

[-2, 2] 2,37 % 

 

2,868 0,006*** 

[1, 10] 1,07 % 

 

0,856 0,397 

[1, 20] -0,78 % 

 

-0,469 0,642 

3- % 

 

166 

  0 2,12 % 

 

6,424 0,000*** 

[-20, 20] 2,46 % 

 

1,950 0,053* 

[-10, -1] -0,52 % 

 

-0,736 0,463 

[-2, 2] 1,48 % 

 

2,737 0,007*** 

[1, 10] 1,11 % 

 

1,853 0,066* 

[1, 20] 1,11 % 

 

1,315 0,190 

 
Den överstora avkastningen var starkt positiv för alla tre perioder vid dag 0. Däremot 

har den varit negativ för alla tre vid [-10,-1]. En intressant observation är att perioden 

som omfattar hela händelsefönstret [-20, 20] har varit över 2 % för den första samt den 

tredje perioden medan de företag som meddelat att de skall återköpa 1-3 % har haft en 

överstor avkastning på -1,31 %. I de flesta meddelandena, 166 stycken, har företaget 

meddelat att de skall återköpa över 3 % av utestående aktier. 

 

Dag 0 har varit signifikant på 1 % nivån för alla tre delperioder. Även [-2, 2] har varit 

signifikant på 1 % nivån för de program där företagen tänkt återköpa 1-3 % eller mer än 

3 %. De program där företagen tänkt återköpa mer än 3 % har även haft signifikanta 

överstora avkastningar vid händelsefönstren [-20, 20] samt [-2, 2]. 

 

I tabell 9 har materialet delats in beroende på vilken gång i ordningen företaget 

meddelar om inledande av återköp. Totalt 85 företag på den finländska marknaden har 

meddelat om inledande av återköp, 59 företag har meddelat detta minst två gånger. Det 

finns sedan 118 meddelanden som varit minst företagets tredje meddelande. 
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Tabell 9 Resultaten beroende på vilket meddelande i ordningen 

Händelsefönster Överstor avkastning Obs. T-värde Signifikans 

1 Program 

 

85 

  0 2,62 % 

 

5,121 0,000*** 

[-20, 20] 1,02 % 

 

0,584 0,561 

[-10, -1] -0,25 % 

 

-0,255 0,799 

[-2, 2] 1,84 % 

 

2,190 0,031** 

[1, 10] 0,53 % 

 

0,616 0,540 

[1, 20] -0,18 % 

 

-0,173 0,863 

2 Program 

 

59 

  0 2,67 % 

 

4,391 0,000*** 

[-20, 20] 2,04 % 

 

0,951 0,346 

[-10, -1] -1,83 % 

 

-1,453 0,152 

[-2, 2] 1,34 % 

 

1,631 0,108 

[1, 10] 1,26 % 

 

1,192 0,238 

[1, 20] 1,19 % 

 

0,726 0,471 

3- Program 

 

118 

  0 1,29 % 

 

3,866 0,000*** 

[-20, 20] 1,97 % 

 

1,604 0,111 

[-10, -1] -0,50 % 

 

-0,793 0,429 

[-2, 2] 1,53 % 

 

2,977 0,004*** 

[1, 10] 1,00 % 

 

1,163 0,247 

[1, 20] 1,08 %   1,649 0,102 

 
 

De företag som endast meddelat en eller två gånger om inledande av återköp har haft en 

betydligt högre överstor avkastning dag 0, 2,63 respektive 2,67 % medan de företag som 

gett tre eller flera meddelanden endast haft en överstor avkastning på 1, 29 %. När man 

ser på de olika händelsefönstren i övrigt är det de företag som gett ut minst två 

meddelanden om inledande av återköp som haft den högsta överstora avkastningen, till 

exempel när man ser på händelsefönstret [-20, 20] har den varit runt 2 %.  

 

En del signifikanta värden har observerats, bland annat har dag 0 varit signifikant för 

alla tre indelningar och även händelsefönstret [-2, 2] har varit signifikant på 5 % nivån 

för de företag som ger deras första meddelande och för de företag som ger deras tredje 

meddelande eller mer. I övrigt finns inga signifikanta överavkastningar. 
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Sammanfattning 

 

Företag som tänkt återköpa aktier måste meddela om detta minst sju dagar före det 

första återköpet genomförs. Resultaten visar att speciellt dag 0 har gett en signifikant 

överstor avkastning oberoende av hur materialet delas in och den har varit som störst 

när företagen för första eller andra gånger ger ut ett meddelande om inledande av 

återköp. Även när man ser på händelsefönstret [-2, 2] är sju av nio test signifikanta. I 

övrigt finns ett fåtal signifikanta observationer när man ser på övriga händelsefönster. 

 

När de två delperioderna 1998-2005 samt 2006-2013 jämförs visar det sig att den senare 

perioden har påvisat betydligt högre överstora avkastningar än den tidigare. Detta kan 

även påvisas genom att fyra av sex test har varit signifikanta i perioden 2006-2013 

medan endast två varit signifikanta i perioden 1998-2005. Den överstora avkastningen i 

perioden 2006-2013 har varit högre i alla händelsefönster. 

 

De företag som meddelat om att återköpa minst 3 % av utestående aktier har också 

kunnat påvisa den högsta överstora avkastningen med fyra av sex händelsefönster som 

signifikanta. Detta kan jämföras med företag som meddelat om att återköpa 0-1 % där 

den enda signifikanta avkastningen hittas vid dag 0. I åtta av nio fall har 

händelsefönstret [-10, -1] påvisat lägre överstora avkastningar än händelsefönstret [1, 

10]. Detta kan delvis förklaras med att den första återköpsdagen ibland infaller mindre 

än 10 dagar efter att företaget meddelar om inledande av återköp vilket påverkar 

händelsefönstret [1, 10] positivt. 
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7.2  Första återköpsdagen 
 

Presentationen över resultaten från den första återköpsdagen är likadant uppbyggda som 

för meddelandena. Det har även undersökts ifall det finns skillnader beroende på hur 

länge företaget väntar från att de gett meddelandet till dess att det första återköpet 

genomförs. Därtill undersöks ifall det finns skillnader beroende på hur många 

återköpsdagar som finns i programmet. I övrigt är tabellerna utformade likadant. 

 

När företagen meddelat om att återköpa aktier kan företaget välja att inte alls börja 

återköpa eller vänta i minst sju dagar före återköpsprogrammet inleds. Tidsgränsen för 

när återköpsprogrammet är i bruk är dock max 365 dagar och inom denna tidsperiod 

måste företaget fullfölja deras återköpsprogram. 

 

I tabell 10 finns resultaten från den första återköpdagen för alla program som 

genomförts i Finland under åren 1998-2013. Materialet har därefter delats upp i de två 

delperioderna 1998-2005 samt 2006-2013. 

 

I undersökningen ingår totalt 211 återköpsprogram. Antal meddelanden under perioden 

är 262 vilket innebär att 52 stycken program aldrig blev genomförda. Av de 131 

programmen som det gavs meddelande om 1998-2005 genomfördes 119. Bortfallet var 

betydligt större under perioden 2006-2013, då gavs det även 131 meddelanden men 

endast 92 av dem genomfördes. 
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Tabell 10 Resultaten från de tre delperioderna som undersökts 

Händelsefönster Överstor avkastning Obs. T-värde Signifikans 

1998-2013 

 
211 

  0 1,52 % 

 

5,838 0,000*** 

[-20, 20] 0,35 % 

 

0,312 0,755 

[-10, -1] 0,30 % 

 

0,483 0,6294 

[-2, 2] 1,06 % 

 

2,769 0,006*** 

[1, 10] -0,12 % 

 

-0,256 0,7981 

[1, 20] -0,39 % 

 

-0,574 0,5667 

1998-2005 

 

119 

  0 1,81 % 

 

4,644 0,000*** 

[-20, 20] -1,72 % 

 

-1,095 0,276 

[-10, -1] -0,24 % 

 

-0,246 0,806 

[-2, 2] 1,20 % 

 

2,117 0,036** 

[1, 10] -0,58 % 

 

-0,777 0,439 

[1, 20] -1,30 % 

 

-1,334 0,185 

2006-2013 

 
92 

  0 1,15 % 

 

3,593 0,001*** 

[-20, 20] 3,03 % 

 

1,992 0,049** 

[-10, -1] 2,63 % 

 

3,046 0,003*** 

[-2, 2] 1,01 % 

 

1,494 0,139 

[1, 10] 0,47 % 

 

1,017 0,312 

[1, 20] 0,80 % 

 

0,905 0,368 

 
 
För hela perioden finns en signifikant överstor avkastning både vid dag 0 samt 

händelsefönstret [-2, 2] som är signifikant på 1 % nivån. I övrigt är de överstora 

avkastningarna rätt små och efter dag 0 har de varit negativa. 

 

För perioden 1998-2005 har endast dag 0 samt händelsefönstret [-2, 2] uppvisat en 

signifikant överstor avkastning, resterande händelsefönster är negativa. De två 

förstnämnda är även signifikanta på 1 % respektive 5 % nivån. Den sista perioden har 

precis som vid meddelandena uppvisat de högsta överstora avkastningarna och tre av 

dem har varit signifikanta. Alla händelsefönster uppvisar en överstor avkastning. 

 
 
I tabell 11 är materialet indelat baserat på hur stor andel av totala utestående aktier 

företaget köpt tillbaka. De flesta företag har återköpt mindre än 1 % när den vanligaste 

kategorin för meddelandena var mer än 3 %. Företagen har således återköpt betydligt 

mindre aktier än vad de meddelat om. Endast 55 företag har återköpt mer än 3 % av sina 

aktier trots att hela 166 stycken hade möjlighet till detta. 
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Tabell 11 Resultaten beroende på återköpsprocenten 

Händelsefönster Överstor avkastning Obs. T-värde Signifikans 

0-1 % 

 

97 

  0 1,42 % 

 

3,316 0,001*** 

[-20, 20] 2,01 % 

 

1,265 0,209 

[-10, -1] 0,10 % 

 

0,137 0,891 

[-2, 2] 0,60 % 

 

0,944 0,348 

[1, 10] 0,13 % 

 

0,199 0,843 

[1, 20] 0,42 % 

 

0,416 0,678 

1-3 % 

 

59 

  0 1,17 % 

 

2,710 0,009*** 

[-20, 20] -2,34 % 

 

-1,085 0,282 

[-10, -1] -0,35 % 

 

-0,220 0,827 

[-2, 2] 1,01 % 

 

1,709 0,093* 

[1, 10] 0,20 % 

 

0,193 0,848 

[1, 20] -0,66 % 

 

-0,512 0,611 

3- % 

 

55 

  0 1,73 % 

 

3,646 0,001*** 

[-20, 20] -0,99 % 

 

-0,404 0,688 

[-10, -1] 1,06 % 

 

0,895 0,375 

[-2, 2] 1,24 % 

 

1,746 0,087* 

[1, 10] -0,66 % 

 

-0,695 0,490 

[1, 20] -1,39 %   -1,024 0,311 

 
 
De företag som återköpt mindre än 1 % av aktierna har endast överstora avkastningar 

dag 0 trots att all händelsefönster varit positiva. Företag som återköpt 1-3 % har en 

väldigt negativ [-20, 20], hela -2,34 % men den räcker ändå inte för att vara signifikant. 

Dag 1 är signifikant positiv på 1 % nivån medan händelsefönstret [-2, 2] är signifikant 

positivt på 10 % nivån. De företag som återköpt 3 % eller mer har endast haft tre av sex 

positiva avkastningar gentemot index men två av de positiva överavkastningarna har 

varit signifikanta, dag 0 är signifikant på 1 % nivån medan händelsefönstret [-2, 2] är 

signifikant på 10 % nivån.  

 

I tabell 12 har materialet indelats enligt hur många återköpsprogram företagen 

genomfört, endast meddelande godkänns inte. Materialet är indelat enligt företag som 

genomfört ett återköpsprogram, två återköpsprogram samt alla program som är ett 

företags tredje återköpsprogram eller mer. Totalt 80 företag har genomfört ett 

återköpsprogram i Finland under perioden 1998-2013 medan 51 företag har genomfört 

minst två stycken. 
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Tabell 12 Resultaten beroende på vilket återköpsprogram i ordningen 

Händelsefönster Överstor avkastning Obs. T-värde Signifikans 

1 Program 

 

80 

  0 2,33 % 

 

4,268 0,000*** 

[-20, 20] -0,69 % 

 

-0,365 0,716 

[-10, -1] 0,32 % 

 

0,347 0,730 

[-2, 2] 0,52 % 

 

0,746 0,458 

[1, 10] -2,01 % 

 

-2,608 0,011** 

[1, 20] -2,50 % 

 

-2,197 0,031** 

2 Program 

 

51 

  0 1,06 % 

 

2,782 0,008*** 

[-20, 20] -0,19 % 

 

-0,076 0,940 

[-10, -1] 0,50 % 

 

0,290 0,773 

[-2, 2] 1,56 % 

 

2,270 0,028** 

[1, 10] 1,41 % 

 

1,263 0,212 

[1, 20] -0,13 % 

 

-0,086 0,932 

3- Program 

 

80 

  0 1,02 % 

 

3,174 0,002*** 

[-20, 20] 1,71 % 

 

1,099 0,275 

[-10, -1] 0,16 % 

 

,194 0,846 

[-2, 2] 1,27 % 

 

2,191 0,031** 

[1, 10] 0,76 % 

 

1,294 0,199 

[1, 20] 1,52 %   1,684 0,096* 

 
De företag som endast genomfört ett återköpsprogram har uppvisat den klart högsta 

överstora avkastningen vid dag 0. Dock har avkastningen efter dag 0 varit den klart 

mest negativa i förhållande till övriga återköpsprogram. Det första återköpsprogrammet 

som företagen genomför är signifikant positivt på 1 % nivån dag 0. För 

händelsefönstren [1, 10] samt [2, 20] har avkastningen jämfört med index varit 

signifikant negativ på 5 % nivån för båda händelsefönstren. 

 

När företagen genomfört deras andra återköpsprogram har den överstora avkastningen 

varit signifikant på 1 % nivån för dag 0. För händelsefönstret [-2, 2] har den varit 

signifikant på 5 % nivån. När företagen genomfört minst deras tredje återköpsprogram 

har avkastningen jämfört med indexet varit positiv både dag 0 samt i alla fem 

händelsefönster. En signifikant överstor avkastning har påträffats under dag 0 när den 

varit signifikant på 1 % nivån, händelsefönster [-2, 2] där den varit signifikant på 5 % 

nivån samt händelsefönster [1, 20] där den varit signifikant på 10 % nivån. 

 
I tabell 13 har materialet ordnats för att se ifall det finns några skillnader i hur snabbt 

företagen gör deras första återköp efter att de meddelat om inledande av återköp. 

Minimitiden som företagen måste vänta är sju dagar medan maximitiden kan vara 
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nästan 365 dagar. Materialet har rangordnats i tre olika kategorier. Företag som 

genomfört deras första återköp inom 10 dagar från meddelandet finns i den första 

kategorin, företag som väntat 10-40 dagar före första återköpet finns i den andra 

kategorin medan de företag som väntat i mer än 40 dagar till första återköpet finns i den 

tredje kategorin. Dag 0 representeras av den dagen det första återköpet genomfördes. 

 
Tabell 13 Resultaten över antal dagar till första återköpet 

Händelsefönster Överstor avkastning Obs. T-värde Signifikans 

-10 dagar till återköp 

 

93 

  0 1,90 % 

 

4,624 0,000*** 

[-20, 20] -0,45 % 

 

-0,252 0,801 

[-10, -1] 0,85 % 

 

0,939 0,350 

[-2, 2] 1,63 % 

 

2,727 0,008*** 

[1, 10] -0,37 % 

 

-0,493 0,623 

[1, 20] -1,29 % 

 

-1,291 0,200 

10-40 dagar till återköp 

 

72 

  0 1,09 % 

 

2,609 0,011** 

[-20, 20] 0,59 % 

 

0,353 0,725 

[-10, -1] 0,88 % 

 

0,905 0,368 

[-2, 2] 1,29 % 

 

2,123 0,037** 

[1, 10] 0,29 % 

 

0,394 0,695 

[1, 20] -0,21 % 

 

-0,190 0,850 

40- till återköp 

 

46 

  0 1,39 % 

 

2,467 0,018** 

[-20, 20] 0,99 % 

 

,385 0,702 

[-10, -1] -2,17 % 

 

-1,336 0,189 

[-2, 2] -0,58 % 

 

-0,672 0,505 

[1, 10] -0,04 % 

 

-0,046 0,964 

[1, 20] 1,28 %   0,803 0,426 

 
 
I en stor del av återköpsprogrammen har det första återköpet skett inom 10 dagar efter 

meddelandet, totalt 92 stycken. I 72 program har det dröjt mellan 10-40 dagar innan det 

första återköpet genomfördes och i 46 fall har det dröjt över 40 dagar, som längst nästan 

300 dagar. 

 

De företag som har köpt inom 10 dagar efter meddelandet har erhållit den klart högsta 

överstora avkastningen vid dag 0, 1,9 % vilket också är signifikant på 1 % nivån. Även 

händelsefönstret [-2, 2] är signifikant på 1 % nivån.  

 

De återköpsprogram där företagen väntat i mer än 10 dagar före det första återköpet 

genomförs har haft en betydligt mindre överstor avkastning under dag 0. Dock är den 
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ändå signifikant för båda kategorierna på 5 % nivån. De företag som har väntat i mellan 

10-40 dagar innan första återköpet har även haft en signifikant avkastning på 5 % nivån 

i händelsefönstret [-2, 2]. 

 

I tabell 14 är materialet indelat för att se ifall det finns skillnader i avkastningarna 

beroende på hur många återköpsdagar företagen har använt sig av. De återköpsprogram 

som genomförts på den finländska marknaden har innehållit allt mellan 1 till 150 

återköpsdagar och därför har materialet delats in i tre kategorier. Den första kategorin är 

företag som använt sig av mindre än 10 återköpsdagar, den andra kategorin är företag 

som använt sig av 10-30 återköpsdagar och den tredje kategorin är företag som använt 

sig av mer än 30 återköpsdagar för att fullfölja programmet. 

 

Tabell 14 Resultaten beroende på antal återköpsdagar 

Händelsefönster Överstor avkastning Obs. T-värde Signifikans 

-10 återköpsdagar 

 

44 

  0 1,15 % 

 

2,142 0,038** 

[-20, 20] 3,16 % 

 

1,313 0,197 

[-10, -1] -0,08 % 

 

-0,085 0,933 

[-2, 2] 1,07 % 

 

1,148 0,258 

[1, 10] 0,65 % 

 

0,909 0,368 

[1, 20] 1,71 % 

 

1,239 0,222 

10-30 återköpsdagar 

 

85 

  0 1,45 % 

 

3,274 0,002*** 

[-20, 20] 0,48 % 

 

0,272 0,787 

[-10, -1] -0,13 % 

 

-0,108 0,914 

[-2, 2] 1,11 % 

 

1,772 0,080* 

[1, 10] 0,31 % 

 

0,403 0,688 

[1, 20] 0,08 % 

 

0,070 0,944 

30- återköpsdagar 

 

82 

  0 1,90 % 

 

4,881 0,000*** 

[-20, 20] -1,08 % 

 

-0,604 0,547 

[-10, -1] 0,88 % 

 

0,945 0,347 

[-2, 2] 1,11 % 

 

1,990 0,050** 

[1, 10] -0,95 % 

 

-1,159 0,250 

[1, 20] -1,83 %   -1,665 0,099* 

 
Det är rätt ovanligt att företagen använder sig av mindre än 10 återköpsdagar, endast 44 

stycken av de genomförda finländska återköpsprogrammen har använt sig av detta och 

för en stor del av dessa har det endast varit ett återköp. De två andra kategorierna är 

jämt fördelade med 85 respektive 82 observationer vardera. Dag 0 är den dagen när det 

första återköpet genomförs.  
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De företag som använt sig av mindre än 10 återköpsdagar har haft en kraftigt överstor 

avkastning i händelsefönstret [-20, 20] på hela 3,16 %. Trots detta räcker det inte för att 

den skall vara signifikant positiv utan den enda signifikanta variabeln är dag 0 som har 

haft en överstor avkastning på 1,15 % och är signifikant på 5 % nivån. 

 

De företag som använt sig av mindre än 10 återköpsdagar har haft signifikanta 

överavkastningar både under dag 0 samt händelsefönstret [-2, 2] på 1 % respektive 10 % 

nivån. De företag som använt sig av mer än 30 återköpsdagar har haft den största 

överavkastningen dag 0 på 1,9 % och den är även signifikant på 1 % nivån. Även 

händelsefönstret [-2, 2] är signifikant på 1 % nivån. Däremot finns det även ett 

händelsefönster som har påvisat en signifikant negativ avkastning i förhållande till 

indexet. Detta är händelsefönstret [1, 20] där avkastningen i förhållande till indexet varit 

-1,83 %. Denna avkastning är signifikant på 10 % nivån. 

 

Sammanfattning 

 
Av de återköpsprogram som genomförts under perioden 1998-2013 har 211 program 

ingått i undersökningen. Materialet jämförs både i sin helhet samt i två delperioder. Alla 

program har även haft olika karaktärer såsom återköpsprocent och antal återköpsdagar. 

Materialet har därför delats in för att se ifall det finns någon speciell karakteristika som 

har påverkat materialet mer än någonting annat. Sex olika händelsefönster har använts. 

 

Hela materialet har haft en signifikant överstor avkastning jämfört med indexet som är 

signifikant på 1 % nivån under dag 0 samt i händelsefönstret [-2, 2]. Den senare 

perioden 2006-2013 har haft betydligt högre överstora avkastningar än den tidigare 

perioden 1998-2005 och även tre signifikanta händelsefönster. Även de företag som valt 

att återköpa en större del av antalet utestående aktier har haft fler signifikanta 

händelsefönster än de som endast återköpt 0-1 %. 

 

När ett företag genomför det första återköpsprogrammet har den överstora avkastningen 

år 0 varit betydligt högre än vid senare återköpsprogram. Däremot är händelsefönstren 

[1,10] samt [1,20] signifikant negativa för det första återköpsprogrammet medan till 
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exempel när ett företag som genomför minst deras tredje återköpsprogram har haft en 

signifikant positiv avkastning i händelsefönstret [1, 20]. 

 

Också när man ser på antal dagar från meddelandet fram till det första återköpet har den 

överstora avkastningen dag 0 varit klart högst för företag som återköpt inom 10 dagar 

efter meddelandet. Även händelsefönstret [-2, 2] är signifikant på 1 % nivån. De företag 

som valt att vänta i mer än 10 dagar till det första återköpet har upplevt betydligt lägre 

överstora avkastningar och speciellt de som väntat i över 40 dagar har även haft flertalet 

negativa avkastningar även om ingen varit signifikant. 

 

De som använt sig av mindre än 10 återköpsdagar har haft den klart högsta 

avkastningen i händelsefönstret [-20, 20] även om den inte räcker till för att vara 

signifikant. De som använt sig av mer än 30 återköpsdagar har haft den högsta 

överavkastningen dag 0, men i händelsefönstret [1, 20] har avkastningen varit till och 

med signifikant negativ på 10 % nivån. 

 

Om man endast ser på dag 0 har det funnits en signifikant överavkastning oavsett hur 

man ordnar materialet. Avkastningen har också varit signifikant på 1 % nivån i 12 av 15 

fall. Även händelsefönstret [-2, 2] har varit signifikant i de flesta undersökningar och i 

tre fall har det varit signifikant på 1 % nivån. 

 

Tre signifikant negativa observationer har påträffats. Två av dem hittas hos företag som 

genomför deras första återköpsprogram, här är både händelsefönstren [1, 10] samt [1, 

20] signifikant negativa på 5 % nivån. Händelsefönstret [1, 20] är signifikant negativ på 

10 % nivån för de företag som haft över 30 återköpsdagar. 
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7.3  Multipel regressionsanalys 
 
Eftersom dag 0 visat en signifikant överavkastning (AAR) på 1 % eller 5 % nivån 

oberoende av hur materialet ordnats genomförs en multipel regressionsanalys för att 

undersöka vad som påverkar den överstora avkastningen. En separat regression 

genomförs för både meddelandena samt det första återköpet. Variablerna som undersöks 

för meddelandena är variabeln delperiod som undersöker ifall någon av de två 

delperioderna 1998-2005 och 2006-2013 gett en högre överavkastning. Därtill 

undersöks ifall företag som meddelar om deras första eller andra återköpsprogram 

erhåller en högre överstor avkastning än övriga program. Även återköpsprocenten 

företaget meddelar om ingår som en variabel.  Till regressionsanalysen för återköpen 

undersöks också variabeln AR(M) som är den överstora avkastningen som företaget 

erhållit vid meddelandet, samt antal dagar till det första återköpet efter att meddelandet 

angetts. 

 

Tabell 15 Multipel regressionsanalys, meddelanden 

Variabel Koefficient T-värde Signifikans 

C 0,012 1,724 0,0859* 

Delperiod 0,002 0,388 0,698 

1 program 0,014 2,129 0,0342** 

2 program 0,014 1,924 0,0555* 

Återköpsprocent -0,009 -0,103 0,918 

    R^2 0,023 

  F-statistic 1,542 

  Prob(F-statistic) 0,190 

  Durbin-Watson stat 2,087     

 

I tabell 15 finns resultaten över den multipla regressionsanalysen för meddelandena. 

Efter att ha genomfört ett Breusch-Pagan-Godfrey heteroskedasticitetstest har ingen 

heteroskedasticitet kunnat påvisas. Koefficienten C är signifikant på 10 % nivån men 

det finns även två övriga signifikanta variabler. Dessa är företag som meddelar om deras 

första samt andra program. Dessa variabler är signifikant positiva på 5 % respektive 10 

% nivån. 
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Delperioden samt återköpsprocent har ingen signifikant inverkan på den överstora 

avkastningen. Förklaringsgraden är låg vilket innebär att en stor del av den överstora 

avkastningen förklaras av övriga variabler. Modellen som helhet är inte heller 

signifikant med en F-statistika på 1,54. Materialet lider inte av autokorrelation eftersom 

Durbin Watson statistikan är nära två. 

 

Tabell 16 Multipel regressionsanalys, första återköpet 

Variabel Koefficient T-värde Signifikans 

C 0,011 2,3857 0,0180** 

AR(M) 0,079 1,1268 0,2612 

Delperiod -0,005 -0,9573 0,3396 

1 Program 0,011 1,6933 0,0919* 

2 Program 0,003 0,5070 0,6127 

Återköpsprocent -0,032 -2,2836 0,0234** 

Antal dagar till första återköpet 0,000 0,2393 0,8111 

    R^2 0,037 

  F-statistika 1,319 

  P-värde(F-statistika) 0,250 

   Durbin-Watson  1,934     

På grund av att heteroskedasticitet påvisades tillsattes en White korrigeringsterm i regressionsanalysen 

   I tabell 16 visas resultaten från den multipla regressionsanalysen för den första 

återköpsdagen. Breusch-Pagan-Godfrey heteroskedasticitetstest visade att materialet 

lider av heteroskedasticitet och därför har en White korrigeringsterm tillsats för att råda 

bot på detta. Koefficienten C är signifikant på 5 % nivån. I övrigt finns två variabler 

som har en signifikant inverkan på företagens överstora avkastning vid den första 

återköpsdagen. Det första återköpsprogrammet företag genomför ger en signifikant 

högre avkastning än senare program. Detta är signifikant på en 10 % nivå. 

 

Den andra signifikanta variabeln är företagens återköpsprocent över hela programmet. 

En högre återköpsprocent innebär en lägre avkastning och detta är signifikant på 5 % 

nivån. Därtill har den överstora avkastningen företag erhållit vid meddelandet en klart 

positiv inverkan enligt koefficienten men den är ändå inte signifikant. 

Förklaringsgraden är igen låg och modellen är inte signifikant enligt F-statistikan. 

Durbin Watson ligger nära två vilket innebär att modellen inte lider av autokorrelation. 
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8. Sammanfattning och diskussion  
 
Sedan september 1997 har företag haft rätt att återköpa sina egna aktier på den öppna 

marknaden i Finland. Under de första åren tilläts företag återköpa 5 % av utestående 

aktier medan en lagändring som trädde i kraft år 2005 gjorde det möjligt för företag att 

återköpa 10 % av utestående aktier. Återköp av aktier på den öppna marknaden innebär 

att företag köper tillbaka sina aktier till marknadspris. 

 

Det finns ett flertal hypoteser om varför företag väljer att återköpa aktier. En 

undersökning av Brav et al. (2005) där 384 ekonomichefer intervjuades försökte 

klarlägga vad motiven är bakom återköp av aktier. De kom bland annat fram till att en 

stor del av företagen väljer återköp av aktier när de anser att deras aktie är 

undervärderad, för att förbättra företagen nyckeltal samt som en signalering om att 

företagen har positiva framtida kassaflöden. 

 

Återköp av aktier på den öppna marknaden är ett relativt nytt fenomen i Europa och 

blev tillåtet på de flesta marknader först under 90 talet. I USA har återköp på den öppna 

marknaden varit tillåtet under en längre tid och därmed härstammar den största delen av 

tidigare undersökningar därifrån. I tidigare undersökningar från USA, bland annat 

Vermaelen (1981) och Ikenberry et al. (1995) har resultaten visat att företag som 

meddelar om inledande av återköp av aktier har uppvisat signifikanta överstora 

avkastningar på över 3 % under ett händelsefönster (CAAR) på några dagar som 

omfamnar meddelandet. Det finns även undersökningar som har sett på avkastningarna 

på årsbasis, och bland annat Ikenberry et al. (1995) kunde visa att företag som meddelat 

om inledande av återköp påvisade en fyra årig överstor avkastning gentemot indexet på 

12,1 %. 

 

Allt eftersom europeiska företag fått tillåtelse att återköpa aktier har fler och fler 

undersökningar genomförts. Storbritannien är ett undantag från resten av Europa då 

återköp av aktier på den öppna marknaden varit tillåtet där enda sedan 1980. Rau och 

Vermaelen (2002) undersökte ifall överstora avkastningar uppstått för företag som 

återköpt aktier både på kort samt lång sikt. När företagen meddelande om inledande av 
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återköp av aktier var den överstora avkastningen vid användandet av ett händelsefönster 

[-2, 2] 1,1 %, under den påföljande ettårs perioden var avkastningen -7,1 %. 

 

I Norden är lagstiftningen strängare angående återköp än i resten av världen (ABL, 

624/2006), främst för att förhindra utnyttjande av insiderinformation. Styrelsen ger ett 

förslag åt bolagsstämman om att de vill återköpa aktier, hur stor mängd de vill återköpa 

och vilka orsakerna är till återköp. Därefter godkänner eller förkastas förfrågan på 

bolagsstämman. Därefter meddelar styrelsen ifall företaget kommer genomföra ett 

återköpsprogram. Efter att meddelandet om inledande av återköp angetts måste 

företagen vänta i minst sju dagar före det första återköpet genomförs. När det i de flesta 

övriga länder räcker med ett meddelande om att företag kommer genomföra ett 

återköpsprogram på den öppna marknaden måste företagen i Norden även meddela 

varje gång företagen genomför ett återköp. Denna information måste vara allmänt 

tillgänglig.  

 

Därför är det i Norden möjligt att undersöka ifall överstora avkastningar uppstått både 

när företagen ger meddelande om inledande av återköp av aktier samt när den första 

återköpsdagen genomförs. Detta har genomförts på den finländska marknaden av 

Karhunen (2002). Han kom fram till att när företagen gav meddelande om inledande av 

återköp av aktier var den överstora avkastningen vid användandet av ett händelsefönster 

[-2, 2] 2,78 %. Den överstora avkastningen när den första återköpsdagen genomfördes 

var 1,08 %. 

 

Råsbrant (2013) har genomfört en liknande undersökning på den svenska marknaden. 

När företagen gav meddelande om inledande av återköp var den överstora avkastningen 

vid användandet av ett händelsefönster [-1, 2] 2 % medan den för samma 

händelsefönster vid det första återköpet var 0,7 %. Råsbrant undersökte även den 

överstora avkastningen på lång sikt och kom fram till att den överstora avkastningen 

under en ettårs period var 7 %. 

 

I princip alla tidigare undersökningar har kunnat påvisa en överstor kortsiktig 

avkastning. Detta strider mot den av Fama (1970) starka formen av 
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marknadseffektivitet. Ifall all information redan finns reflekterad i aktiepriset borde det 

inte uppstå överstora avkastningar när företagen ger meddelande om inledande av 

återköp eller när det första återköpsprogrammet genomförs.  

 

Syftet med denna avhandling är därmed att se ifall överstora avkastningar funnits på den 

finländska marknaden när företagen meddelat om inledande av återköp av aktier samt 

när den första återköpsdagen genomförts. Ifall det visar sig att en överstor avkastning 

påträffats innebär detta att marknaderna inte är effektiva enligt den starka formen. 

 

Materialet för undersökningen är väldigt omfattande och det största som någonsin 

använts i Finland. Varenda förfrågan, meddelande samt återköp har samlats in via 

Kauppalehtis websidor var för sig, totalt över 10000 återköpsdagar har samlats in. 

Materialet innefattar alla genomförda återköpsprogram under åren 1998-2013. Totalt 

293 meddelande har angetts och 238 program har genomförts under denna tidsperiod. I 

själva undersökningen har det skett ett visst bortfall på grund av ofullständig data men 

totalt ingår 262 meddelanden samt 211 återköpsprogram i undersökningen.  

 

Materialet har även delats in i flera olika kategorier. För det första undersöks hela 

perioden samt två delperioder. Dessa delperioder är 1998-2005 samt 2006-2013 och har 

valts på grund av en lagändring som trädde i kraft år 2005 vilket gjorde det möjligt att 

återköpa 10 % av utestående aktier medan det under den tidigare perioden endast var 

tillåtet att återköpa 5 %.  

 

Därtill har ett flertal andra hypoteser testats, såsom återköpsmängden som företagen 

meddelar om samt genomför har haft någon inverkan. I undersökningen ses även på 

antalet återköpsprogram företaget genomfört för att se ifall resultaten påverkas av vilket 

återköpsprogram i ordningen det är för företaget. Dessutom undersöks även ifall antalet 

återköpsdagar haft någon inverkan på resultaten samt ifall antalet dagar från 

meddelandet tills det första återköpet genomförs haft någon inverkan på resultatet. 

 

Från den deskriptiva statistiken kan utläsas att företagen oftast har tillåtelse att återköpa 

max antalet aktier, det vill säga 5 % fram till 2004 och 10 % från 2005 och framåt. Dock 
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har företagen i genomsnitt meddelandet att de tänkt återköpa 4,3 % och den faktiska 

summan som återköpts har varit i genomsnitt 1,65 %. Denna andel har även gått ner 

under hela perioden för undersökningen.  

 

Resultaten från undersökningen går i linje med de flesta andra undersökningar som 

genomförts inom detta område. Den överstora avkastningen när företag ger meddelande 

om inledande av återköp är signifikant på 1 % nivån både under dag 0 samt 

händelsefönstret [-2, 2]. Detta har även observerats på börser i bland annat USA (Lie, 

2002), Sydafrika (Bhana, 2007), Japan (Zhang, 2002) samt i Sverige (Råsbrant, 2013). 

 

Även resultaten från den första återköpsdagen är signifikanta på 1 % nivån, både under 

dag 0 samt händelsefönstret [-2, 2]. Detta är helt i linje med Råsbrants (2013) 

undersökning på den svenska marknaden samt Karhunens (2002) tidiga undersökning 

från den finländska marknaden. Därmed förkastas nollhypotesen, meddelanden samt 

den första återköpsdagen påverkar företagens aktiepris. 

 

Övriga intressanta slutsatser som kan dras för meddelandena är att efter lagändringen 

2005 när det blev tillåtet att återköpa 10 % av utestående aktier har företagen uppvisat 

en högre avkastning än tidigare. Investerarna har möjligtvis sett återköp av aktier som 

något positivt under de senaste åren och även finanskrisen kan ha haft en viss inverkan 

på de högre avkastningarna. En intressant observation är att företagen har återköpt 

betydligt mindre andel av utestående aktier under den senare perioden men trots detta 

har de överstora avkastningarna varit betydligt högre. 

 

En annan slutsats som kan dras baserat på resultaten är att ju högre andel av utestående 

aktier företaget meddelar att de skall återköpa, desto högre har avkastningarna varit i 

händelsefönstren. Återköpsprocent är därmed korrelerat med högre avkastning. Dessa 

resultat är i linje med vad Ikenberry et al. (1995) samt Comment och Jarrell (2002) 

kunnat visa på den amerikanska marknaden. 

 

Jagannathan och Stevens (2003) kunde visa att företag som första gången gav ett 

meddelande om inledande av återköp kunde uppvisa en betydligt högre avkastning vid 
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ett händelsefönster [0, 1] än företag som gav deras fjärde eller femte meddelande. Detta 

har också varit fallet på den finländska marknaden då de överstora avkastningarna dag 0 

för det första samt andra meddelandet varit betydligt större än de som meddelat tre eller 

fler gånger. Råsbrant (2013) anser att detta stöder hypotesen om undervärdering 

eftersom företag som sällan ger meddelanden återköper endast när de känner sig 

undervärderade, medan företag som ofta ger meddelanden ger dem utan någon speciell 

baktanke. 

 

Slutsatser från den första återköpsdagen är bland annat att precis som för meddelandena 

har den senare delperioden 2006-2013 uppvisat betydligt högre överstora avkastningar 

runt dag 0 än perioden 1998-2005. Dock finns det inga skillnader beroende på hur 

mycket företaget valt att återköpa. Dock är detta svårt att undersöka på kort sikt 

eftersom det är svårt att veta hur mycket företaget återköper i slutändan. Detta borde 

istället undersökas under en längre tidsperiod. 

 

Företag som genomför deras första återköpsprogram har den klart högsta överstora 

avkastningen dag 0 i förhållande till företag som genomfört mer än två 

återköpsprogram. Även Råsbrant (2013) kunde påvisa detta. Dock är den överstora 

avkastningen i händelsefönstret [1, 20] signifikant negativ på 5 % nivån för de som 

återköper första gången vilket inte var fallet i Råsbrants undersökning. 

 

När materialet delas in enligt när den första återköpsdagen genomförs finns inga stora 

skillnader. När materialet däremot delas in enligt hur många återköpsdagar företaget 

använt sig av har de företag som använt sig av mindre än 10 återköpsdagar den klart 

största avkastningen i händelsefönstret [-20, 20] 3,16 %. Detta tyder på att företagen 

borde sprida ut sina återköp under en väldigt kort tidsperiod. 

 

Därtill har en multipel regressionsanalys genomförts för att undersöka vilka variabler 

som påverkar den överstora avkastningen dag 0. Resultaten visade att för meddelandena 

påverkar det första samt det andra programmet den överstora avkastningen mer positivt 

än övriga program. För det första återköpet påverkar det första återköpsprogrammet den 

överstora avkastningen mer positivt än övriga program medan återköpsprocenten 
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påverkar avkastningen negativt ju högre den är. Därmed kan nollhypotesen förkastas, 

variablerna påverkar den överstora avkastningen (AR).  

 

Resultaten från denna undersökning ger en ökad förståelse över återköpsprogrammen på 

den öppna marknaden i Finland. På grund av de olika delperioderna som använts går det 

även att utläsa vilka karakteristikor de återköpsprogram som fungerat bäst har.  

 

Förslag till vidare forskning 

 

Förslag till vidare forskning kunde vara att se på den överstora avkastningen på lång sikt 

genom att till exempel använda sig av en Fama French trefaktormodell som bland annat 

Råsbrant (2013) använt sig av när han undersökt återköp på den svenska marknaden. 

 

Det skulle också vara möjligt att dela in materialet i ännu snävare kategorier som att 

jämföra de två delperioderna och se vad resultaten blir för de företag som återköpt 

mindre än 1 % och mer än 1 % och så vidare. Därtill kunde man jämföra stora företag 

gentemot små genom att dela in dem i tre storlekskategorier. 

 

När företagen ger meddelande om inledande av återköp måste de meddela varför de 

återköper aktier. Till exempel om det är för att förbättra kapitalstrukturen, förbättra 

nyckeltalen eller köpa in aktier som bonusar åt aktieägarna. Informationen som samlas 

in kunde sedan användas för att jämföra ifall avkastningarna varit mer positiva beroende 

på varför företagen genomför programmen. Orsaken till varför detta inte gjordes i denna 

undersökning var att de flesta företagen gav många olika orsaker och det var därför 

svårt att kategorisera huvudorsaken till återköpet. 
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BILAGA 1  

 

Ålandsbanken Abp 

   

Börsmeddelande 

     

13.1.2012 kl 19.00 

       Ålandsbanken Abp - Förvärv av egna aktier 13.1.2012 

 

       Datum 

  

13.1.2012 

   Börsaffär 

  

Köp 

   

       Aktieslag 

  

B-Aktie 

   Aktiemängd 

 

506 st 

   Medelpris/Aktie 

 

9,3764 Euro 

  Övre Pris/ Aktie 

 

9,38 Euro 

   Undre pris/ Aktie 

 

9,35 Euro 

   Totalt pris 

 

4746,10 Euro 

  

       Ålandsbanken innehar egna aktier 13.1.2012 

  

       A-Aktier 

  

0 st 

   B-Aktier 

  

10652 st 

   

       Ålandsbanken ABP 

     

       Peter Wiklöf 

      

Återköpsmeddelande från Ålandsbanken Abp 13.1.2012. 
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BILAGA 2 

Exempel över hur data samlats in för återköpsprogrammen, Neo Industrial. 

 

ÅR Datum Förfrågan/antalAndel av aktiernaGodkännandeAntal Meddel. Om start / antalÅterköp Antal Medelpris Totalt Total antal återköptaAntal återköpta % Beslut/tillåtet

2001 7.2.2001 294868 5 %

20.3.2001 x 294868

2.4.2011 294868

11.4.2001 x 300 4,2 1260 300 0,001017404

23.4.2001 400 4,31 1724 700 0,002373944

24.4.2001 100 4,3 430 800 0,002713078

14.12.2001 1100 3,93 4323 1900 0,006443561

17.12.2001 300 3,8 1140 2200 0,007460966

18.12.2001 300 3,8 1140 2500 0,00847837

19.12.2001 100 4,15 415 2600 0,008817505

20.12.2001 500 4,38 2190 3100 0,010513179

21.12.2001 4100 4,54 18614 7200 0,024417706

27.12.2001 300 4,64 1392 7500 0,02543511

28.12.2001 100 4,51 451 7600 0,025774245

2.1.2002 500 5 2500 8100 0,027469919

3.1.2002 300 4,78 1434 8400 0,028487323

4.1.2002 900 5,2 4680 9300 0,031539536

17.1.2002 400 5 2000 9700 0,032896076

18.1.2002 300 4,9 1470 10000 0,03391348

24.1.2002 100 4,8 480 10100 0,034252615

29.1.2002 190 5 950 10290 0,034896971

30.1.2002 320 5,01 1603,2 10610 0,035982202

31.1.2002 1000 5 5000 11610 0,03937355

4.2.2002 390 5 1950 12000 0,040696176

5.2.2002 1100 5,15 5665 13100 0,044426659

6.2.2002 1100 5 5500 14200 0,048157142

27.2.2002 400 5,25 2100 14600 0,049513681

28.2.2002 1000 5,25 5250 15600 0,052905029

1.3.2002 1000 5,25 5250 16600 0,056296377

78911,2

ÅR Datum Förfrågan/antalAndel av aktiernaGodkännandeAntal Meddel. Om start / antalÅterköp Antal Medelpris Totalt Total antal återköptaAntal återköpta % Beslut/tillåtet

2002 15.2.2002 280668 5 %

13.3.2002 x 280668

ÅR Datum Förfrågan/antalAndel av aktiernaGodkännandeAntal Meddel. Om start / antalÅterköp Antal Medelpris Totalt Total antal återköptaAntal återköpta % Beslut/tillåtet

2003 17.2.2003 294038 5 %

12.3.2003 x 294038

ÅR Datum Förfrågan/antalAndel av aktiernaGodkännandeAntal Meddel. Om start / antalÅterköp Antal Medelpris Totalt Total antal återköptaAntal återköpta % Beslut/tillåtet

2004 12.2.2004 294038 5 %

10.3.2004 x 294038

ÅR Datum Förfrågan/antalAndel av aktiernaGodkännandeAntal Meddel. Om start / antalÅterköp Antal Medelpris Totalt Total antal återköptaAntal återköpta % Beslut/tillåtet

2008 8.5.2008 588076 10 %

11.6.2008 x 588076

27.2.2009 588076

6.3.2009 x 1950 5,2451 10227,95 1950 0,003315898

9.3.2009 100 5,2 520 2050 0,003485944

11.3.2009 300 5,2 1560 2350 0,003996082

13.3.2009 155 5,2 806 2505 0,004259654

20.3.2009 200 5,2 1040 2705 0,004599746

23.3.2009 100 5,2 520 2805 0,004769792

24.3.2009 120 5,2 624 2925 0,004973847

25.3.2009 120 5,2 624 3045 0,005177902

26.3.2009 100 5,2 520 3145 0,005347948

27.3.2009 150 5,1833 777,495 3295 0,005603017

30.3.2009 159 5,2725 838,3275 3454 0,005873391

7.4.2009 176 5,33 938,08 3630 0,006172672

9.4.2009 100 5,35 535 3730 0,006342718

17.4.2009 100 5,5 550 3830 0,006512764

11.5.2009 500 6,45 3225 4330 0,007362994

14.5.2009 393 6,0651 2383,584 4723 0,008031275

19.5.2009 405 6,45 2612,25 5128 0,008719961

20.5.2009 185 6,45 1193,25 5313 0,009034547

25.5.2009 400 6,3388 2535,52 5713 0,009714731

27.5.2009 131 6,35 831,85 5844 0,009937491

1.6.2009 40 6,19 247,6 5884 0,010005509
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ÅR Datum Förfrågan/antalAndel av aktiernaGodkännandeAntal Meddel. Om start / antalÅterköp Antal Medelpris Totalt Total antal återköptaAntal återköpta % Beslut/tillåtet

2009 7.5.2009 588076 10 %

10.6.2009 x 588076

16.11.2009 588076 5884

23.11.2009 x 47 6,01 282,47 5931 0,010085431

27.11.2009 390 6 2340 6321 0,010748611

30.11.2009 200 6 1200 6521 0,011088703

1.12.2009 500 6,15 3075 7021 0,011938933

3.12.2009 250 6,224 1556 7271 0,012364048

8.12.2009 150 6,02 903 7421 0,012619117

9.12.2009 500 6,06 3030 7921 0,013469347

18.12.2009 230 6,16 1416,8 8151 0,013860453

21.12.2009 52256 6,3 329212,8 60407 0,102719716

30.12.2009 1000 6,85 6850 61407 0,104420177

8.1.2010 1000 6,6 6600 62407 0,106120637

13.1.2010 1080 7,3 7884 63487 0,107957135

14.1.2010 500 7 3500 63987 0,108807365

18..2010 19306 6,9 133211,4 83293 0,141636455

19.5.2010 1300 6,89 8957 84593 0,143847054

24.5.2010 189 6,87 1298,43 84782 0,144168441

25.5.2010 235 6,6 1551 85017 0,144568049

27.5.2010 2000 6,8 13600 87017 0,14796897 återköp

1.6.2010 500 6,7 3350 87517 0,1488192 81633

529817,9

ÅR Datum Förfrågan/antalAndel av aktiernaGodkännandeAntal Meddel. Om start / antalÅterköp Antal Medelpris Totalt Total antal återköptaAntal återköpta % Beslut/tillåtet

2010 12.5.2010 588076 10 %

9.6.2010 x 588076

10.6.2010 588076 87517

22.sep x 520 5,7 2964 88037 0,14970344

24.sep 3000 5,75 17250 91037 0,154804821

27.sep 840 5,8856 4943,904 91877 0,156233208

4.okt 650 5,99 3893,5 92527 0,157338507 återköp

12.okt 200 6 1200 92727 0,157678599 5210

30251,4

ÅR Datum Förfrågan/antalAndel av aktiernaGodkännandeAntal Meddel. Om start / antalÅterköp Antal Medelpris Totalt Total antal återköptaAntal återköpta % Beslut/tillåtet

2011 8.3.2011 588076 10 %

30.3.2011 x 588076

ÅR Datum Förfrågan/antalAndel av aktiernaGodkännandeAntal Meddel. Om start / antalÅterköp Antal Medelpris Totalt Total antal återköptaAntal återköpta % Beslut/tillåtet

2012 8.3.2012 588076 10 %

29.3.2012 x 588076

ÅR Datum Förfrågan/antalAndel av aktiernaGodkännandeAntal Meddel. Om start / antalÅterköp Antal Medelpris Totalt Total antal återköptaAntal återköpta % Beslut/tillåtet

2013 12.3.2013 588076 10 %

4.4.2013 x 588076
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BILAGA 3 

Företag som meddelat om inledande av återköp eller genomfört ett återköpsprogram. 

Årsrangordnat 

 

 

 

 

Företag År Förfrågan Antal % Godkänt % Meddelande Antal Dagar till första återköpsdagenAntal återköpa% Första till sista återköpsdagenAntal återköpsdagar

Apetit Oy 1998 3.3.1998 322238 5,00 % 2.4.1998 5,00 % 14.9.1998 2,64 % 9 170000 2,64 % 187 71

Efore Oyj 1998 26.2.1998 198681 5 % 11.3.1998 5 % 11.3.1998 5 %

Olvi Oyj 1998 20.4.1998 100000 4,90 % 7.5.1998 4,90 % 10.6.1998 4,90 % 14 100000 4,90 % 43 8

Pöyry Oyj 1998 17.3.1998 685000 5 % 30.3.1998 5 % 13.5.1998 5 % 51 597200 4,36 % 95 13

Tieto Oyj 1998 26.2.1998 2684590 5 % 12.3.1998 5 % 26.8.1998 5 % 12 1179220 2,19 % 111 53

UPM Kymmene Oyj 1998 19.12.1997 13519438 5 % 25.3.1998 5 % 26.3.1998 5 % 11 12762082 4,72 % 185 61

Uponor Oyj 1998 18.2.1998 1941473 5 % 18.3.1998 5 % 24.6.1998 5,00 % 40 1296918 3,08 % 175 93

Tamro oyj 1998 22.5.1998 4408168 5 % 17.6.1998 5 % 26.6.1998 5 % 18 2404000 2,73 % 155 34

WM-Data Novo Oyj 1998 23.3.1998 317348 5 % 7.4.1998 5 % 24.11.1998 5 % 7 1500000 2,36 % 43 7

Apetit Oy 1999 2.3.1999 322238 5,00 % 15.4.1999 5,00 % 10.5.1999 2,33 % 155 150000 2,33 % 110 51

Citycon Oyj 1999 24.9.1999 5288892 5 % 4.1..1999 5 % 17.11.1999 5 % 8 3290000 3,11 % 142 90

Interevanti Oyj 1999 24.3.1999 500000 5 % 9.4.1999 5 % 12.3.1999 5 % 19 500000 5 % 225 66

Kemira Oyj 1999 19.2.1999 257600 2 % 7.4.1999 2 % 8.6.1999 2 % 7 1000000 0,78 % 59 42

Konecranes Oyj 1999 19.2.1999 750000 5 % 11.3.1999 5 % 30.9.1999 5 % 7 300000 2 % 42 26

Metso Oyj 1999 1.7.1999 6790863 5 % 18.8.1999 5 % 30.9.1999 5 % 19 1595700 1,17 % 11 9

Nokia Oyj 1999 11.11.1999 56000000 5 % 13.12.1999 5 % 1.2.2000 0,18 % 20 633000 0,06 % 9 6

Pöyry Oyj 1999 19.2.1999 685000 5 % 8.3.1999 5 % 24.6.1999 5 %

Sampo Oyj 1999 4.3.1999 3000000 4,92 % 27.4.1999 4,92 % 22.12.1999 4,92 % 11 1520000 2,49 % 22 15

Sponda Oyj 1999 17.2.1999 3600000 4,92 % 10.3.1999 4,92 % 28.8.1999 4,92 % 11 1391265 2 % 171 98

Talentum Oyj 1999 5.3.1999 816096 5 % 29.3.1999 5 % 18.5.1999 5 % 8 200000 1,23 % 37 27

UPM Kymmene Oyj 1999 12.2.1999 12762082 4,60 % 23.3.1999 4,60 % 31.8.1999 4,60 % 7 7538000 2,72 % 100 47

Uponor Oyj 1999 2.3.1999 1935861 5 % 17.3.1999 5 % 30.3.1999 2,90 % 7 1014600 2,62 % 180 42

YIT Oyj 1999 12.2.1999 1000000 3,41 % 8.3.1999 3,41 % 8.3.1999 3,41 % 11 485700 1,66 % 252 56

Tamro Oyj 1999 25.3.1999 6135971 5 % 28.4.1999 5 % 7.5.1999 5 % 11 5869847 4,78 % 325 148

Amer Sports 2000 8.3.2000 1216344 5 % 9.3.2000 5 % 2.11.2000 5 % 8 832200 3,42 % 116 68

Apetit Oy 2000 7.3.2000 306128 5 % 13.4.2000 5 % 15.5.2000 2,20 % 42 65000 1,06 % 284 34

Aspo Oyj 2000 13.3.2000 219260 5 % 13.4.2000 5 % 29.5.2000 5 % 8 186234 4,24 % 174 58

Citycon Oyj 2000 28.2.2000 5288892 5 % 30.3.2000 5 % 27.4.2000 5 % 12 619000 0,59 % 138 14

Efore Oyj 2000 29.2.2000 199231 5 % 17.3.2000 5 % 3.8.2000 5 % 22 59600 1,50 % 191 51

Ixonos Oyj 2000 22.3.2001 358650 5 % 11.4.2001 5 % 28.8.2001 5 % 8 202900 2,66 % 90 43

Kemira Oyj 2000 14.3.2000 5440000 4,20 % 11.4.2000 4,20 % 9.5.2000 4,20 % 14 5440000 4,20 % 295 206

Kone Oyj 2000 11.1.2000 1007726 5 % 25.2.2000 5 % 8.3.2000 5 % 8 654870 3,25 % 339 122

Martela Oyj 2000 18.2.2000 103890 5 % 22.3.2000 5 % 29.11.2000 5 % 22 12304 0,59 % 25 11

Nokia Oyj 2000 1.2.2000 224000000 5 % 22.3.2000 5 % 28.7.2000 0,80 %

Rautaruukki Oyj 2000 10.2.2000 2000000 1,40 % 28.3.2000 1,44 % 31.3.2000 1,44 % 10 2000000 1,44 % 340 104

Soltec Oyj 2000 16.3.2000 450861 5 % 31.3.2000 5 % 15.8.2000 1,11 % 22 80000 0,89 % 68 27

Sponda Oyj 2000 14.3.2000 1400000 1,78 % 27.3.2000 1,78 % 3.5.2000 1,78 % 8 1273200 1,61 % 190 88

Stockman Oyj Abp 2000 15.3.2000 2894737 5 % 11.4.2000 5 % 17.5.2000 1,90 % 7 413000 0,71 % 150 122

Stora Enso Oyj 2000 17.2.2000 37987000 5 % 21.3.2000 10 % 21.3.2000 5 % 145 22918300 3,02 % 181 90

Tieto Oyj 2000 18.2.2000 3907058 5 % 29.3.2000 5 % 27.9.2000 2,3 % 33 1543535 1,98 % 62 35

Tulikivi Oyj 2000 17.3.2000 88829 5 % 26.4.2000 5 % 4.5.2010 5 % 16 63153 3,56 % 141 50

UPM Kymmene Oyj 2000 16.5.2000 12900000 4,60 % 13.6.2000 4,60 % 13.6.2000 4,60 % 7 12900000 4,60 % 245 118

Uponor Oyj 2000 16.2.2000 1935861 5 % 21.3.2000 5 % 1.8.2000 4,52 % 133 435000 1,12 % 80 29

YIT Oyj 2000 16.2.2000 1000000 3,41 % 6.3.2000 3,41 % 6.3.2000 3,41 % 127 271000 0,93 % 156 62

Instrumentarium Oyj 2000 23.2.2000 1200000 5 % 23.3.2000 5 % 29.6.2000 5 %

Afarak Group 2001 16.1.2001 5 % 2.2.2001 5 %

Amer Sports 2001 7.2.2001 1216344 5 % 7.3.2001 5 % 5.4.2001 5 % 12 136100 0,559 % 232 86

Apetit Oy 2001 27.2.2001 306200 5 % 5.4.2001 5 % 18.4.2001 2,20 %

Aspo Oyj 2001 26.3.2001 438520 5 % 26.4.2001 5 % 26.10.2001 5 % 8 33464 0,38 % 43 15

Aspocomp Group 2001 19.2.2001 507096 5 % 23.3.2001 5 % 16.7.2001 0,986 % 14 100000 0,986 % 66 36

Citycon Oyj 2001 23.2.2001 5288892 5 % 29.3.2001 5 % 23.4.2001 5 %

Cramo Oyj 2001 22.3.2001 700000 5 % 25.4.2001 5 % 23.8.2001 5 % 8 400800 2,86 % 35 25

Digia Oyj 2001 28.1.2001 500000 5 % 28.2.2001 5 % 2.3.2001 5 % 10 100000 1 % 105 31

EQ Oyj 2001 23.1.2001 4300000 5 % 9.2.2001 5 % 30.8.2001 5 % 7 3444000 4 % 154 79

Etteplan Oyj 2001 22.1.2001 205625 5 % 28.3.2001 5 % 10.9.2001 5 % 9 14300 0,04 % 115 26

Finnlines Oyj 2001 11.10.2001 998948 5 % 6.11.2001 5 % 6.11.2001 5,0 %

Glaston Oyj 2001 22.5.2001 1980000 5 % 12.6.2001 5 % 17.8.2001 5,0 % 13 1587400 4,01 % 145 25

Huhtamäki Oyj 2001 13.2.2001 5 % 3.4.2001 5 % 3.4.2001 ? 8 1573798 ? 128 77

Kemira Oyj 2001 12.2.2001 6118000 5 % 3.4.2001 5 % 24.4.2001 5 % 8 4190000 3,42 % 265 101

Kone Oyj 2001 10.1.2001 1007726 5 % 23.2.2001 5 % 7.3.2001 5 % 19 174710 0,87 % 250 27

Martela Oyj 2001 20.2.2001 103890 5 % 22.3.2001 5 % ? ? ? 4700 0,23 % 15 9

Neo Industrial Oyj 2001 7.2.2001 294868 5 % 20.3.2001 5 % 2.4.2011 5 % 9 16600 0,28 % 324 26

Nokia Oyj 2001 2.2.2001 225000000 5 % 21.3.2001 5 % 28.7.2001 0,11 %

Outokumpu Oyj 2001 31.1.2001 6226483 5 % 21.3.2001 5 % 22.3.2001 5 % 18 1406000 1,13 % 241 93

Pöyry Oyj 2001 13.2.2001 686214 5 % 8.3.2001 5 % 8.3.2001 5 % 167 309300 2,25 % 117 57

Rautaruukki Oyj 2001 6.2.2001 4000000 2,88 % 29.3.2001 2,88 % 3.4.2001 2,88 % 8 1270000 0,91 % 229 93

Sponda Oyj 2001 29.11.2000 3000000 3,82 % 14.12.2000 3,82 % 22.12.2000 3,82 % 13 827400 1,03 % 264 55

Stora Enso Oyj 2001 7.2.2001 45265000 5 % 20.3.2001 5 % 29.3.2001 5 % 7 13942811 1,54 % 330 80

Tekla Oyj 2001 15.3.2001 974400 5 % 5.4.2001 5 % 17.9.2001 5 % 9 69600 0,36 % 105 19
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Teleste Oyj 2001 1.3.2001 830000 5 % 21.3.2001 5 % 18.6.2001 5 % 10 400000 2,41 % 80 21

Tieto Oyj 2001 15.2.2001 4128029 5 % 22.3.2001 5 % 2 % 13 871060 1,06 % 7 4

UPM Kymmene Oyj 2001 21.2.2001 12300000 4,60 % 22.3.2001 4,60 % 22.3.2001 4,60 % 7 1175398 0,44 % 11 8

Uponor Oyj 2001 8.2.2001 1935861 5 % 21.3.2001 5 % 2.4.2001 4,39 % 23 720000 1,86 % 237 119

Wärtsilä Oyj Abp 2001 15.2.2001 5 % 20.3.2001 5 % 21.3.2001 5 %

YIT Oyj 2001 9.2.2001 700000 2,38 % 8.3.2001 2,38 % 4.4.2001 2,38 % 7 469100 1,59 % 290 112

Aspo Oyj 2002 25.3.2002 427536 5 % 25.4.2002 5 % 8.1.2003 5 %

Aspocomp Group 2002 15.2.2002 500000 5 % 5.4.2002 5 % 7.5.2002 1 % 7 100000 1 45 27

Capman Oyj 2002 26.2.2002 3500000 5 % 3.4.2002 5 % 19.8.2002 5 % 8 1013000 1,44 % 211 80

Cramo Oyj 2002 15.3.2002 700000 5 % 4.4.2002 5 % 23.8.2002 5 % 10 2025111 1,45 % 44 26

EQ Oyj 2002 22.1.2002 4000000 5 % 15.2.2002 5 % 15.2.2002 5 % 10 984000 1,14 % 246 106

Etteplan Oyj 2002 6.3.2002 205625 5 % 26.3.2002 5 % 15.5.2002 5 % 8 9800 0,02 % 138 16

Finnlines Oyj 2002 25.2.2002 998948 5 % 15.3.2002 5 % 15.3.2002 5,0 % 222 112500 0,56 % 33 16

Glaston Oyj 2002 28.2.2002 1983750 5 % 20.3.2002 5 % 15.8.2002 5,0 %

Honkarakenne Oyj 2002 2.4.2002 200448 5 % 19.4.2002 5 % 20.6.2002 5 % 7 137235 3,42 % 293 102

Huhtamäki Oyj 2002 25.2.2002 5061089 5 % 25.3.2002 5 % 4.9.2002 5 % 8 5061089 5 % 167 80

Interevanti Oyj 2002 31.1.2002 547500 5 % 22.2.2002 5 % 28.2.2002 5 % 15 547500 5 % 82 29

Kone Oyj 2002 8.1.2002 1007726 5 % 22.5.2002 5 % 22.5.2002 5 % 9 833479 4,14 % 20 13

Konecranes Oyj 2002 13.2.2002 750000 5 % 7.3.2002 5 % 14.8.2002 5 % 8 655770 4,37 % 195 33

Martela Oyj 2002 18.2.2002 103890 5 % 19.3.2002 5 % ? ? ? 16446 0,79 % 92 54

Nordea Oyj 2002 22.3.2002 150000000 5 % 25.4.2002 5 % 19.6.2002 5 % 65 40008000 1,90 % 28 20

Orion Oyj 2002 4.3.2002 3375920 5 % 15.4.2002 5 % 11.10.2002 5 % 26 959225 1,42 % 84 52

Pöyry Oyj 2002 8.2.2002 662332 5 % 6.3.2002 5 % 6.3.2002 5 % 206 29900 0,23 % 156 17

Sampo Oyj 2002 27.2.2002 27781000 5 % 19.4.2002 5 % 14.8.2002 5 % 15 2434400 0,44 % 46 28

Sponda Oyj 2002 1.3.2002 3500000 4,32 % 27.3.2002 4,32 % 25.4.2002 4,32 % 60 3000000 3,70 % 265 98

Stora Enso Oyj 2002 30.1.2002 44500000 5 % 19.3.2002 5 % 19.3.2002 5 % 65 42097734 4,73 % 275 108

Suominen Yhtymä Oyj 2002 5.2.2002 791315 5 % 13.3.2002 5 % 1.9.2002 5 % 25 44200 0,28 % 10 8

Tecnotree Oyj 2002 12.3.2002 2904628 5 % 11.4.2002 5 % 14.5.2002 5 % 8 400000 0,69 % 44 27

Teleste Oyj 2002 8.3.2002 440000 2,60 % 8.4.2002 2,60 % 6.5.2002 5 % 10 220000 1,30 % 21 15

Tulikivi Oyj 2002 20.2.2002 89986 5 % 4.4.2002 5 % 28.8.2002 5 % 7 10028 0,56 % 26 19

Uponor Oyj 2002 5.2.2002 1895861 5 % 30.3.2002 5 % 23.4.2002 3,43 % 50 371000 0,98 % 190 99

Kekkilä Oyj 2002 22.3.2002 125624 5 % 9.4.2002 5 % 24.6.2002 5 % 100 16000 0,64 % 111 58

WM-Data Novo Oyj 2002 14.2.2002 1754890 4,97 % 19.3.2002 4,97 % 15.5.2002 4,97 % 13 1084300 3,09 % 140 47

Etteplan Oyj 2003 25.2.2003 213730 5 % 26.3.2003 5 % 12.5.2003 5 % 9 103700 2,43 % 49 23

Finnlines Oyj 2003 24.2.2003 998948 5 % 17.3.2003 5 % 17.3.2003 5,0 %

Fiskars Oyj Abp 2003 28.1.2003 2768821 5 % 13.3.2003 5 % 11.11.2003 0,2 % 30 92500 0,17 % 37 21

Honkarakenne Oyj 2003 21.3.2003 200448 5 % 11.4.2003 5 % 22.5.2003 4,83 % 8 126684 3,16 % 236 82

Interevanti Oyj 2003 30.1.2003 520000 5 % 21.2.2003 5 % 28.2.2003 5 % 87 520000 5 % 85 26

Ixonos Oyj 2003 5.3.2003 378850 5 % 26.3.2003 5 % 8.4.2003 5 % 15 293800 3,87 % 34 22

Kesla Oyj 2003 10.2.2003 56385 5 % 28.2.2003 5 % 22.10.2003 5 % 11 9400 0,83 % 62 37

Kone Oyj 2003 20.12.2002 3173180 5 % 22.2.2003 5 % 23.4.2003 5 %

Nokia Oyj 2003 23.1.2003 225000000 5 % 27.3.2003 5 % 27.3.2003 5 % 26 132536300 2,95 % 309 96

Nordea Oyj 2003 19.2.2003 145000000 5 % 24.4.2003 5 % 29.10.2003 5 % 7 145000000 5 % 142 61

Panostaja Oyj 2003 16.1.2003 720000 5 % 17.2.2003 5 % 18.9.2003 5 % 8 720000 5 % 52 25

Pöyry Oyj 2003 7.2.2003 689500 5 % 5.3.2003 5 % 5.3.2003 5 % 15 132800 0,96 % 91 34

Stora Enso Oyj 2003 30.1.2003 44900000 5 % 20.3.2003 5 % 20.3.2003 5 % 7 26796910 2,99 % 315 67

Uponor Oyj 2003 12.2.2003 1895861 5 % 17.3.2003 5 % 18.3.2003 3,69 % 8 234000 0,62 % 270 45

Aspo Oyj 2004 1.4.2004 427536 5 % 27.2.2004 5 % 11.5.2004 0,923 % 7 79000 0,923 % 36 26

Finnair Oyj 2004 9.3.2004 4100000 4,60 % 7.4.2004 4,60 % 18.6.2004 0,6 % 13 422800 0,47 % 48 24

Finnlines Oyj 2004 23.2.2004 998948 5 % 17.3.2004 5 % 29.4.2004 5,0 % 13 165500 0,83 % 65 21

Interevanti Oyj 2004 30.1.2004 494000 5 % 23.2.2004 5 % 1.3.2004 5 % 14 179794 1,92 % 256 24

Kone Oyj 2004 19.12.2003 3173180 5 % 27.2.2004 5 % 22.3.2004 5 % 7 1863397 2,94 % 50 22

Nokia Oyj 2004 22.1.2004 230000000 5 % 25.3.2004 5 % 25.3.2004 5 % 25 230000000 5 % 305 80

Nordea Oyj 2004 28.1.2004 139000000 5 % 31.3.2004 5 % 27.10.2004 5 % 3 139000000 5 % 141 48

Nurminen Logistics 2004 19.3.2004 126500 5 % 23.4.2004 5 % 16.6.2004 5 % 57 37870 1,50 % 237 10

Panostaja Oyj 2004 15.1.2004 720000 5 % 19.2.2004 5 % 23.3.2004 5 % 8 720000 5 % 230 59

Pohjola Pankki Oyj 2004 12.8.2004 6000000 3,94 % 22.9.2004 3,94 % 3.1.2005 1,30 % 8 232000 0,16 % 8 6

Stora Enso Oyj 2004 4.2.2004 43100000 5 % 18.3.2004 5 % 18.3.2004 5 % 13 23508900 2,73 % 346 100

Tieto Oyj 2004 12.2.2004 4144000 5 % 18.3.2004 5 % 22.9.2004 5 % 7 4144000 5 % 28 14

Uponor Oyj 2004 13.2.2004 3741022 5 % 17.3.2004 5 % 8.12.2004 2,67 % 8 355000 0,47 % 13 8

Vacon Oyj 2004 3.3.2004 757500 5 % 25.3.2004 5 % 20.12.2004 1,32 % 7 95260 0,63 % 46 14

Aspo Oyj 2005 8.3.2005 300000 4 % 31.3.2005 4 % 11.5.2005 4 % 26 128950 2,15 % 184 36

Cargotec Oyj 2005 12.7.2005 6367000 10 % 12.7.2005 10 % 12.7.2005 10 % 105 203700 0,32 % 6 5

Finnair Oyj 2005 1.3.2005 3500000 3,93 % 23.3.2005 3,93 % 23.8.2005 0,6 % 8 150000 0,17 % 119 10

Honkarakenne Oyj 2005 8.3.2005 184563 5 % 8.4.2005 5 % 15.9.2005 5 % 14 11350 0,31 % 90 29

Kone Oyj 2005 2.5.2005 6367000 5 % 17.6.2005 5 % 17.6.2005 5 % 110 187420 0,15 % 56 21

Nokia Oyj 2005 27.1.2005 443200000 10 % 7.4.2005 10 % 7.4.2005 10 % 28 345890000 7,80 % 321 138

Nordea Oyj 2005 1.3.2005 ? ? 8.4.2005 ? 26.10.2005 2 % 3 50000000 2 % 27 20

Nurminel Logistics Oyj 2005 11.3.2005 120000 5 % 8.4.2005 5 % 17.6.2005 5 % 191 13000 0,54 % 47 3

Pohjola Pankki Oyj 2005 17.2.2005 7500000 4,92 % 17.3.2005 4,92 % 17.3.2005 1,31 % 7 624000 0,41 % 41 12

Raisio Oyj 2005 16.2.2005 8257451 5 % 31.3.2005 5 % 2.8.2005 5 % 8 4961700 3 % 230 128

Sampo Oyj 2005 17.2.2005 7000000 1,23 % 11.4.2005 1,23 % 22.6.2005 1,23 % 7 7000000 1,23 % 14 11

Sievi Capital oyj 2005 17.3.2005 6071400 10 % 7.4.2005 10 % 25.4.2005 10 % 8 1000000 1,65 % 201 112

Stora Enso Oyj 2005 3.2.2005 80050000 10 % 22.3.2005 10 % 22.3.2005 10 % 8 80050000 2,80 % 193 64

Tieto Oyj 2005 11.2.2005 7874212 10 % 10.3.2005 10 % 22.7.2005 3,95 % 70 2903860 3,69 % 78 42

Tiimari Oyj Abp 2005 11.4.2005 660000 10 % 28.4.2005 10 % 4.11.2005 10 % 19 27050 0,41 % 58 28

Trainers House Oyj 2005 7.3.2005 1929100 5 % 30.3.2005 5 % 28.4.2005 5 % 8 1929100 5 % 54 32

UPM Kymmene Oyj 2005 1.2.2005 25000000 4,77 % 31.3.2005 4,77 % 31.3.2005 4,77 % 28 900000 0,17 % 2 2

Uponor Oyj 2005 16.2.2005 3741022 5 % 15.3.2005 5 % 15.3.2005 2 % 14 1160000 1,55 % 230 112

Vaisala Oyj 2005 31.1.2005 35000 0,20 % 22.3.2005 0,20 % 14.2.2005 0,20 % 13 35000 0,20 % 3 3

Sentera Oyj 2005 3.3.2005 663765 5 % 23.3.2005 5 % 25.8.2005 3,39 % 27 139000 1,05 % 72 25

Affecto Oy 2006 8.3.2006 1500000 10 % 4.4.2006 10 % 22.5.2006 1,57 % 8 202700 1,36 % 117 56

Cargotec Oyj 2006 16.1.2006 6391000 10 % 28.2.2006 10 % 28.2.2006 10 % 116 501025 0,79 % 160 17

Compotel Oyj 2006 9.2.2006 10700000 10 % 13.3.2006 10 % 14.2.2007 0,38 % 7 4100000 0,38 % 15 10

Elisa Oyj 2006 10.2.2006 16000000 9,63 % 14.3.2006 9,63 % 20.10.2006 2,41 % 7 40000000 2,41 % 38 27

Etteplan Oyj 2006 8.3.2006 961313 10 % 29.3.2006 10 % 18.10.2006 0,83 % 9 63022 0,65 % 24 16

Fortum Oyj 2006 17.2.2006 35000000 3,97 % 13.3.2006 3,97 % 31.5.2006 4,0 % 8 1660000 0,19 %

Honkarakenne Oyj 2006 15.3.2006 187448 5 % 7.4.2006 5 % 17.8.2006 2,67 % 21 84600 2,26 % 207 45

Kone Oyj 2006 10.1.2006 12785000 10 % 27.2.2006 10 % 27.2.2006 10 % 80 1969913 1,54 % 261 39

Metso Oyj 2006 8.2.2006 7075630 5 % 4.4.2006 5 % 2.5.2006 0,21 % 187 300000 0,21 % 6 4
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Nokia Oyj 2006 26.1.2006 405000000 9,80 % 30.3.2006 9,80 % 30.3.2006 9,80 % 22 173943521 4,21 % 335 171

Nurminel Logistics Oyj 2006 17.3.2006 200000 9,18 % 21.4.2006 9,18 % 7.7.2006 9,18 % 120 705 0,04 % 133 3

Olvi Oyj 2006 23.2.2006 245000 2,36 % 4.4.2006 2,36 % 10.5.2006 0,15 % 21 16000 0,15 % 198 20

Sampo Oyj 2006 15.2.2006 28150000 5 % 5.4.2006 5 % 11.5.2006 3 % 20 4827500 1,61 % 180 30

Sievi Capital oyj 2006 2.3.2006 6071400 10 % 30.3.2006 10 % 25.8.2006 10 % 10 1000000 1,65 % 97 54

Soprano Oyj 2006 22.3.2006 800000 10 % 26.4.2006 10 % 9.10.2006 10 % 45 400 0,01 % 1 1

Suominen Yhtymä Oyj 2006 15.2.2006 11855314 5 % 20.3.2006 5 % 26.10.2006 5 % 7 50000 0,22 % 15 11

Tieto Oyj 2006 9.2.2006 7584026 10 % 23.3.2006 10 % 27.4.2006 6,60 % 7 2245000 2,96 % 131 15

Trainers House Oyj 2006 6.3.2006 4000000 9,90 % 29.3.2006 9,90 % 8.8.2006 2,48 % 7 143600 0,36 % 17 12

Yleiselektroniikka Oyj 2006 21.2.2006 107000 5 % 24.3.2006 5 % 14.11.2006 5 % 15 3704 0,17 % 108 10

Aspo Oyj 2007 13.2.2007 400000 1,55 % 29.3.2007 1,55 % 26.7.2007 1,55 %

Digia Oyj 2007 8.2.2007 2000000 10 % 28.2.2007 10 % 13.2.2008 1,50 %

Elisa Oyj 2007 8.2.2007 16000000 9,63 % 19.3.2007 9,63 % 24.4.2007 2,41 % 7 40000000 2,41 % 20 14

Etteplan Oyj 2007 8.3.2007 961313 10 % 29.3.2007 10 % 26.10.2007 4,16 % 7 357800 3,72 % 118 72

Finnair Oyj 2007 23.2.2007 3500000 3,93 % 22.3.2007 3,93 % 4.1.2008 0,7 % 34 578097 0,65 % 32 25

HKScan Oyj 2007 21.3.2007 3500000 8,90 % 20.4.2007 8,90 % 7.5.2007 8,9 % 7 85780 0,22 % 19 9

Interevanti Oyj 2007 12.2.2007 970320 10 % 1.3.2007 10 % 2.2.2007 10 %

Kone Oyj 2007 26.1.2007 12785000 10 % 26.2.2007 10 % 26.2.2007 10 %

Konecranes Oyj 2007 14.2.2007 6500000 10 % 19.3.2007 10 % 31.10.2007 2,76 % 8 1800000 2,76 % 56 36

Nokia Oyj 2007 8.3.2007 380000000 9,90 % 3.5.2007 9,90 % 3.5.2007 9,90 % 1 dag, kolla upp??221670000 5,78 % 369 168

Olvi Oyj 2007 1.3.2007 245000 2,36 % 3.4.2007 2,36 % 16.8.2007 0,15 % 8 16000 0,15 % 25 14

Orion Oyj 2007 6.2.2007 2400000 1,77 % 2.4.2007 1,77 % 6.8.2007 0,26 %

Panostaja Oyj 2007 24.11.2006 2973456 10 % 15.12.2006 10 % 28.6.2007 10 % 7 1551900 5,22 % 143 136

Ponsse Oyj 2007 16.3.2007 250000 0,89 % 12.4.2007 0,89 % 21.12.2007 0,89 %

Pöyry Oyj 2007 2.2.2007 5000000 10 % 5.3.2007 10 % 10.12.2007 0,80 %

QPR Software 2007 14.2.2007 250000 2,04 % 14.3.2007 2,04 % 30.3.2007 2,04 % 42 85161 0,69 % 228 45

Raisio Oyj 2007 21.2.2007 4175000 6 % 30.3.2007 6 % ? ? ? 255200 0,37 % 44 7

Sampo Oyj 2007 13.2.2007 57000000 10 % 12.4.2007 10 % 22.8.2007 4,91 % 23 6715000 1,17 % 160 35

Sanoma Oyj 2007 8.2.2007 8200000 4,97 % 4.4.2007 4,97 % 2.8.2007 4,97 % 190 1212500 0,73 % 44

Soltec Oyj 2007 27.2.2007 12038022 10 % 23.3.2007 10 % 27.2.2008 0,30 % 13 8725 0,01 % 16 7

Soprano Oyj 2007 26.3.2007 400000 4,17 % 26.4.2007 4,17 % 27.2.2008 4,17 % 13 10350 0,11 % 30 11

Talentum Oyj 2007 23.2.2007 3500000 8 % 27.3.2007 8 % 26.2.2008 1,14 % 15 200000 0,46 % 20 15

Tieto Oyj 2007 14.2.2007 7409646 10 % 22.3.2007 10 % 20.7.2007 4,72 % 41 2251650 3,03 % 59 42

UPM Kymmene Oyj 2007 12.2.2007 52000000 9,90 % 29.3.2007 9,90 % 29.3.2007 9,90 % 152 16400000 3,12 % 71 32

Wulff Yhtiöt Oyj 2007 15.3.2007 300000 4,63 % 4.4.2007 4,63 % 7.2.2008 4,63 % 21 500 0,01 % 1 1

Afarak Group 2008 11.3.2008 2900000 10 % 31.3.2008 10 % 29.9.2008 10 % 7 2900000 10 % 86 39

Apetit Oy 2008 20.2.2008 250878 5 % 8.5.2008 5 % 8.5.2008 1,29 % 11 65000 1,29 % 90 48

Aspo Oyj 2008 14.3.2008 400000 1,52 % 10.4.2008 1,52 % 21.8.2008 1,52 % 123 39758 0,151 % 92 35

Atria 2008 2.4.2008 2800000 10 % 29.4.2008 10 % 18.9.2008 1,07 % 14 145102 0,518 % 122 65

Basware Oyj 2008 28.1.2008 1146812 10 % 14.2.2008 10 % 14.10.2008 3,48 % 21 90300 0,79 % 148 73

Cargotec Oyj 2008 17.1.2008 6400000 10 % 29.2.2008 10 % 29.2.2008 10 % 143 50000 0,08 % 1 1

Digia Oyj 2008 18.2.2008 2000000 10 % 11.3.2008 10 % ? ? 102700 0,51 % 30 4

Elisa Oyj 2008 12.2.2008 15000000 9,02 % 18.3.2008 9,02 % 1.8.2008 1,93 % 11 30000000 1,93 % 35 26

EQ Oyj 2008 15.2.2008 2200000 9,30 % 13.3.2008 9,30 % 13.8.2008 9,30 % 48 91657 0,39 % 114 34

Etteplan Oyj 2008 6.3.2008 10 % 28.3.2008 10 % 28.3.2008 10 %

F-Secure Oyj 2008 14.2.2008 15513111 10 % 26.3.2008 10 % 29.10.2008 1,6 %

Honkarakenne Oyj 2008 13.3.2008 374896 10 % 4.4.2008 10 % 7.5.2008 10 % 258 400 0,01 % 1 1

Kone Oyj 2008 25.1.2008 12785000 10 % 26.2.2007 10 % 25.2.2008 10 %

Metso Oyj 2008 6.2.2008 5000000 3,52 % 2.4.2008 3,52 % 4.2.2009 0,21 % 8 300000 0,21 % 16 12

Neo Industrial Oyj 2008 8.5.2008 588076 10 % 11.6.2008 10 % 27.2.2009 10 % 7 5884 0,10 % 86 21

Nokia Oyj 2008 6.2.2008 370000000 9,90 % 8.5.2008 9,90 % 8.5.2008 9,90 % 8 71090000 2,91 % 8 40

Okmetic Oyj 2008 8.10.2008 1688750 10 % 6.11.2008 10 % 11.2.2010 1,66 % 7 203244 1,20 % 49 30

Panostaja Oyj 2008 29.11.2007 4520067 9,87 % 18.12.2007 9,87 % 23.10.2008 9,87 % 12 7000 0,02 % 2 2

Pöyry Oyj 2008 1.2.2008 5800000 10 % 10.3.2008 10 % 10.3.2008 0,69 % 327 127000 0,22 % 13 9

QPR Software 2008 13.2.2008 250000 2,04 % 12.3.2008 2,04 % 24.7.2008 2,04 %

Raisio Oyj 2008 15.2.2008 7500000 10 % 27.3.2008 10 % 26.8.2008 1,66 %

Rapala Oyj 2008 13.3.2008 2000000 5,12 % 3.4.2008 5,12 % 23.4.2008 0,78 % 13 221936 0,57 % 330 119

Revenio Group Oyj 2008 13.3.2008 6643648 10 % 2.4.2008 10 % 6.11.2008 1,51 % 15 1000000 1,51 % 40 26

Sampo Oyj 2008 12.2.2008 50000000 8,60 % 15.4.2008 8,60 % 7.5.2008 8,60 % 92 1046430 0,08 % 13 7

Sanoma Oyj 2008 7.2.2008 8285000 5 % 1.4.2008 5 % 2.4.2008 5 % 71 1212500 0,73 % 45

Soltec Oyj 2008 27.2.2008 12038022 10 % 28.3.2008 10 % 21.5.2008 0,30 % 43 258436 0,22 % 264 119

Soprano Oyj 2008 2.4.2008 400000 3,79 % 23.4.2008 3,79 % 19.12.2008 0,95 %

SRV Yhtiöt Oyj 2008 17.3.2008 3676846 10 % 4.4.2008 10 % 30.5.2008 10 % 10 558000 1,32 % 194 99

Tekla Oyj 2008 25.2.2008 500000 2,21 % 19.3.2008 2,21 % 8.8.2008 0,44 %

Teleste Oyj 2008 4.3.2008 1400000 8 % 1.4.2008 8,00 % 20.5.2008 2,86 % 57 6500 0,04 % 2 2

Vacon Oyj 2008 29.2.2008 1529500 10 % 26.3.2008 10 % 23.10.2008 0,39 % 8 60000 0,39 % 20 13

YIT Oyj 2008 15.9.2008 12722342 10 % 6.10.2008 10 % 20.11.2008 10 % 12 1245000 0,98 % 82 10
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Afarak Group 2009 3.2.2009 2600000 8,97 % 24.2.2009 8,97 % 26.2.2009 8,97 % 7 2184000 7,53 % 230 116

Ahlstrom Oy 2009 5.2.2009 4500000 9,64 % 25.3.2009 9,64 % 3.2.2010 0,1670 % 41 75000 0,1670 % 1 1

Cargotec Oyj 2009 2.2.2009 6400000 10 % 5.3.2009 10 % 5.3.2009 10 %

Keskisuomalainen Oyj 2009 29.3.2009 1000000 9,31 % 29.4.2009 9,31 % ? ? 21500 0,20 % 1 1

Kone Oyj 2009 23.1.2009 25570000 10 % 23.2.2009 10 % 23.2.2009 10 %

Lassila & Tikkanoja 2009 23.2.2009 500000 1,30 % 24.3.2009 1,30 % 12.5.2009 0,13 %

Metso Oyj 2009 4.2.2009 10000000 7,05 % 31.3.2009 7,05 % 8.2.2010 0,21 % 10 300000 0,21 % 20 13

Neo Industrial Oyj 2009 7.5.2009 588076 10 % 10.6.2009 10 % 16.11.2009 10 % 7 81663 1,39 % 190 19

Olvi Oyj 2009 24.2.2009 245000 2,36 % 7.4.2009 2,36 % 29.5.2009 0,10 % 10 10000 0,10 % 16 11

Pöyry Oyj 2009 4.2.2009 5800000 10 % 10.3.2009 10 % 10.3.2009 10 % 8 64818 0,11 % 58 5

QPR Software 2009 12.2.20009 250000 2,04 % 12.3.2009 2,04 % 26.3.2009 2,04 %

Rapala Oyj 2009 13.3.2009 2000000 5,12 % 7.4.2009 5,12 % 24.7.2009 1,04 % 7 146208 0,37 % 235 38

Revenio Group Oyj 2009 26.3.2009 7593648 10 % 15.4.2009 10 % 28.4.2009 10 % 10 90260 0,12 % 2 2

Sampo Oyj 2009 11.2.2009 50000000 9 % 7.4.2009 9 % 11.12.2009 0,90 %

Soltec Oyj 2009 27.2.2009 1214842 10 % 27.3.2009 10 % 22.4.2009 2,96 % 300 24400 0,20 % 32 10

SRV Yhtiöt Oyj 2009 3.3.2009 3676846 10 % 24.3.2009 10 % 13.5.2009 10 % 13 415872 1,11 % 150 85

Tieto Oyj 2009 12.2.2009 7200000 10 % 26.3.2009 10 % 24.4.2009 0,35 % 10 252610 0,35 % 19 14

Affecto Oy 2010 17.2.2010 2100000 10 % 25.3.2010 10 % 4.6.2010 4 % 7 26474 0,013 % 13 9

Ahlstrom Oy 2010 8.3.2010 4500000 9,64 % 31.3.2010 9,64 % 26.10.2010 0,1670 % 49 75000 0,1670 % 1 1

Amer Sports 2010 4.2.2010 7000000 5,76 % 15.2.2010 5,76 % 15.2.2011 0,820 %

Cargotec Oyj 2010 3.2.2010 6400000 10 % 5.3.2010 10 % 5.3.2010 10 %

Citycon Oyj 2010 16.2.2010 2000000 9,20 % 18.3.2009 9,20 % 18.3.2009 9,20 %

EQ Oyj 2010 19.3.2010 2200000 9,30 % 14.4.2010 9,30 % 18.8.2010 9,30 % 26 19000 0,05 % 22 12

Innofactor Oyj 2010 3.12.2010 50000000 8,54 % 27.12.2010 8,54 % ? ? ? 987 0,0010 % 1 1

Kone Oyj 2010 26.1.2010 25570000 10 % 1.3.2010 10 % 1.3.2010 10 % 85 848835 0,33 % 260 12

Lassila & Tikkanoja 2010 2.3.2010 500000 1,30 % 31.3.2010 1,30 % 7.5.2010 0,34 %

Neo Industrial Oyj 2010 12.5.2010 588076 10 % 9.6.2010 10 % 10.6.2010 10 % 103 5210 0,09 % 21 5

Orion Oyj 2010 9.2.2010 300000 0,21 % 24.3.2010 0,21 % 18.5.2010 0,21 %

Ponsse Oyj 2010 8.3.2010 250000 0,89 % 31.3.2010 0,89 % 10.5.2010 0,59 %

QPR Software 2010 18.2.2010 250000 2,04 % 18.3.2010 2,04 % 5.5.2010 2,04 %

Ramirent Oyj 2010 26.2.2010 10869732 10 % 29.3.2010 10 % 11.8.2010 0,36 % 14 12000 0,01 % 1 1

Rapala Oyj 2010 11.3.2010 2000000 5,12 % 14.4.2010 5,12 % 27.4.2010 0,52 % 7 172054 0,44 % 237 97

Revenio Group Oyj 2010 16.3.2010 7683974 10 % 8.4.2010 10 % 28.4.2009 10 % 8 141255 1,84 % 16 4

Soltec Oyj 2010 26.2.2010 1214842 10 % 26.3.2010 10 % 7.5.2010 4,94 % 10 281245 2,32 % 299 139

Tikkurila Oyj 2010 29.3.2010 4410825 10 % 5.5.2010 10 % 5.5.2010 0,01 % 7 4639 0,01 % 1 1

Wulff Yhtiöt Oyj 2010 24.3.2010 300000 4,63 % 23.4.2010 4,63 % 23.4.2010 4,63 %

Ahlstrom Oy 2011 1.2.2011 4000000 8,57 % 30.3.2011 8,57 % 15.9.2011 0,63 % 63 250000 0,63 % 1 1

Amer Sports 2011 3.2.2011 10000000 8,23 % 10.3.2011 8,23 % 10.3.2011 2,46 % 8 3000000 2,46 % 92 45

Cargotec Oyj 2011 3.2.2011 6400000 10 % 8.3.2011 10 % 8.3.2011 10 %

Kesko Oyj 2011 3.2.2011 1000000 9,86 % 4.4.2011 9,86 % 28.4.2011 6,90 %

Kone Oyj 2011 26.1.2011 25570000 10 % 28.2.2011 10 % 28.2.2011 10 % 162 1633424 0,64 % 203 16

Okmetic Oyj 2011 16.2.2011 1728750 10 % 7.4.2011 10 % 5.8.2011 1,62 % 11 240865 1,40 % 90 54

Pöyry Oyj 2011 8.2.2011 5900000 10 % 10.3.2011 10 % 27.4.2011 10 % 0? 409000 0,69 % 4 3

QPR Software 2011 18.2.2011 250000 2,04 % 18.3.2011 2,04 % 1.4.2011 2,04 %

Rapala Oyj 2011 14.3.2011 2000000 5,12 % 5.4.2011 5,12 % 17.11.2011 0,26 % 11 23037 0,06 % 120 25

Revenio Group Oyj 2011 9.3.2011 7683974 10 % 31.3.2011 10 % 8.8.2011 10 % 8 500000 0,65 % 21 17

Sampo Oyj 2011 9.2.2011 50000000 9 % 14.4.2011 9 % 10.8.2011 1,8 %

Soltec Oyj 2011 16.2.2011 1214842 10 % 16.3.2011 10 % 18.5.2011 4,12 % 10 177233 1,46 % 245 90

Soprano Oyj 2011 31.3.2011 400000 3,47 % 5.5.2011 3,47 % 18.8.2011 0,87 %

Wulff Yhtiöt Oyj 2011 23.3.2011 300000 4,63 % 28.4.2011 4,63 % 28.4.2011 4,63 %

Ålandsbanken Abp 2011 18.3.2011 25000 0,30 % 14.4.2011 0,30 % 12.12.2011 0,30 % 7 25000 0,30 % 42 23

Affecto Oy 2012 16.2.2012 2100000 10 % 19.4.2012 10 % 26.4.2012 0,048 % 11 100000 0,05 % 48 31

Basware Oyj 2012 25.1.2012 1290000 10 % 16.2.2012 10 % 16.2.2012 0,775 % 11 49114 0,38 % 84 46

Innofactor Oyj 2012 31.7.2012 3000000 9,94 % 27.8.2012 9,94 % 28.8.2012 4,47 % 7 569000 1,89 % 277 69

Kone Oyj 2012 26.1.2012 25570000 10 % 5.3.2012 10 % 5.3.2012 10 % 327 80000 0,03 % 3 3

Outotec Oyj 2012 9.2.2012 4578037 10 % 23.3.2012 10 % 10.9.2012 1,09 % 8 500000 1.09% 7 5

QPR Software 2012 16.2.2012 250000 2,04 % 22.3.2012 2,04 % 22.3.2012 2,04 %

Rapala Oyj 2012 15.3.2012 2000000 5,12 % 11.4.2012 5,12 % 24.7.2012 0,52 % 20 200000 0,52 % 227 77

Soprano Oyj 2012 4.4.2012 400000 3,45 % 26.4.2012 3,45 % 16.8.2012 0,87 %

Vacon Oyj 2012 17.2.2012 1450000 9,50 % 22.3.2012 9,50 % 1.8.2012 0,39 % 7 60000 0,39 % 98 36

Wulff Yhtiöt Oyj 2012 21.3.2012 300000 4,63 % 23.4.2012 4,63 % 23.4.2012 4,63 %

Amer Sports 2013 31.1.2013 10000000 8,45 % 25.4.2013 8,45 % 25.4.2013 1 %

Kone Oyj 2013 24.1.2013 25570000 10 % 25.2.2013 10 % 25.2.2013 10 %

QPR Software 2013 5.2.2013 250000 2,04 % 14.3.2013 2,04 % 20.3.2013 2,04 %

Rapala Oyj 2013 14.3.2013 2000000 5,12 % 11.4.2013 5,12 % ? ? ? 48939 0,13 % 57 27

Wulff Yhtiöt Oyj 2013 18.3.2012 300000 4,63 % 10.4.2013 4,63 % 10.4.2013 4,63 %


