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Sammandrag: Avhandlingens syfte var att undersöka effekten av EU 

förvärvsdirektivet (2004/25/EC) på premier, förvärvsaktivitet och intensiteten av 

gränsöverskridande förvärv, där premier undersöktes på förvärvsspecifiknivå medan 

både förvärvsaktivitet och gränsöverskridande förvärv undersöktes på 

landsspecifiknivå.  Avhandlingens största kontribution kommer från att det är den 

första empiriska undersökningen över EU förvärvsdirektivets effekt på de ovan 

nämnda faktorerna. Ytterligare kontribuerar avhandlingen till den växande 

litteraturen om sambandet mellan investerarskydd och förvärvsmarknaden. 

Motiveringen till undersökningen baserar sig på sambandet som tidigare forskningar 

visat existerar mellan investerarskydd och förvärvsmarknaden. Mera specifikt, 

eftersom det undersökta regleringsramverket (EU förvärvsdirektivet) hade som 

målsättning att förbättra på minoritetägarnas rättsligaskydd samt främja 

värdeskapande förvärv borde effekter återspeglas i de undersökta faktorerna förutsatt 

att direktivet nådde sina målsättningar. Vidare, har det funnits en koncensus bland 

tidigare forskningar att bättre investerarskydd leder till högre premier, mera 

förvärvsaktivitet och mindre gränsöverskridande förvärvsaktivitet, vilket leder till 

frågan om huruvida detta regleringsramverk inverkade på faktorerna. 

Avhandlingens empiriska del ämnade huvudsakligen med metoderna av Rossi och 

Volpin (2004) och Humphery-Jenner (2012) undersöka de valda faktorerna. Den 

undersökta tidsperioden var från 1.1.2000 till 30.9.2012 där direktivets sista 

implementeringsdag (20.5.2006) fungerade som avskiljare mellan tidsperioderna före 

och efter direktivet. Det slutliga samplet bestod av sammanlagt 4727 förvärv var av 

1118 hade EU målföretag. För att estimera effekten av förvärvsdirektivet användes, i 



   

 

linje med Humphery-Jenner (2012), en indikatorvariabel för EU förvärvsdirektivet 

inom de olika OLS regressionerna. 

Resultaten indikerar på tre saker: (1) EU målföretag erhöll högre premier efter 

direktivet men detta kan inte förklaras med EU förvärvsdirektivet eftersom premierna 

steg i motsvarande grad i icke EU länder, (2) förvärvsaktiviteten sjönk förhållandevis 

mera i EU länder under tidsperioden efter direktivet i jämförelse till kontrollgruppen, 

och (3) gränsöverskridande aktivitet sjönk förhållandevis mera i EU länder under 

tidsperioden efter direktivet i jämförelse till kontrollgruppen. 

I all korthet är resultaten i linje med förväntningarna dock aningen motstridiga 

eftersom resultaten gällande premier visade att direktivet inte inverkade på betalda 

premier vilket inte överensstämmer med övriga resultat. Detta behöver dock inte 

betyda att direktivet inte hade någon effekt på förvärvsmarknaden. För aktivitet och 

gränsöverskridande förvärv indikerar resultaten på att bestämmelser i direktivet 

inverkat på förvärvsprocessen på ett sätt som ledde till att företagsköp blev mindre 

attraktiva och således sjönk både aktivitet och gränsöverskridande förvärv. Detta kan 

exempelvis vara en direkt konsekvens av budpliktsregeln och ökade transparenskrav 

på anbudsgivaren vilket innebär att intresset för att köpa EU företag minskade då det 

blev svårare för anbudsgivare att extrahera ekonomiska vinster. Sammanfattningsvis 

indikerar resultaten på att direktivet minskade på förvärvsaktivitet och 

gränsöverskridande förvärv i EU länder. 

Nyckelord: Förvärv, fusioner, företagsköp, EU förvärvsdirektivet, 

förvärvsreglering, budpremium, förvärvsaktivitet, gränsöverskridande 

förvärv. 
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1. INLEDNING 

I denna avhandling analyseras den europeiska förvärvsmarknaden från tiden före och 

efter att EU förvärvsdirektivet (2004/25/EC)1 trädde i kraft. Analysen fokuserar på tre 

faktorer gällande förvärv; premier för EU målföretag, samt förvärvsaktiviteten och 

intensiteten av gränsöverskridande förvärv i EU länder. Avhandlingens huvudsakliga 

kontribution ligger i att det är den första empiriska undersökningen över EU 

förvärvsdirektivets effekt på premier och förvärvsaktivitet, till skillnad från Humphery-

Jenner (2012) som fokuserade på köpandeföretag. Direktivet trädde i kraft den 21:a 

april år 2004, medan den sista dagen för implementering för medlemstater var 20:e 

maj år 2006. I sin korthet var målsättningen med direktivet att harmonisera 

förvärvslagar och regleringar i Europeiska Unionen. EU kommissionen ville med 

direktivet (1) öka på det rättsligaskyddet av minoritetsägare, och (2) främja 

värdeskapande förvärv, genom att introducera gemensamma förvärvsregleringar och 

bestämmelser för alla medlemsstater. 

 

I den banbrytande undersökningen ”Law and Finance” visade La Porta, Lopez-de-

Silanes, Shleifer, och Vishny (1998) att skillnader mellan länders finansiella marknader 

och dess utveckling kan bättre förklaras med landets rättsystem, eller mera specifikt 

med sammankopplingen mellan ett lands rättssystem och nivån av investerarskydd2, i 

motsats till det traditionella bankbaserade mot marknadsbaserade angrepssättet. 

Artikeln ledde till en litteraturvåg som använde ett investerarskydd perspektiv för att 

undersöka finansiella frågor och fenomen. Undersökningar har sedan dess visat att 

länder med bättre investerarskydd kännetecknas av; en mera utvecklad aktiemarknad 

(La Porta et al 1997), högre värderade företag (La Porta et al 2002), och mindre 

koncentrerat ägarskap och kontroll (La Porta et al 1998). Eftersom det primära syftet 

med förvärvsdirektivet var att öka på rättsligaskyddet av minoritetsägare 

(investerarskydd) leder detta till frågan om huruvida investerarskydd inverkar på 

premier och förvärvsaktivitet? 

1.1 Problemområde 

Två centrala frågor för avhandlingen är (1) sammankopplingen mellan investerarskydd 

och förvärvsmarknaden – är investerarskydd av relevans? och (2) hurdan effekt har en 

                                                        

1 Förvärvsdirektivet översatt fritt från engelska namnet ”Takeover Directive”. 

2 Med investerarskydd menas (i) det rättsliga skyddet som ett lands lagstiftning erbjuder aktieägare och 

långivare samt (ii) hur effektivt lagar implementeras. 
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förändring i investerarskydd på förvärvsmarknaden. Ifall investerarskydd kan förklara 

skillnader i aktivitet och premier borde en förändring i investerarskydd ha en effekt på 

faktorerna. Tidigare undersökningar har i allmänhet kommit fram till att länder som 

kännetecknas av bättre investerarskydd har en mera aktiv förvärvsmarknad och högre 

premier. Rossi och Volpin (2004) visade att både premier och aktivitet är signifikant 

högre i länder med bra investerarskydd. De högre premierna motiveras med (1) att 

bättre investerarskydd förknippas med ökad förhandlingsförmåga för aktieägare vilket 

innebär att de har bättre möjligheter att trissa upp priset, och (2) länder med bra 

investerarskydd kännetecknas av mera utspritt ägarskap vilket ökar på free-rider 

problemet och innebär att anbudsgivaren tvingas betala ett högre premium för att 

försäkra att tillräckligt många aktieägare godkänner budet. Däremot argumenterar 

Shleifer och Vishny (1986) att överföring av kontroll är lättare i företag med 

koncentrerat ägarskap eftersom anbudsgivaren kan förhandla direkt med blockägaren 

och således undvika free-rider problemet, vilket i sin tur borde öka på aktiviteten i 

länder med koncentrerat ägarskap. I enlighet med Rossi och Volpin (2004) visade 

Anderson, Marshall, och Wales (2009) att Europeiska målföretags avkastningar är 

högre i länder som kännetecknas av bra investerarskydd. 

 

Detta leder till frågan om hur en förändring i förvärvsreglering inverkar på aktivitet och 

premier. Det finns knappt med undersökningar omkring frågan eftersom det sällan 

sker stora förändringar i förvärvsreglering på en gång och EU förvärvsdirektivet är 

ännu förhållandevis nytt. Men oavsett så erbjuder det nya direktivet ett unikt tillfälle 

att undersöka hur en förändring i reglering inverkar på förvärvsmarknaden. Marshall 

och Anderson (2009) undersökte hur Nya Zeelands Takover Code (NZTC) inverkade på 

premier och avkastningar. Resultaten indikerade på att både målföretagets 

avkastningar och betalda premier steg i samband som investerarskyddet förbättrades. 

Vidare undersökte Humphery-Jenner (2012) effekten av EU förvärvsdirektivet på 

anbudsgivarens avkastningar samt hur direktivet inverkade på betalningsformen, 

tillgångarnas tillväxt, och tid att slutföra förvärv. Resultaten visade att anbudsgivarens 

avkastningar var i genomsnitt lägre efter direktivet och att betalning med aktier 

framkommer oftare efter direktivet. 

 

Det finns ett antal tänkbara konsekvenser av förvärvsdirektivet på den Europeiska 

förvärvsmarknaden men för att analysera frågan är det nödvändigt att först diskutera 

två utmaningar som direktivet utsattes för. Den första (1) utmaningen var att hitta rätt 

balans mellan bestämmelser som förbättrar på rättsligaskyddet av minoritetsägare och 
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bestämmelser som främjar värdeskapande förvärv. Problemet är att i samband som 

man ökar på rättsligaskyddet av minoritetsägare (förbättrar ägarnas 

förhandlingsförmåga) så ökar kostnaden för att förvärva vilket i sin tur minskar på 

aktiviteten. Den andra (2) utmaningen har att göra med att Europeiska Unionen består 

av länder med varierande rättsligabakgrunder och rättssystem3 som kännetecknas av 

olika nivåer av investerarskydd, ägarskapsstrukturer och bolagsstyrningsmekanismer. 

Problemet är att samma regleringar kan ha motsatta effekter i olika länder främst 

beroende på ägarskapsstrukturer och bolagstyrningsmekanismer. Bland annat har 

Goergen, Martynova, och Renneboog (2005) och Berglöf och Burkart (2003) analyserat 

hur bestämmelserna i direktivet kunde inverka på förvärvsmarknaden och 

argumenterar att effekterna varierar beroende på ägarskapsstrukturer och 

bolagsstyrning. 

 

Slutligen kan man analysera effekten av förvärvsreglering på två sätt. Det första sättet 

(1) är en ”cross-country” analys där man jämför länder med olika regleringar och 

nivåer av investerarskydd, vilket innebär att man måste kontrollera för landsspecifika 

faktorer. Detta användes av bl.a. Rossi och Volpin (2004), Bris och Cabolis (2008), 

Anderson et al. (2009) då de undersökte effekten av investerarskydd på 

förvärvspremier, aktivitet, eller målföretagets avkastningar. Det andra sättet (2) är att 

analysera hur en förändring i ett specifikt lands förvärvsreglering inverkade på dess 

förvärvsmarknad, så som Marshall och Anderson (2009), vilket dock förutsätter att det 

skett en förändring i regleringen i ett givet land. I denna avhandling kan båda 

angrepsätten utnyttjas eftersom förvärvsdirektivet berör flera länder och dessa länder 

har varierande nivåer av investerarskydd till att börja med. 

1.2 Syfte 

Det primära syftet med avhandlingen är att undersöka effekten av EU 

förvärvsdirektivet (2004/25/EC) på den europeiska förvärvsmarknaden i frågan om 

förvärvsaktivitet och premier. 

1.3 Kontribution 

Avhandlingen kontribuerar till den existerande litteraturen på två sätt. För det första 

kontribuerar avhandlingen till den växande litteraturen om hur investerarskydd 

                                                        

3 uppdelas av La Porta et al i : English common-law, French civil-law, German civil-law, Scandinavian 

civil-law. 
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inverkar på förvärvsmarknaden. Eftersom förvärvsregleringar i första hand finns till för 

att skydda minoritetsägare så innebär regleringsramverk (så som EU 

förvärvsdirektivet) oftast en förbättring i rättsligaskyddet av minoritetsägare. Detta 

innebär att i denna undersökning kan frågan analyseras från både en direkt och en 

indirekt synvinkel, i.e. 1) hur investerarskydd inverkar på förvärvsmarknaden, och 2) 

hur en förändring i investerarskydd inverkar på förvärvsmarknaden. 

 

För det andra är detta (till min bästa kunskap) den första undersökningen som 

undersöker hur EU förvärvsdirektivet inverkade på förvärvspremier och 

förvärvsaktivitet. Hittills har direktivet utsatts för en del diskussion och mycket 

spekulation om hur de olika bestämmelserna i direktivet kan tänkas inverka på 

rättsligaskyddet av minoritetsägare och förvärvsaktiviteten. Detta är den första 

undersökningen som den verkliga effekten med en empirisk undersökning. 

1.4 Avgränsningar 

Undersökningen begränsas enligt följande: 

 

 Målföretaget är ett börsnoterat bolag. 

 Förvärv som annonserats samt slutförts mellan tidsperioden 1.1.2000 – 

30.9.2012. 

 Behandlingsgruppen begränsas till länder som varit medlemmar av Europeiska 

Unionen före år 20064. 

 Anbudet gäller 50 – 100 % av antal utomstående aktier hos målföretaget. 

 

Undersökningen begränsas till förvärv där målföretaget är börsnoterat för att ett 

premium kan uppskattas, däremot får anbudsgivaren vara privat. Den valda 

tidsperioden innebär att undersökta samplet innehåller tillräckligt med förvärv före 

direktivet trädde i kraft medan den även maximerar på antalet förvärv som gjorts efter 

direktivet. Länder som blev medlemmar i EU efter direktivets sista 

implementeringsdag tas ej med eftersom de inte har implementerat direktivet på sista 

implementeringsdagen i maj år 2006. Slutligen avgränsas undersökningen till förvärv 

som gäller 50-100 % av antal utomstående aktier hos målföretaget för att garantera att 

majoritetskontroll överförs. 

                                                        

4  Detta innebär att Bulgarien och Rumänien som blivit medlemmar 1.1.2007 inte tas med i 

behandlingsgruppen. 
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1.5 Disposition 

Den teoretiska referensramen börjar med det andra kapitlet som inleds med en 

överblick av globala förvärvsmarknaden med fokus på drivkrafterna bakom skillnader i 

förvärvsaktivitet bland olika länder samt en diskussion över premier. I det tredje 

kapitlet presenteras EU förvärvsdirektivet med en genomgång av de olika 

bestämmelserna och regleringarna samt en diskussion om de förväntade 

konsekvenserna av direktivet på undersökta faktorer. I kapitel fyra presenteras tidigare 

forskningar som undersökt förvärvsmarknaden från ett liknande perspektiv.  

 

Den empiriska delen börjar med metodkapitlet (kapitel fem) där de undersökta 

variablerna presenteras, varefter undersökningens hypoteser ställs och modellerna som 

används presenteras i detalj. I kapitel sex presenteras datamaterialet som används i 

undersökningen. I kapitel sju presenteras resultaten från tvärsnittsanalysen och de 

olika regressionerna, varefter undersökningen sammanfattas i kapitel åtta som följs av 

en diskussion av förslag till fortsatt forskning. 
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2. EN ÖVERBLICK AV FÖRVÄRVSMARKNADEN 

Eftersom avhandlingens främsta fokus är att analysera faktorer som orsakar skillnader 

i förvärvsmarknader mellan länder så diskuteras i detta kapitel skillnader bland 

ländernas förvärvsmarknad, samt de centrala bakgrundsfakta och teorier som förklarar 

följande frågor:  

 

 Varför varierar förvärvsaktiviteten bland olika länder? 

 Hur inverkar investerarskydd på förvärvspremier? 

 

Kapitlet inleds med en genomgång av terminologin och begrepp som används genom 

avhandlingen. Varefter den första frågan analyseras med en diskussion om skillnaderna 

i förvärvsmarknaden och aktiviteten bland olika länder samt drivkrafterna bakom 

dessa skillnader, som följs av en diskussion omkring nyttan av förvärv. I den sista delen 

diskuteras drivkrafterna bakom premier med fokus på hur investerarskydd kan tänkas 

inverka på premier. 

2.1. Terminologi 

Förvärv, företagsköp och fusioner: Ett förvärv eller ett företagsköp är en transaktion 

där ett företag övertar kontroll av ett annat företag där slutresultatet är att målföretaget 

försvinner i sin helhet och blir en del av anbudsgivaren. En fusion är ett 

företagsarrangemang där två företag (oftast ungefär lika stora) sammanslår till ett 

enhetligt företag. I avhandlingen kommer begreppen förvärv, fusion, och förtagsköp att 

användas parallellt eftersom de alla innebär att ett företag övertar kontroll av ett 

företag. 

 

Köpeobjekt eller målföretag (eng. target) är företaget vars aktier köps upp i samband 

med förvärvet, till skillnad från anbudsgivare eller köpandeföretag (eng. acquirer) 

som är företaget som övertar kontroll av ett annat företag i samband med förvärv. 

Begreppen används parallellt i avhandlingen. 

 

Gränsöverskridande förvärv är ett förvärv där köpandeföretaget är från ett annat land 

än målföretaget. I avhandlingen används termen gränsöverskridande förvärv förutom 

då det talas om ett lands gränsöverskridande förvärvsaktivitet, dvs. intensiteten av 

gränsöverskridande förvärv, i regressionerna så används termen ”cross-border ratio”. 
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2.2. Förvärvsmarknader och förvärvsaktivitet runt världen 

I detta stycke diskuteras förvärvsmarknader och aktivitet på två nivåer; (1) 

förvärvsmarknadens storlek i förhållande till ett lands ekonomiska storlek och 

utveckling, och (2) förvärvsaktiviteten i förhållande till antalet publikabolag i ett givet 

land. 

Tabell 1 Förvärvsmarknader och aktivitet 
Förvärv beräknat som totala antalet förvärv där målföretaget är från landet i fråga mellan tidsperioden 
1.1.2000 – 31.9.2012 enligt sök kriterierna för undersökta samplet (se datakapitel 7), BNP är i miljarder 
USD och beräknat som genomsnittliga BNP mellan 2000 – 2011 enligt världsbankens databas, f/BNP 
beräknat som förvärv dividerat med BNP, BNP per capita ’000 USD beräknat som genomsnitt mellan 
2000 – 2011 enligt världsbankens databas, f/Cap beräknat som förvärv dividerat med BNP per capita, 
publikabolag beräknat som genomsnittliga antalet börsnoterade inhemska företag mellan 2000 – 2011 
enligt världsbankens databas, aktivitet beräknat som förvärv dividerat med publikabolag. 

Land Förvärv BNP f/BNP BNP capita f/Cap Publikabolag Aktivitet 

Australien 265 700 37,9 % 35,8 7,40 1657 16,0 % 
Belgien 26 371 7,0 % 36,0 0,72 179 14,5 % 
Brasilien 12 1061 1,1 % 6,2 1,93 398 3,0 % 
Chile 10 127 7,9 % 8,3 1,21 241 4,2 % 
Cypern 1 17 5,9 % 23,1 0,04 137 0,7 % 
Danmark 30 251 11,9 % 47,2 0,64 200 15,0 % 
Filippinerna 13 121 10,8 % 1,5 8,82 239 5,4 % 
Finland 20 194 10,3 % 37,8 0,53 135 14,8 % 
Frankrike 152 2085 7,3 % 33,7 4,51 851 17,9 % 
Förenta Staterna (US) 2059 12362 16,7 % 42,2 48,74 5329 38,6 % 
Grekland 23 235 9,8 % 21,6 1,07 314 7,3 % 
Hong Kong 63 186 33,8 % 27,8 2,27 1091 5,8 % 
Indien 31 920 3,4 % 0,9 36,41 5181 0,6 % 
Indonesien 17 350 4,9 % 1,7 10,10 360 4,7 % 
Irland 21 187 11,3 % 44,6 0,47 58 36,3 % 
Italien 28 1723 1,6 % 29,9 0,94 286 9,8 % 
Japan 387 4590 8,4 % 36,8 10,51 3244 11,9 % 
Kanada 366 1117 32,8 % 35,6 10,28 3365 10,9 % 
Kina 22 2860 0,8 % 2,4 8,99 1519 1,4 % 
Kolombien 4 163 2,5 % 4,0 1,00 105 3,8 % 
Litauen 1 27 3,7 % 8,4 0,12 44 2,3 % 
Luxemburg 5 38 13,1 % 83,5 0,06 39 12,7 % 
Malaysia 57 151 37,8 % 6,0 9,45 937 6,1 % 
Mexiko 6 833 0,7 % 8,0 0,75 145 4,1 % 
Nederländerna 52 628 8,3 % 39,4 1,32 180 29,0 % 
Norge 46 300 15,3 % 66,8 0,69 188 24,4 % 
Nya Zeeland 31 101 30,8 % 24,2 1,28 138 22,5 % 
Peru 3 89 3,4 % 3,4 0,87 200 1,5 % 
Polen 19 321 5,9 % 8,8 2,15 331 5,7 % 
Portugal 5 187 2,7 % 18,1 0,28 59 8,5 % 
Ryssland 7 851 0,8 % 6,6 1,07 276 2,5 % 
Schweiz 30 381 7,9 % 53,2 0,56 259 11,6 % 
Singapore 83 133 62,2 % 31,0 2,68 489 17,0 % 
Spanien 32 1095 2,9 % 25,6 1,25 2968 1,1 % 
Storbritannien (UK) 539 2111 25,5 % 35,2 15,31 2342 23,0 % 
Sverige 83 363 22,9 % 41,3 2,01 297 28,0 % 
Syd Afrika 41 224 18,3 % 5,0 8,23 425 9,6 % 
Syd Korea 22 782 2,8 % 16,7 1,32 1633 1,3 % 
Thailand 31 196 15,8 % 3,1 10,02 474 6,5 % 
Tjeckien 3 135 2,2 % 13,7 0,22 49 6,2 % 
Turkiet 3 466 0,6 % 7,0 0,43 313 1,0 % 
Tyskland 67 2736 2,4 % 34,1 1,96 689 9,7 % 
Ungern 4 102 3,9 % 10,4 0,38 48 8,4 % 
Österrike 7 301 2,3 % 37,7 0,19 95 7,4 % 
Medeltal 107 958 11,8 % 24,2 4,98 852 10,7 % 
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Förvärvsmarknaden och ekonomin: För det första kan man konstatera att 

förvärvsmarknadens storlek i förhållande till ekonomins storlek och utveckling varierar 

mycket bland länder. Som det framkommer ur tabell 1 finns det stora variationer i 

storleken av ländernas förvärvsmarknad då den jämförs med bruttonationalprodukt 

(BNP) och BNP per capita. Ekonomins storlek och antalet förvärv (f/BNP) har inte ett 

linjärt förhållande, till exempel är förvärvsmarknaden betydligt större i Förenta 

Staterna, Australien, och Storbritannien i jämförelse till Tyskland, Italien, Spanien, och 

Kina5. Detta är givetvis dels en direkt konsekvens av att antalet börsnoterade bolag är 

lägre i de senare nämnda länderna, och det är självklart att om det finns färre 

börsnoterade bolag att förvärva kommer också förvärvsmarknaden att vara 

förhållandevis mindre. Men huvudpoängen är den att antalet förvärv inte har ett linjärt 

förhållande med ekonomins storlek och kan således inte enbart förklaras med detta 

vilket innebär att det måste finnas andra faktorer som spelar en central roll. 

 

Orsaken att antalet börsnoterade bolag varierar mycket bland länder är något som 

undersökts förhållandevis mycket. Till exempel förklarar La Porta et al (1998) 

fenomenet med att olika rättsystemen erbjuder varierande nivåer av investerarskydd 

som inverkat på utvecklingen av finansiella marknaderna och rådande 

ägarskapsstrukturer. La Porta et al (1998) fortsätter med att argumentera att eftersom 

nivån av investerarskydd inverkar på investerares villighet att finansiera företag, och 

svagt investerarskydd innebär en lägre villighet för investerare att äga aktier, är det 

logiskt att företag i länder med svagt investerarskydd inte använder aktiemarknaden 

för att erhålla finansiering till stor grad. Detta i sin tur leder till att det finns färre 

börsnoterade bolag i länder med svagt investerarskydd.  

 

Då man jämför förvärvsmarknadensstorlek i förhållande till ett lands utveckling (BNP 

per capita fungerar som mått på utveckling) blir resultaten aningen annorlunda. 

Däremot står sedvanerättsländerna (US, UK, Australien, Kanada) fortfarande ut men 

vissa utvecklingsländer ser ut att ha aktiva förvärvsmarknader (Filippinerna, Indien, 

Indonesien, Kina, och Thailand) vilket beror främst på deras väldigt låga BNP per 

capita värden. Här ser man dock också att förvärvaktivitet inte enbart kan förklaras 

med ett lands ekonomiska utveckling. 

 

                                                        

5 Här är det värt att notera att alla länder med högre porcenter är sedvanerättsländer. 
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Förvärvsaktivitet: Man kunde anta att fastän storleken av aktiemarknaden varierar 

bland länder så borde förvärvsaktiviteten, då den mäts i förhållande till antalet 

börsnoterade bolag, vara ungefär samma för alla länder. Men de facto visar tidigare 

undersökningar och ytterligare indikerar tabell 1 på att det finns stora variationer i 

förvärvsaktivitet mellan länderna. Variationerna kan bero på flera faktorer så som 

skillnader i investerarskydd6, ägarskapsstrukturer, och bolagsstyrningssystem. Men i 

allmänhet anses förvärvsaktivitet vara högre i länder som kännetecknas av utspritt 

ägarskap. Vad som orsakar att vissa länder kännetecknas av mera utspritt ägarskap 

förklarar La Porta et al (1998) med nivån av investerarskydd. De visar att länder med 

bra investerarskydd kännetecknas av mera utspritt ägarskap. Således torde det finnas 

en positiv korrelation mellan investerarskydd och förvärvsaktivitet. 

 

Hittills konstaterades att det finns stora variationer i förvärvmarknadens storlek bland 

olika länder främst som konsekvens av storleken av ett lands aktiemarknad. Däremot 

visades att aktiviteten också varierar bland länder fastän den mäts i förhållande till 

aktiemarknaden. En viktig fråga som bör besvaras vid detta skede är: vad det har för 

skillnad hur stor eller aktiv ett lands förvärvsmarknad är. Således diskuteras i nästa 

stycke (1) nyttan av förvärv och varför länder torde eftersträva en aktiv 

förvärvsmarknad, och (2) marknadsproblem som uppstår i verkligheten. 

2.3. Är förvärv värdeskapande? 

I en perfekt värld skulle fusioner och förvärv allokera resurser och kontroll så att 

ekonomiska effektiviteten maximeras. Således kan förvärv tolkas vara värdeskapande i 

teorin. Men i verkligheten präglas världen av asymmetrisk information mellan köpare 

och säljare samt agent problem då ägarskap och ledning separeras. I detta stycke 

diskuterars varför förvärv är värdeskapande i en perfekt värld, som följs av teorier som 

tyder på att förvärv är värdeförstörande. 

 

Wurgler (2000) argumenterar att länder med bra investerarskydd och effektiv 

allokering av resurser ökar förhållandevis mera på investeringar i växande industrier 

och minskar på investeringar i krympande industrier. Wurgler (2000) fortsätter med 

att förklara att är det logiskt att länder som reagerar snabbare till förändringar på 

globala marknader och således allokerar resurser till industrier som gynnas mest, är 

                                                        

6 Rossi och Volpin visade att länder med bättre investerarskydd har mera förvärvsaktivitet då det mättes i 

förhållande till börsnoterade bolag. 
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mera konkurrenskraftiga och eftersom förvärvsmarknaden är ett sätt att allokera 

resurser så torde en aktiv förvärvsmarknad vara nyttigt för ekonomin. Ytterligare 

hävdar Magnuson (2009) att företagsköp, eller mekanismer som underlättar och 

möjliggör företagsköp, har fyra direkta fördelar för både aktieägare och ekonomin som 

helhet: 

 

● Bättre allokering av resurser; förvärv allokerar kontroll av resurser till de som 

kan skapa största nyttan av dem. 

● Synergi vinster; förvärv sker (oftast) för att anbudsgivaren kan utnyttja synergi 

fördelar, så som skalfördelar och reducerade ledningskostnader. 

● Disciplin för ledning; en aktiv och välfungerande förvärvsmarknad ökar på 

hotet av att bli uppköpt vilket disciplinerar företagsledare och uppmuntrar dem 

till att agera i aktieägarens intresse. 

● Mera exakta marknadsvärderingar; underprissatta företag blir uppköpta. 

 

Enligt Magnuson (2009) skall en välfungerande förvärvsmarknad (1) främja 

fördelaktiga förvärv vilket maximerar på avkastningar för aktieägare och (2) minimera 

på möjligheten för dåligt uppförande av ledningen, majoritetsägare och anbudsgivaren. 

Den största nyttan med en välfungerande förvärvsmarknad är att den effektivt belönar 

produktiva företag och straffar slösande företag, det vill säga den disciplinerar 

marknaden i samband som den allokerar resurser, och på detta sätt effektiviseras hela 

ekonomin. Slutligen kan man konstatera att i en perfekt värld utan 

informationsasymmetrier och agentproblem skulle förvärv antagligen alltid vara 

värdeskapande. 

 

Teorier om agent problem och asymmetrisk information: Det finns ett antal teorier 

som tyder på att förvärv i verkligheten inte är värdeskapande som baserar sig 

huvudsakligen på ledningens beteende. Enligt Halpern (1983) är förvärv icke-

värdeskapande eftersom förvärv utförs främst på grund av ledningens incitament att 

maximera på företagets tillgångar och försäljning. Teorin stöds av Jensen (1986) som 

hävdar att i situationer då företag har presterat bra och har mycket fria kassaflöden 

tenderar de att engagera i förvärv som ökar på företagets storlek på aktieägarnas 

bekostnad dvs. de är värdeförstörande.  

 

Enligt hybris teorin av Roll (1986) lider anbudsgivaren (eller ledningen i 

köpandeföretaget) av hybris, dvs. de har för mycket självförtroende och lever i tron att 
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de kan effektivare kontrollera tillgångar än andra. Detta leder till att de överbetalar för 

målföretaget och på detta sätt överflyttas värde till målföretaget, vilket innebär att 

förvärv inte är värdeskapande utan främst representerar överflyttandet av värde från 

köpandeföretagets aktieägare till målföretagets aktieägare. Shleifer och Vishny (2003) 

presenterade en modell som tyder på att förvärv drivs av aktie värderingar. Enligt 

modellen använder övervärderade företag sina aktier för att köpa undervärderade 

företag, vilket innebär att förvärvsaktivitet stiger i samband som skillnader i 

företagsvärden ökar. Vidare innebär teorin att förvärv som finansieras med aktier torde 

vara dyrare eftersom målföretagets aktieägare anser att köpandeföretagets aktier måste 

vara övervärderade. 

2.4. Investerarskydd och förvärvsmarknaden 

Om finansierare och investerare vore säkra att företaget betalar avkastningskravet 

skulle varken bolagsstyrningsmekanismer eller investerarskydd behövas. Men faktum 

är att det uppstår intressekonflikter då ägarskap och kontroll separeras, en situation 

där investerare och finansierare levererar kapital till ett företag där andra personer 

(agenter; eller ledningen i detta fall) bestämmer vad som görs med kapitalet. I samband 

med förvärv uppstår det intressekonflikter mellan olika intressenter inblandade i 

affären som kan uppdelas i följande huvudgrupper: intressekonflikter mellan ägare och 

ledningen, intressekonflikter mellan minoritetsägare och majoritetsägare, samt 

intressekonflikter mellan anbudsgivaren och målföretagets aktieägare. 

2.4.1. Intressekonflikter 

Intressekonflikter mellan ägare och ledningen är ett väl undersökt område och 

härstammar från faktumet att ledningen ofta har andra intressen än aktieägare. Enligt 

agent teorin fungerar ledningen som agenter för ägarna där ledningens uppgift är 

simpel: att maximera på ägarnas avkastning. Men problemet är att ledningen ofta har 

andra intressen än aktieägarna, så som att skydda sin arbetsplats och främja sin 

karriär, vilket leder till väsentliga skillnader i parternas inställning till att bli uppköpta. 

Ytterligare försvåras ledningens uppgift eftersom de måste ta i beaktande andra 

intressenter, så som arbetstagare. Dessa intressekonflikter framkommer vid 

förvärvssituationer då företag A vill köpa målföretag B och erbjuder ett premium som 

aktieägarna i målföretaget vill acceptera men målföretagets ledning motverkar 

förvärvet med defensiva åtgärder eftersom de riskerar att bli arbetslösa om förvärvet 

slutförs (Magnuson 2009). 
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Intressekonflikter mellan majoritets- och minoritetsägare. I allmänhet antas det att 

majoritets- och minoritetsägare har samma intressen eftersom båda har kapital 

investerat i företaget och vill således maximera avkastningen på sin investering. Medan 

detta för det mesta stämmer så kan det uppstå intressekonflikter i samband med 

förvärv. Om en anbudsgivare vill erhålla kontroll av ett företag kan den köpa ägo 

andelarna på öppnamarknaden (via ett offentligt anbud) eller alternativ förhandla 

direkt med en majoritetsägare (eftersom 50 % eller även mindre kan räcka för att 

erhålla kontroll). I en sådan situation kan anbudsgivaren och majoritetsägaren 

sinsemellan komma överens om premiet vilket innebär att anbudsgivaren kan bjuda ett 

förhållandevis högre premium åt majoritetsägaren eftersom de inte behöver köpa lika 

stor andel för att erhålla kontroll, och då går minoritetsägare miste om avkastningen 

förknippad med förvärvet (Magnuson 2009). 

 

Intressekonflikter mellan anbudsgivaren och målföretagets aktieägare. Det är 

självklart att anbudsgivaren vill betala möjligast lite för målföretaget medan 

aktieägarna vill maximera på premiet. Det finns sätt för anbudsgivaren att minska på 

sina kostnader associerade med förvärvet. Förutom det som redan diskuterades (direkt 

förhandling med blockägare) kan anbudsgivaren använda ett så kallat two-tier front 

loaded cash tender offer. Detta innebär att anbudsgivaren först ger ett offentligt anbud 

för att erhålla endast majoriteten (50 %) av kontroll varefter de fusionerar företaget 

med ett annat och kan då tvinga minoritetsägare att sälja till ett lägre pris än i det första 

publika anbudet. 

2.4.2. Investerarskydd som motverkare av problem 

De ovan diskuterade intressekonflikterna är orsaken till att bolagsstyrningsmekanismer 

och regleringar som förbättrar minoritetägarnas position behövs. I det extrema fallet 

med inget investerarskydd skulle ledningen och andra insiders kunna expropriera 

resurser ur företaget utan några konsekvenser vilket innebär att ingen rationell person 

skulle investera i företaget. Således är det logiskt att anta att bättre investerarskydd 

leder till en mera utvecklad aktiemarknad eftersom investerare har större villighet att 

finansiera företag då de litar förhållandevis bättre på rättssystemet. Ytterligare innebär 

det ökade förtroendet att företag kan erhålla finansiering från aktiemarknaden till lägre 

kostnader vilket i sin tur torde öka på antalet börsnoterade bolag och förvärv. 

 

Då investerare finansierar företag erhåller de specifika rättigheter som i allmänhet 

skyddas genom tillämpning av regleringar och lagar. Dessa rättigheter kan vara 
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bokslutsregler vars syfte är att ge investeraren den information som behövs för att 

utöva andra rättigheter. Skyddandet av aktieägare innebär rättigheter att erhålla 

dividender, att rösta styrelsemedlemmarna, att delta i bolagstämman, att teckna 

nyemitterade aktier på samma villkor som insiders, att stämma ledningen eller 

majoritetsägare i fall av expropriering osv. Lagar som skyddar långivare har främst att 

göra med konkurs och omorganiserings förfaranden, åtgärder som tillåter långivare att 

återta säkerheter, och att skydda senioritet (La Porta et al 2000). 

 

Investerarskydd kan tillförses från flera olika källor. Det mest självklara sättet att 

skydda investerare är med lagstiftning, det vill säga lagar så som företags-, säkerhets-, 

konkurs-, förvärvs-, och konkurrenslagar. Andra källor för investerarskydd är 

redovisningsstandarder och marknadsreglerare, så som olika direktiv och regleringar. 

Förutom att ha klara spelregler för marknadsaktörer är det minst lika viktigt att lagarna 

tillämpas effektiv. Lagar och regleringar tillämpas i allmänhet av olika 

marknadsreglerare, domstolar, och andra markandsaktörer, men den centrala frågan är 

hur effektivt lagarna tillämpas. Vissa domstolar kan vara inkompetenta eller icke-villiga 

att investera de resurser som krävs för att förvissa sig om fakta berörande komplicerade 

kontrakt. Ytterligare kan de vara mycket långsamma, utsatta för politiskt påtryck, och 

korrupta. Således är det viktigt att beakta flera faktorer då man talar om 

investerarskydd och inte enbart stirra på lagstiftningen. 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera två saker. För det första (1) är en aktiv 

förvärvsmarknad huvudsakligen positivt eftersom det möjliggör effektiv allokering av 

resurser. För det andra (2) präglas förvärv i verkligheten av agent problem och 

intressekonflikter. Detta innebär att för att förvärvsmarknaden skall förhållas effektiv 

och bestå av värdeskapande förvärv så måste agent problemen och intressekonflikterna 

minimeras. Dessa problem kan minimeras genom reglering av förvärvsmarknaden. 

Genom att introducera regleringar och bestämmelser som ökar på rättsligaskyddet av 

minoritetsägare samt gynnar värdeskapande förvärv kan förvärvsmarknaden styras så 

att den gynnar hela ekonomin. 
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2.5. Förvärvspremier 

Förvärvspremiet beräknas från skillnaden mellan marknadspriset på målföretagets 

aktier och priset som anbudsgivaren erbjuder för aktierna7. Eftersom förvärvsprocessen 

är en komplicerad process där premiet avgörs på basen av flera faktorer som kan vara 

relativt subjektiva och beroende av hurdant värde ett specifikt förvärv skapar för 

parterna (t.ex. i frågan om synergier) är det omöjligt att definiera exakt vilka faktorer 

som inverkar på premiet. Men i verkligheten borde ett premium alltid betalas eftersom 

ingen rationell aktieägare skulle sälja till ett pris som är lägre än marknadspriset. 

Tidigare forskningar har identifierat ett antal faktorer som vanligtvis kan förklara en 

del av premiernas storlek. 

2.5.1. Premiedrivkrafter 

Tre allmänna faktorer om förvärvets karakteristik som anses inverka på premier är 

betalningsmetod, offentligt anbud, och tävlande anbud (Weston, Mitchell, & Mulherin 

2004). 

 

Då ett förvärv betalas med kontanter är premiet ofta högre. Orsaken till denna skillnad 

har att göra med beskattning, eftersom då betalningen sker med kontanter uppstår det 

en omedelbar skatteskyldighet för målföretagets aktieägare i form av kapitalskatter. 

Däremot om betalningen sker med aktier förskjuts beskattningen framåt, således borde 

premier vara högre om förvärvet betalas med kontanter för att kompensera för 

skillnaden mellan den omedelbara skatteskyldigheten och de uppskjutna 

skattebetalningarna. En undersökning av Huang och Walking (1987) visade att premier 

för förvärv som betalades med kontanter var i genomsnitt 29,3 % medan förvärv som 

betalades med aktier var 14,4 %.  

 

Eftersom ett offentligt anbud har vissa gemensamma karaktärsdrag av ett fientligt 

förvärv tenderar premier att vara högre då förvärvet sker via ett offentligt anbud. 

Orsaken till att premier är högre då förvärvet sker via ett offentligt anbud beror på att 

budet ges direkt till målföretagets aktieägare, det vill säga man kringgår målföretagets 

styrelse och tvingas bjuda ett högt premium för att tillräckligt många aktieägare skall 

                                                        

7 I princip borde premiet beräknas från marknadspriset precis före annonseringen men i verkligheten kan 

detta vara vilseledande då marknadspriset kan reflektera information på förhand t.ex. på grund av rykten 

eller insider trading. Således brukar man i empiriska undersökningar beräkna premiet från 

marknadspriset 1 till 4 veckor före annonseringen av förvärvet. 
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godkänna budet. Jensen och Ruback (1983) visade att då förvärvet skedde via ett 

offentligt anbud var premier i genomsnitt 30 % och icke-offentligt anbud 20 %. Ett 

tävlande anbud innebär att det finns mera än en anbudsgivare som vill förvärva ett 

målföretag, premier är i genomsnitt högre desto mera anbudsgivare som är inblandade. 

Orsaken är relativt självklar och beror på ökad konkurrens vilket innebär att 

målföretaget har bättre förhandlingsförmåga och möjlighet att trissa upp priset, detta 

leder oftast till att anbudsgivaren som erbjuder det högsta premiet vinner. 

2.5.2. Investerarskydd och premier 

För avhandlingens syfte är det av relevans att diskutera orsaker varför investerarskydd 

kunde inverka på förvärvspremier. För det första förklarade Rossi och Volpin (2004) 

att bättre investerarskydd ökar på sannoliketen för tävlande anbud och således betalas 

högre premier i länder med bra investerarskydd. Orsaken till att sannolikheten för 

tävlande anbud ökar i samband med investerarskydd är att målföretagets ägare har 

bättre förhandlingsförmåga och för att bra investerarskydd minskar på 

kapitalkostnader. En annan förklaring till den positiva korrelationen mellan premier 

och investerarskydd är free-rider problemet (Grossman och Hart 1980). Enligt denna 

modell tvingas anbudsgivaren betala ett högre premium i företag med utspritt ägarskap 

för att säkerställa att aktieägarna godkänner anbudet, och eftersom länder med bra 

investerarskydd kännetecknas av mera utspritt ägarskap existerar denna korrelation. 

Däremot spekulerar Anderson et al. (2009) att eftersom företag i länder med dåligt 

investerarskydd i allmänhet har lägre värderingar kunde premier antas vara högre 

eftersom anbudsgivaren kan extrahera förhållandevis större synergivinster, däremot 

erhölls resultat som inte stöder den teorin. 

2.6. Sammanfattning 

I detta stycke lades grunderna för vad som orsakar skillnader i förvärvsaktivitet och 

premier. Som det framkom ur tabell (1) finns det stora variationer i förvärvsmarknaden 

bland länder och dessa variationer kan enligt tidigare undersökningar dels förklaras 

med olika bolagsstyrningsmekanismer, ägarskapsstrukturer, och rättssystem i länder 

samt hur dessa inverkar på investerarskydd. För det andra konstaterades att 

förvärvsmarknaden präglas av agent problem och intressekonflikter men att dessa 

problem kan motverkas genom reglering av förvärvsmarknaden som förbättrar på 

minoritetsägares rättligaskydd. Slutligen diskuterades premier samt hur 

investerarskydd kunde tänkas inverka på premier. I följande stycke presenteras EU 

förvärvsdirektivet och de viktigaste bestämmelser som introducerades. 
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3. EU FÖRVÄRVSDIREKTIVET (2004/25/EC) 

Syftet med förvärvsdirektivet var att harmonisera lagarna och regleringar berörande 

förvärv i Europeiska Unionen genom att öka på det rättsligaskyddet av minoritetsägare 

samt främja värdeskapande förvärv. EU förvärvsdirektivet består av tvingande 

bestämmelser och valfria bestämmelser. Men eftersom ett direktiv per definition ger 

medlemstater mera frihet i tillämpning av lagen (i jämförelse till regleringar och lagar) 

har förvärvsdirektivet utsatts för kritik för att ha misslyckats med harmoniseringen av 

förvärvsregleringen. Till följande presenteras först de allmänna principerna av 

direktivet varefter de viktigaste bestämmelser genomgås i mera detalj, och slutligen 

sammanfattas kapitlet med en diskussion om hurdana konsekvenser direktivet kan ha 

medfört för förvärvsaktivitet och premier. 

3.1. Allmänna principer av direktivet 

Enligt EU kommissionen är de allmänna principerna av förvärvsdirektivet följande: 

1. Lika behandling av alla aktieägare. 

2. Skyddandet av minoritetsägare vid överföring av kontroll. 

3. Att ge målföretagets aktieägare tillräckligt med information och tid för att 

kunna fatta ett välgrundat beslut gällande anbudet8. 

4. Förbud av marknadsmanipulering och utnyttjande; inga ”false markets” får 

skapas för anbudsgivaren, målföretaget, eller något annat företag inblandat i 

förvärvet så att priset på aktierna artificiellt stiger eller sjunker eller så att den 

normala funktionen av marknaden förvrängs. 

3.2. Tvingande bestämmelser 

Tvingande bestämmelser är bestämmelser som alla medlemstater måste implementera. 

De tvingande bestämmelserna består av två klara regler; budpliktsregeln, och in- och 

utlösenrättigheter, men förutom detta finns följande tvingande bestämmelser; som 

ökar på transparensen av förvärv, om likabehandling, och minimi tidsperioden som 

bud är i kraft. 

3.2.1. Budpliktsregeln 

Budpliktsregeln (artikel 5) finns till för att erbjuda minoritetsägare möjligheten att 

lämna företaget på rättvisa villkor i samband med förvärv. Regeln kräver att en individ 

                                                        

8 då köpeobjektets styrelse rådgiver aktieägarna måste de ge sina synpunkter om hur förvärvet inverkar på 

arbetstagarna, anställningsvillkoren, och geografiska platsen för verksamheten av köpeobjektet. 
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(eller ett företag) som erhåller en viss tröskel av aktier (t.ex. 30 %) som ger denna 

kontroll av ett företag måste ge ett offentligt anbud till alla aktieägare till ett rättvist 

pris (Magnuson 2009). Detta är en regel som existerat i de flesta EU länder redan från 

tidigare men skillnaden är att tröskeln ofta varit betydligt högre, t.ex. först då 

anbudsgivaren erhållit majoritetskontroll i företaget (Goergen et al. 2005). Till skillnad 

från tidigare regleringar innehåller budpliktsregeln även bestämmelser om (minimi) 

priset som måste erbjudas i det offentliga anbudet. Beroende på medlemstatens 

reglering får priset i budet inte underskrida (i) det högsta priset som anbudsgivaren 

betalat för de redan köpta aktierna, eller alternativt (ii) det genomsnittliga aktiepriset 

av en viss procent (t.ex. 75 %) under de senaste 12 månader. Enligt direktivet får 

offentliga budet bestå av kontanter, aktier eller en kombination av dessa, dock måste 

ett kontant alternativ vara försedd ifall aktierna anses vara illikvida, om anbudsgivaren 

har köpt över 5 % av rösträtter med kontanter under tidsperioden 6-12 månader, eller 

om regleringen av medlemstaten så kräver. 

 

Idén med budpliktsregeln är minska på problemen med att blockägare och 

anbudsgivare utnyttjar privat nytta av kontroll på minoritetsägares bekostnad. Utan 

regeln skulle en blockägare kunna sälja sin ägodel till vilket pris som helst som en 

utomstående investerare är villig att betala, således skulle minoritetsägare inte ha 

något att säga i en situation där kontrollen av företaget byter (Berglöf och Burkart 

2003). Fastän budpliktsregeln minskar på problem med utnyttjandet av 

minoritetsägare (m.a.o. ökar på investerarskydd) så har den konsekvenser på 

förvärvsaktiviteten och sannolikheten på att förvärv sker. Eftersom budpliktsregeln gör 

förvärvandet dyrare (vilket sänker på lönsamheten av förvärv) så förväntas 

sannolikheten att förvärv sker att minska (Goergen et al. 2005, Berglöf och Burkart 

2003). 

 

Principen om lika behandling (artikel 5): Denna princip finns till för att förbättra 

investerarskydd och innebär att kontrollerande aktieägare, ledningen och andra 

ledamöten behandlar alla aktieägare inom individuella aktieklasser lika. Principen om 

lika behandling allmän gjordes i största delen av västra Europa redan på 1990-talet och 

kräver bl.a. att en anbudsgivare ger minoritetsägare samma villkor att lämna företaget 

som en blockägare givits. Denna bestämmelse har samma ändamål och implikationer 

som budpliktsregeln; förvärv blir dyrare och således kan man förvänta sig att 

aktiviteten sjunker. 
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3.2.2. Inlösen- och utlösenrättigheter 

Inlösenrättigheten (artikel 15) ger den kontrollerande ägaren rättigheten att tvinga de 

återstående minoritetsägarna (som inte sålde aktierna i samband med offentliga 

anbudet) att sälja aktierna åt majoritetsägaren (anbudsgivaren) till ett pris som 

motsvarar (eller är lägre än) priset i det offentliga anbudet. Inlösenrättigheten stiger i 

kraft först efter att anbudsgivaren har anskaffat 90 % av utomstående aktier. Regeln 

tillåter anbudsgivaren att erhålla 100 % av aktiekapitalet och befriar denne från att 

måsta handla med minoritetsägare. Idén med inlösenrättigheter är att främja förvärv 

med att göra dem mera lönsamma för anbudsgivaren eftersom regeln motverkar det 

s.k. free-rider problemet till viss grad. 

 

Utlösenrättigheter (artikel 16) fungerar på exakt motsatta sätt än inlösenrättigheter. 

Utlösenrättigheter tillåter minoritetsägare att tvinga kontrollerande ägaren att köpa 

deras aktier till ett rättvist pris. Denna regel minskar på trycket att sälja sina aktier 

redan vid offentliga anbudet eftersom utlösen alternativet återstår, således förväntas 

regeln minska på förvärvsaktiviteten (Magnuson 2009). 

3.2.3. Övriga tvingande bestämmelser 

Information om anbud (artikel 6): Medlemstater ansvarar för att anbuds information 

samt beslut om att göra anbud offentliggörs utan fördröjning och att 

tillsynsmyndigheten informeras om budet. Så fort som budet har offentliggjorts måste 

de inblandade företagens styrelser meddela om budet till alla arbetstagare i det 

inblandade företaget. 

 

Tillåtna tiden för att acceptera (artikel 7): Den tillåtna tiden för att acceptera ett bud 

får inte underskrida två veckor och inte överskrida 10 veckor fr.o.m. publicering av 

anbudsdokumentet. 

 

Transparens av ägarskap och kontroll (artikel 8): Transparens kraven har att göra 

med avslöjandet av rösträttigheter och kassaflöde rättigheter. Så gott som alla länder 

har vissa trösklar i ägarskap och kontroll som om de överskrids är man tvungen att 

rapportera om det till en marknadsreglerare eller motsvarande tillsynsmyndighet. Då 

denna tröskel sjunker ökar transparensen vilket innebär att regleraren har bättre 

möjligheter att undersöka fall av t.ex. insider trading eller self-dealing, men samtidigt 

blir det svårare för anbudsgivare att erhålla s.k. toeholds i målföretag utan att väcka 

uppmärksamhet. Eftersom toeholds kan vara kritiska för lönsamheten av ett förvärv 
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har denna tröskel konsekvenser på förvärvsaktiviteten. En låg tröskel innebär bättre 

transparens men mindre aktivitet medan en hög tröskel innebär sämre transparens och 

mera aktivitet. Till följd av direktivet måste alla EU medlemstater implementera en 

tröskel, däremot fick medlemstater själva bestämma var tröskeln ligger. 

3.3. Valfria bestämmelser 

Enligt artikel 12 får medlemstater välja bort bestämmelserna om defensiva åtgärder 

(artikel 9) och genombrottsregeln (artikel 11). Däremot måste medlemstaterna, enligt 

artikel 12, tillåta företagen att välja tillbaka bestämmelserna om aktieägarna besluter 

för det. 

3.3.1. Defensiva åtgärder och neutralitetsplikt 

Principen med bestämmelsen om defensiva åtgärder (artikel 9) är att målföretagets 

styrelse inte får använda defensiva åtgärder, eller på andra sätt frustrera ett förvärv, 

utan aktieägarnas tillstånd. Detta innebär att styrelsen måste agera neutralt då de blir 

medvetna om ett anbud. Vidare, får styrelsen inte åta defensiva åtgärder förutom att 

leta efter tävlande anbud. Dock säger direktivet att styrelsen inte längre har 

neutralitetsplikt om aktieägarna ger dem tillstånd att åta defensiva åtgärder. I 

direktivet nämns specifikt två stycken defensiva åtgärder, varav en förbjuds och en 

tillåts. Direktivet förbjuder målföretaget från att “emittera aktier som kan fungera som 

ett varaktigt hinder för förvärvet” vilket innebär att användning av s.k. poison pills är 

förbjudet9 . Däremot tillåter direktivet styrelsen att leta efter tävlande anbud utan 

aktieägarnas tillstånd. (Magnuson 2009) 

 

Idén med bestämmelsen är att minska på intressekonflikter mellan ledningen och 

aktieägarna och således förbättra på rättsligaskyddet av minoritetsägare. Då företaget 

utsätts för ett förvärv uppstår det intressekonflikter för ledningen eftersom de riskerar 

att bli arbetslösa till följd av förvärvet. Om målföretagets ledning har mycket makt finns 

det således risk att de fokuserar på deras eget intresse och utför åtgärder som frustrerar 

förvärvet. För att lösa detta problem ger förvärvsdirektivet beslutsfattanderätt gällande 

anbudet till målföretagets aktieägare och tvingar styrelsen att agera neutralt samt 

förbjuder dem från att åta defensiva åtgärder. Defensmekanismer får endast användas 

                                                        

9 Poison pills fungerar så att företaget ger alla aktieägare förutom anbudsgivaren rätten att köpa ytterligare 

aktier till ett lågt pris vilket utspäder anbudsgivarens ackumulerade ägodel i företaget samt gör det dyrare 

att fortsätta förvärvet. 
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med samtycket av aktieägare och efter att ett anbud redan offentliggjorts (Goergen et 

al. 2005). 

3.3.2. Genombrottsregeln 

Genombrottsregeln (artikel 11) är en bestämmelse som hjälper anbudsgivaren, gör 

förvärv mera lönsamma och främjar förvärvsaktivitet. Enligt bestämmelsen måste 

målföretag agera enligt en-aktie-en-röst (one-share-one-vote) principen i samband 

med förvärv. Detta i sin tur innebär att aktier som i vanliga fall har högre rösträtt 

(vilket är mycket allmänt i nordiska länder) har undantagsvis en röst per aktie vid 

förvärv (Magnuson 2009, Georgen et al. 2005). Genombrottsregeln tillåter en 

anbudsgivare som har ackumulerat en viss del av företagets aktier (förslaget var 75 %) 

att bryta igenom målföretagets existerande kontrollstruktur och utöva kontroll enligt 

en-aktie-en-röst principen. Med andra ord tillåter genombrottsregeln anbudsgivaren 

att kringgå avvikande kontrollstrukturer, vilket möjliggör effektivare överföring av 

kontroll i situationer där målföretaget karaktäriseras av en kontrollerande 

minoritetsägare (t.ex. 25 procent av utomstående aktier men 50 % av rösträttigheter). 

Berglöf och Burkart (2003) poängterar att genombrottsregeln och budpliktsregeln är 

motstridiga eftersom genombrottsregeln tillåter anbudsgivaren att först köpa 

kontrollerande minoritetsägarens block varefter anbudsgivaren kan köpa resten av 

aktierna. Förväntande konsekvensen av bestämmelsen vore att förvärvsaktiviteten 

stiger i samband som kostnaden för att förvärva sjunker. 

3.4. Implementering och förväntade konsekvenser av direktivet 

För att kunna diskutera förväntade konsekvenser av direktivet är det viktigt att 

analysera (1) hur direktivet implementerats i de olika medlemstaterna (eftersom vissa 

bestämmelser var valfria osv.) och (2) hurdan den rådande förvärvsregleringen var i 

respektive medlemstat för att begripa hurdana skillnader de nya regleringarna i 

verkligheten innebar för landets reglering. 

 

För det första missade en del medlemstater sista implementeringsdagen för direktivet 

dock inte med mera än några månader (Smith et al. 2007). För det andra har 19 

medlemstater implementerat styrelse neutralitetsplikten medan endast tre länder 

implementerade genombrottsregeln10. Ytterligare har, enligt artikel 12, ungefär hälften 

av medlemstater tillåtit företag att kringgå neutralitetsplikten och genombrottsregeln i 

                                                        

10 Estland, Lättland och Litauen. 
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situationer där anbudsgivaren inte regleras av samma reglering. Eftersom 

genombrottsregeln inte har implementerats strängt så kan man konstatera att dess 

potentiella konsekvenser för att gynna förvärvsaktivitet inte kommer att förverkligas. 

Fastän bestämmelsen gällande defensiva åtgärder tillämpats i 19 medlemstater är det 

oklart hur strikt bestämmelsen har implementerats eftersom medlemstaterna har 

relativt friahänder att justera på bestämmelserna, men oavsett innebär bestämmelsen 

att användning av defensiva åtgärder så som poison pills försvåras. Jag anser att de 

väsentligaste bestämmelserna är bestämmelserna om budpliktsregelns, och in- och 

utlösen rättigheter. På samma sätt som bl.a. Berglöf och Burkart (2003) anser jag att 

dessa bestämmelser ökar på minoritetsägares förhandlingsförmåga vilket i sin tur 

innebär att de minskar på sannolikheten att förvärv sker. Således är mina 

förväntningar att premier borde stiga och att aktivitet borde minska till följd av 

direktivet. Gällande gränsöverskridande förvärv kan man tänka sig att i samband som 

lagarna harmoniseras så ökar den gränsöverskridande aktiviteten mellan EU länder 

eftersom gränserna suddas ut.  

 

De ovan diskuterade konsekvenser realiseras förutsatt att inga regleringar tidigare 

funnits. Men i verkligheten hade flera medlemstater redan tidigare haft motsvarande 

bestämmelser dock inte nödvändigtvis lika strikta. Från Smith et als (2007) analys av 

direktivets implementering framkommer att åtminstone för länderna Belgien, 

Frankrike, och Italien blir regleringen striktare till följd av EU förvärvsdirektivet. Det är 

inte inom denna avhandlings tidsram att analysera alla länders förvärvsreglering innan 

direktivet således tas ingen vidare ställning till frågan. 

 

Sammanfattningsvis finns det två möjliga scenarier som konsekvens av direktivet. Den 

första är att direktivet inte inverkade på premier och förvärvsaktivitet, där orsakerna 

kan vara att (i) medlemstaterna inte implementerade bestämmelserna, eller (ii) för att 

bestämmelserna inte är tillräckligt signifikanta för att orsaka förändringar. Det andra 

sceneriet är att förvärvsdirektivet inverkade på premier och/eller aktivitet. Ifall 

direktivet nådde målsättningen, som var att öka på det rättsligaskyddet, skulle det 

högst antagligen innebära att premier steg och aktiviten sjönk, eftersom i samband som 

minoritetsägarnas förhandlingsförmåga förbättras så torde aktiviteten minska. 
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4. TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel presenteras fyra tidigare undersökningar som är relevanta för 

avhandlingens undersökning. Den första undersökningen av Rossi och Volpin (2004) 

är den viktigaste gällande denna avhandlings sakfråga och metod. Alla undersökningar 

är olika och analyserar förvärvsmarknaden från olika perspektiv, således ges läsaren en 

helhets bild av hur förvärvsmarknaden fungerar samt hurdana konsekvenser kunde 

förväntas av reglering. 

4.1. Rossi, S. och Volpin, P. (2004) 

Syftet med undersökningen Cross-country determinants of mergers and acquisitions 

var att identifiera determinanterna för förvärv på landsspecifiknivå med fokus på 

skillnader i lagar och regleringar. Artikeln är i stort sett en del av litteratur vågen som 

uppkom till följd av undersökningen av La Porta et al. (1998) vilket ledde till att många 

finansiella fenomen undersöktes från ett investerarskydd perspektiv. Motiveringen till 

undersökningen är att skillnader i lagstiftning, rättssystem och investerarskydd kan 

förklara intensiteten av förvärv och mönstren av förvärv runt världen. 

 

Data insamlades från SDC platinum databasen och består av förvärv som annonserades 

mellan tidperioden 1.1.1990 och 31.12.1999. Samplet begränsades till transaktioner där 

målföretaget är börsnoterat och anbudsgivaren äger mera än 50 % av aktier efter 

förvärvet samt ägde mindre än 50 % av utomstående aktier före förvärvet 

annonserades. Samplet består av sammanlagt 45,686 förvärv från 49 olika länder, 

varav 22 % har ett publikt bolag som målföretag. Data för investerarskydd togs direkt 

från La Porta et al. (1998). De använder två mått: (1) ett index för kvalité av 

redovisningsstandard, och (2) ett index för investerarskydd som beräknades med att 

addera variabeln ”rule of law” med ”antidirector rights index” och dividera summan 

med 1011. Ytterligare används en dummy variabel för sedvanerättsländer. 

 

Metod 

I undersökningen analyserades tre dimensioner av förvärv: aktivitet (volym), 

gränsöverskridande förvärv, och premier12.  

 

                                                        

11 Variablerna syns i appendix från La Porta et al (1998)  

12  De undersökte också betalningsform och fientliga förvärv men dessa är inte relevanta för min 

avhandling. 
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Beroendevariablernas beräkning: Aktiviteten beräknades som den procentuella 

mängden slutförda förvärv under hela tidsperioden (1990 - 1999) i förhållande till 

genomsnittliga årliga antalet inhemska börsnoterade bolag i ett land. Förvärvspremiet 

beräknades som budpriset i förhållande till aktiepriset fyra veckor före annonseringen 

av förvärvet. Gränsöverskridande förvärv beräknades som den procentuella mängden 

förvärv med en utländsk köpare i förhållande till totala antalet förvärv i ett givet land. 

 

Modellerna: För att estimera förvärvsaktivitet användes tobit-modeller, där aktivitet 

fungerade som beroende variabel och som förklarande variabler användes logaritmen 

av BNP per capita, BNP tillväxt, sedvanerätts dummy, index för redovisningsstandard, 

index för investerarskydd, ägarskapskoncentration, budpliktsregel dummy, och 

marknadens avkastning. Gränsöverskridande förvärv analyserades från två perspektiv. 

Först testades sannolikheten att ett förvärv i ett givet land är ett gränsöverskridande 

förvärv med tobit-modeller. I den andra modellen analyserades ifall anbudsgivaren 

tenderar komma från ett land med bättre investerarskydd i förhållande till målföretaget 

med OLS modeller. Metoden gick ut på att skapa en matris med matchade par (49x48). 

För gränsöverskridande förvärv tillades variabler för språk, geografiskt område, och 

bilateral trade. För att undersöka determinanter för premier användes OLS regression 

med logaritmen av premiet som beroende variabel och som förklarande variabler 

användes investerarskydd index, redovisningsstandard index, målföretagets storlek 

(logaritmen av marknadsvärdet fyra veckor före annonserandet), anbudgivarens 

marknadsvärde dividerat med bokföringsvärde (M/B), offentligt anbud dummy, 

tävlande anbud dummy, budpliktsregel dummy, fientligt förvärv dummy, 

gränsöverskridande dummy, samt US och UK dummyvariabler. 

 

Resultat 

Resultaten för aktivitet visade att sedvanerättsländer hade i genomsnitt 7,5 % mera 

förvärvsaktivitet. Både redovisningsstandard och investerarskydd hade en signifikant 

positiv effekt på aktivitet. Variabeln för koncentrerat ägarskap hade en positiv beta 

koefficient med 10 % signifikans, vilket indikerar på att länder med mera koncentrerat 

ägarskap har mera aktivitet vilket överensstämmer med Shleifer och Vishny (1986) som 

argumenterar att överföring av kontroll är lättare i företag med koncentrerat ägarskap 

eftersom man undviker free-rider problemet. 

 

Resultaten från gränsöverskridande förvärv visade att sannolikheten att ett givet 

förvärv är gränsöverskridande är högre i länder med sämre investerarskydd (14,5 % 
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skillnad mellan sedvanerätt och civilrätt). Koefficienterna för variablerna sedvanerätt, 

redovisningsstandard, och investerarskydd var negativa och signifikanta på 1 % nivå 

vilket innebär att bättre investerarskydd leder till färre gränsöverskridande förvärv. I 

den andra modellen med matchade par visade resultaten att volymen av aktivitet 

mellan två länder är positivt korrelerad med skillnaden i investerarskydd vilket innebär 

att köparen tenderar komma från ett land med bättre investerarskydd och 

redovisningsstandarder än målföretaget.  

 

Resultaten för premier visade en positiv korrelation mellan investerarskydd och 

premierna. De motiverar de högre premierna med att ökat investerarskydd minskar på 

kapitalkostnaden vilket ökar på sannoliketen för tävlande anbud och således stiger 

premierna. En ytterligare förklaring är att länder med bra investerarskydd har mera 

utspritt ägarskap och således tvingas anbudsgivaren betala högre premier p.g.a. free-

rider problemet. 

4.2. Anderson, H., Marshall, B., och Wales, R. (2009) 

Syftet med undersökningen var att undersöka effekten av investerarskydd på 

målföretagens avkastningar på den europeiska marknaden. Anderson et al. förklarar att 

det är rationellt att investerare betraktar företag i länder med svagt investerarskydd 

som mera riskfyllda eftersom det finns större risk för expropriering av resurser vilket 

leder till en lägre efterfrågan för aktier i dessa företag och således lägre värderingar. 

Vidare spekulerar de att lägre värderingar kan leda till högre premier eftersom 

anbudsgivaren kan erbjuda ett förhållandevis högre premium men fortfarande 

extrahera acceptabla synergivinster. 

 

Data 

Data insamlades från Zephyr Bureau Van Djik databasen och består av förvärv som 

annonserades mellan 1.1.1997 och 31.12.2004. Samplet begränsades till transaktioner 

där målföretaget är börsnoterat och anbudsgivaren erhåller mera 50 % av aktier efter 

förvärvet samt hade under 50 % av aktier före förvärvet annonserades. Data 

grupperades enligt nivå av investerarskydd vilket baserades till stor grad på La Porta et 

al (1998) klassificering av länder i olika rättssystem. Sedvanerätt och skandinaviska 

civilrätten klassificeras som starkt investerarskydd, medan länder med fransk civilrätt 

och öst europeiska länder klassas som svagt investerarskydd, och slutligen ligger tyska 

civilrätt mellan starkt och svagt. Förvärven matchades med aktieprisdata från 

Datastream. Det slutliga samplet bestod av 534 förvärv från sammanlagt 24 europeiska 
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länder. Av de 534 förvärven var 204 i sedvanerättsländer, 89 skandinaviska 

civilrättsländer, 103 i franska civilrättsländer, 67 i tyska civilrättsländer, och 44 i öst 

europeiska länder.  

 

Metod 

I det första skedet användes en eventstudie-metod där den onormala avkastningen 

omkring förvärvsannonseringen beräknas för ett antal tidsperioder före och efter att 

förvärvet annonserades för de olika grupperna. Grupperna jämfördes sinsemellan i en 

tvärsnittsanalys där skillnaderna testades med t-test. Hypoteserna och metoderna är 

följande: 

 

H1: Målföretag i länder med starkt investerarskydd erhåller högre avkastningar. 

Jämför CAR -1, +1 mellan grupper. 

H2: Det uppstår mera informationsläckning före annonseringsdagen i länder 

med bra investerarskydd. Jämför CAR -20, -1 mellan grupper. 

H3: Avkastningar efter annonseringsdagen är högre i länder med bra 

investerarskydd. Jämför CAR +2, +20 mellan grupper. 

H4: Målföretag i gränsöverskridande förvärv erhåller högre premier än 

inhemska förvärv. Jämför CAR -20, +1 mellan grupper för inhemska och 

gränsöverskridande förvärv. 

 

Förutom CAR analyserna och eventstudierna utfördes tre olika regressionsanalyser 

med CAR -1, +1 som beroende variabel och ett flertal förklarande variabler13. Den 

viktigaste regressionen använde en dummy för investerarskydd (IP dummy) som antog 

värdet 1 om målföretaget var från ett land med bra investerarskydd (sedvanerätt och 

skandinavisk civilrätt) och 0 i andra fall. 

 

Resultat 

Resultaten för H1 visade att målföretag från länder med bättre investerarskydd erhåller 

högre avkastningar (högst för Skandinavien 8.44 %, lägst för franska civilrättsländer 

1.87 %). Skillnaderna mellan grupperna är alla signifikanta på 1 % nivå vilket förkastar 

nollhypotesen. För H2 visar resultaten likadana avkastningar före annonseringen 

                                                        

13  Investerarskydd dummy (starkt 1, svagt 0), tävlande anbud dummy, gränsöverskridande dummy, 

skuldsättningsgrad, M/B, betalningsmetod dummy, pre-merger performance, industri dummy, och 

storlek. 
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mellan alla grupper förutom östeuropeiska som har en betydligt lägre avkastning. För 

H3 är sedvanerätts länder de enda som har signifikanta och positiva avkastningar efter 

annonseringen, skillnaderna blir större desto mera investerarskydd skiljer sig. För H4 

visade de att gränsöverskridande förvärv erhåller högre avkastningar för alla grupper 

förutom östeuropeiska länder. Regressionsanalysen visar att avkastningar är 6 % högre 

i länder med bra investerarskydd på 1 % signifikans nivå. 

4.3. Marshall, B., och Anderson, H. (2009) 

Syftet med undersökningen Regulation and target takoever returns: Is there a link? 

var att undersöka effekten av Nya Zeelands Takeover Code (NZTC) på målföretagets 

aktieägare. NZTC hade en liknande målsättning som EU förvärvsdirektivet, att öka på 

målföretagets aktieägares rättigheter och att gynna värdeskapande förvärv, vilket gör 

undersökningen synnerligen intressant med tanke på den egna avhandlingen. 

Ytterligare hävdar Marshall och Anderson att Nya Zeeland överflyttade från en tid med 

relativt svag reglering till en betydligt mera reglerad förvärvsmarknad. Reglerings 

ramverket implementerades stegvis börjandes från 1995 tills det sista skedet i 2001. I 

sin korthet indikerar resultaten på att i samband som aktieägares förhandlingsförmåga 

ökar så stiger målföretagets avkastningar vid företagsköp. 

 

Data 

Det undersökta samplet består av sammanlagt 349 förvärv under tidsperioden 1.1.1983 

till 31.12.2006 där målföretaget är ett publikt bolag som är noterat i NZSE (New 

Zealand Stock Exchange). Författarna begränsade samplet till förvärv där 

köpandeföretaget erhöll minst 50 % av utomstående aktier efter förvärvet och ägde 

mindre än 50 % före förvärvet. Ytterligare används inga begränsningar för 

köpandeföretaget, således kan det vara frågan om individer, private equity och 

utländska företag. Författarna började med att hämta förvärvsdata och parade detta 

sedan ihop med aktieprisinformation där de använder t -300 till -101 för att estimera 

aktiernas förväntade onormala avkastning. 

 

Metod 

För metoden uppdelades den undersökta tidsperioden in i tre tidsperioder: (1) 1.1.1983 

– 31.12.1995, (2) 1.1.1996 – 30.6.2001, och (3) 1.7.2001 – 31.12.2006. Denna 

uppdelning baserar sig på att regleringsramverket introducerades stegvis så att första 

regleringar steg i kraft vid slutet av år 1995 medan de sista regleringarna 

implementerades i slutet av juni år 2001. Följande hypoteser testades: 
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H1: Målföretagets annonseringsavkastning ökar i samband som reglering ökar. 

Jämför AAR 0 och CAAR -1, +1 enligt de tre olika tidsperioderna. 

H2: Premier är högre i samband som reglering ökar. 

Jämför premier (t-20) under de tre olika tidsperioderna. 

H3: Det uppstår mera informationsläckning i samband som reglering ökar. 

CAAR -20, -2 enligt de tre olika tidsperioderna. 

 

Marshall och Anderson använder två olika regressionsmodeller för de olika 

tidsperioderna där CAAR -1,+1 och Premie fungerade som beroende variabler. Som 

förklarandevariabler användes skuldsättningsgrad, M/B tal, målföretagets storlek, 

marknadensavkastning (t-275 till t-21) samt dummyvariabler för ökad reglering, 

betalningsform, utländsk köpare, tävlande anbud, och ett antal industrier. 

 

Resultat 

Resultaten för H1 (CAAR -1, +1) indikerar på att onormala avkastningar stiger i 

samband som regleringen ökar. Resultaten visar att skillnaden i CAAR mellan 

tidsperiod 2 och 1 är signifikant positiv, däremot är skillnaden i CAAR mellan 

tidsperiod 3 och 2 positiv men icke-signifikant. Resultaten för AAR 0 visar samma 

resultat förutom att AAR är signifikant även för skillnaden mellan period 3 och 2. I sin 

korthet indikerar resultaten på att målföretagens onormala avkastningar steg i 

samband som NZTC introducerades och att förändringen var kraftigare vid 1995 då de 

första regleringarna introducerades.  

 

Resultaten för H2 (premier t-20) visar liknande resultat som H1. De indikerar på att 

premier steg först i samband som direktivet introducerades år 1995 till 21,77 % från 

15,68 %, varefter de sjönk till 18,58 % under period 3. Dessa resultat stöder dels H2 och 

överensstämmer med H1 om att den kraftigare förändringen skedde i 1995. 

 

Resultaten från regressionerna visar att CAAR -1,+1 och premier var signifikant större 

under tidsperiod 2 i jämförelse till tidsperiod 1 även då man kontrollerade för övriga 

faktorer. Däremot var varken CAAR -1,+1 och premier signifikant större eller lägre då 

man jämförde tidsperiod 3 med tidsperiod 2, vilket överensstämmer med att de 

regleringar som introducerades år 2001 inte var lika viktiga som de som introducerades 

år 1995. Sammanfattningsvis konkluderar Marshall och Anderson att resultaten 

indikerar på att avkastningar och premier steg till följd av regleringsramverket men 

däremot kan man inte utesluta möjligheten att ökningen i reglering var en bra eller 
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dåligt för aktieägare. Utöver detta indikerar resultaten på att det uppstod färre företags 

köp till följd av direktivet och de ökade regleringarna vilket innebär att disciplin 

funktionen av förvärv kan ha minskat under de senare tidsperioderna. 

4.4. Humphery-Jenner, M. (2012) 

Syftet med undersökningen The impact of the EU takeover directive on takeover 

performance and empire building var att använda EU förvärvsdirektivet som ett 

experiment för att undersöka om harmonisering av förvärvslagar och reglering skapar 

värde, samt undersöka om förvärvsdirektivet ledde till ökat imperiebyggande i 

europeiska företag vilket var författarens misstanke. Den teoretiska motiveringen för 

undersökningen baserar sig på att fastän målet med förvärvsdirektivet var att främja 

värdeskapande förvärv genom att harmonisera förvärvslagar i EU länder, har direktivet 

kritiserats för att vara vagt och för att den förankrar europeiska företagsledare. 

 

Data 

Det undersökta samplet består av 18,869 slutförda förvärv under tidsperioden 1996 och 

2008. Data insamlades från SDC platinum databasen. Samplet består av förvärv där 

köpande företaget erhåller 100 % av aktiekapitalet som resultat av förvärvet. Data 

består av två sub-sampel, en behandlingsgrupp och en kontrollgrupp och två sampel 

tidsperioder, en före direktivets sista implementerings dag och en efter. 

Behandlingsgruppen består av köpande företag som är listade i EU. 

 

Data: totalt 18,689 förvärv 

● Behandlingsgrupp (EU) totalt: 4,748 

○  Varav 1,243 efter direktivet och 3505 före direktivet 

● Kontrollgrupp (icke-EU) totalt: 14,121 

○  Varav 2,921 efter direktivet och 11,200 före direktivet 

 

Metod 

Humphery-Jenner använder “straight difference” (SD) och “difference in difference” 

(DD) modeller. SD modellen används för att mäta skillnaden före och efter att 

direktivet trädde i kraft, dvs. enligt sista implementeringsdag. Medan DD modellen 

används för att mäta skillnaden mellan kontrollgruppen och behandlingsgruppen före 

och efter att direktivet trädde i kraft. 
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Beroende variablerna som estimeras är: 5 dagars justerade CAR av köpande företaget 

(OLS), en indikator variabel som är lika med 1 om förvärvet betalades med kontanter 

och 0 i andra fall (logit-modell), och antalet dagar det räckte att slutföra förvärvet 

(tobit-modell). Alla modeller inkluderar års-dummyn, industridummyn, och kontroll 

variabler för geografiska områden. 

 

Resultat 

Från tvärsnittsanalysen framkommer att för behandlingsgruppen (EU) var 

avkastningar (CAR) signifikant positiva både före och efter direktivet dock är CAR lägre 

efter direktivet, och skillnaden är signifikant på 1 % nivå. Kontrollgruppens CAR är 

också signifikant positiva både före och efter direktivet men däremot blir CAR 

signifikant högre efter direktivet för icke-EU förvärvare till skillnad från 

behandlingsgruppen där skillnaden var negativ. Således indikerar resultaten på att 

avkastningar för EU anbudsgivare minskade signifikant efter att direktivet trädde i 

kraft. 

 

Resultaten gällande avkastningar från SD modellerna visar att indikator variabeln 

‘I(Directive)’ är negativ och signifikant på 10 % nivå, vilket överensstämmer med de 

tidigare resultaten om att förvärvsdirektivet hade en negativ effekt på avkastningar. 

Vidare visar DD modellen att variabeln (EU*Directive) är negativ och signifikant, vilket 

innebär signifikanta negativa avkastningar för behandlingsgruppen efter att direktivet 

trädde i kraft. Regressionen som mätte slutföringstiden av förvärv visar att tiden för att 

slutföra förvärv förlängdes med ca 6 dagar till följd av direktivet. Gällande 

betalningsmetod indikerar resultaten på att EU anbudsgivare är mindre sannolika att 

betala med kontanter efter att förvärvet trädde i kraft. Resultat gällande tillväxt i 

tillgångar visar att efter förvärvsdirektivet har EU företag haft högre tillväxt i tillgångar, 

cash holdings, CAPEX, och property i jämförelse till icke-EU företag vilket indikerar på 

att europeiska företagsledare är mera förankrade till följd av direktivet. 

4.5. Sammanfattning av tidigare forskning 

Fastän alla artiklar undersöker olika faktorer och aspekter gällande förvärv så har de 

alla ett gemensamt tema som är investerarskydd och hur reglering av 

förvärvsmarknaden inverkar på förvärv. Studien av Rossi och Volpin ger en helhets bild 

av hur investerarskydd inverkar på ett flertal faktorer gällande förvärv och visade att 

investerarskydd kan förklara skillnader bland länders förvärvsaktivitet, premier, och 

antalet gränsöverskridande förvärv. Medan Anderson et al. (2009) analyserade 



 

 

30 

specifikt målföretagens avkastningar på den europeiska marknaden och kom till 

liknande slutsatser: att bättre investerarskydd leder till högre avkastningar. Marshall 

och Anderson (2009) undersökte effekten av NZTC på premier och visade att 

premierna steg i samband som regleringsramverket implementerades vilket ytterligare 

indikerar på en positiv korrelation mellan premier och investerarskydd. Humphery-

Jenner (2012) visade att sannolikheten att ett förvärv betalades med kontanter var 

lägre efter direktivet, samt att tiden att slutföra förvärv förlängdes i genomsnitt med 6 

dagar för EU transaktioner, utöver detta visade han att EU anbudgivare hade lägre 

avkastningar efter direktivet. 

 

Tabell 2 Sammanfattning av tidigare forskning 

Forskning Data Resultat 

Rossi och 

Volpin (2004) 

Tidsperiod 1.1.1990- 31.12.1999. 

Samplet 45 686 förvärv från 49 

länder. 

Premier högre i länder med bra investerarskydd 

Aktivitet högre i länder med bra investerarskydd. 

Gränsöverskridande förvärv förekommer mera i 

länder med svagt investerarskydd.  

Anderson et al 

(2009) 

Tidsperiod 1.1.1997- 31.12.2004. 

Samplet 534 förvärv i 24 

Europeiska länder. 

Målföretag i länder med bra investerarskydd erhåller 

högre avkastningar. 

Marshall och 

Anderson 

(2009) 

Tidsperiod 1.1.1983- 31.12.2006. 

Samplet 349 förvärv i Nya 

Zeeland 

Avkastningar och premier högre i samband som 

striktare regleringsramverket (NZTC) 

implementerades. 

Humphery-

Jenner (2012) 

Tidsperiod 1.1.1996- 31.12.2008. 

Samplet 18 869 förvärv (4 748 

med EU anbudsgivare) 

Efter direktivet: (1) lägre avkastningar för EU 

anbudsgivare, (2) tid att slutföra förvärv förlängdes 

med 6 dagar, (3) större sannolikhet för betalning med 

aktier. 

 

Slutligen kan man på basen av vad tidigare undersökningar visat komma fram till vissa 

förväntningar. För det första kan man förvänta sig att aktivitet och premier är högre i 

länder som kännetecknas av bra investerarskydd. För det andra kan man förvänta sig 

att intensiteten av gränsöverskridande förvärv är lägre i länder med bra 

investerarskydd. Således kan man, förutsatt att EU förvärvsdirektivet lyckades med 

målsättningen att harmonisera lagarna och öka på rättsligaskyddet av minoritetsägare, 

förvänta sig att premier och förvärvsaktivitet (1) utjämnas bland EU länder, det vill 

säga skillnaderna som tidigare existerat minskar eller försvinner, och (2) att premier 

och aktivitet stiger som konsekvens av att investerarskyddet förbättrades. 
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5. METOD 

Empiriska undersökningen uppdelas i tre delar enligt de beroendevariablerna som 

undersöks; premier, aktivitet, och gränsöverskridande förvärv. I detta kapitel 

presenteras först variablerna, varefter hypoteserna ställs och metoderna samt 

modellerna presenteras och diskuteras i detalj. 

5.1. Variabler 

I följande stycken beskrivs undersökningens variabler: varifrån data tagits och hur 

variablerna beräknats. Uppdelningen är enligt följande: beroende variabler, 

förklarande variabler, och kontrollvariabler. Alla landsspecifika markovariabler har 

hämtats från världsbankens databas för makrovariabler 14 , medan landsspecifika 

variabler som använts för att beräkna mått på investerarskydd har tagits från 

världsbankens WGI databas 15 , och undersökningen ”Law and economics of self-

dealing” av Djankov, La porta, Lopes-de-Silanes, och Shleifer (2008). 

5.1.1. Beroende variabler 

Tabell 3 Beroendevariabler 

Beroendevariabler  

Premie (ln)  
Variabeln beräknas som naturliga logaritmen av 1 + budpriset i förhållande till 
aktiepriset 1 vecka före annonsering av förvärvet. 

∆ Förvärvsaktivitet (ln) 

Variabeln beräknas som naturliga logaritmen av förändringen i 
förvärvsaktiviteten mellan tidsperioderna före och efter direktivet. 
Tidsperiodens förvärvsaktivitet beräknas som antalet förvärv i förhållande till 
genomsnittliga antalet inhemska börsnoterade bolag i ett land, följer Rossi och 
Volpin (2004). 

∆ Cross-border Ratio (ln) 

Variabeln beräknas som naturliga logaritmen av förändringen i cross-border 
ratio mellan tidsperioden före och efter direktivet. Cross border ratio 
beräknads som antalet förvärv med utländsk köpare i förhållande till totala 
antalet förvärv i ett land, följer Rossi och Volpin (2004). 

 

Premier: Premierna är tagna direkt från Thomson One Banker databasen och 

beräknade som budpriset i förhållande till målföretagets aktiepris 1 vecka före 

annonsering av förvärvet. Orsaken att 1 veckas premie används är främst för att en 

längre tidsperiod leder till möjliga problem med volatiliteten på aktiemarknaderna 

under finanskrisen och EURO krisen. Medan en kortare tidsperiod leder till möjliga 

problem med att aktiepriset redan reagerat på rykten och insider trading.  

 

                                                        

14 http://data.worldbank.org/indicator 

15 http://info.worldbank.org/governance/wgi/sc_country.asp 
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För regressionerna används den naturliga logaritmen av premiet som beräknats enligt 

följande: 

  (       )     (
          

                    
) 

 

∆ Aktivitet: Förändringen i den landsspecifika förvärvsaktiviteten beräknades med 

följande formel: 

 

  (          )     [  (
          ( )                

          ( )               
)] 

 

där beräkning av aktivitet följer Rossi och Volpin (2004): 

 

           
                                 

                                                                     
 

 

Till skillnad från Rossi och Volpin beräknas aktiviteten för två olika tidsperioder 

(1.1.2000 – 31.5.2006 och 1.6.2006 – 30.9.2012) som sedan används för att beräkna 

den slutliga variabeln. Data över inhemska börsnoterade bolag är från världsbankens 

databas16 som anger sifforna för varje år skilt. 

 

∆ Cross-border ratio: Den landsspecifika cross-border ration mäts på samma sätt som 

Rossi och Volpin (2004), dvs. som antalet förvärv med en utländsk köpare i förhållande 

till totala antalet för ett givet land. 

 

  (             )     [  (
             ( )                

             ( )               
)] 

 

Där beräkning av cross-border ratio följer Rossi och Volpin (2004): 

 

                     
                                                     

                                  
 

Orsaken att naturliga logaritmen används för alla beroende variabler är för att minska 

på effekten av extremer i samplet vilket gör regressionsresultaten pålitligare då 

variabeln blir mera normalfördelad. 

                                                        

16 http://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LDOM.NO 
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5.1.2. Förklarande variabler 

Tabell 4 Förklarandevariabler 

Förklarande   variabler 

Investerarskydd Beräknas som ADRI (anti-director rights index) adderat med ASDI (anti self-

dealing index), min värde 0, max 2. ADRI divideras med fem eftersom ADRI 

ursprungligen är mellan 1 - 5 medan ASDI mellan 0 - 1. Se Djankov et al (2008). 

Reglering Beräknas som summan av världsbankens WGI variabler: regleringskontroll, 

rättssäkerhet, och korruption. Min värde -7,5, max 7,5. 

EU En indikatorvariabel som antar värdet 1 om målföretaget är från ett EU land. 

Efter direktivet En indikatorvariabel som antar värdet ett om förvärvet skedde efter direktivets sista 

implementeringsdag 

EU*Direktivet En indikatorvariabel som antar värdet 1 om målföretaget är från ett EU land och 

förvärvet skedde efter direktivets sista implementeringsdag 

 

Investerarskydd beräknas på landsspecifik nivå så att varje land erhåller ett värde för 

variabeln genom hela undersökningen. Måttet baserar sig på vad Rossi och Volpin 

(2004) använde med den skillnaden att variabeln konstrueras på ett annorlunda sätt 

och indexen som används är färskare, dvs. indexen är uppdaterade och justerade år 

2008 av Djankov et al. (2008). Variabeln beräknas med att addera ADRI (anti-director 

rights index) med ASDI (anti-self-dealing index) som båda tas direkt från Djankov et al. 

(2008) appendix.  

 

                 (
     

 
)        

 

Variabeln ADRI divideras med 5 för att den skall få samma vikt som ASDI, eftersom 

ADRI är till sin konstruktion mellan 0-5, medan ASDI är mellan 0-1. Se Djankov et al 

(2008) för ytterligare information om hur de ursprungliga variablerna beräknats. 

 

Utöver nivån av investerarskydd är det för avhandlingens syfte viktigt att beakta hur 

effektivt regleringar tillämpas, således skapades variabeln ”Reglering”. Data för 

beräkning av variabeln hämtades från världsbankens world governance indicators, och 

variabeln liknar variabeln Governance Index (WB) som användes av Humphery-Jenner 

(2012). Världsbanken mäter sex dimensioner av bolagsstyrning, så att alla variabler 

mäts skilt på en skala där sämsta möjliga vitsordet för en variabel är -2,5 och det bästa 

är +2,5.  Variablerna bestäms av de aggregerade bedömningarna av experters 

uppskattning av 30 datakällor gällande styrningsformerna. Mera specifik information 
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om metodologin hittas från detta dokument17. Variabeln ”Reglering” beräknas på basen 

av tre dimensioner; regleringens kvalitet, rättssäkerhet, och korruption. Variabeln 

beräknas för varje land skilt genom att addera de tre ovan nämnda dimensionerna, 

således är det bästa (sämsta) vitsordet ett land kan ha 7,5 (-7,5). 

 

Variablerna ”EU”, ”Efter direktivet” och ”EU*Direktivet” är indikatorvariabler. 

Variabeln ”EU” antar värdet 1 om målföretaget är från ett EU land, variabeln ”Efter 

direktivet” antar värdet 1 om förvärvet skedde efter direktivets sista 

implementeringsdag, medan variabeln ”EU*Direktivet” antar värdet ett om 

målföretaget är ett EU företag och om förvärvet skedde efter direktivets sista 

implementeringsdag. 

 

I tabell 5 sammanfattas förväntade effekter av ”Investerarskydd” och ”Reglering” på de 

tre beroendevariablerna:  

 

Tabell 5 Förklarandevariabler: förväntningar 

Förklarande  Premier Aktivitet Cross-border ratio 

Investerarskydd Positivt Positivt Negativt 

Reglering Positivt Positivt Negativt 

 

Investerarskydd och reglering förväntas ha en positiv korrelation med premier och 

aktivitet på basen av vad Rossi och Volpin (2004), Marshall och Anderson (2009) och 

Anderson et al (2009) visat. Däremot förväntas en negativ korrelation med cross-

border ratio på basen av vad Rossi och Voplin (2004) visade. 

5.1.3. Kontrollvariabler 

Tabell 6 Förvärvsspecifika kontrollvariabler 

Variabler Definition Förväntat 
samband 

Målföretagets storlek (log) Beräknas som logaritmen av målföretagets tillgångar. Negativ 
Cross-border dummy Dummy som antar värdet 1 om köpandeföretaget 

utländskt, 0 om inhemsk. 
Positiv 

Kontantbetalning dummy Dummy som antar värdet 1 om förvärvet betalas till 
100 % med kontanter. 

Positiv 

Fientligt förvärv dummy Dummy som antar värdet 1 om förvärvet klassificeras 
som fientligt. 

Positiv 

Offentligt anbud dummy Dummy som antar värdet 1 om förvärvet skedde via 
ett offentligt anbud. 

Positiv 

Tävlande anbud dummy Dummy som antar värdet 1 om antalet anbudsgivare 
är mera än 1. 

Positiv 

 

                                                        

17 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1682130 
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För premieregressionerna kontrolleras för förvärvsspecifika egenskaper enligt 

variablerna som presenteras i tabell 6. Valet av kontrollvariabler baserar sig på vad 

tidigare undersökningar visat att förklarar variationer i premier. Målföretagets storlek 

förväntas ha en negativ effekt på premiet eftersom större företag ofta erhåller mindre 

premier enligt vad tidigare studier visat18. Dummyvariablerna crossborder, kontant 

betalning, fientligt förvärv, offentligt anbud, tävlande anbud förväntas alla ha ett 

positivt samband med premier enligt vad teorier och tidigare undersökningar visat. 

 

Tabell 7 Landsspecifika kontrollvariabler 

Variabler Definition Förväntat 
samband 

Δ Marknadsavkastning (%) Beräknas som den genomsnittliga årliga 
avkastningen på marknaden enligt S&Ps index för 
respektive länder. 

Positiv 

Ägarskaps koncentration (%) Mått på den landsspecifika ägarskaps 
koncentration. Värdena har tagits direkt från 
Djankov et al. (2008) som beräknat 
genomsnittliga värdet (i %) av de 3 största 
aktieägarnas kumulativa ägo andel av publika 
bolag i det givna landet. 

Positiv/Negativ 

∆ BNP tillväxt (%) Genomsnittliga årliga tillväxten i 
bruttonationalprodukt under tidsperioden 2000 - 
2011. Variabeln räknas på olika sätt beroende på 
regressionens tidsdimensioner 

Positiv 

 

Landsspecifika kontrollvariabler används i regressionerna för aktivitet och cross-

border ratio. Valet av kontrollvariabler baserar sig på vad Rossi och Volpin (2004) 

visade att inverkar på förvärvsaktivitet och som figur 1 visar (se sid 45) finns det orsak 

att kontrollera för makrovariabler eftersom förvärvsaktivitet klart är 

konjunkturskänslig. Motiveringen till att marknadsavkastning och BNP tillväxt 

förväntas ha ett positivt samband med aktivitet baserar sig på att då dessa variabler är 

positiva innebär det att framtidsutsikter ser bättre ut och då borde förvärvsaktiviteten 

enligt all logik stiga. Data för landsspecifika marknadsavkastningen har tagits från 

Världsbankens databas för S&P Global Equity Indices 19  och beräknas som den 

genomsnittliga avkastningen skilt för tidsperioden 2000-2005 och 2006-2011, vilket 

följer uppdelningen av tidsperioder i regressionerna. Variablerna ”∆ BNP tillväxt” 

och ”Δ Marknadsavkastning” beräknas med samma princip som förändring i aktivitet. 

 

De landsspecifika kontrollvariablerna fungerar som kontrollvariabler för EURO krisen 

och finanskrisen vilka hade olika konsekvenser för olika länder. Eftersom EURO 

                                                        

18 Rossi och Volpin (2004) 

19 http://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.INDX.ZG 
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området präglats mest av EURO krisen är det logiskt att förvärvsaktiviteten enbart 

p.g.a. detta varit förhållandevis lägre för EU länder. Vidare, eftersom de dåliga 

ekonomiska tiderna avspeglas i BNP tillväxt och marknadsavkastningar så innebär 

användning av dessa variabler att landsspecifika skillnader gällande effekten av EURO 

krisen och finanskrisen kontrolleras för. 

 

Ägarskapskoncentration kontrolleras för på basen av vad Rossi och Volpin (2004) 

visade. Ytterligare är variabeln riktgivande över vilket bolagsstyrningssystem som har 

mera aktivitet och gränsöverskridande förvärv, eller om det överhuvudtaget har en 

betydelse. Som det diskuterades i teori kapitlet kännetecknas marknadsbaserade 

systemet av utsprittägarskap och mera aktivitet, således kunde man förvänta sig ett 

negativt samband i.e. mera koncentrerat ägarskap leder till mindre aktivitet (negativ 

beta koefficient). 

5.2. Hypoteser 

Den första hypotesen som undersöks är om förvärvsdirektivet orsakade förändringar i 

betalda premier för EU målföretag. Grundtanken bakom hypotesen är att premierna 

stigit eftersom förvärvsdirektivets målsättning var att öka på det rättsligaskyddet av 

minoritetsägare, och eftersom ökat rättsligsskydd förknippas med bättre 

förhandlingsförmåga så borde premierna stiga till följd av direktivet. Således är den 

första hypotesen: 

 

Hypotes 1: Förvärvspremier steg till följd av förvärvsdirektivet.   

 

Den andra hypotesen är att förvärvaktiviteten minskat förhållandevis mera i EU länder. 

Detta eftersom förvärvsaktivitet torde bestämmas på basen av hur lönsamma förvärv är 

för anbudsgivaren och eftersom flera bestämmelser som introducerades i direktivet 

gjorde förvärvandet dyrare så borde förvärvsaktiviteten minska förhållandevis mera i 

EU länder. Den andra hypotesen är: 

 

Hypotes 2: Förvärvsaktiviteten minskade förhållandevis mera i EU länder efter att 

förvärvsdirektivet trädde i kraft. 

 

Den tredje hypotesen är att intensiteten av gränsöverskridande förvärv minskade 

förhållandevis mera i EU länder. På basen av vad Rossi och Volpin (2004) visat; (i) att 

länder med svagt investerarskydd kännetecknas av mera gränsöverskridande förvärv 



 

 

37 

(som procent av totala antal förvärv i ett givet land), och (ii) köpandeföretaget tenderar 

att komma från ett land med bättre investerarskydd i förhållande till målföretaget kan 

vissa resultat förväntas. Grundtanken är att eftersom direktivets målsättning var att 

harmonisera förvärvslagar och förbättra på investerarskydd så borde 

gränsöverskridande aktiviteten minska. Således är den sista hypotesen: 

 

Hypotes 3: Cross-border aktiviteten minskade förhållandevis mera i EU länder efter 

att direktivet trädde i kraft. 

 

Däremot är det även möjligt att förvärvsdirektivet ledde till mera gränsöverskridande 

förvärv inom EU länder eftersom gränserna suddas i samband som 

förvärvsregleringarna harmoniserades. 

5.3. Metodbeskrivning: Premier 

Metoderna som används följer Rossi och Volpin (2004) och Humphery-Jenner (2012). 

För att undersöka premier används, i linje med Humphery-Jenner (2012) och 

Anderson et al. (2009), tvärsnittsanalys och multipelregressioner som använder 

”Straight-Difference” och ”Difference-in-Difference” modeller. Detta innebär att en 

indikatorvariabel används inom multipelregressionerna för att fånga upp skillnaden 

före och efter direktivet (SD) och skillnaden mellan behandlingsgruppen och 

kontrollgruppen före och efter direktivet (DD). Tanken är att mäta skillnaden bland två 

grupper där den ena gruppen har upplevt en förändring (behandlingsgruppen) och den 

andra har inte upplevt en förändring (kontrollgruppen). I detta fall fungerar 

förvärvsdirektivet som förändringen. Förvärvspremier analyseras först (i) med en 

tvärsnittsanalys med t-Test20, och sedan (ii) med OLS multipelregressioner skilt för EU 

och hela samplet. 

5.3.1. Tvärsnittsanalys 

I tvärsnittsanalysen analyseras endast premier av behandlingsgruppen (EU) där 

samplet (enligt målföretagets nationalitet) grupperas enligt rättssystemen i fyra olika 

grupper: engelsk sedvanerätt, fransk civilrätt, tysk civilrätt, och skandinavisk civilrätt21. 

Efter detta uppdelas varje enskild grupp in i två tidsgrupper; efter och före EU 

direktivet. Jag testar (1) signifikansen av skillnaderna mellan tiden före och efter 
                                                        

20 Liknande metod som Marshall och Anderson (2009) och Anderson et al (2009). 

21 Uppdelningen följer den av LA PORTA ET AL 1998, 2002, och Anderson et al. 2009 som baserar sig på 

att nivån av investerarskydd varier mellan dessa rättsligafamiljer. 
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förvärvsdirektivet inom varje grupp, och (2) signifikansen mellan grupperna både före 

och efter direktivet. 

 

Skillnaderna testas med ett t-test där man utgår från att samplen som jämförs är av 

olika storlek (n), har samma varians, och är normalfördelade22. Formeln ser ut som 

följande: 

 

  
     

       √
 
  
 
 
  

 

Där 

 

       
√
(    )   

  (    )   
 

       
 

 

Där n= antalet observationer, s = standardavvikelse, 1 = grupp ett, och 2 = grupp två. 

Testet mäter signifikansen av skillnaden i medeltalapremiet mellan de två grupperna 

som jämförs. Om p-värdet är under 0,05 kan man konstatera att skillnaden är 

signifikant på 5 % nivå, vilket innebär att skillnaden i medeltalet håller med 95 % 

sannolikhet. 

5.3.2. OLS Regressioner 

I regressionerna analyseras först behandlingsgruppen där jag estimerar effekten av 

förvärvsdirektivet med att använda en indikatorvariabel ”Efter direktivet” som antar 

värdet 1 för förvärv som skedde efter direktivet och värdet 0 för förvärv som skedde 

före direktivet. Till skillnad från tvärsnittsanalysen kontrolleras i 

multipelregressionerna för skillnader mellan länderna och förvärvets karakteristika. 

Regression (1) ser ut som följande: 

 

Regression (1) 

                                                        

22 Normalfördelning testades för de specifika grupperna där Jarque-Bera värdena visade ett median värde 

på 10,99, minimi 2,2 och maximi 76,3 vilket indikerar på att de inte är normalfördelade. 
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            (                )   (               )   (         )

  (   (       ))   (                 )   (              )

  (                )   (         )   (            )

  (            )    

 

Den naturliga logaritmen av premien fungerar som beroende variabeln. Som 

förklarandevariabler används indikatorvariabeln ”Efter direktivet”, samt variablerna 

”Investerarskydd” och ”Reglering” där variabeln ”Efter direktivet” kommer att visa om 

premier avviker signifikant mellan tidsperioden före och efter direktivet. Som 

kontrollvariabler används företagets storlek, samt dummy variabler för betalningsform, 

tävlande anbud, gränsöverskridande, fullkontroll, offentligt anbud, och fientligt 

förvärv, samt industridummyn (på en siffras SIC-kod nivå). 

 

Eftersom en stor del av behandlingsgruppen består av förvärv med UK målföretag finns 

det orsak att kontrollera att resultaten inte drivs enbart av dessa förvärv. Således fälls 

förvärv med målföretag i Storbritannien bort i regression (2), annars är allt lika 

regression (1). 

 

I regression (3) analyseras hela samplet och istället än den tidigare indikatorvariabeln 

används två indikatorvariabler: en som antar värdet 1 endast givet att (i) målföretaget 

är från ett EU land och (ii) förvärvet skedde efter att direktivet trädde i kraft, det vill 

säga variabeln visar skillnaden i premiet som ett EU målföretag erhöll efter 

förvärvsdirektivet (allt annat lika) i jämförelse till alla andra förvärv. Ytterligare 

används en indikator variabel för EU som antar värdet ett förvärv har ett EU 

målföretag. Regression (3) ser ut som följande: 

 

Regression (3) 

 

            (  )   (             )   (               )   (         )

   (   (       ))   (                 )   (              )

  (                )   (         )    (            )

  (            )     

 

I den sista regressionen (4) kontrolleras för att resultaten inte drivs av förvärv i Förenta 

Staterna (US) och Storbritannien (UK), således körs en identisk regression som (3) 

men utan US och UK förvärv. 
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De statistiska hypoteserna för premie regressionerna är följande: 

 

                                                    

                                                    

 

Nollhypotesen förkastas endast om beta koefficienten för variablerna ”Efter direktivet” 

för regression 1 och 2, eller ”EU*direktivet” för regression 3 och 4 är signifikant högre 

äm noll vilket innebär att direktivet hade en signifikant effekt på premierna och 

mothypotesen kan således accepteras. 

5.4. Metodbeskrivning: Aktivitet 

För att undersöka effekten av förvärvsdirektivet på landspecifika förvärvsaktiviteten 

följs modellen samt metoden av Rossi och Volpin (2004) med den skillnaden att som 

beroende variabel fungerar förändring i förvärvsaktivitet. Ytterligare används OLS 

regressioner till skillnad från Rossi och Volpin som använde Tobit-modeller. Orsaken 

till att OLS modellers används beror på att beroendevariabelns egenskaper tillåter för 

detta23. 

 

Den undersökta tidsperioden presenterar en del utmaningar eftersom det kan 

argumenteras för att EU länder präglades mest av EURO-krisen vilket innebär att 

aktiviteten kan tänkas vara låg enbart på grund av den förhållandevis längre låg 

konjunkturen. Således kontrolleras för EURO-krisen med kontrollvariablerna BNP 

tillväxt och marknadsavkastning. Dessa variabler avspeglar om ett lands ekonomi varit 

svag under en några års tidsperiod. I detta fall baserar sig variablerna på skillnaden 

mellan ett genomsnitt under åren 2000-2005 och 2006-2011 vilket innebär att alla 

länder som klarat sig bra genom krisen kommer att ha ett högre tal. 

 

Grundmodellen för förvärvsaktiviteten ser ut som följande: 

 

Regression (5) 

 

                                                        

23 Rossi och Volpin (2004) använde Tobit-modeller för att beroende variabeln var till sin konstruktion 

bunden mellan 0 – 100 eftersom de använde procentuell aktivitet (%). Däremot använder jag ett 

logaritmerat förhållande mellan aktiviteten efter och före (se data kapitel för närmare beskrivning). 
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                (  )    (          )    (              )

  (                    )   (               )   (         )    

 

Modellen ämnar undersöka hur förvärvsdirektivet inverkade på förändringen i 

förvärvsaktiviteten, detta görs med indikatorvariabeln ”EU” som kommer att visa om 

förändringen i förvärvsaktivitet signifikant avviker mellan EU länder och icke-EU 

länder. 

 

De statistiska hypoteserna för hypotes 2 är följande: 

 

                    

                    

 

Nollhypotesen förkastas endast om beta koefficienten för ”EU” är signifikant lägre än 

noll vilket innebär att direktivet hade en signifikant effekt på aktiviteten och 

mothypotesen kan accepteras. 

5.5. Metodbeskrivning: Gränsöverskridande förvärv 

För att estimera effekten av förvärvsdirektivet på intensiteten av gränsöverskridande 

förvärv används en liknande metod som Rossi och Volpin (2004). Modellen för 

gränsöverskridande aktivitet är liknande modell (5) med den skillnaden att variabeln 

cross-border ratio används som beroende variabel. 

 

Regression (6): 

 

                      

    (  )   (          )    (              )

  (                    )   (               )   (         )    

 

Modellen ämnar estimera om det finns en signifikant skillnad i förändringen i cross-

border ratio mellan EU och kontrollgruppen, detta görs med indikatorvariabeln ”EU” 

som visar om förändringen signifikant avviker för EU länder.  

 

Eftersom tidigare forskningar har visat att gränsöverskridande förvärv blivit allt 

vanligare, vilket är logiskt med tanke på globaliseringens effekter, fungerar 

kontrollgruppen som en naturlig kontroll för den allmänna tillväxten i 
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gränsöverskridande förvärv. Utöver detta kontrolleras för faktorerna 

ägarskapskoncentration, BNP tillväxt, marknadsavkastning, investerarskydd, och 

reglering främst på basen av vad tidigare undersökningar visat och vad man rent 

intuitivt kan förvänta sig. T.ex. om ett land upplever en bra tillväxt kan man förvänta 

sig att intresset för utländska företag att expandera in i landet stiger. 

 

De statistiska hypoteserna för hypotes 3 är följande: 

 

                    

                    

 

Nollhypotesen förkastas endast om β”EU” är signifikant lägre än noll vilket innebär att 

mothypotesen kan accepteras.  
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6. DATAMATERIAL 

Datamaterial uppbyggdes i tre olika paneler: premier (förvärvsspecifik), aktivitet 

(landspecifik), och gränsöverskridande (landsspecifik). Förvärvsspecifikdata består av 

förvärv under tidsperioden 1.1.2000 – 30.9.2012 och hämtades skilt för två grupper: en 

behandlingsgrupp (EU förvärv) och en kontrollgrupp (icke-EU förvärv). 

Förvärvsspecifikdata hämtades i sin helhet från Thomson One Banker databasen, 

medan landsspecifik data har hämtats huvudsakligen från världsbankens databas med 

några undantag som framkommer vid beskrivning av variablerna. 

6.1. Datarestriktioner 

Data insamlingens första steg var att hämta förvärvsdata från Thomson One Banker 

enligt följande begränsningar: 

I. Anmälningen och slutförandet av företagsköpet har skett under 
tidsperioden 1.1.2000 - 30.9.2012. 
 

II. Målföretaget är från ett EU land (medlemstat före 2006) eller från ett 
land som tillhör kontrollgruppen24. 
 

III. Målföretaget är ett börsnoterat företag. Denna begränsning garanterar 
att det finns aktieprisinformation för att beräkna premiet. 

 
IV. Transaktionen kategoriseras som ”tender offer” eller ”exchange offer” 

och inte som någon av följande: köp av minoritetsandelar, privatisering, 
köp av egna aktier, omkapitalisering, spin-off, återköp av egna aktier, 
self-tender, eller LBO. 

 
V. Anbudet gäller 50 – 100 % av antal utomstående aktier hos målföretaget. 

Detta garanterar att samplet innehåller endast transaktioner där 
majoritetskontroll överförs, men innebär också att en del förvärv uteblir 
från samplet t.ex. förvärv där en anbudsgivare hade 20 % före och 60 % 
efter (totalt 40 % överförs). 

6.2. Sammanställning av sampel 

På basen av begränsningarna i datasökningen utgav Thomson One banker sammanlagt 

6260 slutförda förvärv, varav 1470 förvärv hade ett målföretag med EU-nationalitet och 

4790 förvärv hade ett målföretag med icke-EU nationalitet. Men på grund av bristande 

aktieprisdata för 1153 förvärv minskade samplet till 5137. Vidare fanns det extremer i 

betalda premier25 som ledde till en borttagning av 4 % från båda sidorna i respektive 

datagrupper (valet av 4 % baserar sig på att nästan alla negativa premier försvinner). 

                                                        

24 Se bilaga 1 för full lista av länder. 

25 Flera negativa premier upp till -100 % och positiva extremer premier upp till +26 216 %. 
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Således blev det slutliga samplet att bestå av sammanlagt 4727 förvärv, där 

behandlingsgruppen består av 1118 förvärv och kontrollgruppen av 3609 förvärv (se 

tabell 8 för landsspecifika förvärv, premier, aktivitet, och cross-border ratio). 

Tabell 8 Sampel data 
I tabellen sammanfattas antalet förvärv enligt land och datagrupper. Före och efter direktivet enligt 
deadline 20.5.2006. Premie 1 vecka före annonsering. Aktivitet beräknat som antalet förvärv i förhållande 
till genomsnittliga årliga antalet börslistade inhemska bolag i ett givet land under tidsperioden 2000-
2010), Cross-border beräknat som antalet gränsöverskridande förvärv i förhållande till totala antalet 
förvärv i ett givet land). 

Land Förvärv Före dir Efter dir Premie Aktivitet Cross-border 
Belgien 26 11 15 28,6 % 14,5 % 38,5 % 

Cypern 1 0 1 93,6 % 0,7 % 0,0 % 

Danmark 30 21 9 26,6 % 15,0 % 33,3 % 

Finland 20 15 5 31,9 % 14,8 % 50,0 % 

Frankrike 152 93 59 24,8 % 17,9 % 22,4 % 

Grekland 23 13 10 11,4 % 7,3 % 47,8 % 

Irland 21 13 8 30,1 % 36,3 % 42,9 % 

Italien 28 13 15 18,0 % 9,8 % 17,9 % 

Litauen 1 0 1 82,1 % 2,3 % 100,0 % 

Luxemburg 5 3 2 41,5 % 12,7 % 80,0 % 

Nederländerna 52 36 16 33,8 % 29,0 % 44,2 % 

Polen 19 5 14 13,0 % 5,7 % 47,4 % 

Portugal 5 2 3 25,9 % 8,5 % 20,0 % 

Spanien 32 22 10 26,7 % 1,1 % 25,0 % 

Storbritannien 539 311 228 32,4 % 23,0 % 26,6 % 

Sverige 83 49 34 29,2 % 28,0 % 26,5 % 

Tjeckien 3 2 1 16,0 % 6,2 % 100,0 % 

Tyskland 67 32 35 25,8 % 9,7 % 31,3 % 

Ungern 4 3 1 24,9 % 8,4 % 75,0 % 

Österrike 7 3 4 18,8 % 7,4 % 71,4 % 

EU sammanlagt 1118 647 471 31,8 % 12,9 % 45,0 % 

Australien 265 124 141 24,7 % 16,0 % 24,9 % 
Brasilien 12 2 10 18,7 % 3,0 % 25,0 % 

Chile 10 3 7 15,9 % 4,2 % 50,0 % 

Filippinerna 13 7 6 43,1 % 5,4 % 46,2 % 

Förenta Staterna 2059 1204 855 31,4 % 38,6 % 12,8 % 

Hong Kong 63 23 40 26,4 % 5,8 % 22,2 % 

Indien 31 15 16 20,1 % 0,6 % 32,3 % 

Indonesien 17 6 11 21,0 % 4,7 % 64,7 % 

Japan 387 178 209 24,8 % 11,9 % 2,1 % 

Kanada 366 153 213 27,3 % 10,9 % 32,5 % 

Kina 22 2 20 20,6 % 1,4 % 36,4 % 

Kolombien 4 3 1 25,8 % 3,8 % 25,0 % 

Malaysia 57 14 43 19,9 % 6,1 % 19,3 % 

Mexiko 6 4 2 28,5 % 4,1 % 33,3 % 

Nea Zeeland 31 23 8 19,2 % 22,5 % 41,9 % 

Norge 46 20 26 32,3 % 24,4 % 37,0 % 

Peru 3 1 2 12,5 % 1,5 % 33,3 % 

Ryssland 7 1 6 39,2 % 2,5 % 0,0 % 

Schweiz 30 9 21 27,2 % 11,6 % 63,3 % 

Singapore 83 34 49 24,5 % 17,0 % 34,9 % 

Syd Afrika 41 28 13 27,6 % 9,6 % 31,7 % 

Syd Korea 22 3 19 18,6 % 1,3 % 13,6 % 

Thailand 31 11 20 18,2 % 6,5 % 16,1 % 

Turkiet 3 0 3 32,5 % 1,0 % 33,3 % 

Icke-EU 3609 1868 1741 25,0 % 8,9 % 30,5 % 

Totalt 4727 2515 2212 28,4 % 10,9 % 37,8 % 



 

 

45 

 

Det slutliga samplet har följande egenskaper; 

 Behandlingsgruppen (EU): sammanlagt 1118 förvärv i 20 olika länder. 

o 58 % (647) före direktivet och 42 % (471) efter direktivet. 

 Kontrollgruppen: sammanlagt 3609 förvärv i 24 olika länder. 

o 52 % (1868) före direktivet och 48 % (1741) efter direktivet.  

 

Skillnaden i procentuella uppdelningen (före och efter direktivet) indikerar på att 

förvärvsaktiviteten varit förhållandevis lägre i EU under tidsperioden efter direktivet. 

 

I figur 1 presenteras antalet förvärv enligt kvartal, skilt för EU länder och 

kontrollgruppen (övriga) så att de tillsammans skapar stapeln för hela samplet under 

det givna kvartalet. Som det framkommer ur tabellen har förvärvsaktiviteten varierat 

under tidsperioden där de mest aktiva kvartalen har upplevt över 160 förvärv medan de 

minst aktiva kvartalen haft omkring 35 förvärv. Utöver detta kan man från figuren 

konstatera att förvärvsaktiviteten är konjunkturskänslig vilket framkommer från den 

låga aktiviteten vid s.k. ”IT-kraschen” (slutet av 2001) och finanskrisen (slutet av 2008) 

varefter aktiviteten tagit fart. 

Figur 1 Antalet förvärv enligt kvartal (Q1 2000 – Q3 2012) 

 

Figur 2 visar den kvartalvisa fördelningen mellan EU och kontrollgruppen. Som det 

framkommer ur figuren består samplet i genomsnitt av ca 25 % EU förvärv under de 

olika kvartalen genom tidsperioden, och här är det viktigt att notera att denna relation 
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hållits relativt konstant genom tiden. Utöver detta framkommer åtminstone ingen klar 

förändring efter tredje kvartalet av år 2006, dvs. efter förvärvsdirektivet vilket är ett 

tecken på att aktiviteten inte förändrats till följd av direktivet. 

Figur 2 Fördelning av förvärv: EU och övriga 

 

6.3. Deskriptiv statistik 

I tabell 9 presenteras den deskriptiva statistiken över beroendevariablerna och de 

övriga icke-dummyvariabler. Notera att antalet observationer varierar beroende på 

vilken regression variabeln tillhör. 

Tabell 9 Deskriptiv statistik 

 Premie ∆Aktiv ∆CrossB Storlek BNPtillv BNPcapita Investerars Reglering 

Medeltal 28,81 % 56,3 % -41,9 % 2,528 3,210 4,185 1,180 2,855 

Median 25,30 % 11,5 % -52,5 % 2,489 2,668 4,373 1,170 3,447 

Maximum 101,54 % 607 % 93,5 % 6,181 10,217 4,922 2,000 6,306 

Minimum -16,12 % -65,9 % -81,3 % -0,175 0,671 2,930 0,000 -2,271 

Std.Avv. 22,71 % 147 % 39,3 % 0,821 1,916 0,491 0,439 2,616 

Skevhet 0,747 2,159 1,55 0,358 1,247 -0,750 -0,070 -0,382 

Kurtosis 3,253 7,387 5,545 3,493 5,320 2,617 2,923 1,760 

J-Bera 452,51 64,75 22,79 148,42 21,27 4,39 0,04 3,89 

Observationr 4727 41 34 4727 44 44 44 44 

 

Från den deskriptiva statistiken framkommer att det genomsnittliga premiet har varit 

28,9 % med ett maximum på 101,5 % och minimum -16,1 %, märk dock att värdena 

logaritmeras för regressionen vilket innebär att extremerna minskar och Jarque-Bera 

värdet sjunker till 103,37. Gällande förändring i aktivitet ”∆Aktiv” visar tabellen att 
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aktivitet i genomsnitt stigit med 56,3 % efter att direktivet trädde i kraft. För aktiviteten 

finns även stora extremer med maximi 607,0 % och minimi -65,9 %, dock logaritmeras 

värdena för regressionerna vilket minskar på problem med extremer och sänker 

Jarque-Bera värdet till 1,63 26 . Gällande förändringen i gränsöverskridande 

aktivitet ”∆CrossB” är genomsnittliga förändringen -41,9 % med en median på -52,5 % 

vilket innebär att denna faktor sjunkit för majoriteten av länder. Även här finns 

extremer dock inte lika stora som för aktivitet, då variabeln logaritmeras sjunker 

Jarque-Bera värdet till 1,429. 

6.3.1. Normalitet 

En grundläggande förutsättning för att kunna utföra pålitliga t-test och F-test i 

statistiska sammanhang är att variablerna bör vara normalfördelade (eller nära 

normalfördelade). Jarque-bera är ett normalitets-test som testar ifall en variabel har 

skevhet och kurtosis som matchar en normalfördelning där det kritiska värdet av 

Jarque Bera beror på antalet frihetsgrader. Som det framkommer ur tabell 8 är 

investerarskydd den enda variabeln som Jarque-bera indikerar på att är nära att vara 

normalfördelad, medan variablerna BNP per capita och Reglering är gränsfall. Men 

gällande de övriga variablerna kan man utan vidare konstatera att de inte är 

normalfördelade. 

6.3.2. Korrelation 

Då två förklarande variabler har en stark korrelation sinsemellan finns det hög risk för 

multikollinearitet vilket innebär att de enskilda variablernas signifikans och beta 

värden kan förvrängas i regressionsresultaten. Med tanke på att några variabler kan 

tänkas vara liknande varandra finns det orsak att analysera att variablerna inte har en 

för hög korrelation sinsemellan vilket skulle innebära risk att modellen lider av 

multikollinearitet27. Investerarskydd och Reglering har en positiv korrelation men 

endast 0,15 vilket inte är ett problem. Utöver detta finns det ingen starkt korrelation 

mellan variablerna, således torde multikollinearitet inte vara ett problem för premie 

modellerna. Däremot hade BNP per capita en hög korrelation med ett antal variabler 

(högsta -0,74) vilket innebär att det finns risk för multikollinearitet om variabeln 

används och således fäller jag bort BNP per capita. För övrigt torde det inte finnas 

någon risk för multikollinearitet.  

                                                        

26 Se appendix 2 för deskriptivstatistik av logaritmeradevärden. 

27 Se appendix 2 för korrelationsmatriser. 
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Tabell 10 Deskriptiv statistik av dummyvariabler 

  EU EU ex UK ALLA ALLA ex UK US 

Efterdirektivet 42,13 % 41,90 % 46,80 % 53,03 % 

EU - - 23,65 % 27,20 % 

EU*direktivet 42,13 % 41,90 % 9,96 % 11,41 % 

Betalning 64,49 % 54,48 % 54,20 % 51,24 % 

Fientligt 1,79 % 2,07 % 1,06 % 1,36 % 

Offentligt 71,11 % 62,24 % 38,86 % 49,32 % 

Tävlande 7,87 % 7,76 % 5,80 % 6,11 % 

Gransöverskridande 29,25 % 32,59 % 20,22 % 26,02 % 

Observationer 1118 579 4727 2129 

 

I tabell 10 presenteras deskriptiv statistik över indikator och dummyvariabler som 

används i premieregressionerna. Som det framkommer ur tabellen finns det ingen 

dummyvariabel som antar värdet 1 för alla observationer vilket skulle innebära 

problem med multikollinearitet.  

 

Utöver detta framkommer några intressanta saker från tabellen som är värda att 

påpeka. För det första kan man se att kontant betalning sker oftare i EU länder 

(64,49 %) än i det sammanlagda samplet (54,20 %). För det andra sker både offentliga 

anbud (71,11 %) och tävlande anbud (7,78 %) oftare i EU länder än i det sammanlagda 

samplet. Eftersom alla dessa faktorer förknippas med högre premier är det av central 

betydelse för undersökningen att kontrollera för faktorerna 
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7. RESULTAT 

Resultaten presenteras i ordningen: premier, aktivitet, och gränsöverskridande förvärv. 

7.1. Förvärvspremier 

7.1.1. Tvärsnittsanalys för premier 

I tabell 11 sammanfattas resultaten från tvärsnittsanalysen. Som det framkommer ur 

panel A så steg premierna för hela EU samplet (3,06 %) och alla enskilda 

rättssystemsgrupperna efter att förvärvsdirektivet trädde i kraft, detta är dock 

signifikant endast för skandinaviska- och franska civilrättsgrupper som steg 7,9 % 

respektive 7,1 %. Resultaten för tyska civilrättsländer visar dock att fastän premier steg 

är det icke-signifikant vilket inte överensstämmer med de övriga resultaten. Därutöver 

förväntades inte en ökning i premier för sedvanerättsländer eftersom de redan före 

direktivet hade höga premier och direktivet innebar inte en stor förändring för dessa 

länder. 

Tabell 11 Resultat: tvärsnittsanalys av premier 
Tabellen berör endast EU förvärv (behandlingsgruppen) där t-Testen har gjorts enligt olika sampel 
storlekar, samma varians, och normalfördelning. Panel A visar först skillnaden i premier för hela EU och 
sedan skillnaden enligt rättsystem. Panel B visar skillnaden mellan olika rättsystem före och efter 
direktivet. Panel C visar skillnaden i premier mellan hög (sedvanerätt och skandinaviska) och låg (fransk 
och tysk). För t-Testen visas t-värdets p-värde inom parentes där * sign. 10 %, ** sign. 5 %, och *** sign. 1  

Panel A: Förvärvspremier efter och före EU förvärvsdirektivet inom grupper   

Hela EU     

Före 27,88 %    

Efter 30,96 %    

Skillnad 3,08 %    

t-Test 2,27 (0,02**)    

 Eng. Sedvanerätt (E) Skand. civilrätt (S) Fransk Civilrätt (F) Tysk civilrätt (T) 

Sampel totalt 558 133 319 86 
Före 324 85 190 43 
Efter 236 48 129 43 
Premie före 31,81 % 26,18 % 22,59 % 26,34 % 
Premie efter 32,98 % 34,13 % 29,68 % 25,33 % 
Efter - Före 1,16 % 7,94 % 7,09 % -1,01 % 
t-Test 0,61 (0,54) 2,05 (0,05*) 2,78 (0,00***) -0,17 (0,86) 

Panel B: Förvärvspremier efter och före EU förvärvsdirektivet mellan grupper   

 E-F E-S E-T  

Skillnad Före 9,23 % 5,63 % 8,67 %  
t-Test 4,66 (0,00***) 2,09 (0,04**) 1,55 (0,12)  
Skillnad efter 3,30 % -1,15 % 7,64 %  
t-Test 1,31 (0,19) -0,33 (0,74) 2,13 (0,03**)  

Panel C: Förvärvspremier: högt investerarskydd - lågt investerarskydd   

 Hela tidsperioden (2000-2006)  (2006-2012) 

Hög 31,73 % 30,52 % 33,46 %  
Låg 24,09 % 22,33 % 26,32 %  
Skillnad 7,64 % 8,19 % 7,14 %  
t-Test 5,42 (0,00***) 4,63 (0,00***) 3,15 (0,00***)  
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Panel B visar att största och mest signifikanta skillnader i premier före 

förvärvsdirektivet var mellan engelska sedvanerättsländer och franska civilrättsländer 

(E-F 9,23 %). Ytterligare visar resultaten att denna skillnad minskade efter att 

direktivet trädde i kraft vilket indikerar på att direktivet lyckades minska på skillnader i 

premier bland länder. Samma gäller skillnaden mellan engelska sedvanerättsländer och 

skandinaviska civilrättsländer (E-S), det vill säga skillnaden i premier minskade 

drastiskt efter direktivet. Däremot visar resultaten från tyska civilrättsländer att 

premier hölls relativt konstanta genom hela tidsperioden vilket strider mot de övriga 

resultaten. 

 

Panel C visar skillnader i förvärvspremier då samplet rangordnas enligt rättssystem där 

gruppen ”hög” består av sedvanerättsländerna samt skandinaviska länderna och 

gruppen ”låg” består av övriga EU länder. Som det framkommer är skillnaderna stora 

och signifikanta både före (8,19 %) och efter (7,14 %) direktivet vilket indikerar på att 

rättsystemet har en effekt på förvärvspremier och vidare att förvärvsdirektivet inte de 

facto minskade på skillnaderna bland dessa grupper. 

 

Resultaten överensstämmer med de tidigare undersökningarna (Anderson et al 2009) 

som visat att premier är högre i länder som kännetecknas av bra investerarskydd 

(sedvanerätt och skandinavisk civilrätt). Ytterligare visar resultaten att premierna steg 

för alla grupper efter att direktivet trädde i kraft, fastän det vid detta skede är oklart vad 

exakt som driver premierna att stiga. I nästa stycke analyseras detta djupare med 

regressionsanalyser som kontrollerar för skillnader bland länderna, förvärvets 

karakteristika, och målföretagets karakteristika. Ytterligare används kontrollgruppen 

för att se om premierna steg lika mycket i hela världen eller gäller detta endast EU 

länderna. 

7.1.2. Premieregressioner 

I tabell 12 sammanfattas resultaten från premie regressionerna 1, 2, 3 och 4. I den 

första regressionen (1) undersöktes endast behandlingsgruppen (EU) där variablerna 

kunde förklara 10,42 % av variationer i förvärvspremier. De mest relevanta resultaten 

för avhandlingens syfte är variablerna ”Efter direktivet”, ”Reglering”, och 

”Investerarskydd” som alla visar ett positivt och signifikant beta. Resultaten innebär 

att ett EU förvärv som skedde efter direktivet hade ett 2,8 % högre premium än förvärv 

innan direktivet. Resultaten indikerar på att högt investerarskydd och bra reglering har 
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ett positivt samt signifikant samband med premier. För att kontrollera att resultaten 

inte drivs av förvärv med UK målföretag utfördes regression (2). 

Tabell 12 Resultat: regressioner förvärvspremier 
Regression 1 innehåller endast förvärv med EU målföretag, i regression 2 fälldes UK förvärv bort, i 
regression 3 undersöktes hela samplet, och i regression 4 fälldes US och UK förvärv bort. Tabellen visar 
variablernas beta koefficienter och i parenteser visas variabelns p-värde. Industri dummyn användes i alla 
regressioner. Tecknet **signifikans på 5 % och tecknet *** signifikans på 1 %. 

Beroende variabel LN(Premie)   
 EU EU ex UK Alla Alla ex UK US 
 (1) (2) (3) (4) 

Efter direktivet **0,028 ***0,04 *0,012 ***0,032 
 (0,01) (0,00) (0,05) (0,00) 
EU   ***-0,028 -0,014 
   (0,00) (0,31) 
EU*Direktivet   0,010 0,000 
   (0,39) (0,98) 
Reglering ***0,020 ***0,022 ***0,012 **0,005 
 (0,00) (0,00) (0,00) (0,03) 
Investerarskydd **0,023 0,015 **-0,021 -0,029 
 (0,04) (0,67) (0,01) (0,05) 
Kontant betalning **0,027 0,006 ***0,031 ***0,031 
 (0,01) (0,67) (0,00) (0,00) 
Offentligt anbud ***0,041 **0,037 ***0,038 ***0,057 
 (0,00) (0,02) (0,00) (0,00) 
Tävlande anbud **0,043 0,040 ***0,040 **0,032 
 (0,02) (0,43) (0,00) (0,04) 
Fientligt 0,024 0,044 **0,067 0,058 
 (0,51) (0,43) (0,01) (0,10) 
Cross-border dummy **0,028 0,015 ***0,023 ***0,035 
 (0,01) (0,28) (0,00) (0,00) 
Storlek -0,002 -0,002 **-0,008 -0,008 
 (0,69) (0,82) (0,01) (0,12) 
C 0,041 0,082 ***0,193 ***0,186 
 (0,24) (0,11) (0,00) (0,00) 
R^2 10,42 % 9,75 % 5,38 % 8,62 % 
F-stat 7,98 3,78 14,54 11,02 
Observationer (n) 1113 577 4717 2122 
Felterm Jarque-Bera 38,85 (0,00) 35,70 (0,00) 119,49 (0,00) 102,23 (0,00) 
Whites test 1,08 (0,27) 1,03 (0,40) 1,58 (0,00) 1,19 (0,07) 

Då UK förvärv bortlämnas från samplet blir antalet observationer 577 och 

förklaringsgraden sjunker till 9,75 %. Variabeln ”Efter direktivet” förblir signifikant och 

visar ett högre (4,0 %) och mera signifikant beta än i regression (1). Detta innebär att 

skillnaden i premier var större bland resterande delen av EU då Storbritannien 

exkluderas vilket var enligt förväntningarna eftersom premier i allmänhet var lägre i 

kontinentala Europa och Nordiska länderna före direktivet trädde i kraft. Utöver detta 

förblir variabeln ”Reglering” signifikant och positiv däremot tappar variabeln 

”Inversterarskydd” sin signifikans. 

 

I regression (3) undersöktes hela samplet vilket ökade på antalet observationer till 4717 

och förklaringsgraden sjönk till 5,38 %. Den mest centrala variabeln i denna regression 
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är ”EU*direktivet” som är icke-signifikant. Faktumet att variabeln ”EU*direktivet” inte 

är signifikant tyder på att premier inte har stigit i EU i jämförelse till kontrollgruppen 

vilket indikerar på att förvärvsdirektivet inte hade någon effekt på premier. Vidare 

eftersom en stor del av samplet består av US och UK förvärv utfördes regression (4) där 

både US och UK förvärv utelämnas vilket minskar antalet observationer till 2122. 

Resultaten från regression (4) är liknande regression (3) och variabeln ”EU*direktivet” 

är fortfarande icke-signifikant. Resultaten innebär att ett EU målföretag inte erhöll 

högre premier än kontrollgruppen under tidsperioden efter direktivet vilket förstärker 

slutsatsen som kunde dras på basen av regression (3): att förvärvsdirektivet inte 

inverkade på premier för EU målföretag. 

 

Sammanfattningsvis indikerar resultaten på att förvärvsdirektivet inte ökade på 

premier för EU målföretag. Då man jämför premierna bland de olika rättssystemen i 

EU var resultaten entydiga om att premierna steg efter att direktivet trädde i kraft. Då 

man kontrollerar för skillnader mellan EU länder och förvärvets karakteristika så visar 

sig premierna vara högre till följd av direktivet. Men fastän premier steg signifikant för 

EU målföretag så var detta inte signifikant då man kontrollerar för resten av världen 

vilket innebär att premier steg på generell nivå och inte enbart i EU. 

Förklaringsgraderna är relativt låga men däremot är de helt i linje med vad tidigare 

forskningar kommit fram till (Rossi och Volpin 2004, Humphery-Jenner 2012).  

 

Den statistiska nollhypotesen kan förkastas för regressionerna (1) och (2) men inte för 

regressionerna (3) och (4) vilket innebär att inga egentliga slutssatser kan dras gällande 

direktivets inverkan på premier eftersom det visar sig att premier steg för hela samplet. 

Mothypotesen kan inte accepteras. 

7.1.3. Robusthetskontroll 

För att testa modellernas robusthet kördes alternativa modeller där de förklarande 

variablerna ”Reglering” och ”Investerarskydd” och kontrollvariablerna bortlämnas. 

Slutresultaten gällande EU förvärvsdirektivet förblir dock det samma: att EU 

förvärvsdirektivet inte inverkade på premier. Eftersom det kan finnas stora skillnader i 

premier beroende på hur de beräknas kördes samma test där beroende variabeln 

(premiet) beräknades med marknadspriset fyra veckor före annonsering. Även med 

denna justering förblir variablernas signifikans och beta värden de samma. Ytterligare 

kan man konstatera att kontrollvariablernas förtecken överensstämmer med tidigare 

forskningar och förväntningar, dvs. förvärv som betalades med kontanter, fick tävlande 
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anbud, offentligt anbud, klassificerades som fientligt, eller hade utländsk köpare hade 

högre premier. Överlag framkom inga överraskningar från robusthetstesten och således 

kan slutsatsen dras att resultaten är robusta. 

7.2. Aktivitetsregressioner 

I tabell 13 presenteras resultaten från aktivitetsregressionerna. Sammanlagt kördes sex 

OLS regressioner där samma beroende variabel används men förklarande variablerna 

varierar bland modellerna. De viktigaste resultaten i alla regressioner är EU 

dummyvariabeln. Som det framkommer ur tabellen så är dummyvariabeln ”EU” 

signifikant och negativ i alla regressioner. Beta koefficienten (-0,632) för ”EU” 

variabeln i regression (6) tolkas som att den procentuella förändringen i 

förvärvsaktiviteten för EU länder var -62,3 % i förhållande till kontrollgruppen vilket 

innebär att förvärvsaktiviteten minskade förhållandevis mera för EU länder28. 

Tabell 13 Resultat: förvärvsaktivitet regressioner 
Beroende variabel: ln ∆ förvärvsaktivitet. Alla regressioner använder White’s heteroskedasticitet 
konsistentta standard fel och kovarianser. Tabellen visar variabelns beta koefficient och i parentesen visas 
variabelns p-värde. * innebär signifikans på 10 %, ** innebär signifikans på 5 %, och *** innebär 
signifikans på 1 %. 

Beroendevariabel: ∆aktivitet       

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

∆ BNP tillväxt *0,323 *0,366 0,274 0,312 **0,373 *0,352 

  (0,07) (0,05) (0,14) (0,11) (0,03) (0,06) 

Δ Marknadsavkastning **1,833 *1,696 *1,720 *1,647 *1,764 *1,596 

  (0,04) (0,05) (0,05) (0,06) (0,05) (0,08) 

EU ***-0,625 **-0,756 **-0,489 **-0,602 ***-0,683 **-0,632 

  (0,00) (0,04) (0,03) (0,03) (0,00) (0,02) 

Investerarskydd  -0,336  -0,228  -0,177 

   (0,26)  (0,47)  (0,59) 

Reglering   -0,061 -**0,050  -0,052 

    (0,18) (0,03)  (0,24) 

Ägarskapskoncentration     -0,879 -0,851 

      (0,11) (0,12) 

C **0,530 *1,008 **0,633 *0,939 ***0,908 **1,230 

  (0,01) (0,05) (0,01) (0,07) (0,00) (0,02) 

R^2 28,0 % 30,4 % 31,6 % 32,5 % 33,2 % 37,4 % 

F-stat 4,79 3,93 4,15 3,38 4,47 3,39 

Observationer 41 41 41 41 41 41 

 

                                                        

28 Fastän 62,3 % låter som ett högt tal är det rimligt med tanke på att genomsnittliga förändringen var +56 

% (se deskriptiva statistiken) och eftersom variabeln ∆ förvärvsaktivitet är logaritmerad tolkas beta värdet 

som en procentuell förändring av en förändring. 
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För övrigt är resultaten i linje med förväntningarna och tidigare undersökningar. 

Resultaten visar att då förändringen i BNP tillväxten och marknadsavkastningen ökade 

så ökade förvärvsaktiviteten. Variablerna för investerarskydd och reglering är dock inte 

signifikanta vilket innebär att förändringen i förvärvsaktivitet inte kan förklaras med 

nivån av investerarskydd. Detta är logiskt eftersom investerarskydd inverkar främst på 

hur aktiv förvärvsmarknaden är, men inte hur aktiviteten förändras vid olika 

marknadslägen och eller vid implementering av nya direktiv. Förklaringsgraderna 

ligger omkring 30 % vilket är förvånansvärt högt med tanke på vad Rossi och Volpin 

(2004) visade (vilket var omkring 10 %), däremot används en aningen annorlunda 

beroendevariabel samt annan metod (OLS gentemot Tobit-modeller). 

 

Den statistiska noll hypotesen kan förkastas för samtliga regressioner på 5 % 

signifikansnivå vilket innebär att ett EU land hade med 95 % sannolikhet en lägre 

förvärvsaktivitet under tidsperioden som följer direktivet i jämförelse till icke-EU 

länder, således kan mothypotesen accepteras. 

7.2.1. Robusthetskontroll 

Modeller utan ”EU” dummyvariabeln kördes för att se ifall de övriga 

kontrollvariablerna och förklarandevariablerna kvarhåller liknande signifikans och 

förtecken för beta koefficienten. De alternativa modellerna ledde endast till små 

variationer i variablernas signifikans och beta värden vilken indikerar på att resultaten i 

tabell 12 är robusta. Däremot sjönk förklaringsgraden relativt mycket då ”EU” dummyn 

fälls bort, t.ex. för regression (6) är den med ”EU” 37,4 % och utan ”EU” 27,7 %, vilket 

innebär att dummy variabeln är viktig för regressionen och kan förklara en stor del av 

variationer i beroende variabeln. Eftersom variablerna ”∆BNP tillväxt” och 

”∆marknadsavkastning” kontrollerar för EURO-krisens förhållandevis högre effekt på 

EU länder så torde det inte vara ett problem i resultaten. Överlag framkommer inga 

större skillnader i robusthetstesten och således dras slutsatsen att resultaten är 

robusta. 

7.3. Gränsöverskridande förvärv 

I tabell 14 presenteras resultaten från sex olika regressioner med ”∆ cross-border ratio” 

som beroende variabel. Den viktigaste variabeln är dummyvariabeln ”EU” som är 

signifikant i fyra olika regressioner. I regressionerna (1) (2) (3) och (5) visar resultaten 

att förändringen i cross-border ratio sjunkit förhållandevis mera för EU länder än för 

kontrollgruppen med 5 % signifikans. Dessa resultat kan tolkas, på samma sätt som för 
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aktivitet, som att EU länderna upplevde förhållandevis färre gränsöverskridande 

förvärv under tidsperioden efter direktivet. 

Tabell 14 Resultat: gränsöverskridande förvärv 
Beroende variabel: ∆ cross-border. Alla regressioner använder White’s heteroskedasticitet konsistentta 
standard fel och kovarianser. Tabellen visar variabelns beta koefficient och i parentesen visas variabelns p-
värde. * innebär signifikans på 10 %, ** innebär signifikans på 5 %, och *** innebär signifikans på 1 %. 

Beroende variabel: ∆ Cross-border ratio      

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

∆ BNP tillväxt 0,322 0,281 *0,326 0,275 0,246 0,22 

 (0,10) (0,20) (0,09) (0,20) (0,18) (0,28) 

∆ Marknadsavkastning 0,978 1,012 0,911 0,947 1,039 1,005 

 (0,27) (0,25) (0,29) (0,27) (0,18) (0,20) 

EU **-0,545 **-0,455 **-0,491 -0,372 **-0,458 -0,337 

 (0,01) (0,04) (0,02) (0,12) (0,03) (0,15) 

Investerarskydd  0,177  **0,223  0,161 

  (0,39)  (0,02)  (0,45) 

Reglering   -0,046 -0,05  -0,04 

   (0,29) (0,25)  (0,38) 

Ägarskapskoncentration     **1,005 **0,908 

     (0,02) (0,03) 

C *-0,317 -0,598 -0,179 -0,517 **-0,769 *-0,858 

 (0,08) (0,11) (0,39) (0,17) (0,01) (0,06) 

R^2 24,6 % 25,5 % 27,3 % 28,8 % 32,9 % 35,4 % 

F-Stat 3,25 2,48 2,71 2,26 3,56 2,46 

Observationer 34 34 34 34 34 34 

 

För övrigt är resultaten enligt förväntningarna och i linje med tidigare forskningar. 

Som det framkommer ur tabellen är endast ”Ägarskapskoncentration” variabeln 

signifikant, medan ”Investerarskydd” är signifikant i regression (4) och ”∆ BNP 

tillväxt” i regression (3). Av de undersökta variablerna visade sig 

”Ägarskapskoncentration” vara den mest signifikanta kontrollvariabeln och antar en 

positiv beta koefficient vilket innebär att länder med mera koncentrerat ägarskap 

upplevde mera gränsöverskridande förvärv. En förklaring till detta är att tillväxt 

marknader tenderar att ha koncentrerat ägarskap och det är logiskt att dessa länder har 

upplevt förhållandevis mera gränsöverskridande förvärv på senaste åren.  

 

Den statistiska nollhypotesen kan förkastas för regressionerna (1) (2) (3) och (5) och 

således kan mothypotesen accepteras på 5 % signifikansnivå, men däremot håller detta 

inte för regressionerna (4) och (5). Detta innebär att fastän resultaten tyder på att 

förvärvsdirektivet ledde till mindre gränsöverskridande förvärv för EU länder så finns 

det vissa undantag och således kan man inte med acceptera mothypotesen för alla 

regressioner. 
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7.3.1. Robusthetskontroll 

För att testa resultatens robusthet kördes några alternativa modeller. För det första då 

man fäller bort ”EU” variabeln så blir BNP tillväxt mindre signifikant medan de övriga 

variablerna antar mera signifikanta värden, så att investerarskydd blir signifikant på 10 

% nivå medan ägarskapskoncentration förblir signifikant på 5 % nivå. Däremot förblir 

beta koefficienternas förtecken samma oavsett om ”EU” variabeln används eller inte. 

Förklaringsgraden sjunker för regression (6) till 30,9 % i jämförelse till 35,4 % som det 

var tidigare. I de två andra alternativa modellerna bortlämnades kontrollvariablerna ”∆ 

BNP tillväxt” och ”∆ marknadsavkastning” turvis bort och variabeln ”EU” förblir icke-

signifikant, medan de övriga variablerna förblir vid liknande signifikant och beta 

värden. Sammanfattningsvis är de centrala resultaten i tabell 14 robusta. 

7.4. Diagnostiska brister relaterade till modellerna 

OLS regressioner har en del antaganden för att resultaten kan anses vara pålitliga. 

Bland de största antaganden är att feltermerna   är (i) homoskedastiska, (ii) inte är 

autokorrelerade, och (iii) antar en normalfördelning (Gujarati och Porter 2009). I detta 

stycke analyseras vad jag anser vara de tre mest relevanta modelldiagnostiska problem 

för denna typ av tvärsnittsdata inom OLS regressioner: feltermens heteroskedasticitet, 

normalitet, och multikollinearitet. 

 

Heteroskedasticitet: För att testa resultatens pålitlighet testades feltermerna för 

heteroskedasticitet med Whites test i Eviews 7. Testresultaten för premierna 

presenterades i tabell 11, medan resultaten för aktivitetsregressionen och cross-border 

regressionen finns i appendix 2. Resultaten från Whites test för premierna visade att 

feltermen i regressionerna (3) och (4) lider av heteroskedasticitet. Däremot visade 

resultaten för aktivitets- och cross-border regressionerna att inga modeller lider av 

heteroskedasticitet 29 . För att åtgärda möjliga problem med heteroskedasticitet 

användes Whites heteroskedasticitet konsistentta medelfel och kovarianser i alla 

regressioner vilket innebär att möjlig heteroskedasticitet i feltermen inte torde vara ett 

problem i resultaten. Däremot då regressionerna körs utan White’s justering blir 

resultaten nära identiska vilket indikerar på att heteroskedasticitet inte påverka 

resultaten nämnvärt. 

 

                                                        

29 Se appendix 2. 
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Normalitet: Ett annat antagande för att OLS regressionsresultat kan anses vara 

pålitliga är att feltermen antar normalfördelning (Gujarati och Porter 2009). För att 

testa detta utfördes Jarque-Bera test i Eviews 7 för feltermerna. Resultaten för 

premierna presenterades i tabell 11, medan resultaten för aktivitetsregressionen och 

cross-border regressionen finns i appendix 2. Resultaten för premierna visade att 

feltermerna inte är normalfördelade (vilket inte är överraskande) eftersom Jarque-Bera 

värdena är förhållandevis höga och helt klart inte normalfördelade däremot är de inte 

allt för extrema och vidare har alla åtgärder tagits för att minska på icke-normaliteten. 

Jarque-Bera resultaten för aktivitet och cross-border feltermernas normalitet visade 

låga (alla < 1) men icke-signifikanta värden vilket innebär att feltermerna hade en 

normalfördelad kurva men dessa är icke-signifikanta, möjligen på grund av brist på 

observationer (n=41 och n=34), detta framkommer tydligare då man såg på 

histogrammen över feltermen. 

 

Multikollinearitet: Ett annat möjligt problem i tvärsnittsregressioner är 

multikollinearitet. Det finns inget test för multikollinearitet (Gujarati och Porter 2009) 

däremot kan man försöka upptäcka möjliga problem med det bl.a. genom att analysera 

korrelationen mellan förklarande variablerna. I denna studie torde multikollinearitet 

inte vara ett problem på basen av korrelationsmatriserna30. Utöver detta har potentiella 

multikollinearitet problem åtgärdas i robusthetskontroll för de olika regressionerna. 

Sammanfattningsvis borde modellerna inte lida av problem med heteroskedasticitet 

eller multikollinearitet. Däremot kan det existera problem med feltermens normalitet. 

7.5. Resultaten i förhållande till tidigare undersökningar och teorier 

Vid jämförelse av denna undersökning till tidigare undersökningar kan man konstatera 

att syftet är mest liknande Humphery-Jenner (2012) samt Marshall och Anderson 

(2009) men paralleller kan dras med Rossi och Volpin (2004) samt Anderson et al 

(2009). Både Humphery-Jenner (2012) och Marshall och Anderson (2009) 

analyserade effekten av ett regleringsramverk på förvärvsmarknaden. Men till skillnad 

från Humphery-Jenner (2012) låg denna avhandlings fokus på målföretaget och 

förvärvsaktivitet. Medan i linje med Marshall och Anderson (2009) undersöktes 

effekten av ett förvärvsregleringsramverk på premier dock på ett annat geografiskt 

område, en annan tidsperiod och ett annat regleringsramverk. Utöver detta tangerar 

undersökningens syfte med Rossi och Volpin (2004) och Anderson et al (2009) med 

                                                        

30 Se appendix 2 för korrelationsmatriser. 



 

 

58 

den skillnaden att i denna avhandling ligger fokusen på hur en förändring i 

rättsligaskyddet inverkar på förvärvsmarknaden medan i de andra låg fokusen enbart 

på hur investerarskydd inverkar på faktorerna. Slutligen kan man konstatera att fastän 

delar av denna avhandling påminner om det av de tidigare forskningarna så har denna 

avhandling klart ett annat syfte och kommer således fram till nya resultat. 

 

Utöver ett annat syfte så bjuder den för denna avhandling valda tidsperioden från 

januari 2000 till september 2012 på ny data. Humphery-Jenners (2012) undersökta 

tidsperiod var från 1996 till 2008 vilket innebär att undersökningen hade endast två år 

av data efter direktivets sista implementeringsdag, till skillnad från detta omfattar 

denna undersökning över sex år av data efter direktivets sista implementeringsdag 

vilket torde möjliggöra en djupare analys då tidsperioden efter direktivet klart är 

längre. Däremot omfattade Humphery-Jenners undersökning ett större sampel av EU 

förvärv både före och efter direktivet vilket kan förklaras med att i undersökningen 

analyserades köpandeföretag och en annan databas användes. I linje med denna 

avhandling undersökte Anderson et al (2009) även den europeiska förvärvsmarknaden 

men den undersökta tidsperioden slutade redan till år 2004 vilket innebär att 

förvärvdirektivet inte var med. Rossi och Volpin (2004) undersökte även europeiska 

förvärv där tidsperioden varade från 1990 till slutet av 1999 vilket inte heller inkluderar 

direktivet. Slutligen kan man konstatera att fastän största kontributionen av 

avhandlingen inte kommer från ny data så omfattar den de facto förvärvsdata som inte 

tidigare undersökts. Vidare används färskare data från WGI databasen samt färskare 

data för investerarskydd än vad Rossi och Volpin (2004) använde. 

 

Undersökningens resultat är mest jämförbara med Rossi och Volpin (2004) och 

Marshall och Anderson (2009) angående de undersökta faktorerna: premier, aktivitet, 

och gränsöverskridande förvärv. Gällande förvärvspremier kommer denna 

undersökning fram till att direktivet inte inverkade på premier. Till skillnad från detta 

visade Marshall och Anderson (2009) att NZTC ledde till högre premier. Däremot 

använde de inte en kontrollgrupp för att kontrollera för om ifall premier enbart steg på 

allmän nivå vilket är en möjlighet med tanke på högkonjunkturen i samband med IT-

bubblan (1995-2001) vilket var tidsperioden som upplevde högsta premier i deras 

undersökning. Utöver detta är det möjligt att NZTC innebar större förändringar och 

striktare regleringar än EU förvärvsdirektivet vilket kan förklara att premier faktiskt 

steg i Nya Zeeland på grund av NZTC. I linje med Rossi och Volpin (2004) indikerar 

resultaten på att investerarskydd har en positiv korrelation med premier, dock 
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försvagas denna korrelation då man bortlämnar UK och US förvärv31. Trots detta visade 

sig ”Reglering” vara signifikant för alla premieregressioner vilket tyder på att det 

existerar ett samband mellan premier och effektiviteten av ett lands rättssystem. Från 

tvärsnittsanalysen där EU länderna uppdelades enligt rättssystem erhölls resultat som 

överensstämmer med Anderson et al (2009) som visade att målföretagets avkastningar 

är lägre i länder som har ett rättssystem som kännetecknas av svagt investerarskydd. 

Slutligen kan man konstatera att fastän förvärvsdirektivet inte inverkade på premier så 

överensstämmer resultaten med teorier och tidigare forskningarna. 

 

Gällande förvärvsaktivitet visade resultaten att aktivitet sjunkit förhållandevis mera i 

EU länder än för länderna i kontrollgruppen. Ingen tidigare forskning har undersökt en 

förändring i förvärvsaktivitet men däremot kan vissa aspekter jämföras med Rossi och 

Volpin (2004) medan Humphery-Jenner (2012) bjuder på några intressanta resultat 

som kan förknippas till de erhållna resultaten. För det första visade Rossi och Volpin 

(2004) att investerarskydd och ägarskapskoncentration har en positiv och signifikant 

korrelation med aktivitet. Till skillnad från detta visar denna undersökning att 

variablerna inte kunde förklara förändring i förvärvsaktivitet, vidare hade faktorerna 

negativa beta koefficienter (fastän icke-signifikanta) vilket tyder på att mera 

koncentrerat ägarskap och högre investerarskydd ledde till mindre förvärvsaktivitet 

efter direktivet. Däremot att koncentrerat ägarskap innebär mindre förvärvsaktivitet 

överensstämmer med teorierna att marknadsbaserade systemet har mera 

förvärvsaktivitet i jämförelse till bankbaserade systemet. För det andra hade förändring 

i BNP tillväxt och marknadsavkastning positiva samt (dels) signifikanta beta 

koefficienter vilket är i linje med teorier och tidigare forskningar (Rossi och Volpin 

2004). 

 

Slutligen för gränsöverskridande aktivitet visade undersökningens resultat att EU 

länderna upplevde en negativ förändring i gränsöverskridande förvärv efter direktivet i 

förhållande till länderna i kontrollgruppen. Eftersom Rossi och Volpin (2004) visade 

att länder med högt investerarskydd hade färre gränsöverskridande förvärv och att 

köpande företag tenderar komma från ett land med bättre investerarskydd än 

målföretaget kan resultaten på basen av detta tolkas som att investerarskyddet 

förbättrades för EU länder. Däremot visade resultaten att varken investerarskydd eller 

                                                        

31 Detta gällde även Rossi och Volpin (2004) som då de använde US och UK dummyn blev variabeln 

”Shareholder protection” inte längre signifikant. 
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reglering kan förklara förändringen i gränsöverskridande förvärv vilket strider mot 

Rossi och Volpin (2004). I motsats till Rossi och Volpin (2004) visade resultaten att 

ägarskapskoncentration har en positiv och signifikant korrelation med förändringen i 

gränsöverskridande förvärv vilket innebär att länder men hög ägarskapskoncentration 

upplevde förhållandevis mera gränsöverskridande förvärv efter direktivet trädde i kraft. 

Detta kan tänkas vara en konsekvens av globaliseringens effekt på tillväxt marknader 

som ofta kännetecknas av koncentrerat ägarskap och vidare är det logiskt att tillväxt 

marknader upplevt förhållandevis mera gränsöverskridande förvärv på senaste åren då 

företag vill expandera till dessa marknader, bl.a. genom företagsköp. 

 

Sammanfattningsvis är resultaten i gällande premier i linje med vad tidigare 

forskningar visat. Däremot strider resultaten för aktivitet och gränsöverskridande 

förvärv till viss mån med vad Rossi och Voplin (2004) visade, dock användes inte exakt 

samma beroende variabel vilket innebär att resultaten inte är direkt jämförbara. 

7.6. Nådde förvärvsdirektivet målsättningarna? 

I sin korthet var förvärvsdirektivets målsättningar (1) att förbättra på det 

rättsligaskyddet av minoritetsägare samt (2) att främja värdeskapande förvärv.  

 

För den första målsättningen kan konstateras att bestämmelserna som introducerades i 

direktivet ökade på transparensen samtidigt som minoritetsägare gavs mera 

beslutsfattanderätt i samband med förvärv och på detta sätt kan man tolka att 

direktivet de facto nådde målsättningarna. Däremot syns dessa effekter inte i premier 

på förväntat sätt. Men för aktivitet och gränsöverskridande förvärv indikerar resultaten 

på att förvärvsprocessen påverkades på ett sätt som gjorde förvärvandet mindre 

attraktivt och således sjönk både aktivitet och gränsöverskridande förvärv. Detta kan 

exempelvis vara en direkt konsekvens av budpliktsregeln och ökade krav på 

anbudsgivaren vilket naturligtvis innebär att intresset för att köpa EU företag minskar. 

 

Gällande den andra målsättningen är det svårt att komma till ett resultat med de 

undersökta faktorerna eftersom det inte går att definiera om ett förvärv var 

värdeskapande utan att undersöka köpandeföretaget samt vad som hände efter 

företagsköpet. Däremot kan en slutsats dras: den lägre aktiviteten kan tolkas som att 

köpandeföretag blivit mera försiktiga vilket indikerar på att endast värdeskapande 

förvärv utförts, däremot finns inget empiriskt stöd för detta. 
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Sammanfattningsvis kan den slutsatsen dras att förvärvsdirektivet må ha nått 

målsättningarna men om detta var till fördel för Europeiska Unionens konkurrenskraft 

och ekonomiska tillväxt är en viktigare fråga vilket inte kan tas ställning till på basen av 

denna undersökning. 
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8. SAMMANFATTNING OCH KONKLUSIONER 

Syftet med avhandlingen var att undersöka effekten av EU förvärvsdirektivet 

(2004/25/EC) på den europeiska förvärvsmarknaden i frågan om premier och 

förvärvsaktivitet. Förvärvspremier undersöktes på förvärvsspecifiknivå medan både 

förvärvsaktivitet och gränsöverskridande förvärv undersöktes på landsspecifiknivå. 

Motiveringen till undersökningen baserar sig sambandet som tidigare forskningar visat 

att existerar mellan investerarskydd och förvärvsmarknaden. Mera specifikt, eftersom 

det undersökta regleringsramverket (EU förvärvsdirektivet) hade som målsättning att 

förbättra på minoritetägarnas rättsligaskydd samt gynna värdeskapande förvärv kan 

man anta att förutsatt att direktivet nådde målsättningarna torde detta återspeglas i de 

undersökta faktorerna. Vidare, har det funnits en koncensus bland den tidigare 

forskningen att bättre investerarskydd leder till högre premier, mera förvärvsaktivitet 

och mindre gränsöverskridande förvärvsaktivitet, vilket leder till frågan om huruvida 

detta regleringsramverk inverkade på faktorerna. 

 

Avhandlingens empiriska del ämnade med metoderna av Rossi och Volpin (2004) och 

Humphery-Jenner (2012) undersöka hur förvärvsdirektivet inverkade på premier för 

EU målföretag samt förvärvsaktiviteten och intensiteten av gränsöverskridande förvärv 

för EU länder. Den undersökta tidsperioden varade från 1.1.2000 till 30.9.2012 där 

direktivets sista implementeringsdag (24.5.2006) fungerade som avskiljare mellan 

tidsperioderna före och efter direktivet. För att estimera effekten av förvärvsdirektivet 

användes, i linje med Humphery-Jenner (2012), en indikatorvariabel för EU 

förvärvsdirektivet inom de olika OLS regressionerna. I regressionerna kontrollerades 

för förvärvsspecifika faktorer och landsspecifika faktorer där valda kontrollvariabler 

baserade sig på vad tidigare forskningar använt. Eftersom den valda tidsperioden 

omfattar en förhållandevis volatil marknadsperiod användes en kontrollgrupp som 

bestod av sammanlagt 24 icke-EU länder, detta främst för att kunna eliminera 

allmänna trender i förvärvsaktivitet som inverkas av konjunkturer. 

 

Förväntningarna var att premier skulle stiga, att aktiviteten skulle sjunka och att 

gränsöverskridande aktivitet skulle inverkas antingen negativt eller positivt av 

direktivet. Resultaten indikerar på tre saker: (1) EU målföretag erhöll högre premier 

efter direktivet men detta kan inte förklaras med EU förvärvsdirektivet eftersom 

premierna steg i motsvarande grad i icke EU länder, (2) förvärvsaktiviteten sjönk 

förhållandevis mera i EU länder under tidsperioden efter direktivet i jämförelse till 
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kontrollgruppen, och (3) gränsöverskridande aktivitet sjönk förhållandevis mera i EU 

länder under tidsperioden efter direktivet i jämförelse till kontrollgruppen. 

 

Resultaten visade att EU målföretag erhöll högre premier under tidsperioden som 

följde förvärvsdirektivets sista implementeringsdag, men då man inkluderade 

kontrollgruppen visade resultaten ingen skillnad mellan EU målföretag och övriga icke-

EU målföretag vilket innebär att premier stigit på allmän nivå och inte enbart för EU 

målföretag. Enligt de teorier och tidigare forskningar som diskuterats genom 

avhandlingen skulle målföretagets aktieägare erhålla högre premier då det 

rättsligaskyddet förbättras eftersom de får bättre förhandlingsförmåga. Av 

bestämmelserna i förvärvsdirektivet borde budpliktsregeln enligt all logik innebära 

högre premier eftersom då är det sannolikt att anbudsgivaren tvingas betala ett högre 

premium för att anbudet godkänns av alla aktieägare. Slutligen eftersom premier inte 

skiljer sig bland EU och övriga världen kan den slutsatsen dras att direktivet inte 

inverkade på premier. 

 

Gällande förvärvsaktiviteten visade resultaten att EU länder upplevt mindre 

förvärvsaktivitet efter direktivets sista implementeringsdag i förhållande till icke-EU 

länder. Det är något av en självklarhet att förvärvsaktiviteten var lägre i EU länder 

p.g.a. att EU området präglades förhållandevis mera av EURO-krisen. Däremot har det 

kontrollerats för BNP tillväxt och marknadensavkastning i regressionerna vilket torde 

minska på problem med detta. Vad kan förklara den lägre aktiviteten? Den mest logiska 

förklaringen är finanskrisen och EURO-krisen gjorde förvärvandet av EU företag 

mindre attraktivt vilket motverkar företagsköp och således blev förvärvsaktiviteten 

förhållandevis lägre i EU länder. Ytterligare kan bestämmelserna i EU 

förvärvsdirektivet haft en motsvarande negativ effekt på EU målföretag. Resultaten för 

intensiteten av gränsöverskridande förvärv visade att EU länder hade förhållandevis 

färre gränsöverskridande förvärv under tidsperioden efter direktivet. Enligt Rossi och 

Volpin (2004) kännetecknas länder med bra investerarskydd av färre 

gränsöverskridande förvärv, detta eftersom det är mera sannolikt att ett företag från ett 

land med bra investerarskydd köper ett företag från ett land med svagt investerarskydd. 

Således kan undersökningens resultat tolkas som att investerarskyddet förbättrades för 

EU länder vilket ledde till att de blev mindre attraktiva för utländska företag, t.ex. kan 

det bero på att bestämmelserna som introducerades i direktivet gjorde företagsköp 

dyrare. 
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I all korthet är resultaten aningen motstridiga eftersom resultaten gällande premier 

visade att direktivet inte inverkade på betalda premier. Detta behöver dock inte betyda 

att direktivet inte hade någon effekt på förvärvsmarknaden. Resultaten för aktivitet och 

gränsöverskridande förvärv tyder på att direktivet minskade på förvärvsaktiviteten och 

ledde till färre gränsöverskridande förvärv i EU länder. Det kan till exempel vara frågan 

om att de nya bestämmelserna gjorde företagsköp mindre lönsamma eller attraktiva 

och således blev både inhemska och utländska köpare mindre villiga att köpa EU 

företag. 

 

Slutligen är resultaten ganska långt enligt förväntningarna, med premier som 

undantag. För aktivitet och gränsöverskridande förvärv indikerar resultaten på att 

förvärvsprocessen påverkades på ett sätt som gjorde förvärvandet mindre attraktivt och 

således sjönk både aktivitet och gränsöverskridande förvärv. Detta kan exempelvis vara 

en direkt konsekvens av budpliktsregeln och ökade krav på anbudsgivaren vilket 

naturligtvis innebär att intresset för att köpa EU företag minskade då det blev svårare 

för anbudsgivare att extrahera ekonomiska vinster. 
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9. FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

I frågan om hur förvärvsreglering inverkar på förvärvsmarknaden handlar det främst 

om att undersöka hur nya regleringsramverk inverkat på förvärvsmarknaden vilket 

naturligtvis kräver att nya förvärvsregleringar uppkommer således finns det begränsat 

med möjligheter för sådana undersökningar. Däremot eftersom EU förvärvsdirektivet 

tilldelats en del kritik finns det orsak att reformera direktivet, dock har EU 

kommissionen, till min kunskap, inga planer för detta således fokuseras denna 

diskussion omkring hur det nuvarande direktivet kunde vidare undersökas. 

 

Fastän denna undersökning ger en överblick av hur förvärvsdirektivet inverkade på 

premier, aktivitet och gränsöverskridande förvärv så finns det utrymme att undersöka 

faktorerna i mera detalj samt att undersöka olika faktorer. För att undersöka faktorerna 

i mera detalj kunde man med större noggrannhet analysera enskilda bestämmelser 

genom att använda dummyn för de länder som implementerade en specifik 

bestämmelse, detta kan dock vara svårt att utföra eftersom förutom avvikande 

regleringar implementerades även direktivet vid aningen olika tidpunkter i 

medlemstaterna. Vidare kan man på landsspecifik nivå analysera hur regleringen såg ut 

innan förvärvsdirektivet trädde i kraft och på detta sätt få en bättre uppfattning över 

hurdana förändringar direktivet i verkligheten hade för landets förvärvsreglering. Vad 

kommer till ytterligare faktorer som kunde vara intressanta att undersöka kunde man 

analysera om direktivet hade en effekt på skuldsättningen av publika EU företag. Enligt 

Garvey och Hanka (1999) minskar företag på sin skuldsättning då deras skydd ökas av 

bestämmelser i regleringsramverk eftersom risken att blir uppköpt sjunker. Ytterligare 

faktorer att undersöka är sannolikheten att ett förvärv sker via ett offentligt anbud 

(vilket enligt budpliktsregeln borde vara närmare 100 %) och sannolikheten för 

tävlande anbud, eftersom detta är enligt neutralitetsplikten den enda formen av 

defensiva åtgärder som styrelsen får åta. 

 

Sammanfattningsvis finns det flera aspekter som kunde undersökas gällande EU 

förvärvsdirektivets inverkan på förvärvsmarknaden. Denna avhandling fokuserade på 

faktorerna som Rossi och Volpin (2004) undersökte främst för att de ansågs vara mest 

sannolika att inverkas av reglering samt för att kunna jämföra resultaten till tidigare 

forskningar.  
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Bilagor 

Appendix 1: Undersökta länder och rättssystem 

Land Rättsystem Land Rättsystem 

Cypern - Hong Kong Sedvanerätt 
Belgien Franskcivilrätt Indien Sedvanerätt 

Brasilien Franskcivilrätt Irland Sedvanerätt 

Chile Franskcivilrätt Kanada Sedvanerätt 

Filippinerna Franskcivilrätt Malaysia Sedvanerätt 

Frankrike Franskcivilrätt Nya Zeeland Sedvanerätt 

Grekland Franskcivilrätt Singapore Sedvanerätt 

Indonesien Franskcivilrätt Storbritannien UK Sedvanerätt 

Italien Franskcivilrätt Syd Afrika Sedvanerätt 

Kina Franskcivilrätt Thailand Sedvanerätt 

Kolombien Franskcivilrätt Danmark Skandinaviskcivilrätt 

Litauen Franskcivilrätt Finland Skandinaviskcivilrätt 

Luxemburg Franskcivilrätt Norge Skandinaviskcivilrätt 

Mexiko Franskcivilrätt Sverige Skandinaviskcivilrätt 

Nederländerna Franskcivilrätt Japan Tyskcivilrätt 

Peru Franskcivilrätt Polen Tyskcivilrätt 

Portugal Franskcivilrätt Schweiz Tyskcivilrätt 

Ryssland Franskcivilrätt Syd Korea Tyskcivilrätt 

Spanien Franskcivilrätt Tjeckien Tyskcivilrätt 

Turkiet Franskcivilrätt Tyskland Tyskcivilrätt 

Australien Sedvanerätt Ungern Tyskcivilrätt 

Förenta Staterna US Sedvanerätt Österrike Tyskcivilrätt 
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Appendix 2 Deskriptiv statistik 

Korrelationsmatris för variabler i premieregressioner. 

 Premie Stor Invest. Regl. ÄgarK. MarknsAv 

Premie 1      

Storlek -0,07 1     

Investerarskydd 0,00 -0,15 1    

Reglering 0,08 -0,05 0,15 1   

ÄgarskapsK -0,10 -0,06 0,02 -0,30 1  

Marknadsavk. -0,16 0,02 0,00 -0,03 0,01 1 

Deskriptiv statistik för aktivitetsregression. 

 LN (∆aktivitet) ∆ BNP tillväxt ∆ Marknadsavk. Invest.skydd Reglering Ägarsk.konc. 

Medeltal 0,138 -0,299 -0,012 1,217 2,947 0,385 

Median 0,109 -0,318 -0,016 1,180 3,607 0,450 

Maximum 1,956 0,791 0,278 2,000 6,193 0,670 

Minimum -1,077 -1,214 -0,286 0,450 -2,142 0,000 

Std.Avv. 0,761 0,484 0,129 0,409 2,654 0,203 

Skevhet 0,474 0,143 0,026 0,251 -0,481 -0,775 

Kurtosis 2,759 2,346 2,835 2,224 1,818 2,467 

J-B 1,636 0,869 0,051 1,459 3,967 4,591 

Observ. 41 41 41 41 41 41 

Korrelationsmatris för aktivitetsregressionen 

 ∆Aktiv ∆BNP ∆Marknad EU Invest.skd. Reglering Ägarsk.kon. 

LN (∆aktivitet) 1       

∆ BNP tillväxt 0,19 1      

∆ Marknadsavkastning 0,28 0,03 1     

EU -0,37 0,07 0,08 1    

Investerarskydd 0,04 0,11 -0,16 -0,48 1   

Reglering -0,38 -0,12 -0,06 0,41 0,04 1  

Ägarskapskoncentration -0,15 0,12 -0,06 -0,16 0,18 -0,08 1 
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Deskriptiv statistik för cross-border regressionen 

 LN ∆ Cross-border ∆ BNP tillväxt ∆ Marknadsavk. Investerarskydd Reglering ÄgarskapsK 

Medeltal -0,734 -0,382 -0,021 1,243 3,613 0,379 

Median -0,746 -0,383 -0,016 1,215 4,412 0,405 

Maximum 0,660 0,588 0,256 2,000 6,193 0,670 

Minimum -1,674 -1,214 -0,286 0,450 -2,002 0,000 

Std.Avk. 0,617 0,450 0,123 0,439 2,310 0,186 

Skevhet 0,300 0,160 -0,183 0,111 -0,873 -0,787 

Kurtosis 2,194 2,357 2,913 1,966 2,672 2,723 

Jarque-Bera 1,429 0,730 0,199 1,586 4,467 3,615 

Observ. 34 34 34 34 34 34 

Korrelationsmatris för cross-border regressionen 

 CB BNP till Marknadsavk. EU Investerarskydd Reglering ÄgarskapsK 

Cross-border 1       

BNP tillväxt 0,15 1      

Marknadsavk. 0,14 -0,14 1     

EU -0,41 0,13 0,05 1    

Investerars 0,35 0,17 -0,11 -0,56 1   

Reglering -0,27 0,06 -0,07 0,26 -0,03 1  

ÄgarskapsK 0,40 0,16 -0,08 -0,21 0,25 -0,16 1 

Appendix 3: Modelldiagnostik 

Modelldiagnostik för Aktivitet och Cross-border regressionerna. 

Aktivitet               

  1 2 3 4 5 6  

Felterm J-B 0,87 (0,64) 0,48 (0,78) 0,87 (0,64) 0,62 (0,73) 0,98 (0,61) 0,58 (0,74) 

Whites test 1,32 (0,26) 1,05 (0,43) 0,81 (0,64) 0,70 (0,77) 1,06 (0,42) 0,73 (0,76) 

Cross-border 1 2 3 4 5 6  

Felterm J-B 0,25 (0,88) 0,19 (0,90) 0,48 (0,78) 0,49 (0,77) 0,10 (0,94) 0,52 (0,76)  

Whites test 1,27 (0,29) 1,03 (0,46) 0,73 (0,71) 0,73 (0,73) 0,87 (0,59) 0,59 (0,894)  

 


