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Sammandrag:

Syftet med avhandlingen är att undersöka ifall finländska övertagande bolags

aktieägare har erhållit abnorm avkastning runt tidpunkten för annonseringen av en

fusion eller ett förvärv under tidsperioden 2000  2009. Sekundärsyftet är att se till ifall

det existerar transaktionsspecifika aspekter som kan förklara eventuella uppkomna

abnorma avkastningar.

I denna avhandling beräknas dagliga abnorma avkastningar och kumulativa abnorma

avkastningar via en händelsestudie under månaden innan annonseringen samt under

den efterföljande månaden med hjälp av tre olika modeller. Slutligen undersöks

transaktionsspecifika aspekters inverkan med både signifikanstest för två grupper och

regressionsanalyser.

Huvudresultaten indikerade på att en abnorm avkastning på över 1 % erhölls under

dagen för annonseringen samt att icke-gränsöverskridande transaktioner, diversifiering

av affärsverksamheten och lägre transaktionsvärde bidrog till en högre abnorm

avkastning under annonseringstidpunkten. Under 20-dagarsperioderna före och efter

annonseringen uppvisades inga signifikanta kumulativa abnorma avkastningar.

Resultaten var därmed i linje med tidigare studier över andra marknader i och med att

det övertagande bolaget åtminstone inte verkar förlora när en transaktion görs.

Nyckelord: Företagsköp, Finland, övertagande bolaget, abnorm avkastning,

händelsestudie, kumulativ abnorm avkastning, förklarande variabler
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1 INLEDNING
Fusioner och förvärv är ett frekvent återkommande ämne i affärsnyhetskanaler världen

över. Trots att andelen individer som i praktiken är involverade i processen är relativt

liten kan det vara en stor del av befolkningen som på något sätt påverkas av aktiviteten.

Som med de flesta andra nyheter är det ofta händelserna med negativ koppling som

skapar rubriker, vilket även ibland varit fallet när det kommer till olika

omstruktureringsaktiviteter av företag. Ur ett bredare perspektiv bör det dock påpekas

att fusioner och förvärv kan ha en viktig värdeskapande funktion och kan vara

avgörande för ett företags möjliga framtida existens.

I en artikel av Capron och Kaiser (2009) publicerad i Financial Times framkom det att

både genomförda och lyckade transaktioner har minskat under de senaste åren.

Orsakerna till nedgången ansågs ha att göra med bland annat det allmänna

konjunkturläget, strängare lånevillkor samt att några välkända investeringsbanker,

konsultfirmor och advokatfirmor som hjälper till i processen nyligen hade kollapsat. I

artikeln konstaterades det också att snedvridna kompensationssystem både för de

involverade företagens ledningsgrupper samt för de utomstående parter som deltagit i

transaktionerna har bidragit till att en del förvärv gjorts på felaktiga grunder och att

därmed värde alltför ofta förstörts istället för att skapas. Den minskade aktiviteten är

ofördelaktig för de företag som historiskt har erhållit sin tillväxt genom företagsköp.

Dock framkom det i artikeln att nedgången även kan leda till något positivt, eftersom

den kan bidra till att fusioner och förvärv i framtiden oftare görs när långsiktigt

värdeskapande verkligen kan uppnås, vilket kan anses vara rationellt med tanke på

företagens fundamentala syfte.

Under finanskrisen år 2008 gick flera internationella storbanker omkull och i en del fall

var det fråga om att andra bankaktörer köpte upp det som fanns kvar och integrerade

dem i verksamheten. Tack vare sammanslagningarna räddades förmodligen

världsekonomin från en betydligt allvarligare kris än den som inträffade. Finland hade i

början av 1990-talet en omfattande bankkris som ledde till en omstrukturering av

aktörerna inom banksektorn. I dagens läge är en diskussionsväckande fråga huruvida

riskkapitalister ska ha möjlighet att köpa upp och göra vinst på delar av samhällets

grundfunktioner eller inte. Ett konkret exempel från Finland när det kommer till

företagsköp är det strategiska förvärv Kone gjorde när de köpte upp Partek för att sedan
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avyttra delar av den kombinerade enheten till ett helt nytt företag vid namn Cargotec.

Omstruktureringsaktiviteten ledde slutligen till att värdet på Kones aktier dubblerades

under den två år långa processen. Nämnda händelser och frågeställningar är bara några

aspekter som involverar omstruktureringsaktiviteter av företag i form av fusioner och

förvärv. (Kone 2013)

Denna magisteravhandling kommer att rikta in sig på ifall fusioner och förvärv överlag

kan anses vara en värdeskapande aktivitet med det uppköpande företagets aktieägare

som utgångspunkt. Mer specifikt kommer annonseringseffekten och den information

om möjligt framtida värdeskapande som annonseringen medför att analyseras under en

relativt kort period runt annonseringstidpunkten. Vidare kommer undersökningen att ta

ställning till ifall det finns signifikanta förklaringar till de erhållna resultaten. Den

tidigare forskningen inom ämnet uppvisar både resultat för och emot att fusioner och

förvärv kan anses vara en värdeskapande aktivitet för det övertagande bolaget.

1.1 Problemområde
I den finländska aktiebolagslagens (2006/624) första kapitel femte paragraf sägs det att:

”Syftet med bolagets verksamhet är att bereda vinst åt aktieägarna, om inte annat

föreskrivs i bolagsordningen.”

Ifall det i bolagets stadgar följaktligen inte nämns att verksamheten har ett annat syfte,

är därmed grundtanken till och med enligt lagen att maximera aktieägarnas

förmögenhet. Detta innebär således att generera avkastning till de som har investerat

kapital i verksamheten. För att ett aktiebolag skall ha en möjlighet att bereda vinst åt

aktieägarna gäller det för ledningen att fatta beslut som bidrar till värdeskapande på lång

sikt, vilket rent konkret innebär att avkastningen för det investerade kapitalet bör

överstiga kapitalkostnaden för investeringarna. Företag kan i något skede hamna i en

situation där det inte längre existerar naturliga värdeskapande investeringsmöjligheter,

vilket betyder att bolaget inte kan uppfylla sitt grundsyfte att maximera aktieägarnas

förmögenhet. Ett företag som befinner sig i en dylik situation kommer därmed istället

att förstöra värde, vilket i praktiken betyder att företaget på lång sikt kommer att sluta

existera. I en sådan situation är enda möjligheten till långsiktig existens att på något sätt

omstrukturera verksamheten för att därmed ha en möjlighet att göra investeringar vars

avkastning överstiger kapitalkostnaden, vilket slutligen bidrar till värdeskapande. I

praktiken kan detta innebära att företaget köper upp en annan enhet eller själv blir
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uppköpt av ett annat bolag varefter verksamheten helt (fusion) eller delvis (förvärv)

integreras . Ifall en integrering av de båda tidigare enheterna på något sätt kan bidra till

att verksamhetens avkastning efter sammanslagningen överstiger kapitalkostnaden kan

processen därmed ses som en möjlighet för företag att fortsätta existera. (Van Horne och

Wachowicz 2005:594; Arnold 2001:3  42)

När det kommer till fusioner och förvärv bör det dock framhävas att det finns många

osäkerhetsfaktorer involverade i aktiviteten och att det är många aspekter som bör

skötas på rätt sätt ifall fusioner och förvärv överhuvudtaget skall kunna skapa mervärde

för de involverade parterna. Det finns forskning som ger indikationer på att istället för

värdeskapande har transaktioner lett till värdeförstörande1 för någon part under

processen, vilket inte kan anses vara ändamålsenligt med tanke på företagsköpets syfte.

Ofta kan orsaker som medvetna eller omedvetna felbedömningar, själviskhet eller

girighet  leda  till  att  sammanslagningen  inte  uppfyller  sitt  syfte  som  borde  vara  att

generera värde för företagens ägare. Ett intressant och med tanke på aktiebolagets

primära syfte relevant ämne är därför att undersöka ifall fusioner och förvärv verkligen

kan bidra med mervärde.

1.2 Syfte
Syftet med denna magisteravhandling är att undersöka ifall finländska börsnoterade

aktiebolag genom fusioner och förvärv har genererat abnorm avkastning till det

övertagande bolagets aktieägare under perioden 2000  2009 samt ifall det finns

transaktionsrelaterade förklaringar till resultaten.

1.3 Avgränsningar
Avhandlingen kommer att avgränsas till den finländska marknaden och till de fusioner

och förvärv som publika bolag som är noterade på NASDAQ OMX Helsinki har gjort

under 10-årsperioden från 1.1.2000 till 31.12.2009. Eftersom undersökningen inriktar

sig på det övertagande bolaget och huruvida aktieägarna där kan erhålla abnorm

avkastning som följd av förvärvet eller inte, kommer inte effekten för det överlåtande

bolaget i desto större utsträckning att beaktas i studien. Vidare bör transaktionsvärdet

för  fusionen  vara  tillräckligt  stort  för  att  transaktionen  i  teorin  skall  kunna  ha  en

signifikant inverkan på det övertagande bolagets marknadsvärde. Slutligen kommer

fusioner och förvärv som inte bidragit till att det övertagande bolaget innehar

1 Se t.ex. Agrawal, Jaffe och Mandelker (1992)
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majoriteten av rösträtterna i det överlåtande bolaget inte att beaktas i studien. De

avgränsningar som gjorts angående observationerna i den empiriska undersökningen

presenteras mera ingående i det sjätte kapitlet.

1.4 Kontribution
Det har forskats flitigt inom ämnet fusioner och förvärv och huruvida aktiviteten

förmått skapa mervärde eller inte till de involverade parterna under det senaste

halvseklet. I tidigare studier har även försök att förklara eventuellt mervärde gjorts.

Variablerna har då bestått av diverse karaktärsdrag kopplad till antingen det

övertagande bolaget, överlåtande bolaget eller själva transaktionens struktur. Största

delen av den tidigare forskningen har dock gjorts på den amerikanska marknaden och

det går att konstatera att den finländska marknaden är relativt outforskad inom området

för fusioner och förvärv. Avsikten med denna avhandling är därmed att kontribuera med

mera information om situationen i Finland och därmed se ifall det finns likheter med de

resultat över eventuellt värdeskapande som återfunnits på andra marknader. Med hjälp

av de modeller som används i avhandlingen kommer även möjliga bidragande faktorer

till värdeskapande att undersökas. Därmed är den sekundära avsikten med studien att

bidra med insikter om skillnader mellan den finländska marknaden och övriga

marknader när det kommer till potentiella bidragande faktorer för värdeskapande.

1.5 Disposition
I följande kapitel kommer den teoretiska referensramen för avhandlingen att

presenteras.  Huvudpunkten ligger på att beskriva och diskutera möjliga motiv för

fusioner och förvärv. Kapitlet kommer även att belysa andra viktiga aspekter av

processen som har betydelse för förståelsen och tolkningen av avhandlingens

undersökningsdel. Kapitel tre diskuterar och sammanfattar tidigare studier inom ämnet

medan kapitel fyra ger en översikt över den finländska marknaden under tidpunkten för

undersökningsperioden. Undersökningsmetoden och tillvägagångssättet presenteras i

det femte kapitlet, varefter datamaterialet som används introduceras i kapitel sex.

Resultaten från undersökningen samt nödvändiga sammanställningar i tabellform

presenteras sedan i det sjunde kapitlet. I det sista kapitlet kommer slutligen en kort

sammanfattning av avhandlingen att ges samt konklusioner av de viktigaste resultaten i

undersökningen.
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2 FUSIONER OCH FÖRVÄRV
Det kan vara av relevans att börja med att definiera begreppen fusioner och förvärv och

hur dessa avviker från varandra definitionsmässigt, eftersom uttrycken inom litteraturen

ofta används relativt parallellt. Enligt aktiebolagslagen (2006/624) sextonde kapitel

första paragraf definieras en fusion enligt följande:

”Ett aktiebolag (överlåtande bolag) kan fusioneras med ett annat aktiebolag (övertagande
bolag) så att det överlåtande bolagets tillgångar och skulder övergår till det övertagande
bolaget, varvid det överlåtande bolagets aktieägare som fusionsvederlag får aktier i det
övertagande bolaget...”

En fusion av två företag kan därmed enligt lagen tolkas som att två företag sammanslås

till ett självständigt företag. Som det i aktiebolagslagen uttrycks kommer därmed

tillgångar och skulder att slås samman och slutresultatet är en kombinerad juridisk

enhet.

Ett förvärv innebär däremot rent definitionsmässigt att ett företag köper upp ett annat

och efter förvärvet i och med aktieinnehavet erhåller någon form av kontroll över det

överlåtande bolaget. Rent definitionsmässigt kan det därmed vara fråga om ett förvärv

så länge ett företag köper aktier i ett annat företag oberoende av transaktionens storlek

och bokför aktierna som tillgångar i den egna balansräkningen. I praktiken används

dock uttrycket i fråga om större och mera betydande transaktioner. I en del fall kan det

innebära att ledningens önskemål i det uppköpta företaget inte tas i beaktande och att

det således är emot deras vilja. I detta fall är det fråga om ett fientligt förvärv och

anbudet är då riktad direkt till det överlåtande bolagets aktieägare. Ifall affären inte sker

i ledningens samtycke kan det övertagande bolaget blir tvunget att erbjuda en relativt

hög kompensation för innehavet i det överlåtande bolaget, vilket gör att ett premium för

transaktionen uppstår. Motsatsen, när det överlåtande bolagets ledning är med i

beslutsprocessen och godkänner aktionen definieras däremot som ett vänligt förvärv. I

detta fall är då förvärvet ett gemensamt beslut mellan överlåtande samt övertagande

bolagens ledningar. (Grinblatt, Hiller och Titman 2008:712  713)

Som tidigare nämndes brukar uttrycken ofta användas parallellt när det kommer till

olika typer av företagsköp. Denna avhandling kommer att följa samma mönster och

begreppen fusioner, förvärv och företagsköp kommer inte att särskiljas, vilket betyder
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att termerna har samma innebörd. Eftersom det inte hör till avhandlingens syfte att

undersöka skillnader mellan benämningarna kan det anses irrelevant att skilja dem åt.

Det har forskats flitigt inom området fusioner och förvärv och det finns en hel del

teorier, motiv och möjliga förklaringar till att ett företag sammanslås med ett annat

företag och om hur mervärde kan uppnås genom den kombinerade enheten. Resten av

kapitlet kommer först att behandla olika fusionstyper, marknadseffektivitet samt diverse

teorier och motiv för hur värde kan skapas eller förstöras genom en sammanslagning.

Det finns även teorier som kan klassas som värdeneutrala eftersom ett företagsköp

enligt dessa mera är fråga om en överflyttning av värde från en part till en annan.

Slutligen kommer vågor av förvärv att diskuteras samt viktiga aspekter av transaktionen

som möjligtvis kan påverka skapandet av värde och som senare delvis kommer att

inkluderas i avhandlingens empiriska del. Situationen i Finland angående de olika

aspekterna av transaktionen presenteras i form av deskriptiv statistik i kapitel sex och

kommer därmed inte att kommenteras i detta kapitel.

2.1 Fusionstyper
I litteraturen delas företagsköp ofta upp i tre huvudgrupper enligt ekonomiska eller

strategiska definitioner. Dessa är horisontella, vertikala samt förvärv av konglomerat

struktur.

När det är fråga om ett horisontellt förvärv är de involverade företagen verksamma i

samma bransch eller i branscher väldigt nära varandra. Ett typiskt motiv för ett

horisontellt förvärv är att uppnå skalfördelar genom att kombinera bland annat

existerande tillgångar och kunskap för att uppnå ett mera effektivt och lönsamt

arbetssätt. Ett annat väsentligt motiv är att uppnå en starkare position på marknaden

som följd av minskad konkurrens. Det sistnämnda motivet är dock ofta begränsat

genom konkurrenslagstiftning för att förhindra enskilda företag att bli för starka. Ett

konkret exempel som kan nämnas från de inkluderade transaktionerna i denna

avhandling är när Nokia år 2007 gjorde sitt dittills största förvärv i och med uppköpet

av  det  amerikanska  företaget  NAVTEQ  som  erbjuder  GIS,  GPS  och  övriga

navigeringstjänster. Primärsyftet för Nokia var därmed att skapa synergi och erhålla en

starkare position på marknaden genom att inkludera GPS i sina mobiltelefoner.

(Grinblatt et al. 2008:715–717; Ewing 2007; Arnold 2001:870)
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Vid vertikala förvärv är det fråga om företag från olika stadium i produktionskedjan

som går samman. Det kan både vara frågan om ett företag lägre ner i kedjan som

förvärvar ett företag högre upp, till exempel ett oljeraffinaderi som förvärvar en kedja

med bensinstationer, och andra vägen där ett raffinaderi köper upp ett företag som

sysslar med oljeborrning. De övergripande syften med förvärven är att erhålla ett stabilt

flöde av råmaterial samt kostnadseffektiv marknadsföring och kontrakterande. År 2008

förvärvade Wärtsilä det norska företaget Vik-Sandvik som erbjuder ingenjörs- och

designtjänster vid fartygskonstruktion. Syftet för Wärtsilä var därmed att kunna erbjuda

sina kunder konkurrenskraftiga helhetslösningar genom att kombinera högklassigt

kunnande inom både design och tillverkning. Förvärvet kan därför anses ha en vertikal

karaktär eftersom design och tillverkning befinner sig i olika stadium i

produktionskedjan. (Grinblatt et al. 2008:715–717; Wärtsilä 2008; Arnold 2001:870)

De konglomerata förvärven är förmodligen de mest diversifierade sett till syftet.

Kännetecknande drag är att företagen ofta befinner sig i helt olika branscher. Att erhålla

operativ synergi är därmed inte av väsentlig betydelse när det kommer till denna grupp.

Bidragande orsaker till förvärvet kan exempelvis vara att reducera kapitalkostnaden

samt  att  diversifiera  risken.  Definitionsmässigt  kan  det  konstateras  att  de  förvärv  som

görs av riskkapitalbolag ofta är av konglomerat struktur eftersom företagen för det

mesta existerar i helt skilda branscher. Ett exempel från undersökningsperioden är när

det börslistade riskkapitalbolaget Capman år 2008 förvärvade den svenska tillverkaren

av konsumtionsvaror Cederroth. Syftet med transaktionen för Capman var att

vidareutveckla ett attraktivt företag som de ansåg hade framtidspotential. (Capman

2008; Grinblatt et al. 2008:715–717; Arnold 2001:870)

2.2 Marknadseffektivitet
Hypotesen om effektiva marknader har även en koppling till fusioner och förvärv och

hur snabbt och effektivt marknadspriserna reflekterar all tillgänglig information. Teorin

som först utvecklades av Fama (1970) skiljer på tre nivåer av marknadseffektivitet.

Nivåerna som består av svag form, semistark form och stark form kan testas i samband

med företagsköp. Ifall den svaga formen testas undersökas det huruvida aktieägarna kan

erhålla en värdeökning eller inte i samband med en fusion. I praktiken kan till exempel

en undersökning gå ut på att studera det övertagande bolagets aktiekurs och ifall den är

högre efter fusionen än vad den var innan. När den semistarka formen testas jämförs till

exempel det övertagande företagets avkastning med ett lämpligt index eller annan
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motsvarande jämförelsegrupp av likvärdiga företag. Därmed är syftet att undersöka ifall

fusionen kan bidra till bättre avkastning än motsvarande företag som inte gjort en

fusion. Slutligen kan den starka formen testas genom att undersöka ifall aktieägarna i

det övertagande företaget har erhållit bättre avkastning som följd av företagsköpet

jämfört med vad de skulle ha gjort utan förvärvet. Genom att koppla den empiriska

delen av denna avhandling till hypotesen om effektiva marknader och tester av de olika

effektivitetsnivåerna går det att konstatera att det är den andra nivån som kommer att

testas, alltså huruvida marknaden kan anses vara effektiv på semistark nivå eller inte.

(Bruner 2004:32  33)

2.3 Motiv för företagsköp
I litteraturen nämns ofta tre huvudmotiv för fusioner och förvärv: synergimotivet,

agentmotivet och hybrishypotesen. Den teoretiska referensramen utgår ifrån dessa motiv

när det kommer till värdeskapande, värdeförstörande samt värdeneutrala teorier.

Synergimotivet ses i de flesta fall som en värdeskapande teori, dock finns det bimotiv

som presenteras nedan där det kan anses vara en värdeneutral teori. Agentmotivet är

oftast tolkad som ett värdeförstörande motiv medan hybrishypotesen i allmänhet anses

vara värdeneutral.

2.3.1 Synergimotivet

Synergimotivet innebär att totalvärdet efter en fusion skall vara högre än de tidigare

enheternas värden tillsammans. I praktiken innebär det att de ursprungliga företagen

kombinerade på något sätt skall bidra till en värdeökning. Enligt teorin kommer därmed

fusioner och förvärv att göras så länge en värdeökning sker. Vidare bör aktieägarna i

båda företagen gynnas av förvärvet för att motivet skall hålla fullt ut. Det finns en hel

del forskning och teorier angående bidragande orsaker till en värdeökning vid en

sammanslagning. Dock finns det en del forskning som konstaterar att ingen total

värdeökning sker vid en fusion och att värdet istället överflyttas från andra intressenter.

Nedan  kommer  en  rad  bimotiv  till  synergimotivet  att  presenteras  och  kopplas  till

relevant forskning för att beskriva hur en eventuell ökning av totalvärdet vid en

sammanslagning kan uppstå. (Van Horne och Wachowicz 2005:594; Arnold 2001:872)

Företag kan gynnas av att vara tillräckligt stora för att erhålla skalfördelar, där syftet är

att reducera produktionskostnaden per enhet i och med att de fasta kostnaderna kan slås

ut på ett större antal producerade enheter och därmed bidra till en operationell
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synergieffekt.  En  annan  operationell  synergieffekt  kan  vara  att  det  blir  billigare  att

kombinera flera produktlinjer i ett företag än att tillverka allt på olika ställen. Dessa

situationer kan uppnås genom fusioner. Dock finns det ofta begränsningar i och med

diverse konkurrenslagstiftning vars syfte är att förhindra en alltför dominerande

ställning på marknaden. Houston, James och Ryngaert (2001) studerade bankfusioner

och kunde konstatera att största delen av det värde som skapades vid fusionerna uppstod

genom en eliminering av överlappande verksamheter samt en konsolidering av

traditionella kontorstjänster. Arrow (1975) kunde bland annat dra slutsatsen att

tillförlitliga  leveranser  från  underleverantörer  är  så  pass  väsentliga  att  de  utgör  ett

betydande motiv för en vertikal integration, vilket är kopplat till operationella

synergieffekter. (DePamphilis 2012:5–7)

I fall det är fråga om en fusion av konglomerat struktur kan det vid en första anblick

vara svårt att se hur en kombination av enheterna skulle kunna bidra till ett ökat

totalvärde. I dylika fall är ofta syftet med sammanslagningen att reducera

kapitalkostnaden för den kombinerade enheten och därmed erhålla en finansiell

synergieffekt. Exempelvis kan en fusion mellan ett företag med ett överskott av kontanta

medel och ett med goda investeringsmöjligheter men inte tillräckligt med internt

genererade medel leda till en värdeökning totalt sett. Levy och Sarnat (1970) drog

slutsatsen att större företag överlag har en lägre kapitalkostnad som en följd av bättre

tillgång  till  kapitalmarknaden.  Ifall  företagsstorleken  är  ett  resultat  av  en  fusion  är

förmodligen riskexponeringen för kreditgivarna lägre som följd av den diversifiering

som fusionen lett till. Diversifieringen kan därmed bidra till bättre lånevillkor för

företaget, vilket slutligen borde reducera kapitalkostnaden. Den lägre risken samt

diversifieringsnyttan uppstår i teorin direkt när kassaströmmarna från de kombinerade

enheterna inte är perfekt positivt korrelerade. (DePamphilis 2012:7–9)

Ett motiv för att köpa upp ett annat företag kan vara ifall det övertagande företaget vill

in på en ny marknad men inte har tillräckligt med kunskap eller andra förutsättningar för

att göra det själv. I en dylik situation kan den snabbaste och mest kostnadseffektiva

metoden vara att köpa upp en redan existerande aktör på målmarknaden och därmed

strategiskt anpassa sig för den nya marknaden. Högholm och Liljeblom (1997)

konkluderade att ett motiv för en fusion också kan ha att göra med förändrade

förutsättningar och att sammanslagningar därmed är ett sätt att snabbare anpassa sig till

dessa. Boone och Mulherin (2000) var inne på samma linje i sin undersökning och



10

konstaterade att en ekonomisk förändring och industrichocker kunde förklara en effektiv

omstrukturering av företag genom fusioner eller avyttringar. (Arnold 2001:877–878)

I en del fall kan det vara fråga om att ett företag har en ineffektiv ledning och att därmed

företagsledningen inte sköter sina uppgifter och åtaganden enligt aktieägarnas bästa och

att  ett  förvärv  därmed  kan  ses  som  en  möjlighet  att  förbättra  situationen.  Eftersom

befintliga aktieägare i en del fall av olika orsaker kan ha svårt att strukturera om i

ledningen kan en fusion ses som en möjlighet att effektivera besluten i och med en ny

och förbättrad företagsledning i det överlåtande företaget. Manne (1965) konstaterade

att desto lägre aktiepriset är för ett företag som sköts ineffektivt i förhållande till vad

priset skulle vara ifall det sköttes effektivt, desto attraktivare är företaget som

uppköpsobjekt för andra bolag. Slutligen konkluderade han likväl att det kan vara svårt

att hitta statistiska undersökningsmetoder för att särskilja syftet att köpa upp ett företag

för att erhålla monopolvinst, med syftet att effektivera ledningen. (Arnold 2001:872–

874)

Värde kan skapas som ett resultat av den informationseffekt som en fusion eller ett

förvärv ger upphov till. Det kan till exempel vara fråga om att ett undervärderat företag

genom att bli förvärvat erhåller sitt riktiga marknadsvärde på basen av ledningens beslut

om att acceptera anbudet. Det kan handla om att ledningen inte når ut med information

om företagets egentliga värde och genom att bli uppköpt därmed får ut den

informationen. Ett anbud kan därför också vara en signal till ledningen att företaget inte

sköts tillräckligt effektivt, vilket lett till det låga aktiepriset. Bradley (1980)

konstaterade att det frekvent sker en positiv omvärdering av företag till följd av

misslyckade anbud, vilket antyder att informationen som anbudet innehåller är av

relevans för företagets värdering. (Van Horne och Wachowitz 2005:595–596)

De resterande motiven för synergi som presenteras nedan är inte helt i enighet med

definitionen om att värdeskapande skall ske för alla involverade parter. Det kan mer

vara frågan om en överflyttning av värde till aktieägare från övriga intressenter och

därmed kan teorierna klassas som värdeneutrala.

Ifall syftet med en fusion eller ett förvärv är att uppnå en dominerande

marknadsställning, antingen genom ett monopol eller genom oligopol, kommer det

troligtvis att leda till en överflyttning av värde från leverantörer och kunder till

företagets aktieägare. Ett företagsköp med ett dylikt syfte kan antingen ske horisontellt
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eller vertikalt och huvudmotivet är ofta att reducera antalet konkurrenter för att därmed

göra det lättare att kontrollera marknaden helt eller delvis. (Arnold 2001:874–875)

Ett företag som genererar stora vinster kan ha ett incentiv i att förvärva ett företag som

har kumulerade förluster av skatteomständigheter för att därmed få ner den skatt som

betalas. Ifall det är fråga om skatteplanering på detta sätt är det mera fråga om en

överföring av värde från skattebetalarna till aktieägarna än en värdeökning totalt sett.

Auerbach och Reishus (1988) kunde dock dra slutsatsen att varken målföretagets

potentiella ränteavdrag som följd av högre skuldsättningsgrad eller skatteförluster

inverkar på fusionsaktiviteten. (Van Horne och Wachowitz 2005:596)

En fusion kan också bidra till en överföring av värde från aktieägare till innehavare av

företagets skuldebrev och vice versa. Exempelvis kan en reducering av volatiliteten i

kassaströmmarna, som följd av en fusion, leda till att marknadsvärdet för det egna

kapitalet minskar eftersom värdet på det främmande kapitalet ökar som ett resultat av

den minskade volatiliteten. På motsvarande sätt kan förvärvandet av ett företag med en

högre risk samt korrelerade kassaströmmar bidra till en överflyttning av värde från

lånegivarna till aktieägarna. En studie av Asquith och Kim (1982) indikerade på att det i

fråga om förvärv av konglomerat struktur inte skedde någon överföring av värde från ett

företags aktieägare till dess kreditgivare och vice versa. I motsats konstaterade Shleifer

och Summers (1988) att det premium som betalas för det överlåtande företaget vid ett

fientligt förvärv till stor del består av en värdeöverföring från andra intressenter såsom

leverantörer och arbetstagare. I undersökningen konstaterades det också att

skatteeffekten vid ett belånat förvärv kunde utgöra upp till 80 % av premiet, vilket i det

fallet innebär att en överflyttning av värde sker från staten. (Van Horne och Wachowitz

2005:596)

En sammanställning av synergimotiven och deras viktigaste syfte eller följd presenteras

i tabell 1 på följande sida. De fem första är i enighet med teorin om värdeskapande

medan de resterande i en del fall kan anses vara värdeneutrala.
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Tabell 1 Sammanfattning av synergimotiven

Motiv Syfte/följd
Operationella synergieffekter Erhålla skalfördelar
Finansiella synergieffekter Reducera kapitalkostnaden
Strategisk anpassning Inträde på ny marknad
Ineffektiv ledning Effektivera ledningen
Undervärdering och informationseffekten Information om riktigt värde

Marknadsställning Dominerande ställning
Skatteomständigheter Reducera skatt
Övrig omfördelning Värdet på eget och främmande kapital ändras

2.3.2 Agentmotivet

Ett  principal-  agentförhållande  kan  definieras  som  en  relation  där  agenten  åtar  sig  att

sköta uppgifter på principalens begäran. Ifall både principalen och agenten är individer

som båda försöker uppnå största möjliga nytta, går det inte att komma ifrån situationen

där agenten fattar beslut som inte är i principalens största intressen. Agentmotivet, som

motiv för företagsförvärv, utgår därmed ifrån att ett företagsköp kan förklaras som ett

agentproblem, det vill säga att företagsledningen inte agerar i aktieägarnas intressen.

Företagsledningen kan i en del fall förstöra värde ifall beslut fattas med syfte att öka den

egna nyttan i stället för att gynna aktieägarna. Grinblatt et al. (2008) påpekar dock att

det finns en möjlighet för aktieägare att minimera agentkostnaderna genom att äga en

tillräckligt  stor  andel  av  rösträtterna,  för  att  således  ha  en  möjlighet  att  inverka  på

beslutsfattandet. Dock kommer ett stort innehav i ett specifikt företag att bidra till att

investerarens portföljdiversifiering lider. Därmed kommer en investerare alltid att stå

inför en övervägning mellan att minimera de kostnader som en väldiversifierad portfölj

innebär med att reducera de agentkostnader som uppstår genom att äga en stor andel av

ett enskilt företag. Jensen och Meckling (1976) presenterade agentteorin i en relativt

omfattande studie där författarna bland annat konkluderade att investerare fram till

publiceringen av studien överlag inte hade varit missnöjda med företag och deras

funktion trots de agentkostnader detta innebar. Ifall investerare överlag inte upplever

agentkostnader alltför negativt kan en tolkning av resultatet i studien därmed vara att

investerare anser att diversifieringsnyttan är en viktigare faktor i övervägningen.

Jensen (1986) konkluderade att en intressekonflikt är speciellt stor mellan aktieägare

och ledningen i företag som har stora fria kassaströmmar. Grundtanken är att en

företagsledning med större mängder fritt kapital har större spelrum och därmed riskerar
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att åta sig värdeförstörande projekt som bidrar till egen nytta framom aktieägarnas nytta.

Teorin påstår att fusioner och förvärv oftare förstör än skapar värde på grund av att

ledningen gör olönsamma företagsköp när alternativet kunde vara att betala ut

överskottet direkt till aktieägarna.

Hayward och Hambrick (1997) var också inne på att en fusion kan vara ett resultat av

att agenten inte alltid agerar i enighet med principalens önskemål. I studien diskuterades

den verkställande direktörens ställning och dess eventuella incentiv för att genomföra en

fusion. Det självförtroende och den makt som VD:n innehar kan påverka de beslut som

är kopplade till en möjlig fusion. Det kunde bland annat konstateras att ett högre

premium från det övertagande företagets sida korrelerade med VD:s övermod, vilka

tillsammans bidrog till större förluster för aktieägarna i det övertagande bolaget.

2.3.3 Hybrishypotesen

Roll (1986) presenterade en teori som han namngav hybrishypotesen och som tangerar

budgivningsaktioner vid företagsförvärv. Teorin är kopplad till övermod hos de

medverkande företagsledarna. Hybrishypotesen utgår ifrån att marknader kännetecknas

av stark marknadseffektivitet och att aktiepriserna därmed reflekterar all information,

vilket även innefattar privat information. Antagandet om stark marknadseffektivitet

betyder därmed att mervärde totalt sett inte egentligen kan uppnås genom att

omstrukturera företag. Som nämndes utgår teorin från övermod hos företagsledarna och

överdrivet optimistiska prognoser när det kommer till en potentiell uppköpskandidats

värde. Enligt Roll är det inte alltid fråga om själviskhet från företagsledningens sida

som orsaker överestimeringarna, utan ofta grunder de sig endast på missbedömningar.

Ifall all privat information redan finns inkluderad i priset på det överlåtande bolagets

aktier kommer ledningen i det företaget inte att acceptera bud som underskrider rådande

marknadsvärde. Detta betyder följaktligen att det övertagande företagets ledning måste

ge ett bud som överstiger det aktuella marknadsvärdet för att affären skall avslutas. Ett

slutfört köp leder således endast till en överföring av värde från det övertagande bolaget

till det överlåtande bolagets aktieägare. Effekten av ett förvärv enligt hybrishypotesen

innebär att det kombinerade värdet av det övertagande bolaget och det överlåtande

bolaget sjunker. Värdet på det övertagande bolaget sjunker troligtvis också och medan

värdet på målföretaget ökar. Roll konstaterar dock att teorin inte ensam kan förklara

förvärvens inverkan på de involverade företagens värden eftersom den baserar sig på en

ineffektiv marknad för företagskontroll. Ifall detta vore fallet skulle i teorin aktieägare
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förbjuda företagsledningen att fatta beslut, vilket slutligen skulle innebära att inga

transaktioner skulle ske. 	

2.4 Vågor av fusioner och förvärv
Historiskt  sett  har  det  i  USA  gått  att  bevittna  fem  vågor  av  fusioner  och  förvärv

(Martynova och Renneboog 2011). Kännetecknande drag för en våg är att

aktivitetsnivån ökar och enligt Town (1992) definieras en våg som en stor och diskret

ökning av förvärvens medeltal i tidsserierna. De fem olika vågorna har ägt rum enligt

följande: i början av 1900-talet, under 1920-talet, under 1960-talet, under 1980-talet

samt under 1990-talet (Martynova och Renneboog 2011). DePamphilis (2012:13–16)

nämner också en möjlig våg under 2000-talet och då speciellt från 2005 till 2007 när

marknaden kännetecknades av hög aktivitet hos riskkapitalister som utförde högt

belånade företagsköp. Överlag följer vågorna inte samma mönster på alla marknader i

världen och det kan även förekomma branschvisa variationer. Enligt Gao och

Sudarsanam (2003) var det speciellt hög aktivitet för fusioner och förvärv i

teknologibranscher under den femte vågen. I samma studie kom det även fram att

Storbritannien endast kan anses ha haft fyra vågor i jämförelse med de fem som ägt rum

i USA fram till 2000-talets början, och att den fjärde i Storbritannien skedde på samma

gång som den femte i USA. Enligt Martynova och Renneboog (2005) är de olika

vågorna ofta karaktäriserade av olika egenskaper och uppstår på basen av varierande

underliggande orsaker. Dock kunde de konstatera i sin forskning att fusioner ofta

inträffar när ekonomin är på uppgång efter en längre tid av nedgång. Det kunde till

exempel vara fråga om när ekonomin håller på och återhämtar sig från en recession eller

ett krig. En annan gemensam faktor var att förvärv ofta äger rum när det sker en ökning

av utestående krediter som en följd av en växande extern kapitalmarknad i samband

med en uppgång på aktiemarknaden. Slutligen kunde Martynova och Renneboog (2005)

konstatera att vågor av fusioner även kan påverkas av någon form av avreglering av

konkurrensbegränsande lagstiftning på marknaden. Alexandridis, Mavrovitis och

Travlos (2012) undersökte den sjätte fusionsvågen som de ansåg var starkast och i sin

studie rent konkret definierade från juni 2003 till december 2007. Författarna kom bland

annat fram till att de övertagande företagen i allmänhet var mera sällan övervärderade i

jämförelse med målföretagen. Vidare användes kontanta medel som betalningsmetod i

stället för aktier mera frekvent i jämförelse med under den femte vågen som följ av att
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företagen ofta hade bättre likviditet. Premierna som betalades var också förhållandevis

lägre, vilket författarna tolkade som ett resultat av mera rationella förvärvsbeslut.

2.5 Betalningsmetoder
Ett företagsförvärv kan som huvudregel betalas på två olika sätt eller som en

kombination av dessa två. Det historiskt sett mest populära förfaringssättet består av att

det övertagande företaget betalar aktieägarna i det överlåtande företaget med kontanta

medel för deras aktier. Det andra tillvägagångssättet utgörs av att aktieägarna i det

överlåtande företaget erhåller aktier i det övertagande företaget. I praktiken kan även

andra betalningssätt såsom skuldebrev, konvertibler och preferensaktier användas. Dock

används dessa relativt sällan som följd av svårigheten med att locka investerare när

rösträtt saknas. Vidare kan det vara svårt att uppnå en tillräckligt hög avkastning med

instrumenten, vilket inte lockar ägarna i det överlåtande företaget. Eftersom

betalningssättet delvis kommer att tas i beaktande i undersökningen kommer de båda

huvudmetodernas för- och nackdelar att belysas. Att betala det överlåtande bolagets

aktieägare med kontanta medel är av några relativt självklara orsaker det mest populära.

Det är mindre riskfyllt för det överlåtande företagets aktieägare att erhålla pengar som

betalningsmedel för sina aktier jämfört med att erhålla aktier i det övertagande

företaget. Speciellt under tider med hög volatilitet på marknaden kan risken ses som en

betydande faktor. Ur det övertagande företagets perspektiv är pengar att föredra som

betalningsmetod ifall de ursprungliga aktieägarna vill behålla sin ägarandel av företaget.

En nackdel med att bli betalad med pengar för det överlåtande företagets aktieägare är

att de kan bli tvungna att betala överlåtelseskatt direkt. Detta är inte fallet ifall aktier

används som betalningsmetod eftersom skatten först betalas vid en framtida realisering.

Genom att svänga på resonemangen för pengar som betalningssätt erhålls för- och

nackdelar med aktier som betalningsmetod. Den viktigaste innebörden av att betala

målföretagets aktieägare med aktier i det övertagande företaget har ändå med

ägarstrukturen att göra. Ifall aktier används kommer ägarstrukturen att förändras, vilket

kan påverka beslutsfattandet i det övertagande företaget. Speciellt ifall det överlåtande

bolaget har stora aktieägare kan betalningssättet spela en betydande roll för det framtida

företagets strategi. (Arnold 2001:884–889)

Studier har visat att förhållandet mellan förvärv som görs med kontanta medel och de

som görs med aktier historiskt sätt har varit dynamiskt. På 1980-talet betalades

exempelvis närmare 70 % av förvärven med kontanta medel. Motsvarande andel under
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1990-talet låg på 40 % för att igen under den sjätte vågen i mitten av 2000-talet utgöra

betalningsmetod i majoriteten av transaktionerna. Det bör dock tilläggas att en

signifikant majoritet av alla fusioner och förvärv under 1991–2001 i Europa betalades

genom en kombination av aktier, lånade pengar och kontanta medel. (Martynova och

Renneboog 2006)

Valet av betalningssätt är som sagt kopplad till en möjlig ägaromstrukturering. Faccio

och Masulis (2005) studerade bidragande faktorer till val av betalningssätt vid fusioner

och förvärv i Europa under tidsperioden 1997–2000. Fokus i studien låg på avvägningen

mellan begränsad företagsstyrning och begränsande faktorer när det kommer till

finansiering med hjälp av främmande kapital. Resultaten visade att kontanta medel

frekvent användes när det övertagande företagets största aktieägare innehade 20–60 %

av aktiestocken och därmed fortfarande ville ha tillräckligt med inflytande över besluten

även efter fusionen. Vid betalning med aktier vore således majoritetsägarens andel

hotad. Slutsatsen i studien var att kontanta medel användes när det övertagande

företaget hade stora enskilda ägare som vill behålla sina beslutsrätter.

2.6 Anbudets karaktär
Förvärv kan antingen klassas som fientliga eller vänliga. Det normala

tillvägagångssättet består av att styrelserna i både det övertagande företaget och

överlåtande gemensamt kommer överrens om villkoren för förvärvet. I ett dylikt fall är

det således frågan om ett vänligt förvärv eftersom målföretagets styrelse inte motsätter

sig villkoren. Ifall fusioner och förvärv rent definitionsmässigt särskiljs är därmed

fusionerna av vänlig karaktär. Det kan dock uppstå situationer när målföretagets styrelse

av någon anledning motsätter sig det övertagande företagets plan på att köpa upp aktier i

förtaget. I detta fall kan det övertagande företaget erbjuda sig att köpa aktier direkt av

det överlåtande företagets aktieägare utan ledningens godkännande. Ifall det

förvärvande företaget använder sig av ett sådant tillvägagångssätt är det fråga om ett

fientligt anbud. Skillnaden mellan anbudstyperna kan därmed sammanfattas som

huruvida målföretagets ledning godkänner erbjudandet eller inte. (Arnold 2001:891–

894)

2.7 Gränsöverskridande företagsköp
Fusioner och förvärv kan både ske när det övertagande och det överlåtande företaget är

registrerade inom samma land och när det överlåtande är registrerat i ett annat land och
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förvärvet därmed sker över landsgränsen. Gränsöverskridande transaktioner är ofta mer

komplicerade som följd av att lagstiftningen kan skilja sig mellan länder. I en del fall

kan transaktionen även fördröjas avsevärt på grund av den ökade

konkurrenslagstiftningen som skett, vilket kan innebära att myndigheter i de olika

länderna måste godkänna ett eventuellt förvärv. Harris och Ravenscraft (1991)

konkluderade att företag i USA som blir uppköpta av utländska företag erhåller en

signifikant högre abnorm avkastning i jämförelse med amerikanska bolag som blir

uppköpta av andra amerikanska bolag. Martynova och Renneboog (2006) var även inne

på samma linje i sin undersökning och kom fram till att effekten av förvärvet ofta är

större ifall det är fråga om gränsöverskridande transaktioner.

2.8 Överlåtande bolagets juridiska form
Ett överlåtande bolag som blir uppköpt är som huvudregel publikt eller privat. Ifall det

är fråga om ett publikt bolag som existerar i Europa är ledningen tvungen att följa

tillvägagångssättet vid uppköpserbjudanden i enighet med ett direktiv utfärdat av

europaparlamentet och rådet2.  Syftet  med  direktivet  är  bland  annat  att  behandla  alla

aktieägare på ett likvärdigt sätt och att ledningen skall agera i företagets allmänna

intressen. Rent konkret skall bland annat dokument med information om

framtidsutsikter sammanställas. Vidare är ofta hela förvärvsprocessen betydligt mera

tidskrävande och komplicerad när det är fråga om ett publikt företag som förvärvas.

Därmed kan det tänkas att ett förvärv av ett publikt bolag möjligtvis kan karakteriseras

av annorlunda effekter även hos det övertagande företaget på grund av högre kostnader

till följd av tidigare nämnda orsaker. Yuce och Ng (2003) studerade skillnader i den

kumulativa abnorma avkastningen för övertagande företag som följd av det överlåtande

företagets juridiska form. De hittade inga signifikanta skillnader mellan publika och

privata bolag när det kom till det övertagande bolagets avkastning, dock kunde de

konstatera att standardavvikelsen för de kumulativa abnorma avkastningarna var högre

när ett privat företag förvärvades. Författarna drog därmed slutsatsen att risken är högre

för det övertagande bolaget när ett privat företag förvärvas. Utöver dessa två juridiska

former kan det överlåtande bolaget även vara ett dotterbolag som blir uppköpt. I en del

fall kan det även vara fråga om att ett övertagande bolag köper en del av ett annat

företag och att det därmed sker en splittring av det överlåtande bolaget som följd av

transaktionen. Ifall staten privatiserar delar av sin verksamhet är det heller inte fråga om

2 DIRECTIVE 2004/25/EC.
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någon av de tidigare nämnda juridiska formerna. Slutligen kan det även vara fråga om

att det överlåtande bolaget är någon form av konsortium mellan olika aktörer.
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3 TIDIGARE STUDIER
I detta kapitel presenteras relevant tidigare forskning inom ämnet. Den empiriska delen

senare i avhandlingen består egentligen av två delar där den första undersöker ifall

abnorm avkastning har erhållits och den andra ifall den eventuella abnorma

avkastningen på något sätt kan förklaras. De tidigare studierna som introduceras i detta

kapitel är till strukturen sett motsvarande, dock kan de förklarande variabler som

inkluderats i undersökningarna variera sinsemellan. Vidare bör det beaktas att det ofta

är fråga om olika långa händelsefönster som använts när det kommer till händelsestudier

och beräknandet av den kumulativa abnorma avkastningen eftersom det inte finns någon

egentlig regel för hur fönstret bör väljas. Det kan därmed anses relevant att inkludera

studier där olika långa händelsefönster har använts för att skapa en bättre helhetsbild av

situationen. De två första studierna av Jensen och Ruback (1983) och Tuch och

O´Sullivan (2007) består av sammanfattningar av en rad tidigare empiriska resultat

inom området.

Jensen och Ruback (1983) sammanfattade de studier som gjorts inom ämnet fusioner

och förvärv och huruvida aktiviteten kan skapa mervärde för de involverade parterna

eller inte.  Huvudslutsatsen de drog var att företagsköp överlag genererar mervärde till

det överlåtande bolagets aktieägare. Ett annat intressant konstaterande i studien med

tanke på denna avhandlings syfte var att det övertagande företagets aktieägare överlag

åtminstone inte förlorade på transaktionen. Tuch och O´Sullivan (2007) var delvis inne

på samma banor i deras sammanfattning och drog slutsatsen att det övertagande

företaget möjligtvis erhåller en liten värdeökning på kort sikt, dock gav ofta

händelsestudierna på lång sikt icke-signifikanta eller negativa resultat. Vidare

indikerade resultaten på att nyare undersökningsperioder ger sämre resultat för det

övertagande företagets aktieägare. Tuch och O´Sullivan (2007) sammanfattade också

eventuella förklarande variabler i de tidigare undersökningarna. Från det övertagande

bolagets synvinkel kunde det bland annat konstateras att fientliga anbud tenderar att

skapa värde på längre sikt, dock inte runt annonseringstidpunkten. Vidare noterades det

att fientliga förvärv oftare än vänliga förvärv finansieras med kontanta medel.

Författarna drog slutsatsen att de flesta studier indikerar på att fusioner och förvärv som

är finansierade med kontanta medel överlag genererar mera värde för det övertagande

företagets aktieägare än när det är fråga om aktier som betalningsmetod. En förklaring

kan vara att företag ofta använder sig av kontanta medel när de anser sig själva vara
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undervärderade. Ifall marknaden även tolkar val av betalningssätt utgående från denna

förklaring kommer därmed informationen i och med valet av betalningssätt att påverka

det övertagande bolagets aktiekurs på ett positivt sätt.

Nedan kommer enskilda studier att presenteras inom ämnet. Som redan nämndes

undersöker de flesta studier som inkluderats eventuell abnorm avkastning i samband

med förvärvet, både för det överlåtande och för det övertagande bolaget, samt

eventuella förklarande variabler. Eftersom avhandlingens syfte är att studera det

övertagande bolagets aktieägares eventuella abnorma avkastning har i de flesta fall inte

resultaten i de tidigare studierna för det överlåtande bolaget tagits i beaktande. Eftersom

det i denna typ av studier ofta presenteras en stor mängd olika resultat kommer

genomgången nedan att endast inkludera de mest relevanta slutsatserna. Slutligen

kommer även metoden att kommenteras kortfattat och speciellt hur författarna har valt

att estimera den förväntade avkastningen.

Leeth och Borg (2000) studerade effekten av fusioner och förvärv på 1920-talet i USA

(1919–1930). Under tidpunkten för undersökningsperioden såg marknadssituationen på

flera sätt annorlunda ut jämfört med idag. Överlag var lagstiftningen betydligt friare och

speciellt konkurrenslagstiftningens inverkan var liten. Vidare var den finansiell

information som företagen gav ut ofta bristfällig vilket bidrog till svårigheter när företag

skulle jämföras och analyseras. På basen av det tillgängliga datamaterialet kunde

författarna i studien dock konkludera att det övertagande företagets aktieägare inte

förlorade på transaktionen. Under månaden före förvärvet uppmättes en kumulativ

abnorm avkastning baserad på en justerad marknadsmodell på 2,43 %, en

marknadsmodellsbaserad avkastning på nära noll och ingen signifikant förändring i

marknadsvärde. I den förstnämnda modellen användes medelavkastningen från ett

marknadsindex som representant för den förväntade avkastningen medan det i den andra

modellen användes en riskjusterad modell där alfa och beta estimerades under en 54-

månaders period innan förvärvet. Nämnvärt är att uppköpande företag ofta presterade

bättre än marknaden under åren före förvärvet. I undersökningen användes även

variabler för anbudstyp samt betalningsmetod. Emellertid återfanns inga signifikanta

resultat för någon av variablerna.

Agrawal, Jaffe och Mandelker (1992) granskade kursutvecklingen under ett längre

händelsefönster efter företagsköp i USA under tidsperioden 1955–1987. Författarna
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använde sig av två olika modeller för att räkna ut den förväntade avkastningen. Den

första metoden utgick ifrån marknadsmodellen, dock inkluderades även en variabel för

företagets storlek i regressionen. Storleksvariabeln erhölls genom att de medverkande

företagen indelades i tio olika grupper utgående från sina marknadsvärden i slutet av

varje år. Medeltalet för varje grupp räknades sedan ut och användes som

kontrollvariabel för ett företag inom gruppen när den förväntade avkastningen räknades

ut. Den andra metoden utgick ifrån Ibbotson (1975) som i praktiken innebär att ett

separat beta räknas ut för varje månad. Huvudresultatet i undersökningen, sett ur det

övertagande företagets perspektiv, var att aktieägarna drabbades av en kumulativ

abnorm värdeminskning på 10 % under en femårsperiod efter förvärvet.

Asquith och Kim (1982) studerade effekten för det övertagande företagets aktieägare

och kreditgivare i samband med annonseringar om fusioner av konglomerat3 struktur i

USA under tidsperioden 1960–1978. Författarna använde sig av marknadsmodellen för

att räkna ut den förväntade avkastningen för aktieägarna. De abnorma avkastningarna

för det övertagande företagets aktieägare var alla signifikant lika med noll. Resultaten i

undersökningen indikerade på att den enda parten som erhåller abnorm avkastning vid

en fusion är aktieägarna i det överlåtande företaget. Vidare konstaterades det att

överavkastningen inte kom på bekostnad av varken övertagande företagets aktieägare,

kreditgivare eller överlåtande företagets kreditgivare. Slutligen drog författarna

slutsatsen att de totala synergieffekter (operativa och finansiella) som uppstår vid en

fusion inte är beroende på ifall det är fråga om en fusion av konglomerat struktur eller

inte.

Rau och Vermaelen (1998) undersökte fusioner och förvärv för en längre tid efter

annonseringen av informationen i USA under perioden 1980–1991. Som metod för att

räkna ut den förväntade avkastningen använde sig författarna av två olika modeller. Den

första utgjordes av marknadsmodellen medan författarna i den andra metoden använde

sig av en av Fama och French (1993) utvecklad modell bestående av tre faktorer, där

utöver marknadsrisken även effekten av företagets storlek samt bokvärde i förhållande

till marknadsvärde togs i beaktande. I undersökningen särskiljdes fusioner och förvärv

och resultaten visade att fusioner resulterade i en negativ kumulativ abnorm avkastning

på -15,2 % för det övertagande företagets aktieägare medan förvärv resulterade i en

3 Fusionerna hade klassats som konglomerade av FTE (Federal Trade Commission).
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mindre negativ, dock signifikant kumulativ abnorm avkastning på -4,9 % under en

treårsperiod efter annonseringstidpunkten. De negativa resultaten var till största delen

ett resultat av att företag med förhållandevis högt marknadsvärde avkastade

exceptionellt dåligt. Enligt författarna berodde detta på att ledningen ofta erbjöd

övervärderade aktier till det överlåtande företagets aktieägare som betalningsmedel.

Slutligen hittades inga signifikanta skillnader mellan kontanta medel och aktier som

betalningsmetod.

Goergen och Renneboog (2003) genomförde en studie där de analyserade

korttidseffekten av företagsförvärv i Europa under perioden 1993–2000. Speciellt

intressant i studien är att författarna jämförde betavärden erhållna på sex olika sätt och

kunde konstatera att alla var signifikant lika på en 10 % signifikansnivå, vilket gjorde

att de slutligen använde sig av en betaestimering framtagen av Dimson (1979) i de

fortsatta uträkningarna. Huvudresultaten i studien indikerade på en signifikant 0,7 %

kumulativ abnorm avkastning för det övertagande företagets aktieägare under perioden

som startar dagen före och slutar dagen efter annonseringen. Resultaten indikerade även

på skillnader mellan fientliga och vänliga förvärv. Vänliga anbud bidrog till positiv

abnorm avkastning på 2,5 % medan fientliga genererade en negativ abnorm avkastning

på -2,5 % under samma tredagarsperiod. Det verkar också vara av betydelse ifall köpet

sker över landsgränsen. Till exempel när både det övertagande och det överlåtande

företaget var lokaliserade i Storbritannien uppvisade båda företagen bättre abnorm

avkastning än ifall det överlåtande bolaget var registrerat på annat håll. För det

övertagande företaget uppvisades högre abnorm avkastning när förvärvet var finansierat

med eget kapital i jämförelse med en finansiering med kontanta medel.

Martynova och Renneboog (2006) undersökte effekten av fusioner och förvärv på den

europeiska marknaden under tidsperioden 1993–2001. Intressant med tanke på denna

avhandling är att det i studien även presenterades en landsspecifik uppdelning för de

kumulativa abnorma avkastningarna för olika händelsefönster. Författarna hade

inkluderat 84 övertagande bolag från Finland i studien vilket gör att resultaten borde

vara någorlunda tillförlitliga sett till observationsmängden. Studien inkluderade också

en rad kontrollvariabler som till exempel betalningssätt, anbudstyp, diversifiering och

det överlåtande bolagets juridiska form. Författarna använde marknadsmodellen som

estimat för den förväntade avkastningen och beräknade värden för alfa och beta under

240 handelsdagar under tidsperioden som startade 300 dagar och slutade 60 dagar före
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annonseringen av förvärvet. Dock justerade de det från regressionen erhållna betavärdet

med bland annat Blume (1971) tekniken, vilket innebär en justering i riktning mot

marknadsbetat. I studien uppvisades ett signifikant resultat på 0,5 % abnorm avkastning

för det övertagande företaget vid tidpunkten för annonseringen för hela datasamplet.

Nämnvärt är att de övertagande finländska företagen genererade en abnorm avkastning

på hela 2,5 % under annonseringsdagen. Under 11-dagarsperioden runt

annonseringstidpunkten erhölls en kumulativ abnorm avkastning på 0,7 % för hela

datasamplet medan motsvarande värde för de finländska företagen låg på 2,2 %. På

basen av resultaten i studien går det därmed att dra slutsatsen att det finns vissa

indikationer på att den abnorma avkastningen för övertagande finländska företag är

högre i jämförelse med företag från övriga Europa. Kontrollvariablerna i

undersökningen indikerade på att framför allt betalningssättet har en stor inverkan på

både det övertagande och det överlåtande företagets abnorma avkastningar. Vidare

innebar en diversifiering av affärsverksamheten en lägre abnorm avkastning under

annonseringsdagen för det övertagande bolaget. Slutligen kunde författarna konstatera

att kursen sjönk vid fientliga förvärv och steg för vänliga under dagen för

annonseringen.

Yuce och Ng (2003) studerade den kanadensiska marknaden och hur information om

fusioner påverkar både det övertagande och det överlåtande företagets aktiekurser under

en 41-dagars period runt annonseringen under tidsperioden 1994–2000. För att erhålla

den abnorma avkastningen subtraherade författarna avkastningen för ett lämpligt index

från avkastningen för den aktuella aktien, vilket innebar att ingen riskjustering gjordes.

Resultaten visade en signifikant positiv abnorm avkastning för det övertagande

företagets aktieägare under tidpunkten två dagar innan annonseringen, dagen för

annonseringen och dagen efter annonseringen. Dock indikerade resultaten på negativa

abnorma avkastningar för dagarna en vecka efter annonseringen. Den kumulativa

abnorma avkastningen låg på 2 % för en femdagarsperiod runt annonseringstidpunkten.

I studien undersöktes också huruvida det övertagande företaget påverkas av att det

överlåtande företaget är privat eller inte. Slutsatsen var att risken ökar ifall det är fråga

om ett privat målföretag, dock erhölls inga signifikanta skillnader i fråga om kumulativ

abnorm avkastning.

Mushidzhi och Ward (2004) analyserade effekter av fusioner och förvärv och

betalningssättets inverkan på den Sydafrikanska marknaden under tidsperioden 1998–
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2001. Författarna använde sig av två olika modeller för att estimera den förväntade

avkastningen, marknadsmodellen samt den justerade marknadsmodellen. Den justerade

marknadsmodellen användes på samma sätt som i till exempel studien av Leeth och

Borg (2000) där företagets avkastning jämfördes med avkastningen från ett index under

händelsefönstret. Huvudresultaten ur det övertagande företagets synvinkel var att

annonseringen genererade en negativ kumulativ avkastning på -0,6 % under ett

händelsefönster på 21 dagar med annonseringsdagen i mitten av fönstret. Vidare kunde

ingen av de enskilda dagarna under händelsefönstret konstateras ha signifikant abnorm

avkastning. Slutligen indikerade resultaten att betalningsmetoden inte inverkade på de

erhållna resultaten. På grund av de icke-signifikanta abnorma avkastningarna samt att

betalningsmetoden inte inverkar, drog författarna slutsatsen att det övertagande

företagets aktieägare överlag inte påverkas av en fusion eller ett förvärv.

Cheung och Wong (2009) undersökte effekten av annonseringar om fusioner och

förvärv på den asiatiska marknaden under perioden 2000–2007. Studien innefattade

tigerekonomierna4 samt Kina och Japan. I undersökningen använde författarna sig av

marknadsmodellen som estimat för den förväntade avkastningen. Resultaten gav en

positiv kumulativ abnorm avkastning på 2,7 % för hela datasamplet under

händelsefönstret före själva annonseringen. Värdet var statistiskt signifikant på en 10 %

signifikansnivå. Under händelsefönstret för själva annonseringen erhöll de flesta länder

negativa värden, dock icke-signifikanta sådana. Under en efterföljande 50-dagarsperiod

uppvisades en abnorm kumulativ överavkastning på hela 9,2 % som även är signifikant

på 1 % signifikansnivå. Nämnvärt i resultaten från studien är att det verkade som att det

övertagande företaget gynnades mera av företagsköpet i jämförelse med det överlåtande

bolaget. En möjlig förklaring enligt författarna till de annorlunda resultaten är att de

överlåtande företagen, speciellt i Kina, hade stora finansiella problem som följd av den

tidigare finansiella krisen i Asien samt IT-bubblan. Författarna påstår att de svaga

överlåtande företagen bidrog till att fusioner och förvärv delvis skedde på andra grunder

än i Europa och USA. Variabler som sett till betalningssätt, anbudstyp och överlåtande

bolagets juridiska form kunde inte konstateras signifikanta i undersökningen.

Som det tidigare nämndes finns det en hel del forskning inom ämnet. Dock går det att

konstatera att resultaten skiljer sig en hel del. En möjlig orsak till variationen kan vara

4 Innefattar: Hong Kong, Sydkorea, Singapore och Taiwan.
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valet av datamaterial och hur stora transaktioner som tas med i undersökningarna.

Vidare har de använda händelsefönstren för uträknandet av den kumulativa abnorma

avkastningen varierat vilket gör att alla resultat inte är direkt jämförbara. I de flesta

undersökningar har marknadsmodellen använts när den förväntade avkastningen räknats

ut och inga signifikanta skillnader har uppmärksammats när den metoden jämförts med

andra både mer och mindre komplicerade modeller5.  Därmed borde inte val av modell

nämnvärt påverka slutresultaten.

Eftersom relevanta studier över den finländska och överlag hela den nordiska

marknaden är begränsade har i detta kapitel inkluderats studier även från andra

marknader än den amerikanska och europeiska för att erhålla resultat från ett bredare

perspektiv när det kommer till effekten för det övertagande företagets aktieägare vid en

fusion eller ett förvärv. I studien av Martynova och Renneboog (2006) har dock en

landspecifik indelning gjorts vilket gör att någon form av jämförelser troligtvis går att

göra när det kommer till resultaten från denna undersökning.

Även om resultaten ofta varierat i den tidigare forskningen går det att notera att det i de

flesta fall har varit fråga om relativt låga kumulativa abnorma avkastningar i någon

riktning runt annonseringstidpunkten för det övertagande företaget. Merparten har dock

indikerat på en liten positiv effekt. Därmed kan det konstateras att det i likhet med

sammanfattningarna av Jensen och Ruback (1983) och Tuch och O´Sullivan (2007)

verkar som att aktieägarna i det övertagande företaget överlag åtminstone inte förlorar

på  en  fusion  eller  ett  förvärv.  En  sammanfattning  av  de  tidigare  studierna  och  de

viktigaste resultaten presenteras i tabell 2 på följande sida.

5 Goergen och Renneboog (2003)
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Tabell 2 Sammanfattning av tidigare studie

Författare Undersökningsperiod Marknad Resultat för det övertagande bolaget Metod Förklarande variabler

Leeth och Borg 1919  1930 USA Kumulativ abnorm avkastning på 2,4 % under
månaden innan annonseringen.

Marknadsmodellen samt den
justerade marknadsmodellen. Inga signifikanta resultat.

Agrawal, Jaffe och
Mandelker 1955  1987 USA Kumulativ abnorm avkastning på -10 % under

femårsperioden efter annonseringen.
Marknadsmodellen med
justering för storlek. Inkluderades inte.

Asquith och Kim 1960  1978 USA Ingen abnorm avkastning. Marknadsmodellen. Inkluderades inte.

Rau och Vermaelen 1980  1991 USA
Kumulativ abnorm avkastning på -15,2 % vid
förvärv och -4,9 % vid fusioner under treårsperioden
efter annonseringen.

Marknadsmodellen samt
Fama och Frenchs
trefaktorsmodell.

Inga signifikanta resultat.

Goergen och
Renneboog 1993  2000 Europa Kumulativ abnorm avkastning på 0,7 % under

tredagarsperioden runt annonseringen. Dimson (1979). Anbudstyp signifikant.

Martynova och
Renneboog 1993  2001 Europa

Kumulativ abnorm avkastning på 0,5 % för
annonseringstidpunkten, 0,7 % under 11-
dagarsperioden runt annonseringstidpunkten.

Marknadsmodellen med
betajustering.

Betalningssätt, diversifiering
samt anbudstyp signifikanta.

Yuce och Ng 1994  2000 Kanada
Kumulativ abnorm avkastning på 2 % under
femdagarsperioden runt annonseringen, avtar dock
med tiden.

Justerade marknadsmodellen. Högre risk när målföretaget
är privat.

Mushidzhi och Ward 1998  2001 Sydafrika Kumulativ abnorm avkastning på -0,6 % under en
21-dagarsperiod runt annonseringen.

Marknadsmodellen samt den
justerade marknadsmodellen. Inga signifikanta resultat.

Wong och Cheung 2000  2007 Asien
Kumulativ abnorm avkastning på 2,7 % under
perioden före annonseringen och 9,2 % för 50-
dagarsperioden efter annonseringen.

Marknadsmodellen. Inga signifikanta resultat.



27

4 GENOMGÅNG AV DEN FINLÄNDSKA MARKNANDEN
Eftersom avhandlingen studerar finländska börsnoterade företag som gör förvärv

kommer nedan Helsingforsbörsen att presenteras under tidpunkten för den 10-åriga

undersökningsperioden.

Helsingforsbörsen grundades 1912 och dess officiella namn har sedan 2007 varit

NASDAQ  OMX  Helsinki  efter  att  OMX  förvärvades  av  NASDAQ.  NASDAQ  OMX

Helsinki  är  en  del  av  NASDAQ  OMX  Nordic  som  i  sin  tur  är  en  del  av  det

internationella företaget NASDAQ OMX Group. (NASDAQ OMX Nordic 2012)

Antalet listade företag på börsen under tidsperioden för undersökningen presenteras i

figur 1 och det går att dra slutsatsen att det skedde en nästan kontinuerlig minskning av

antalet listade företag från 158 i slutet av år 2000 till 128 vid utgången av 2009.

Figur 1 Antalet listade företag på Helsingforsbörsen.
Källa: NASDAQ OMX Nordic.

Det totala marknadsvärdet för de listade bolagen på börsen presenteras på nästa sida i

figur 2. Det skedde en signifikant värdeminskning under de första två åren av perioden

som till stor del förorsakades av den ekonomiska kris som IT-bubblan bidrog till. Från

och med år 2003 ökade värdet ända fram till 2007 varefter kreditkrisen i USA år 2008

kraftigt påverkade värdet i en negativ riktning. Det sista året av undersökningsperioden

kännetecknades slutligen av en liten värdeökning för de listade företagen på

Helsingforsbörsen.
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Figur 2 Totala marknadsvärdet för bolagen på Helsingforsbörsen.
Källa: NASDAQ OMX Nordic.

I handelsvolymen har det i princip skett en konstant ökning fram till 2007 varefter en

minskning skedde under de två sista åren av undersökningsperioden. Handelsvolymens

utveckling på Helsingforsbörsen presenteras i figur 3.

Figur 3 Handelsvolymen på Helsingforsbörsen.
Källa: NASDAQ OMX Nordic.

Volatiliteten för förvärvsaktiviteten på Helsingforsbörsen sett till antalet förvärv och det

årliga totala transaktionsvärdet har varit relativt hög under perioden för undersökningen.

Sammanställningarna som presenteras i figurerna 4 och 5 är baserade på de kriterier

som presenteras i kapitel sex och utgående från de kriterierna kan det konstateras att
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totalt 249 förvärv skedde under 10-årsperioden. Det kan konkluderas att aktiviteten sett

till antalet förvärv är störst under det första året i undersökningsperioden. Vidare syns

även en hög aktivitet under år 2006. Sett till antalet förvärv på årsbasis går det därmed

att konkludera att situationen i Finland relativt långt påminner om den i USA där

aktiviteten var som högst under de två senaste ekonomiska bubblorna. Det totala

transaktionsvärdet följer delvis samma mönster, eftersom det skedde en stadig

minskning fram till år 2003 för att sedan i princip öka till och med år 2007, varefter en

minskning igen skedde under de sista två åren.

Genom att studera figurerna för årliga antalet företagsköp, årliga totala

transaktionsvärden och totala marknadsvärdet för bolagen på Helsingforsbörsen, går det

att dra slutsatsen att mönstren är relativt lika. På basen av informationen kan det därmed

konkluderas att situationen är i enighet med tidigare forskning som kommit fram till att

aktiviteten är som högst när den allmänna ekonomin är på uppgång6. Vidare tangerar det

även teorin om att det existerat någon form av sjätte fusionsvåg under 2000-talet med

högre aktivitet från 2005 till 2007 (DePamphilis 2012:15).

Figur 4 Antalet företagsköp på Helsingforsbörsen.
Källa: Thomson ONE Banker.

6 T.ex Martynova och Renneboog (2005).
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Figur 5 Transaktionsvärdet för företagsköpen på Helsingforsbörsen.
Källa: Thomson ONE Banker.

I tabell 3 presenteras slutligen korrelationen mellan Helsingforsbörsens årliga

marknadsvärde och årliga handelsvolym samt den årliga förvärvsaktiviteten sett till det

totala transaktionsvärdet och antalet transaktioner. Det går att notera att korrelationen är

hög mellan alla variabler, förutom handelsvolymen som inte egentligen korrelerar med

någon av de andra. Därmed styrks konstaterandet som redan gjordes utgående från

figurerna att förvärvsaktiviteten i Finland var högre när det allmänna konjunkturläget

sett till Helsingforsbörsens marknadsvärde var högre.

Tabell 3 Korrelationsmatris för den finländska marknaden

Marknadsvärde Handelsvolym Transaktionsvärde Antalet transaktioner
Marknadsvärde Korrelation 1 -0,321 0,804 0,797

P-värde 0,366 0,005 0,006
Antal observationer 10 10 10 10

Handelsvolym Korrelation -0,321 1 -0,303 -0,177

P-värde 0,366 0,396 0,626
Antal observationer 10 10 10 10

Transaktionsvärde Korrelation 0,804 -0,303 1 0,756

P-värde 0,005 0,396 0,011
Antal observationer 10 10 10 10

Antalet
transaktioner

Korrelation 0,797 -0,177 0,756 1

P-värde 0,006 0,626 0,011

Antal observationer 10 10 10 10
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5 METOD
I detta kapitel presenteras den metod som den empiriska delen baserar sig på.

Metodiken består av två delar där den första delen utgörs av en händelsestudie med

syftet att undersöka ifall förvärven har genererat abnorm avkastning för det övertagande

företagets aktieägare. I den andra delen används sedan de från händelsestudien erhållna

företagsspecifika abnorma avkastningarna som beroende variabler i regressionsanalyser.

De oberoende variablerna utgörs av information om själva transaktionen och syftet med

regressionen är att undersöka ifall det går att finna förklarande variabler till de abnorma

avkastningarna.

5.1 Händelsestudien
Den första  delen  utgörs  alltså  av  en  händelsestudie  där  syftet  är  att  undersöka  ifall  ett

givet företags aktiekurs påverkas av ny information. Händelsestudier som metod

introducerades första gången av Fama, Fisher, Jensen och Roll (1969) och har sedan

dess använts frekvent inom forskningen. Metodiken baserar sig på att marknaden är

tillräckligt effektiv och att därmed ny information avspeglas i marknadspriserna

tillräckligt snabbt. Binder (1998) diskuterade händelsestudier som metod och dess

användning samt möjliga brister med studien av Fama et al. (1969) som utgångspunkt.

Författaren kunde dock konstatera att metoden som till en början användes när det var

fråga om placeringar och redovisningsdatas implementering i aktiekurser även senare

blivit frekvent använd inom Corporate Finance och nationalekonomi. Vidare kunde det

konstateras att metodiken ofta blivit utvärderad på olika sätt och att den även efter detta

kan konstateras uppfylla sitt syfte på ett relevant sätt. Framför allt ansågs

marknadsmodellen vara en bra uppskattning för den förväntade avkastningen.

Henderson (1990) diskuterade även händelsestudiers eventuella problem och möjliga

lösningar och drog slutsatsen att händelsestudier överlag ger riktiga och trovärdiga

resultat och att metoden förmodligen kommer att användas under en lång tid framöver.

Med dessa studier och utvärderingar som grund kommer metoden för händelsestudien i

denna avhandling till stora delar att basera sig på den som presenterades av Fama et al.

(1969).

Det första steget i en händelsestudie består av att identifiera tidpunkten för den händelse

som kan ge upphov till en möjlig abnorm avkastning. I denna avhandling består således

händelsen av dagen när en annonsering om att ett företag köper upp ett annat görs. En

presentation om hur denna information erhålls och sammanställs beskrivs i kapitel sex.
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Följande  steg  i  processen  består  av  att  räkna  ut  den  abnorma  avkastningen  för  en

specificerad tidpunkt för ett företag som inkluderats i undersökningen enligt följande

formel:

= ( ) .                      (1)

ARit representeras därmed av den abnorma avkastningen för företag i vid tidpunkt t, Rit

för företag i:s aktuella avkastning vid tidpunkt t, E(rit)a för den förväntade avkastningen

för företag i vid tidpunkt t enligt den använda modellen a.

För att räkna ut den abnorma avkastningen behövs alltså ett estimat som representerar

den förväntade avkastningen. För att resultaten i denna avhandling skall kunna anses

vara robusta och därmed inte påverkas av valet av metod för den förväntade

avkastningen kommer tre olika modeller att användas och analyseras. Alla tre har

använts i någon av de tidigare studierna som presenterades i kapitel tre. En kort

genomgång av de använda metoderna kommer att ges nedan.

Den första metoden för att estimera den förväntade avkastningen i denna avhandling

utgörs av den marknadsjusterade modellen. Bland annat Yce och Ng (2003) använde sig

av denna modell och tillvägagångssättet kan förmodligen anses vara det mest

okomplicerade. Metoden innebär att avkastningen för ett lämpligt jämförelseindex som

representerar marknaden subtraheras från aktiens aktuella avkastning för en specifik dag

enligt följande formel:

( ) = ,                                                      (2)

där Rmt står för marknadsavkastningen under tidpunkt t. På detta vis erhålls en abnorm

avkastning för aktien i förhållande till marknaden som helhet. Det största problemet

med denna metod är att företagets risknivå inte beaktas vilket gör att bolag med hög risk

gynnas och vice versa.

Det till synes mest använda tillvägagångssättet i händelsestudier har varit att använda

sig av marknadsmodellen där alfa och beta regresseras och därmed företagets

marknadsrisk tas i beaktande. Marknadsmodellen i sin grundform kommer därmed att
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utgöra den andra metoden i avhandlingen. Denna metod användes bland annat av Fama

et al. (1969) i sin introduktion till händelsestudier och kan beskrivas med hjälp av

följande formel:

( ) = + ,                                          (3)

där i står för företag i:s alfavärde och i för motsvarande företags betavärde. Fördelen

med metoden gentemot den marknadsjusterade modellen är således att marknadsrisken

tas i beaktande och företag med högre risk förväntas ha en högre avkastning.

Eftersom betavärdet utgör en viktig komponent i marknadsmodellen kan det därmed

konstateras vara av väsentlig betydelse att detta värde estimeras korrekt. När det

kommer till att estimera betavärden finns det ingen gyllene medelväg och det erhållna

värdet är känsligt för bland annat val av estimeringsperiod, datafrekvens och val av

representant för marknaden. Därmed kan det vara i sin ordning att även inkludera en

tredje metod där det väsentliga betavärdet i marknadsmodellen justeras en aning i

enlighet med relevant teori. Blume (1971) undersökte betavärden och hur de tenderar att

utvecklas med tiden och kom fram till att vare sig det är fråga om höga eller låga

betavärden så tenderar de att närma sig marknadsbetat på längre sikt. Därmed kommer

en betajustering att göras i marknadsmodellen i den tredje metoden i enlighet med de

resultat som Marshall Blume återfann. Genom att göra denna justering mot

marknadsbetat kommer metoden att gå mot den marknadsjusterade modellen eftersom

betavärdets betydelse minskar en aning. Formeln för den förväntade avkastningen enligt

den tredje modellen ser ut på följande sätt:

( ) = +	 + 1 .                              (4)

För att kunna beräkna den förväntade avkastningen i den andra och tredje metoden

behöver alfa och betavärden erhållas. Detta görs med hjälp av en regression enligt

följande formel:

= + + ,                                              (5)
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där i representerar en slumpmässig felterm.

För att räkna ut den abnorma avkastningen behövs ett händelsefönster för

marknadsmodellens estimeringsperiod. Dessutom bör perioden runt själva

annonseringen bestämmas. Estimeringsperioden består av en tidsperiod som startar 300

dagar före händelsen samt slutar 60 dagar före händelsen enligt samma tillvägagångssätt

som Martynova och Renneboog (2011) använde sig av. Estimeringsperioden bör sluta i

god tid före annonseringen av förvärvet för att värdena inte skall påverkas av aktiviteten

och därmed snedvrida resultaten. Händelsefönstret runt annonseringsdatumet består av

en 41-dagarsperiod som börjar 20 dagar före annonseringen och slutar 20 dagar efter i

enlighet med en studie gjord av Yce och Ng (2003).

För att kunna dra några slutsatser angående datamaterialet som helhet kommer en första

analys att göras där de enskilda dagarna under händelsefönstret utvärderas. Detta görs

genom att den genomsnittliga abnorma avkastningen (AAR) för alla företag (n)  i

undersökningssamplet under en specifik dag (t) räknas ut under händelsefönstret med

hjälp av följande formel:

= .                             (6)

Efter att de enskilda dagarna inom händelsefönstret analyserats kommer den kumulativa

genomsnittliga abnorma avkastningen (CAAR) att beräknas för hela händelsefönstret

samt för kortare perioder både före och efter annonseringstidpunkten. Beräkningarna

görs enligt följande formel:

	[ , ]	 = ,                                         (7)

där p står för det analyserade händelsefönstrets första dag och q representerar

händelsefönstrets sista dag. Vidare kommer transaktionens struktur att analyseras och

om det finns aspekter av den som kan förklara skillnader i de genomsnittliga abnorma

avkastningarna samt i någon av de kumulativa genomsnittliga abnorma avkastningarna.

Detta kommer att göras genom att de redan erhållna värdena delas upp utgående från de

variabler som presenteras i slutet av detta kapitel.
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För att få en uppfattning om någon av de enskilda dagarna, något händelsefönster eller

någon grupp kan anses avvika från noll och därmed vara statistiskt signifikant kommer

dubbelsidiga  t-test  att  utföras  på  alla  resultat.  Hypoteserna  för  dessa  test  ser  ut  enligt

följande:

H0: µ = 0
H1: µ  0,

där µ representerar den genomsnittliga abnorma avkastningen för de enskilda dagarna

eller den kumulativa genomsnittliga abnorma avkastningen för olika händelsefönster.

Nollhypotesen accepteras så länge p-värdet överstiger signifikansnivån. För att erhålla

signifikanta värden bör därmed nollhypotesen förkastas. Teststatistikan som används ser

ut på följande sätt:

=  ,                                                             (8)

där s är standardavvikelsen för samplet och n är antalet observationer.

Slutligen kommer även test av skillnader mellan två oberoende grupper att göras för

grupperna uppdelade utgående från de nämnda variablerna. Syftet är därmed att

undersöka ifall någon aspekt av transaktionen kan konstateras generera signifikant

högre eller lägre genomsnittlig abnorm avkastning eller kumulativ genomsnittlig

abnorm avkastning i förhållande till den andra gruppen. Hypoteserna för testen ser ut

enligt följande:

H0: µ1 = µ2
H1: µ1  µ2,

där µ1 representerar den genomsnittliga abnorma avkastningen för någon av de enskilda

dagarna, eller den kumulativa genomsnittliga abnorma avkastningen för något

händelsefönster för grupp ett. µ2 står för motsvarande värden för grupp två. För att

resultaten skall indikera på skillnader bör därmed nollhypotesen förkastas. Formeln för

teststatistikan som används ser ut på följande sätt:

=
(	 )

.                                                      (9)
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5.2 Regressionsanalyserna
Den andra delen av undersökningen utgörs alltså av en regressionsanalys med vilken,

om möjligt, resultaten i händelsestudien skall kunna förklaras. De oberoende

variablernas påverkan på den abnorma avkastningen samt den kumulativa abnorma

avkastningen kommer således att undersökas.

För att kunna undersöka huruvida det finns signifikanta förklarande variabler eller inte,

behöver en företagsspecifik kumulativ abnorm avkastning räknas ut (CARi [p,q]). Denna

avkastning räknas ut från händelsefönstrets början (p) till händelsefönstrets slut (q) med

hjälp av följande formel:

[ , ] 	 = .                           (10)

För att undersöka förklaringar till eventuella enskilda signifikanta dagar kommer värden

som erhölls med hjälp av formel ett att användas. Regressionsmodellen som används för

att undersöka, ifall de abnorma avkastningarna eller de kumulativa abnorma

avkastningarna, för de enskilda bolagen på något sätt kan förklaras, ser ut på följande

sätt:

, [ , ] =

+ 	 ä + 	 ä ö + 	

+ 	 å ö + 	 + 	

ä å + .     (11)

Vidare kommer även en modell att estimeras för de transaktioner där tillgång till det av

det övertagande bolaget betalade premiet finns tillgängligt. Eftersom alla dessa bolag är

publika, utelämnas denna variabel från regressionen. Formeln för modellen ser därmed

ut på följande sätt:
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, [ , ] =

+ 	 ä + 	 ä ö + 	

+ 	 + 	 ä å + 	

+ .     (12)

Regressionsmodellerna estimeras med hjälp av minsta kvadratmetoden (OLS). För att

det skall vara fråga om linjära regressionsmodeller och att därmed modellerna skall

kunna ge riktiga värden bör en rad antaganden om datamaterialet uppfyllas. Ett

antagande är att feltermens varians skall vara konstant, vilket betyder att modellen är

homoskedastisk. Ifall modellen istället lider av heteroskedasticitet kan det innebära att

standardavvikelserna är missvisande, vilket leder till felaktiga t-statistikorna samt p-

värden som slutligen kan bidra till felaktiga slutsatser angående resultaten. För att kunna

åtgärda eventuella problem testas modellen med Whites (1980) test. Ifall testet indikerar

att modellen lider av heteroskedasticitet kommer den att justeras med Whites (1980)

heteroskedasticitetsrobusta standardavvikelser. (Brooks 2008:132–139)

Transaktionsvärdet representeras av den överlåtelsesumma som betalas av det köpande

företaget till målföretagets aktieägare, antingen i form av kontanta medel eller med egna

aktier. Transaktionsvärdet består av ett absolut värde uttryckt i miljoner USD.

Den gränsöverskridande variabeln kontrollerar ifall transaktionen görs över

landsgränsen eller om båda företagen är lokaliserade i Finland. Variabeln består av en

dummyvariabel som antar värdet ett ifall det övertagande bolaget och det överlåtande

bolaget är registrerade i olika länder och värdet noll ifall båda är lokaliserade i Finland.

En dummyvariabel som ser till ifall transaktionen innebär någon form av diversifiering

av affärsverksamheten har även inkluderats. Variabeln är baserad på Thomson ONE

Bankers indelning av företag enligt mid-level industry7. Variabeln antar värdet ett ifall

de båda företagen som är involverade i transaktionen befinner sig i olika sektorer enligt

indelningen och värdet noll ifall de verkar i samma.

7 Enligt Thomson Reuters baserar sig mid-level industry klassifikationen på företagets SIC kod, NAIC
kod och övergripande verksamhetsbeskrivning och indelningen genererar totalt ungefär 85 olika klasser.
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Variabeln publikt målföretag ser till ifall det överlåtande bolagets juridiska status är

publikt eller inte. Dummyvariabeln antar värdet ett ifall det är fråga om ett publikt bolag

och värdet noll ifall bolaget är privat, ett dotterbolag, statligt ägt eller ett konsortium.

Variabeln kontantbetalning ser till ifall transaktionen har betalats med kontanta medel

eller inte. Dummyvariabeln antar värdet ett ifall hela transaktionssumman har betalats

med kontanta medel och värdet noll ifall annan metod har använts eller information om

betalningsmetoden saknas.

Enligt en del tidigare studier var förvärvsaktiviteten högre under en del av den

undersökta tidsperioden i denna avhandling. Därmed inkluderas även en

dummyvariabel för den sjätte vågen. Denna kortare tidsperiod baserar sig på

Alexandridis et al. (2012) studie där den sjätte vågen definierades som tidsperioden från

juni 2003 till december 2007. Dummyvariabeln antar därmed värdet ett ifall

transaktionen skedde under ovanstående tidsperiod, och värdet noll ifall transaktionen

inföll under övriga tidpunkter.

Variabeln premium representeras av den procentenhet som det övertagande bolaget

betalar över det överlåtande bolagets marknadsvärde en dag före annonseringen.

Variabel kommer som sagt att användas i en skild regressionsmodell där endast de

transaktioner som innefattar denna information inkluderas.
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6 DATA
I detta kapitel presenteras det datamaterial som senare kommer att användas i den

empiriska undersökningen. Eftersom tidpunkten för fusionerna och förvärven samt

annan information har hämtats från Thomson ONE Banker kommer även urvalen och de

restriktioner som gjorts att beskrivas. I slutet av kapitlet kommer även diverse deskriptiv

statistik för samplet att presenteras.

Information om företagsköpen har som sagt hämtats ur databasen Thomson ONE

Banker där information om företagsköp över hela världen sammanställs. De använda

observationerna har gallrats ut på basen av fem kriterier för att datamaterialet skall vara

relevant med tanke på avhandlingens syfte. Nedan kommer de använda kriterierna att

presenteras och kort motiveras:

1) Endast företagsköp där det övertagande bolaget är ett finländskt bolag tas med i

undersökningen. Eftersom syftet med avhandlingen är att undersöka den finska

marknaden och de övertagande företagen som existerar där, kan det anses

relevant att exkludera företag från andra länder. I databasen finns det 7943

observationer som uppfyller detta kriterium.

2) Det övertagande bolaget bör vara börslistat.  Eftersom  kursdata  kommer  att

används för att räkna ut den abnorma avkastningen är det därför en förutsättning

att aktiernas marknadsvärden finns tillgängliga. Efter denna restriktion finns det

2620 observationer kvar i databasen.

3) Anmälningen om företagsköpet bör ske under tidsperioden 1.1.2000 

31.12.2009. Eftersom syftet med avhandlingen är att undersöka denna 10-

årsperiod, kan det anses vara relevant att gallra bort övriga observationer. Det

finns 1337 observationer kvar i databasen efter att detta kriterium har tagits i

beaktande.

4) Efter transaktionen bör det övertagande företaget äga 51  100 % av

köpeobjektets utestående aktier. Ifall de synergieffekter som diskuterades i

teorikapitlet överhuvudtaget skall kunna uppnås behöver kontroll över

målföretaget erhållas. När detta krav inkluderats återfinns 855 observationer i

databasen.

5) Transaktionsvärdet bör vara minst 10 miljoner USD. Detta värde har valts på

subjektiva grunder för att gallra bort de minsta köpen som kan anses vara för

små för att bidra till signifikanta värden samtidigt som samplet hålls tillräckligt
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stort. Det bör dock poängteras att penningvärdet under periodens början var

högre jämfört med i slutet av perioden, vilket kan inverka på sampelstorleken.

Efter att även denna restriktion har beaktats återfinns 249 observationer.

Efter att de 249 observationerna valts ut på basen av de angivna kriterierna,

sammanställs nödvändig information angående transaktionerna. Till den första delen av

undersökningen behövs annonseringsdatumen för de genomförda företagsköpen.

Kursinformation runt tidpunkten för de inkluderade förvärvens annonseringar, samt för

motsvarande estimeringsperioder för den förväntade avkastningen hämtas sedan från

Thomson Datastream. I en handfull fall har kursinformationen från Thomson

Datastream kompletterats med data från Thomson ONE Banker och Kauppalehti på

grund av bristfällig information. Kursinformation erhålls alltså för alla övertagande

företag samt för indexet som representerar marknaden. I undersökningen används

dagliga logaritmerade avkastningar av den dagliga kursinformationen som räknas ut

med följande formel:

= 	( ), (13)

där Rt representerar den dagliga avkastningen, Pt är stängningskursen vid tidpunkten t

och Pt-1 är stängningskursen dagen innan.

Marknaden representeras av OMXH Cap, vilket är ett portföljindex. Ett viktbegränsat

portföljindex har valts eftersom Nokia under hela undersökningsperioden hade en

betydande andel av marknadsvärdet på Helsingforsbörsen, vilket inte skulle ge ett

rättvist resultat.

Efter att den kumulativa abnorma avkastningen räknats ut runt annonseringsdatumen

enligt metoden som presenterades i kapital fem, kommer ett antal kontrollvariabler från

Thomson ONE Banker angående transaktionerna att sammanställas. Ur databasen

erhålls information om betalningssätt, transaktionsvärde, juridisk form samt

köpeobjektets lokalisering. I kapitel fem presenterades en kort beskrivning av dessa

variabler och alla observationer finns listade i bilaga ett.

I tabell 4 presenteras deskriptiv statistik för hela det använda datasamplet. Som det

redan nämndes i det fjärde kapitlet har förvärvsaktiviteten i Finland, sett både till antalet

förvärv på årsbasis, och till de totala årliga transaktionsvärdena relativt långt följt
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marknadsvärdet på Helsingforsbörsen och därmed delvis det allmänna konjunkturläget.

Noterbart är att transaktionsvärdet under år 2003 var extremt lågt och utgjorde endast

1,4 % av de totala transaktionsvärdena för hela den studerade perioden.

I tabellen har även en indelning gjorts enligt olika karaktärsdrag för transaktionen. Det

framgår att transaktionsvärdenas medeltal och median skiljer sig ordentligt, vilket

indikerar på extremvärden. Det går även att dra slutsatsen att majoriteten av

företagsköpen som gjordes av finländska bolag skedde över landsgränsen. Nämnvärt är

också det extrema året 2008 när det endast skedde ett förvärv där både det övertagande

och det överlåtande bolaget var registrerade i Finland. Vidare går det att konstatera att

knappt var femte transaktion som gjordes skedde mellan två publika bolag. Det bör

även tilläggas att det överlåtande bolaget kunde vara privat, ett dotterbolag, statligt ägt

eller ett konsortium ifall det inte var fråga om ett publikt bolag.

I över 60 % av förvärven under tidsperioden 2000 2009 har transaktionen bidragit till

en diversifiering av det uppköpande företagets affärsverksamhet. En diversifiering

innebär i detta fall de båda företagen innan transaktionen verkade i olika sektorer.

Vidare går det att dra slutsatsen att ungefär 30 % av de undersökta förvärven

finansierades med kontanta medel. Dock bör det tilläggas att information om

betalningsmetod saknades i över 40 % av de inkluderade transaktionerna, vilket gör att

andelen transaktioner betalade med kontanta medel skulle vara högre ifall tillgänglig

information om alla transaktioner skulle finnas. Nämnvärt är däremot att kontanta medel

som betalningsmetod var betydligt mera frekvent använt i den senare halvan av

undersökningsperioden jämfört med den tidigare. Ökningen av kontanta medel som

betalningsmetod från 2005 och framåt är även delvis i linje med Alexandridis et. al

(2012) som undersökte typiska karaktärsdrag hos fusioner och förvärv under den sjätte

vågen. Författarna hade en teori som baserade sig på att företagen under denna period

ofta hade relativt hög likviditet och därmed kunde använda sig av överloppsmedlen till

förvärv. Slutligen kan det konstateras att knappt hälften av förvärven skedde under

definitionen av den sjätte vågen såsom tidsperioden juni 2003 till december 2007.
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Tabell 4 Deskriptiv statistik

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Värde Andel Antal
Totala antalet fusioner och förvärv 2000  2009 49 19 23 13 15 33 34 28 24 11 249
% av alla fusioner och förvärv 2000  2009 19,7 % 7,6 % 9,2 % 5,2 % 6,0 % 13,3 % 13,7 % 11,2 % 9,6 % 4,4 % 100,0 %

Transaktionsvärde (milj. USD) 15518 8870 3864 872 2468 6852 3909 11203 6125 3335 63018
% av hela perioden 2000  2009 24,6 % 14,1 % 6,1 % 1,4 % 3,9 % 10,9 % 6,2 % 17,8 % 9,7 % 5,3 % 100,0 %

Transaktionsvärde – medeltal (milj. USD) 317 467 168 67 165 208 115 400 255 303 253
Transaktionsvärde – median (milj. USD) 74 54 67 62 37 56 41 60 61 42 55

Gränsöverskridande transaktioner 31 12 14 8 9 20 20 17 23 7 161
% av fusionerna och förvärven 63,3 % 63,2 % 60,9 % 61,5 % 60,0 % 60,6 % 58,8 % 60,7 % 95,8 % 63,6 % 64,7 %
Icke gränsöverskridande transaktioner 18 7 9 5 6 13 14 11 1 4 88
% av fusionerna och förvärven 36,7 % 36,8 % 39,1 % 38,5 % 40,0 % 39,4 % 41,2 % 39,3 % 4,2 % 36,4 % 35,3 %

Publikt överlåtande bolag 11 4 5 2 1 5 4 7 3 3 45
% av fusionerna och förvärven 22,4 % 21,1 % 21,7 % 15,4 % 6,7 % 15,2 % 11,8 % 25,0 % 12,5 % 27,3 % 18,1 %
Icke publikt överlåtande bolag 38 15 18 11 14 28 30 21 21 8 204
% av fusionerna och förvärven 77,6 % 78,9 % 78,3 % 84,6 % 93,3 % 84,8 % 88,2 % 75,0 % 87,5 % 72,7 % 81,9 %

Diversifiering 28 9 15 8 12 17 20 21 17 7 154
% av fusionerna och förvärven 57,1 % 47,4 % 65,2 % 61,5 % 80,0 % 51,5 % 58,8 % 75,0 % 70,8 % 63,6 % 61,8 %
Icke diversifiering 21 10 8 5 3 16 14 7 7 4 95
% av fusionerna och förvärven 42,9 % 52,6 % 34,8 % 38,5 % 20,0 % 48,5 % 41,2 % 25,0 % 29,2 % 36,4 % 38,2 %

Kontantbetalning 10 4 6 3 2 15 10 11 11 5 77
% av fusionerna och förvärven 20,4 % 21,1 % 26,1 % 23,1 % 13,3 % 45,5 % 29,4 % 39,3 % 45,8 % 45,5 % 30,9 %
Aktiebetalning 13 5 4 3 2 2 0 1 1 3 34
% av fusionerna och förvärven 26,5 % 26,3 % 17,4 % 23,1 % 13,3 % 6,1 % 0,0 % 3,6 % 4,2 % 27,3 % 13,7 %
Kombinerad betalningsmetod 6 2 1 0 3 2 4 2 1 1 22
% av fusionerna och förvärven 12,2 % 10,5 % 4,3 % 0,0 % 20,0 % 6,1 % 11,8 % 7,1 % 4,2 % 9,1 % 8,8 %
Okänd betalningsmetod 10 8 12 7 8 14 20 14 11 2 106
% av fusionerna och förvärven 20,4 % 42,1 % 52,2 % 53,8 % 53,3 % 42,4 % 58,8 % 50,0 % 45,8 % 18,2 % 42,6 %

Sjätte vågen (juni 2003  december 2007) 0 0 0 9 15 33 34 28 0 0 112
% av fusionerna och förvärven 0,0 % 0,0 % 0,0 % 69,2 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 47,8 %
Icke sjätte vågen 49 19 23 4 0 0 0 0 24 11 137
% av fusionerna och förvärven 100,0 % 100,0 % 100,0 % 30,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 52,2 %
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7 RESULTAT
I detta kapitel presenteras och analyseras resultaten från den empiriska undersökningen.

Resultatpresentationen följer i stort sett samma ordning som metoderna introducerades i

det femte kapitlet. Därmed kommer det till en början att redogöras för händelsestudiens

utfall där resultaten även delats upp utgående från transaktionsspecifika aspekter.

Slutligen presenteras resultaten från olika regressioner där en del av utfallen från

händelsestudien fungerat som beroende variabler.

7.1 Händelsestudien
I tabell 5 presenteras de dagliga genomsnittliga abnorma avkastningarna för hela

händelsefönstret. Som det redan nämndes i kapitel fem har analyserna gjorts med hjälp

av tre olika modeller för den förväntade avkastningen som alla finns presenterade i

tabellen. I tabellen presenteras även t-statistikorna för signifikanstesten samt de

motsvarande p-värdena. Den viktigaste slutsatsen som kan dras utgående från resultaten

i tabell 4 är att det övertagande bolagets aktieägare erhöll en signifikant överavkastning

på drygt 1 % (1,094 % – 1,177 %) under dagen för annonseringen om en fusion eller ett

förvärv. Den genomsnittliga abnorma avkastningen för annonseringstidpunkten är

signifikant på en 1 % signifikansnivå oberoende av vilken modell som använts. Vidare

kan det konstateras att de tre efterföljande dagarna även uppvisar positiva värden, dock

är det endast under den tredje dagen som de positiva värdena är tillräckligt höga för att

kunna konstateras signifikanta. Den genomsnittliga abnorma avkastningen under dag tre

är signifikant positiv på en 5 % signifikansnivå för två av modellerna och på en 10 %

nivå för den tredje modellen. Den första dagen med negativa värden efter

annonseringsdagen uppstod under dag fyra. Dessa värden var signifikant olika noll på

en 10 % signifikansnivå vid två av de använda modellerna. Resultaten indikerar därmed

på någon form av priskorrektion under dag fyra, efter tre dagar med positiv abnorm

avkastning.

Till de resterande signifikanta värdena som framkom i undersökningen är det däremot

svårare att finna relevanta förklaringar och teorier. Resultatens betydelse för

avhandlingen kan därmed anses vara liten. Dock kommer de att kommenteras snabbt

eftersom en del värden till och med var starkt signifikanta. Under tidsperioden före

annonseringen uppvisade den marknadsjusterade modellen en negativ genomsnittlig

abnorm avkastning på en 10 % signifikansnivå för den fjortonde dagen innan
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annonseringsdagen. Detta var dock det enda signifikanta värde före

annonseringstidpunkten. Sett till tidsperioden efter annonseringen går det att konstatera

att dag sex, sexton och nitton i åtminstone två av modellerna uppvisade signifikanta

negativa abnorma avkastningar på en 10 % signifikansnivå. Värt att notera är att

resultaten den sextonde dagen var signifikanta på en 1 % nivå för alla modellerna.

Slutligen uppvisades signifikant positiv abnorm avkastning på en 5 % nivå för dag

aderton oberoende av använd modell.

Tabell 5 Dagliga genomsnittliga abnorma avkastningar

                     Marknadsjusterade modellen            Marknadsmodellen          Marknadsmodellen (justerat beta)

Dag (t) (%) (t-stat,) (p-vär.) (%) (t-stat.) (p-vär.) (%) (t-stat.) (p-vär.) Antal
obs.

-20 0,186 1,191 0,235 0,114 0,789 0,431 0,150 0,789 0,314 249
-19 0,018 0,114 0,909 -0,116 -0,856 0,393 -0,037 -0,856 0,804 249
-18 0,160 1,025 0,306 0,128 0,927 0,355 0,147 0,927 0,306 249
-17 -0,070 -0,466 0,642 -0,128 -0,950 0,343 -0,125 -0,950 0,359 249
-16 0,102 0,704 0,482 0,063 0,473 0,636 0,075 0,473 0,582 249
-15 -0,081 -0,485 0,628 -0,022 -0,140 0,889 -0,054 -0,140 0,734 249
-14 -0,256 -1,706 0,089 -0,177 -1,274 0,204 -0,234 -1,274 0,104 249
-13 0,060 0,317 0,752 -0,052 -0,316 0,753 -0,019 -0,316 0,914 249
-12 -0,031 -0,199 0,842 -0,094 -0,648 0,518 -0,085 -0,648 0,566 249
-11 0,128 0,738 0,461 0,057 0,344 0,731 0,087 0,344 0,603 249
-10 0,183 1,301 0,194 0,126 0,980 0,328 0,149 0,980 0,259 249
-9 -0,227 -1,211 0,227 -0,181 -0,983 0,326 -0,213 -0,983 0,249 249
-8 -0,199 -1,164 0,245 -0,213 -1,384 0,168 -0,204 -1,384 0,197 249
-7 -0,006 -0,043 0,966 0,004 0,034 0,973 -0,015 0,034 0,906 249
-6 -0,106 -0,824 0,411 -0,048 -0,399 0,690 -0,084 -0,399 0,493 249
-5 -0,146 -0,943 0,347 -0,040 -0,280 0,780 -0,099 -0,280 0,497 249
-4 0,269 1,624 0,106 0,173 1,083 0,280 0,213 1,083 0,186 249
-3 -0,066 -0,375 0,708 -0,031 -0,189 0,850 -0,045 -0,189 0,786 249
-2 0,205 1,334 0,183 0,197 1,376 0,170 0,184 1,376 0,204 249
-1 0,185 0,969 0,333 0,092 0,527 0,598 0,154 0,527 0,401 249
0 1,094 3,675 0,000 1,177 4,020 0,000 1,110 4,020 0,000 249
1 0,218 1,263 0,208 0,114 0,666 0,506 0,146 0,666 0,389 249
2 0,080 0,418 0,676 0,079 0,421 0,674 0,047 0,421 0,804 249
3 0,369 2,419 0,016 0,265 1,910 0,057 0,321 1,910 0,028 249
4 -0,217 -1,416 0,158 -0,284 -1,897 0,059 -0,260 -1,897 0,085 249
5 0,124 0,690 0,491 0,099 0,584 0,560 0,101 0,584 0,555 249
6 -0,297 -1,913 0,057 -0,251 -1,642 0,102 -0,285 -1,642 0,063 249
7 0,125 0,621 0,535 0,166 0,874 0,383 0,134 0,874 0,488 249
8 0,039 0,267 0,790 -0,126 -0,999 0,319 -0,033 -0,999 0,813 249
9 -0,045 -0,323 0,747 -0,076 -0,599 0,550 -0,078 -0,599 0,547 249
10 0,122 0,810 0,419 0,084 0,641 0,522 0,073 0,641 0,599 249
11 -0,057 -0,395 0,693 -0,065 -0,465 0,642 -0,078 -0,465 0,577 249
12 -0,059 -0,369 0,713 -0,137 -0,909 0,364 -0,103 -0,909 0,505 249
13 0,112 0,747 0,456 0,109 0,764 0,446 0,118 0,764 0,414 249
14 0,151 1,089 0,277 0,133 0,987 0,325 0,126 0,987 0,348 249
15 -0,012 -0,074 0,941 -0,070 -0,459 0,647 -0,061 -0,459 0,696 249
16 -0,510 -3,674 0,000 -0,479 -3,756 0,000 -0,486 -3,756 0,000 249
17 0,165 1,062 0,289 0,004 0,026 0,980 0,095 0,026 0,525 249
18 0,408 2,643 0,009 0,345 2,305 0,022 0,361 2,305 0,017 249
19 -0,394 -2,573 0,011 -0,426 -2,935 0,004 -0,425 -2,935 0,004 249
20 0,187 1,134 0,258 0,040 0,260 0,795 0,086 0,260 0,578 249

Notera: Tabellen redogör för de enskilda dagarnas genomsnittliga abnorma avkastning.
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I tabell 6 presenteras de kumulativa genomsnittliga abnorma avkastningarna för olika

långa händelsefönster för perioder både före annonseringstidpunkten, efter

annonseringstidpunkten och för dessa perioder kombinerade. I tabellen presenteras även

t-statistikorna för signifikanstesten samt de motsvarande p-värdena för alla de använda

modellerna. Resultaten visar att alla händelsefönster som startar före

annonseringstidpunkten och slutar efteråt uppvisar signifikanta resultat på åtminstone en

10 % signifikansnivå, förutom det längsta fönstret för marknadsmodellen och den

betajusterade marknadsmodellen. Vidare går det att konstatera att de tre kortaste

händelsefönstren runt annonseringstidpunkten är signifikanta på en 1 % signifikansnivå

för alla de använda modellerna. Perioden som startar tre dagar före och slutar tre dagar

efter annonseringstidpunkten uppvisar i två av modellerna den jämförelsevis högsta

kumulativa genomsnittliga abnorma avkastningen med värden väldigt nära 2 %. Den

tredje modellen uppvisar det högsta värdet för fönstret som börjar fem dagar före

annonseringen och slutar fem dagar efter. Ifall resultaten för händelsefönstren för

perioder både före och efter annonseringstidpunkten i tabell 5 kopplas till resultaten för

de genomsnittliga abnorma avkastningarna för de enskilda dagarna, går det att dra

slutsatsen att största delen av den kumulativa genomsnittliga abnorma avkastningen

dock kommer från dagen för annonseringen.

Sett till händelsefönstret för olika tidsperioder före själva annonseringsdagen går det att

konstatera att inga signifikanta värden uppvisades. Det bör dock tilläggas att de

kumulativa genomsnittliga abnorma avkastningarna oftast var positiva. Det var endast

den längsta perioden för marknadsmodellen och den betajusterade marknadsmodellen

som uppvisade negativa värden. De erhållna värdena för de olika långa perioderna hade

vid beaktande av t-statistikorna och p-värdena tendenser att bli högre närmare

annonseringstidpunkten, vilket kunde tänkas indikera på någon form av

informationsläckage före den officiella annonseringstidpunkten, dock var alla värden

som sagt icke-signifikanta, vilket gör att tillförlitliga slutsatser inte kan dras.

Den sista gruppen i tabell 6 utgörs av olika långa händelsefönster med start från dagen

efter annonseringstidpunkten. Två av modellerna visade positivt signifikanta resultat för

händelsefönstret som slutade dag tre efter annonseringen. I enlighet med analysen av

den genomsnittliga abnorma avkastningen under de enskilda dagarna erhölls

överavkastning under perioden från annonseringstidpunkten till och med dag tre
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Tabell 6 Kumulativa genomsnittliga abnorma avkastningar för olika händelsefönster

Marknadsjusterade modellen Marknadsmodellen Marknadsmodellen (justerat beta)

Händelsefönster (%) (t-stat.) (p-vär.) (%) (t-stat.) (p-vär.) (%) (t-stat.) (p-vär.)
Antal

observationer
[-20, 20] 1,908 2,283 0,023 0,548 0,591 0,555 0,858 0,923 0,357 249

[-10, 10] 1,704 2,540 0,012 1,323 1,969 0,050 1,318 1,960 0,051 249

[-5, 5] 2,114 4,156 0,000 1,839 3,635 0,000 1,873 3,709 0,000 249

[-3, 3] 2,085 4,587 0,000 1,891 4,168 0,000 1,917 4,261 0,000 249

[-1, 1] 1,497 4,227 0,000 1,382 3,850 0,000 1,411 3,958 0,000 249

[-20, -1] 0,307 0,480 0,632 -0,149 -0,245 0,806 -0,054 -0,087 0,931 249

[-10, -1] 0,092 0,201 0,841 0,079 0,179 0,858 0,041 0,093 0,926 249

[-5, -1] 0,447 1,179 0,240 0,390 1,084 0,280 0,407 1,119 0,264 249

[-3, -1] 0,324 1,007 0,315 0,257 0,836 0,404 0,293 0,939 0,349 249

[1, 20] 0,508 0,828 0,408 -0,480 -0,754 0,451 -0,199 -0,310 0,757 249

[1, 10] 0,518 1,017 0,310 0,067 0,140 0,888 0,167 0,346 0,730 249

[1, 5] 0,574 1,466 0,144 0,271 0,735 0,463 0,356 0,950 0,343 249

[1, 3] 0,667 2,286 0,023 0,457 1,645 0,101 0,514 1,845 0,066 249

Notera: Tabellen redogör för de kumulativa genomsnittliga abnorma avkastningarna för sammansatta och för olika långa händelseperioder. Värden markerade med fet stil innebär att den
kumulativa genomsnittliga abnorma avkastningen för ifrågavarande period har kunnat konstateras signifikant avvikande från noll på åtminstone en 10 % signifikansnivå.
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för att sedan avta. Detta resonemang stöds även av att händelsefönstret för alla

modellerna från dag ett till dag fem har lägre kumulativ genomsnittlig abnorm

avkastning än fönstret från dag ett till dag tre. Sett till både den kumulativa

genomsnittliga abnorma avkastningen, t-statistikor och p-värden när de olika

händelsefönstren efter annonseringstidpunkten jämförs, går det att konstatera att

resultaten indikerar på högre abnorm avkastning närmare annonseringstidpunkten.

Eftersom det kunde konstateras att den genomsnittliga abnorma avkastningen under

dagen för annonseringen var starkt signifikant för alla använda modeller, presenteras en

uppdelning enligt transaktionens karaktärsdrag i tabell 7 för att om möjligt kunna

erhålla någon form av förklaringar till resultaten. I tabellen har även en liknande

klassificering gjorts för de kumulativa genomsnittliga abnorma avkastningarna för 20-

dagarsperioderna före och efter annonseringstidpunkten. Vidare har grupperna testats

sinsemellan för att kunna avgöra om de karaktärsspecifika avkastningarna signifikant

skiljer sig från varandra. Resultaten från signifikanstesten för två oberoende grupper

presenteras i tabell 8.

I den sjunde tabellens första sektion återfinns de genomsnittliga abnorma

avkastningarna för annonseringsdagen. Alla modellerna indikerar på en högre

avkastning i de fall transaktionsvärdet varit mindre än 55 miljoner USD. När de båda

gruppernas genomsnittliga abnorma avkastning jämförs mot varandra visar

marknadsmodellen på en signifikant skillnad på en 10 % signifikansnivå mellan

grupperna. De övriga modellerna resulterar inte i signifikanta värden, dock ligger p-

värdena från testerna endast runt 15 % vilket ger små indikationer på att skillnader även

kan finnas där. Resultaten i tabell 7 visar även att fusioner eller förvärv som görs över

landsgränsen tenderar att generera lägre genomsnittlig abnorm avkastning under

annonseringsdagen i jämförelse med de som görs inom Finland. Signifikanstesten

mellan grupperna styrker även denna skillnad eftersom alla tre modellerna indikerade på

signifikanta skillnader på en 5 % signifikansnivå.

När målföretaget var publikt erhöll det övertagande bolagets aktieägare ingen

signifikant genomsnittlig abnorm avkastning under dagen för annonseringen. Ifall det

överlåtande bolaget hade en annan status erhöll däremot aktieägarna i det uppköpande

företaget signifikant överavkastning. Noterbart är att grupperna dock inte signifikant

skiljde sig när de testades sinsemellan. Högre genomsnittlig abnorm avkastning erhölls
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Tabell 7 Abnorma avkastningar enligt transaktionens karaktär

                                            Marknadsjusterade modellen            Marknadsmodellen              Marknadsmodellen (just.)

(%) (t-stat.) (p-vär.) (%) (t-stat.) (p-vär.) (%) (t-stat.) (p-vär.)
AAR [t=0]

Hela samplet 1,094 3,675 0,000 1,177 4,020 0,000 1,110 3,740 0,000

Trans. värde8 (  55) 0,687 1,762 0,081 0,689 1,790 0,076 0,680 1,758 0,081
Trans. värde (<55) 1,497 3,342 0,001 1,661 3,791 0,000 1,537 3,428 0,001

Gränsöverskridande 0,631 1,893 0,060 0,604 1,841 0,068 0,608 1,842 0,067
Icke gränsöverskridande 1,937 3,393 0,001 2,225 4,000 0,000 2,029 3,534 0,001

Publikt målföretag 0,251 0,289 0,774 0,363 0,413 0,682 0,321 0,366 0,716
Icke publikt målföretag 1,280 4,150 0,000 1,357 4,523 0,000 1,284 4,193 0,000

Diversifiering 1,551 3,720 0,000 1,690 4,148 0,000 1,586 3,814 0,000
Icke diversifiering 0,353 0,928 0,356 0,346 0,914 0,363 0,340 0,896 0,372

Kontant betalning 0,932 2,577 0,012 0,917 2,525 0,014 0,920 2,538 0,013
Icke kontantbetalning 1,166 2,917 0,004 1,294 3,302 0,001 1,195 3,000 0,003

Sjätte vågen 1,462 4,282 0,000 1,438 4,082 0,000 1,441 4,135 0,000
Icke sjätte vågen 0,792 1,711 0,089 0,964 2,152 0,033 0,840 1,833 0,069

CAAR [-20, -1]

Hela samplet 0,307 0,480 0,632 -0,149 -0,245 0,806 -0,054 -0,087 0,931

Trans. värde (  55) -0,399 -0,497 0,620 -0,561 -0,750 0,455 -0,674 -0,874 0,384
Trans. värde (<55) 1,008 1,015 0,312 0,261 0,274 0,785 0,562 0,582 0,561

Gränsöverskridande -0,243 -0,351 0,726 -0,751 -1,065 0,288 -0,701 -0,989 0,324
Icke gränsöverskridande 1,313 1,016 0,313 0,954 0,850 0,397 1,131 0,967 0,336

Publikt målföretag 1,324 0,876 0,386 0,788 0,503 0,617 0,878 0,552 0,584
Icke publikt målföretag 0,082 0,117 0,907 -0,355 -0,543 0,588 -0,259 -0,387 0,699

Diversifiering 0,058 0,072 0,943 -0,127 -0,167 0,867 -0,049 -0,063 0,95
Icke diversifiering 0,710 0,680 0,498 -0,184 -0,182 0,856 -0,061 -0,059 0,953

Kontant betalning 1,063 1,291 0,201 1,091 1,239 0,219 1,038 1,178 0,242
Icke kontantbetalning -0,032 -0,037 0,970 -0,703 -0,901 0,369 -0,542 -0,675 0,500

Sjätte vågen -0,808 -1,280 0,203 -0,557 -0,814 0,417 -0,741 -1,111 0,269
Icke sjätte vågen 1,218 1,174 0,242 0,185 0,195 0,845 0,508 0,517 0,606

CAAR [+1, +20]

Hela samplet 0,508 0,828 0,408 -0,480 -0,754 0,451 -0,199 -0,31 0,757

Trans. värde (  55) 0,940 1,338 0,183 0,094 0,133 0,895 0,209 0,296 0,768
Trans. värde (<55) 0,079 0,079 0,937 -1,050 -0,994 0,322 -0,604 -0,562 0,575

Gränsöverskridande 0,596 0,746 0,457 -0,450 -0,553 0,581 -0,220 -0,273 0,785
Icke gränsöverskridande 0,346 0,368 0,714 -0,537 -0,524 0,602 -0,160 -0,15 0,881

Publikt målföretag 0,101 0,081 0,936 -1,382 -1,306 0,198 -0,976 -0,917 0,364
Icke publikt målföretag 0,598 0,857 0,393 -0,282 -0,380 0,705 -0,028 -0,037 0,970

Diversifiering 0,666 0,873 0,384 -0,470 -0,577 0,565 0,084 0,103 0,918
Icke diversifiering 0,251 0,243 0,808 -0,498 -0,484 0,630 -0,658 -0,622 0,535

Kontant betalning 1,468 1,195 0,236 0,695 0,536 0,594 0,909 0,701 0,485
Icke kontantbetalning 0,078 0,112 0,911 -1,007 -1,406 0,161 -0,695 -0,955 0,341

Sjätte vågen 0,376 0,522 0,603 0,126 0,176 0,861 0,109 0,154 0,878
Icke sjätte vågen 0,616 0,649 0,518 -0,976 -0,976 0,331 -0,451 -0,444 0,658
Notera: Tabellen presenterar gruppindelad genomsnittlig abnorm avkastning för annonseringstidpunkten samt
kumulativ genomsnittlig abnorm avkastning för en 20-dagarsperiod före och efter.

8 Gruppindelningen för transaktionsvärdet baserar sig på hela datasamplets median vilket gör att den
första gruppen består av de transaktioner där transaktionsvärdet har varit minst 55 miljoner USD.
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Tabell 8 Signifikanstest för två oberoende grupper

                                   Marknadsjusterade modellen       Marknadsmodellen      Marknadsmodellen (justerat beta)

(t-stat.) (p-vär.) (t-stat.) (p-vär.) (t-stat.) (p-vär.) Ant. obs.
AAR [t=0]
Transaktionsvärde -1,364 0,174 -1,668 0,097 -1,448 0,149 249
Gränsöverskridande 1,971 0,051 2,510 0,013 2,147 0,033 249
Publikt målföretag 1,116 0,269 1,069 0,290 1,036 0,305 249
Diversifiering -2,123 0,035 -2,417 0,016 -2,217 0,028 249
Kontantbetalning 0,434 0,665 0,706 0,481 0,512 0,609 249
Sjätte vågen -1,166 0,245 -0,832 0,406 -1,045 0,297 249

CAAR [-20, -1]
Transaktionsvärde -1,101 0,272 -0,679 0,498 -1,001 0,318 249
Gränsöverskridande 1,061 0,291 1,287 0,200 1,340 0,182 249
Publikt målföretag -0,744 0,460 -0,674 0,503 -0,659 0,512 249
Diversifiering 0,493 0,623 -0,045 0,964 -0,009 0,993 249
Kontantbetalning -0,925 0,356 -1,525 0,129 -1,326 0,186 249
Sjätte vågen 1,668 0,097 0,635 0,526 1,052 0,294 249

CAAR [1, 20]
Transaktionsvärde 0,702 0,483 0,899 0,370 0,633 0,528 249
Gränsöverskridande -0,202 0,840 -0,067 0,947 0,045 0,964 249
Publikt målföretag 0,347 0,729 0,851 0,397 0,728 0,468 249
Diversifiering -0,324 0,747 -0,021 0,983 -0,556 0,579 249
Kontantbetalning -0,984 0,327 -1,148 0,253 -1,079 0,283 249
Sjätte vågen 0,201 0,841 -0,896 0,371 -0,452 0,652 249
Notera: Tabellen presenterar t-statistikor och p-värden för signifikanstesten gjorda mellan två olika grupper. T-
statistikorna markerade med fet stil innebär att gruppernas genomsnittliga abnorma avkastningar/kumulativa
genomsnittliga abnorma avkastningar signifikant skiljer sig på åtminstone en 10 % signifikansnivå.

dock av det övertagande bolagets aktieägare ifall fusionen eller förvärvet innebar en

diversifiering av affärsverksamheten. Denna skillnad var statistiskt signifikant på en 5

% nivå oberoende av använd modell. Kontanta medel som betalningsmetod inverkade

inte desto mera på den genomsnittliga abnorma avkastningen under dagen för

annonseringen. I tabell 6 framgår det att kontantbetalning i medeltal genererade lägre

överavkastning, dock är skillnaden i jämförelse med andra betalningsmetoder långt ifrån

signifikant. Som det redan nämndes i den deskriptiva statistiken fanns ingen tillgänglig

information angående betalningsmetoden i över 40 % av transaktionerna, vilket även

gör att resultaten denna variabel ger bör beaktas ytterst varsamt. När det gäller den

genomsnittliga abnorma avkastningen under annonseringsdagen går det slutligen att

konstatera att transaktioner som skedde under tidpunkten för den sjätte fusionsvågen

tenderade att generera högre värden än under övriga tidsperioder. Dock återfanns ingen

signifikant skillnad när grupperna testades sinsemellan.

Eftersom varken månaden före eller månaden efter annonseringsdagen uppvisade

signifikanta kumulativa genomsnittliga abnorma avkastningar kan det inte anses alltför
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relevant att analysera de transaktionsspecifika karaktärsdragen desto mera ingående.

Därmed kommenteras resultaten endast kortfattat.

Den kumulativa genomsnittliga abnorma avkastningen för månaden innan presenteras i

den andra sektionen både i tabell 7 och i tabell 8. Det enda på en 10 % signifikansnivå

påfunna värdet under denna tidsperiod, visade att transaktioner som skedde under den

sjätte fusionsvågen genererade signifikant lägre kumulativ genomsnittlig abnorm

avkastning för det övertagande bolagets aktieägare i jämförelse med företagsköp som

gjordes under andra tidsperioder. Dock är det svårt att dra några relevanta slutsatser på

basen av denna information. För övrigt fanns tendenser till högre kumulativ

genomsnittlig abnorm avkastning under månaden före annonseringstidpunkten ifall det

var fråga om transaktionsvärden under 55 miljoner USD, icke-gränsöverskridande

transaktioner, publika målföretag, icke-diversifiering av affärsverksamheten, kontant

betalning och som sagt att transaktionen skedde under andra perioder än den sjätte

vågen. Dock är de flesta av dessa värden och skillnader långt ifrån signifikanta vilket

gör att deras tillförlitlighet är låg.

När det kommer till den analyserade 20-dagarsperioden efter annonseringsdagen går det

att konstatera att inga signifikanta resultat kunde erhållas, varken för karaktärsdraget i

sig självt, eller som en skillnad mellan grupperna. Tendenser till högre kumulativ

genomsnittlig abnorm avkastning under perioden fanns ifall det var fråga om

transaktionsvärden på minst 55 miljoner USD, gränsöverskridande förvärv, icke-publika

målföretag, diversifiering av affärsverksamheten, kontant betalning samt ifall

annonseringstidpunkten inte inföll under den sjätte vågen. På samma sätt som det

nämndes i föregående stycke är många av dessa resultat långt ifrån signifikanta vilket

innebär låg tillförlitlighet.

Tabell 9 sammanfattar fördelningen mellan positiva och negativa genomsnittliga

abnorma avkastningar under dagen för annonseringen samt kumulativa genomsnittliga

abnorma avkastningar för 20-dagarsperioderna både före och efter

annonseringstidpunkten. Sett till den första sektionen går det att dra slutsatsen att över

60 % av alla värden var positiva för alla de använda modellerna, vilket även är i linje

med de tidigare presenterade resultaten angående annonseringsdagen. Den andra

sektionen som redogör för fördelningen under tidsperioden innan annonseringen visar

att majoriteten av alla värden var negativa för alla de använda modellerna. Noterbart är
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Tabell 9 Fördelning mellan positiva och negativa AAR/CAAR

                            Marknadsjusterade modellen                 Marknadsmodellen            Marknadsmodellen (justerat beta)

Antal Andel Antal Andel Antal Andel
AAR [t=0]
Positiva 153 61,4 % 156 62,7 % 152 61,0 %
Negativa 96 38,6 % 93 37,3 % 97 39,0 %

Totalt 249 100 % 249 100 % 249 100 %

CAAR [-20, -1]
Positiva 120 48,2 % 111 44,6 % 113 45,4 %
Negativa 129 51,8 % 138 55,4 % 136 54,6 %

Totalt 249 100 % 249 100 % 249 100 %

CAAR [1, 20]
Positiva 137 55,0 % 123 49,4 % 127 51,0 %
Negativa 112 45,0 % 126 50,6 % 122 49,0 %

Totalt 249 100 % 249 100 % 249 100 %
Notera: Tabellen redogör för fördelningen mellan positiva och negativa genomsnittliga abnorma avkastningar för
annonseringsdagen samt de kumulativa genomsnittliga abnorma avkastningarna för 20-dagarsperioden både före och
efter annonseringstidpunkten.

att den marknadsjusterade modellen i tabell 6 dock uppvisade ett signifikant positivt

värde för denna tidsperiod sett till den kumulativa genomsnittliga abnorma

avkastningen. Detta indikerar på att det troligtvis förekommit några stora positiva

värden som därmed bidragit till det positiva värdet fastän de positiva värdena var färre

till antalet. Vidare har troligtvis dessa värden justerats när risknivån har beaktats i de två

andra modellerna. Händelsefönstret för perioden efter annonseringsdagen resulterade i

en  majoritet  av  positiva  värden  i  två  av  modellerna  och  en  negativ  majoritet  i

marknadsmodellen. Den marknadsjusterade modellen hade den största andelen med

positiva värden vilket även är i linje med resultatet i tabell 6, där denna modell var den

enda som uppvisade positivt värde för ifrågavarande period.

Figur 6 åskådliggör grafiskt hur den dagliga utvecklingen av den kumulativa

genomsnittliga abnorma avkastningen har sett ut för de tre använda metoderna under

hela det undersökta händelsefönstret. Alla metoderna följer relativt långt samma

mönster, dock skiljer sig de riskjusterade modellerna från den marknadsjusterade

modellen speciellt under den efterföljande perioden. Överlag går det att dra slutsatsen

att den kumulativa genomsnittliga abnorma avkastningen har sjunkit en aning från

händelsefönstrets början fram till ungefär en vecka före annonseringen. Därefter har en

måttlig ökning skett under dagarna före annonseringstidpunkten för att sedan signifikant

generera en överavkastning på över 1 % under dagen för annonseringen. Alla
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modellerna uppvisade liknande tendenser i detta avseende, dock kunde det konstateras

att den marknadsjusterade modellen som inte beaktade det övertagande bolagets

risknivå konstant genererade en högre avkastning. Efter tidpunkten för annonseringen

erhölls en överavkastning under de tre efterföljande dagarna som sedan blev till en

underavkastning under den fjärde dagen efter annonseringen i enlighet med resultaten

som presenterades i tabell 4. Under den resterande delen av händelsefönstret uppvisade

de riskjusterade modellerna skillnader i förhållande till den marknadsjusterade

modellen. När det övertagande bolagets risknivå inte beaktades skedde ingen egentlig

korrektion av den positiva abnorma avkastningen som uppkom under

annonseringsdagen samt de tre efterföljande dagarna. Därmed var överavkastningen i

princip inbakad i aktiekursen ännu en månad efter annonseringen. När sedan

avkastningen riskjusterades i någon form fanns tendenser till en kontinuerlig

priskorrektion under den efterföljande månaden.

Figur 6 Kumulativ genomsnittlig abnorm avkastning runt annonseringstidpunkten.
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7.2 Regressionsanalyserna
I tabell 10 presenteras resultaten från de regressioner som utförts med den abnorma

avkastningen för annonseringsdagen samt de kumulativa abnorma avkastningarna för

månaden före och efter annonseringstidpunkten som beroende variabler.

Genom att analysera den första sektionen av tabellen går det att konkludera att det finns

ett antal signifikanta förklarande variabler till de abnorma avkastningarna för

annonseringsdagen. Koefficienten för transaktionsvärdet är negativ, vilket innebär att ett

högre transaktionsvärde indikerar på att generera en lägre abnorm avkastning. Variabeln

kan även konstateras signifikant på en 5 % signifikansnivå för alla de använda

modellerna. Resultatet är även i linje med analysen som gjordes i tabell 7, där två

grupper uppdelade utgående från hela samplets median testades sinsemellan och

uppvisade signifikant skillnad för marknadsmodellen på en 10 % signifikansnivå.

Därmed finns det enligt båda metoderna belägg för att ett lägre transaktionsvärde bidrog

till en högre abnorm avkastning under dagen för annonseringen.

Regressionsmodellerna visade även att gränsöverskridande transaktioner ledde till lägre

abnorma avkastningar under annonseringsdagen. Medianvärdet från de tre modellernas

koefficienter var -1,334 och alla modellerna var signifikanta på en 5 % signifikansnivå.

Resultaten är även konsekventa med de som presenterades tidigare när grupperna för

gränsöverskridande transaktioner och icke-gränsöverskridande transaktioner jämfördes.

De kunde då konstateras signifikant olika på en 5 % signifikansnivå för två av

modellerna och på en 10 % nivå för den tredje modellen. Därmed finns det relativt

starka bevis för att en transaktion som skedde mellan två finländska bolag genererade

högre abnorm avkastning under annonseringsdagen jämfört med om det överlåtande

bolaget var lokaliserat utomlands.

Ifall transaktionen innebar att en diversifiering av det övertagande bolagets

affärsverksamhet skedde, erhölls enligt regressionsanalysen en högre abnorm

avkastning under annonseringsdagen. Alla modellerna uppvisade koefficienter som var

signifikanta på en 5 % signifikansnivå och den betajusterade marknadsmodellen

genererade ett medianvärde på 1,287. Lika signifikanta resultat erhölls även när de två

grupperna jämfördes sinsemellan, vilket gör att variabeln definitivt kan anses utgöra en

förklaring till den abnorma avkastningen under tidpunkten för annonseringen.
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Ifall målföretaget var publikt tenderade det till att generera lägre abnorma avkastningar,

vilket även var fallet när signifikanstesten gjordes för två oberoende grupper. Dock

uppvisade varken regressionen eller de tidigare testen signifikanta resultat, vilket gör att

det är svårt att dra några slutsatser om utfallen.

Tabell 10 Regressioner

                                     Marknadsjusterade modellen             Marknadsmodellen            Marknadsmodellen (just. beta)

(koef,) (t-stat.) (p-vär.) (koef,) (t-stat.) (p-vär.) (koef,) (t-stat.) (p-vär.)
AR [t=0]
Intercept 1,258 1,802 0,073 1,584 2,327 0,021 1,358 1,956 0,052
Transaktionsvärde -0,001 -2,120 0,035 -0,001 -2,315 0,021 -0,001 -2,205 0,028
Gränsöverskr. -1,217 -1,967 0,050 -1,534 -2,542 0,012 -1,334 -2,166 0,031
Diversifiering 1,240 2,052 0,041 1,392 2,362 0,019 1,287 2,140 0,033
Publikt målföretag -0,826 -1,036 0,301 -0,778 -1,002 0,318 -0,750 -0,947 0,345
Kontantbetalning 0,265 0,403 0,688 0,182 0,283 0,777 0,235 0,359 0,720
Sjätte vågen 0,317 0,532 0,596 0,094 0,161 0,872 0,240 0,405 0,686

Antal obs. 249 249 249
R² 0,063 0,079 0,067
Justerad R² 0,039 0,056 0,044
F-värde (p-värde) 2,694 0,015 3,455 0,003 2,902 0,009

CAAR [-20, -1]
Intercept 2,472 1,617 0,107 0,879 0,607 0,545 1,407 0,952 0,342
Transaktionsvärde -0,001 -1,185 0,237 -0,001 -0,831 0,407 -0,001 -1,039 0,300
Gränsöverskr. -1,723 -1,271 0,205 -1,949 -1,517 0,131 -2,062 -1,573 0,117
Diversifiering -0,582 -0,440 0,661 0,159 0,127 0,899 0,115 0,090 0,929
Publikt målföretag 1,084 0,622 0,535 0,748 0,452 0,652 0,799 0,474 0,636
Kontantbetalning 1,356 0,942 0,347 2,077 1,520 0,130 1,919 1,377 0,170
Sjätte vågen -2,308 -1,768 0,078 -1,033 -0,834 0,405 -1,576 -1,248 0,213

Antal obs. 249 249 249
R² 0,028 0,023 0,026
Justerad R² 0,003 -0,001 0,002
F-värde (p-värde) 1,145 0,337 0,943 0,465 1,075 0,378

CAAR [1, 20]
Intercept 0,045 0,030 0,976 -1,206 -0,786 0,432 -0,989 -0,638 0,524
Transaktionsvärde 0,000 -0,198 0,843 0,000 -0,344 0,731 0,000 -0,368 0,713
Gränsöverskr. 0,042 0,032 0,974 -0,053 -0,039 0,969 -0,249 -0,181 0,856
Diversifiering 0,546 0,426 0,671 0,159 0,120 0,905 0,891 0,664 0,507
Publikt målföretag -0,979 -0,579 0,563 -1,448 -0,828 0,409 -1,408 -0,797 0,426
Kontantbetalning 1,641 1,176 0,241 1,999 1,383 0,168 1,986 1,361 0,175
Sjätte vågen -0,420 -0,331 0,741 0,852 0,650 0,516 0,277 0,210 0,834

Antal obs. 249 249 249
R² 0,007 0,013 0,011
Justerad R² -0,018 -0,012 -0,013
F-värde (p-värde) 0,284 0,944 0,514 0,798 0,458 0,839
Notera: Tabellen presenterar koefficienterna, t-statistikorna och p-värdena för de oberoende variablerna i
regressionerna. Beroende variabel utgörs av den abnorma avkastningen för annonseringsdagen samt de kumulativa
abnorma avkastningarna för 20-dagarsperioder både före och efter annonseringstidpunkten. Slutligen presenteras
även determinationskoefficienterna samt resultat från test av hela modellernas signifikans i form av F-värden och p-
värden. Värden markerade med fet stil innebär att variabeln är signifikant på åtminstone en 10 % signifikansnivå.
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Regressionen uppvisade svagt positiva värden för både kontantbetalning och för en

annonseringstidpunkt som inföll under den sjätte vågen. Dock var p-värdena för dessa

variabler väldigt höga, vilket innebär att koefficienterna är långt ifrån signifikanta och

kommer därmed inte att kommenteras ytterligare.

På samma sätt som när grupperna analyserades för 20-dagarsperioderna före och efter

annonseringsdagen uppvisade regressionsanalyserna inte egentligen några signifikanta

förklaringar till de kumulativa abnorma avkastningarna. Det enda som bör nämnas är att

transaktionerna som skedde under den sjätte vågen tenderade att generera lägre

kumulativ abnorm avkastning under månaden före annonseringen. Denna konklusion

kunde även göras i den tidigare analysen av grupperna, dock är det som sagt svårt att ge

några förklaringar till denna signifikanta variabel. Under månaden före annonseringen

fanns det icke-signifikanta indikationer på att ett högre transaktionsvärde ledde till lägre

kumulativ abnorm avkastning. Samma antydningar hade gränsöverskridande

transaktioner och diversifiering av affärsverksamheten. Möjlig positiv inverkan kunde å

andra sidan publika målföretag och kontantbetalning ha på den kumulativa abnorma

avkastningen. Flera av dessa är dock långt ifrån signifikanta, vilket gör att deras

relevans för undersökningen är väldigt låg.

Sett till månaden efter annonseringen fanns det icke-signifikanta indikationer på att ett

högre transaktionsvärde, gränsöverskridande transaktioner, diversifiering av

affärsverksamheten och kontantbetalning kunde bidra till en högre kumulativ abnorm

avkastning. Publika målföretag samt transaktioner under sjätte vågen tenderade däremot

att inverka negativt på den kumulativa abnorma avkastningen.

I tabell 11 presenteras regressionsanalyser gjorda där transaktionens premium även

inkluderats som en oberoende variabel. Eftersom alla transaktioner där ett premium

existerat krävt att målföretaget är publikt, har denna oberoende variabel exkluderats från

regressionerna. Det fanns totalt 45 publika målföretag i datasamplet, dock saknades

information om transaktionens premium i 13 av fallen, vilket gör att regressionerna

utfördes på 32 fall. Analysen gjordes endast för den abnorma avkastningen under

annonseringsdagen, eftersom perioderna före och efter i den tidigare analysen inte

egentligen uppvisade några signifikanta resultat.
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Tabell 11 Regressioner med premium

                                       Marknadsjusterade modellen             Marknadsmodellen          Marknadsmodellen (just. beta)

(koef.) (t-stat.) (p-vär.) (koef.) (t-stat.) (p-vär.) (koef.) (t-stat.) (p-vär.)
AR [t=0]
Intercept -0,008 -0,003 0,997 0,636 0,238 0,814 0,409 0,153 0,880
Transaktionsvärde -0,001 -1,814 0,082 -0,001 -1,806 0,083 -0,001 -1,805 0,083
Gränsöverskridande 1,391 0,563 0,578 1,428 0,571 0,573 1,446 0,579 0,568
Diversifiering -0,396 -0,162 0,873 -0,752 -0,303 0,764 -0,614 -0,248 0,806
Kontantbetalning -0,195 -0,085 0,933 -0,590 -0,253 0,802 -0,502 -0,215 0,831
Sjätte vågen 2,160 0,949 0,352 2,134 0,926 0,926 2,156 0,936 0,358
Premium -0,033 -1,132 0,269 -0,033 -1,113 0,276 -0,033 -1,121 0,273

Observationer 32 32 32
R² 0,190 0,189 0,189
Justerad R² -0,004 -0,006 -0,006
F-värde (p-värde) 0,979 (0,460) 0,968 (0,467) 0,968 (0,467)

Premiekoefficienterna för de använda modellerna antog alla värdet -0,033. Likväl

innebär p-värden på dryga 25 % att det inte är fråga om några signifikanta resultat. De

negativa koefficienterna indikerar ändå i någon mån på att ett högre premium bidrar till

en lägre abnorm avkastning för det övertagande företagets aktieägare under dagen för

annonseringen, vilket i sig kan anses vara relevant och i enighet med teorin. Noterbart

angående regressionen presenterad i tabell 11 är att variabeln för transaktionsvärdet

även är signifikant på en 10 % nivå när det är fråga om ett uppköp av ett publikt

målföretag. Resten av variablerna i tabell 11 är långt ifrån signifikanta och kommer inte

att kommenteras vidare.

7.3 Sammanfattning och vidareutveckling av de viktigaste resultaten
Efter att ha analyserat det använda datamaterialet både med hjälp av en händelsestudie

och av regressionsanalyser går det att konstatera att det är några resultat som är av

speciellt stor relevans vid beaktande av signifikansnivå och robusthet. Det första är att

det övertagande bolagets aktieägare erhöll en starkt signifikant genomsnittlig abnorm

avkastning på över 1 % under dagen för en annonsering om en fusion eller ett förvärv.

Resultatet kan konstateras vara robust för val av modell för den förväntade

avkastningen, eftersom alla de använda metoderna bidrog till signifikanta värden på en

1 % signifikansnivå. Vidare fanns det två förklarande variabler för de genomsnittliga

abnorma avkastningarna under annonseringsdagen som kan anses vara robusta både för

val av modell för den förväntade avkastningen och för val av undersökningsmetod.

Variablerna icke-gränsöverskridande och diversifiering av affärsverksamheten kunde

konstateras signifikanta på en 5 % nivå både via ett test för två oberoende grupper samt

när variablerna användes som oberoende variabler i regressionsanalyserna. Slutligen
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fanns det även relativt starka indikationer på att mindre förvärv, d.v.s. lägre

transaktionsvärde, bidrog till en högre abnorm avkastning under annonseringsdagen.

Variabeln var signifikant på en 5 % nivå för alla modellerna i regressionsanalysen, dock

var det bara en av modellerna som uppvisade signifikanta resultat på en 10 %

signifikansnivå, när två oberoende grupper testades för skillnader. Det bör dock

poängteras att gruppindelningen gjordes utgående från hela datasamplets median för

transaktionsvärdet, vilket gör att testen för de oberoende grupperna inte helt hade

samma syfte som regressionsanalyserna.

I tabell 12 presenteras de genomsnittliga abnorma avkastningarna under

annonseringsdagen för de transaktioner som inkluderade de signifikanta variablerna.

Transaktionsvärdet utelämnades i den ena analysen eftersom variabeln inte kunde

konstateras robust signifikanta på samma sätt som för de båda andra variablerna.

Som avslutning på detta underkapitel och som sammanfattning av de viktigaste

resultaten i den empiriska undersökningen går det att konstatera att en aktieägare i ett

publikt finländskt övertagande bolag som genomförde en fusion eller ett förvärv under

det första decenniet av 2000-talet där det överlåtande bolaget även var finländskt,

företagsköpet innebar en diversifiering av affärsverksamheten och transaktionsvärdet

var under 55 miljoner USD, skulle ha erhållit en starkt signifikant abnorm avkastning på

nästan 3,5 % under dagen för annonseringen. Resultatet baserar sig på en frekvent

använd riskjusterad modell för den förväntade avkastningen, marknadsmodellen, som

även största delen av den tidigare forskningen inom ämnet baserat sig på.

Tabell 12 Genomsnittliga abnorma avkastningar för signifikanta variabler

Marknadsjusterade modellen (%) (t-stat.) (p-vär.) (Ant. obs)
Diversifiering & Icke gränsöverskridande 2,510 2,820 0,007 53
Diversifiering & Icke gränsöverskridande & Transaktionsvärde < 55 milj. USD 2,819 2,064 0,048 29

Marknadsmodellen
Diversifiering & Icke gränsöverskridande 2,842 3,292 0,002 53
Diversifiering & Icke gränsöverskridande & Transaktionsvärde < 55 milj. USD 3,498 2,726 0,011 29

Marknadsmodellen (justerat beta)
Diversifiering & Icke gränsöverskridande 2,571 2,862 0,006 53
Diversifiering & Icke gränsöverskridande & Transaktionsvärde < 55 milj. USD 2,980 2,172 0,038 29
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7.4 Modelldiagnostik
För att resultaten skall vara trovärdiga bör de använda modellerna vara tillförlitliga och

robusta. En av de kritiska delarna av händelsestudien är att estimera den förväntade

avkastningen för ett bolag på ett relevant sätt. Eftersom det inte är helt uppenbart hur

detta bör göras användes tre olika modeller genom hela den empiriska delen, för att

därmed undvika att resultaten är beroende av uträkningen av den förväntade

avkastningen. När de olika aspekterna av transaktionen analyserades gjordes detta med

hjälp av både regressionsanalyser och test mellan grupper, för att därmed också erhålla

robusta resultat för val av undersökningsmetod.

Regressionsanalyserna som utfördes testades för heteroskedasticitet och korrigerades

vid behov enligt tillvägagångssättet som presenterades i kapitel fem. Därmed borde inga

felaktiga slutsatser ha dragits på basen av missvisande t-statistikor och p-värden.

Modellerna verkar inte heller lida av multikollinaritet, eftersom korrelationen mellan de

oberoende variablerna i regressionsanalyserna som presenteras i bilaga två i de flesta

fall inte överstiger +/- 0,25. Den enda högre korrelationen som tabellen uppvisar är

mellan variabeln publikt målföretag och premium, vilket är självklart eftersom ett

överlåtande bolag bör vara publikt för att ett premium skall kunna observeras. Den

relativt höga positiva korrelationen snedvrider inte resultaten eftersom variabeln publikt

målföretag utelämnades i de regressioner där premiet användes.

 7.5 Resultat i jämförelse med tidigare forskning
Ifall undersökningen jämförs med de tidigare studierna som presenterades i kapitel tre

går det att konstatera att syftet i de flesta fall relativt långt stämt överrens. Det bör dock

poängteras  att  val  av  händelsefönster  ofta  skilt  sig  samt  att  studierna  i  nästan  alla  fall

gjorts på andra marknader än den finländska. I en stor del av den tidigare forskningen

verkar det som att händelsefönstrens längd bestämts på förhand. Därmed skiljer sig

denna avhandling på den punkten eftersom de enskilda dagarna till en början

analyserades för att sedan sammanställa relevanta fönster utgående från dessa resultat.

Det går dock att dra slutsatsen att de viktigaste resultaten bland annat är i linje med de

som uppvisades i studien av Martynova och Renneboog (2006) när den europeiska

marknaden undersöktes och författarna fann signifikant överavkastning på 0,5 % för

annonseringsdagen för det övertagande bolagets aktieägare. I studien framkom det även

att de finländska övertagande företagen genererade en abnorm avkastning på 2,5 % för
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annonseringstidpunkten under tidsperioden 1993  2001. Motsvarande resultat i denna

avhandling låg som sagt på drygt 1 %. I samma studie låg den kumulativa abnorma

avkastningen under en 11-dagars period på 0,7 % för hela datasamplet respektive 2,2 %

för de finländska företagen. I denna avhandling uppvisade motsvarande händelsefönster

avkastningar på 1,3 %  1,7 % beroende på val av modell. Nämnda undersökning är

egentligen den enda där någon form av specifik uppdelning för finländska bolag gjorts.

En av de studier som på samma sätt som i denna avhandlig analyserade de enskilda

dagarna runt annonseringstidpunkten gjordes av Mushidzhi och Ward (2004) på den

Sydafrikanska marknaden, dock fann de inga signifikanta enskilda dagar, vilket därmed

avviker från resultaten i denna avhandling. Goergen och Reneboog (2003) studerade

den europeiska marknaden och korttidseffekten vid annonseringar om företagsköp.

Författarna fann signifikant kumulativ abnorm avkastning på 0,7 % för

tredagarsperioden runt annonseringstidpunkten. Ifall resultaten i denna avhandling

kopplas till dessa, går det att dra slutsatsen att den kumulativa abnorma avkastningen

för samma händelsefönster var runt 1,4 % beroende på val av modell. Resultaten är

därmed också i linje med Martynova och Renneboog (2006) i och med att den

finländska marknaden tenderar att generera högre överavkastning än den europeiska

marknaden som helhet när även dagen före och dagen efter annonseringen inkluderas.

Sett till resultaten av de förklarande variablerna går det att konstatera att en

diversifiering av affärsverksamheten som i denna avhandlings undersökning inverkade

positivt på den abnorma avkastningen under annonseringsdagen inte är i linje med

Martynova och Renneboog (2006) där motsatt effekt påvisades. Goergen och

Renneboog (2003) kom fram till att företagsköp som gjordes inom Storbritannien

tenderade till att generera högre abnorm avkastning än när det överlåtande företaget var

lokaliserat utomlands. Den signifikanta variabeln icke-gränsöverskridande transaktioner

i denna studie är därmed i linje med Goergen och Renneboog (2003), dock bör det

beaktas att de använde sig av en 3-dagars period runt annonseringsdagen samt att det är

fråga om olika länder. Martynova och Renneboog (2006) kom dock fram till att

gränsöverskridande förvärv tenderade att generera högre avkastning överlag vilket

därmed inte är i linje med resultaten i denna avhandling.

Överlag är det dock svårt att dra några relevanta jämförelser med andra studier när det

kommer till övriga förklarande variabler. Detta på grund av att signifikanta variabler
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endast uppvisades för annonseringsdagen i denna studie och att de i tidigare studier ofta

presenterats för andra händelsefönster.

På basen av jämförbara studier tenderar dock den abnorma avkastningen under kort tid

runt annonseringsdagen att generera aningen högre värden i Finland i jämförelse med

andra marknader, när det kommer till avkastningen för det övertagande bolagets

aktieägare vid företagsköp. Denna slutsats stöds framför allt av Martynova och

Renneboog (2006) där det kunde konstateras att de finländska övertagande företagen

erhöll den högsta abnorma avkastningen runt annonseringstidpunkten när den

europeiska marknaden indelades i landspecifika grupper. Det bör dock beaktas att

undersökningsperioden inte har sammanfallit, vilket även kan göra att det är ett

tidsberoende resultat.
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8 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER
Primärsyftet med denna magisteravhandling var att undersöka ifall fusioner och förvärv

har genererat abnorm avkastning till det övertagande bolagets aktieägare under perioden

2000  2009. Till kriterierna hörde att det övertagande bolaget skulle vara noterat på

Helsingforsbörsen och att detta bolag skulle inneha åtminstone 51 % av aktierna i

målföretaget efter förvärvet, samt att transaktionsvärdet skulle överstiga 10 miljoner

USD. Det sekundära syftet var att undersöka ifall det fanns aspekter av transaktionen

eller det överlåtande bolaget som på något sett kunde förklara de eventuellt erhållna

abnorma avkastningarna för det övertagande bolaget.

Aktiebolagets primärfunktion är att generera vinst till de som investerat kapital i

bolaget. Därmed borde en fusion eller ett förvärv leda till en värdeökning för

aktieägarna för att transaktionen skall kunna anses vara motiverad. Det finns en hel del

tidigare forskning inom ämnet, dock går det att konstatera att resultaten har varit relativt

varierande. Ur det övertagande företagets perspektiv verkar majoriteten av resultaten ge

någon form av indikationer om att en sammanslagning överlag åtminstone inte förstör

värde. Dock finns det som sagt även forskning som tyder på det motsatta. Det bör även

tilläggas att de undersökta händelseperioderna i de tidigare studierna ofta varierar

kraftigt, samt att de flesta studier är gjorda över den amerikanska marknaden. Därmed

kan det anses vara relevant att undersöka eventuellt värdeskapande vid fusioner och

förvärv även på den relativt outforskade finländska marknaden.

Metoden som användes i denna avhandling baserar sig långt på den

händelsestudiemetodik som introducerades av Fama et al. (1969) och som blivit

frekvent använd inom den tidigare forskningen inom ämnet. Grundtanken utgår ifrån att

det undersökta företagets avkastning jämförs med den förväntade avkastningen för

motsvarande tidsperiod. Skillnaden definieras sedan som den abnorma eller onormala

avkastningen. En kritisk parameter och möjlig felkälla i denna typ av undersökningar

har att göra med hur den förväntade avkastningen för ett företag definieras och räknas

ut. I denna avhandling har därför tre olika metoder använts för att därmed kunna dra

slutsatser baserade på robusta resultat vid beaktande av val av modell. För att uppfylla

avhandlingens primär- och sekundärsyfte har de erhållna värdena analyserats på olika

sätt, bland annat summerats för olika tidsperioder, indelats enligt transaktionsspecifika

aspekter och använts som beroende variabler i olika regressionsmodeller.
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Efter att ha analyserat hela händelsefönstret för transaktionen som bestod av en månad

före samt en månad efter annonseringstidpunkten, samt delat in resultaten i en rad

kortare perioder, går det att konstatera att det viktigaste resultatet var att det övertagande

bolagets aktieägare erhöll en starkt signifikant överavkastning på över 1 % under dagen

för annonseringen om fusionen eller förvärvet. Resultatet är robust för val av modell för

den förväntade avkastningen. Sett till den kumulativa abnorma avkastningen fanns det

tendenser till att signifikant överavkastning även kunde erhållas under de tre

efterföljande dagarna efter annonseringen, dock inte på samma signifikansnivå som

under annonseringsdagen. Resterande perioder, antingen före eller efter annonseringen,

uppvisade inga tecken på signifikanta kumulativa abnorma avkastningar.

Överavkastningen under dagen för annonseringen överensstämmer delvis med de

resultat Martynova och Renneboog (2006) uppvisade i en sällsynt studie över den

finländska marknaden.

Resultaten visade även att variablerna gränsöverskridande transaktioner, diversifiering

av affärsverksamheten samt transaktionsvärdets storlek signifikant inverkade på den

abnorma avkastningen under annonseringsdagen. De två förstnämnda var signifikanta

oberoende av modellval för den förväntade avkastningen och oberoende av ifall

regressionsanalyserna eller testen för två oberoende grupper användes. Resultaten

visade att en gränsöverskridande transaktion bidrog till en lägre abnorm avkastning

under annonseringsdagen jämfört med en transaktion som skedde inom Finlands

gränser. En möjlig förklaring till detta resultat kunde möjligtvis vara det som nämndes

tidigare om att förvärv över landsgränsen kan medföra högre kostnader i och med

länders avvikande lagstiftning som kan leda till ökad byråkrati. En diversifiering av

affärsverksamheten bidrog på motsvarande sätt till en högre abnorm avkastning under

annonseringsdagen jämfört med ifall transaktionen skedde mellan två företag i samma

sektor. Detta resultat kan till viss del verka motstridande i och med de synergieffekter

som borde kunna uppstå ifall företag i samma bransch slås ihop. Dock kan det även

tänkas att diversifieringen kunde bidra till en riskreducering vilket slutligen kunde bidra

till en lägre kapitalkostnad, vilket därmed är en värdeskapande effekt av förvärvet.

Transaktionsvärdet påvisade signifikanta resultat i regressionsanalysen, dock var det

bara en av modellerna som uppvisade svagt signifikanta resultat när variabeln indelades

i två grupper utgående från hela datasamplets median. Resultaten indikerade på att ett

lägre transaktionsvärde bidrog till en högre abnorm avkastning under
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annonseringsdagen. Varken signifikanstesten för två oberoende grupper eller

regressionsanalyserna uppvisade egentligen några signifikanta förklarande variabler för

20-dagarsfönstren före och efter annonseringstidpunkten.

Eftersom hela den nordiska marknaden är relativt outforskad inom detta område kunde

det vara av intresse att även inkludera de övriga nordiska länderna för att undersöka om

de till lagstiftningen relativt homogena marknaderna uppför sig på samma sätt när det

kommer till fusioner och förvärv. I och med att denna avhandling endast utgått från det

övertagande bolagets perspektiv, kunde det även vara av intresse att inkludera de

överlåtande bolagen, för att se huruvida den abnorma avkastningen runt

annonseringstidpunkten för dessa är i linje med de resultat som uppvisats på andra

marknader eller inte. Vidare kunde det vara intressant att undersöka ifall den abnorma

avkastningen för det övertagande bolaget korrelerar med den abnorma avkastningen för

det överlåtande bolaget. Eftersom gränsöverskridande transaktioner tenderade att

generera lägre abnorm avkastning under annonseringsdagen kunde en mera specifik

regionindelning även vara av intresse för framtida forskning. Dock är tillgången på

tillräckligt stort antal observationer en begränsande faktor när det kommer till att dela in

befintligt materialet mera specifikt.

Slutligen går det att konstatera att resultaten i denna avhandling för företagsköp av

finländska bolag inte nämnvärt skiljer sig från den generaliserade slutsatsen av de

tidigare studierna, som visade att det övertagande bolagets aktieägare ofta åtminstone

inte förlorar på transaktionen. Fastän de längre händelsefönstren inte egentligen

uppvisade några signifikanta resultat, anser skribenten att resultaten dock kan anses vara

aningen mera positiva än slutsatsen av de tidigare studierna i och med de starkt

signifikanta resultaten för annonseringsdagen. Resultaten avspeglar även situation i

studien av Martynova och Renneboog (2006) där de finländska övertagande bolagen

hade den högsta överavkastningen under annonseringsdagen sett ur ett europeiskt

perspektiv. En aktieägare till ett övertagande bolag, som gjorde en transaktion vari

ingick de värdeskapande variablerna diversifiering av affärsverksamheten, icke-

gränsöverskridande transaktion samt ett transaktionsvärde under 10 miljoner USD,

skulle oberoende av utvärderingsmetod erhållit en abnorm avkastning på runt 3 % under

dagen för annonseringen.
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Bilaga 1 Sammanställning av transaktionerna

Annonsering Övertagande Överlåtande Hemland Status Värde Betalning Premium

6.1.2000 Metso Oyj Beloit Corp USA Dotterbolag 172,23 *

17.1.2000 Lassila &
Tikanoja Oyj

WM
Ympäristöpalvel
ut Oy

Finland Dotterbolag 97,88 *

25.1.2000 Helsingin
Puhelin Oy

Datatie Finland Dotterbolag 36,39 *

27.1.2000 Fortum Oyj Stora Enso Oyj
(Power Assets)

Finland Dotterbolag 1 860,79 *

1.2.2000 Nokia Oyj Network
Alchemy

USA Privat 335,00 Hybrid

8.2.2000 TJ Group Oyj Network
Banking Systems
Oy

Finland Dotterbolag 22,21 Aktier

16.2.2000 Talentum Oyj Kauppakaari Oy Finland Publikt 86,66 Aktier

16.2.2000 Metra Corp Wärtsilä NSD Finland Konsortium 98,03 Kontanter

22.2.2000 Stora Enso Oyj Consolidated
Papers Inc

USA Publikt 4 940,05 Hybrid 69,23 %

8.3.2000 Helsingin
Puhelin Oy

Radiolinja Finland Dotterbolag 250,82 *

14.3.2000 Sponda Oyj Castrum Oy Finland Publikt 28,06 *

29.3.2000 Stonesoft Oyj Embe Systems
Oy

Finland Privat 16,97 Hybrid

3.4.2000 F-Secure Oyj Modera Point Oy Finland Privat 10,15 Aktier

6.4.2000 Helsingin
Puhelin Oy

Radiolinja Finland Dotterbolag 204,12 Aktier

18.4.2000 Sonera Oyj Across Wireless
AB

Sverige Privat 839,7 Aktier

3.5.2000 Vakuutusosake
yhtiö Sampo

Henki-Sampo Finland Privat 34,62 Kontanter

12.5.2000 Partek AB Oy Kalmar
Industries AB

Sverige Publikt 74,19 Kontanter 41,57 %

15.5.2000 TietoEnator
Oyj

Entra Data AB Sverige Publikt 264,46 Aktier 18,19 %

16.5.2000 Partek AB Oy Kalmar
Industries AB

Sverige Publikt 11,85 Kontanter 41,57 %

22.5.2000 TietoEnator
Oyj

Oy Visual
Systems Ltd

Finland Privat 40,75 Aktier

31.5.2000 Metsä-Serla
Oyj

MoDo Paper AB Sverige Konsortium 2 132,87 Hybrid

2.6.2000 Rapala
Normark Corp

VMC Peche SA Frankrike Dotterbolag 27,54 Aktier

5.6.2000 Partek AB Oy Timbco
Hydraulics Inc

USA Privat 50,00 *

7.6.2000 Kemira Oyj Neste Chemicals
Suomi Oy

Finland Dotterbolag 32,43 *

9.6.2000 Partek AB Oy Zeteco AB Sverige Publikt 28,49 Aktier

14.6.2000 Sponda Oyj Tamro Oy Finland Dotterbolag 10,15 *

19.6.2000 Metsä-Serla
Oyj

Cofinec NV Ungern Publikt 41,43 *

20.6.2000 Proha Oyj Artemis
Managemnt
Systems

USA Privat 50,00 Aktier

21.6.2000 Metso Oyj Svedala Industri
AB

Sverige Publikt 1 030,34 Kontanter 54,17 %

27.6.2000 Sonera Oyj ID2 Sverige Privat 249,59 Aktier



69

4.7.2000 Saunalahti Oy NIC Tietoverkot
Oy

Finland Privat 15,63 Hybrid

8.8.2000 Nokia Oyj DiscoveryCom USA Privat 220,00 Aktier

23.8.2000 UPM-
Kymmene Oyj

Asia Pacific
Forest Products
(Changshu Paper
Mill)

Kina Dotterbolag 525,00 Kontanter

24.8.2000 Metsä-Serla
Oyj

Zanders
Feinpapiere AG

Tyskland Dotterbolag 124,01 Kontanter

29.8.2000 UPM-
Kymmene Oyj

Repap
Enterprises Inc

Kanada Publikt 100,08 Kontanter

20.9.2000 Vakuutusosake
yhtiö Sampo

Powszechne
Towarzystwo
Emerytalne
Norwich Union

Polen Dotterbolag 160,72 *

20.9.2000 Vakuutusosake
yhtiö Sampo

Norwich Union
Towarzystwo
Ubezpieczen Na
Zycie

Polen Dotterbolag 40,88 *

2.10.2000 Huhtamäki
Van Leer Oy

Packaging
Resources Inc

USA Privat 165,00 Kontanter

2.10.2000 Lemminkäinen
Oyj

Sähkö-Vihanto
Oy

Finland Privat 32,51 *

5.10.2000 Outokumpu
Oyj

Norzink A/S Norge Konsortium 190,00 *

20.10.2000 Nokia Oyj NG Industrial
Ltda

Brasilien Konsortium 415,00 *

23.10.2000 Huhtamäki
Van Leer Oy

Graphic
Packaging Corp
(Flexible
Packaging
Factory)

USA Dotterbolag 35,00 *

27.10.2000 YIT-Yhtymä
Oy

Calor AB Sverige Privat 53,81 Hybrid

29.11.2000 Sanoma Oyj Infosto Oy Finland Privat 23,76 *

30.11.2000 Aldata
Solution Oyj

OI Synform SA Frankrike Dotterbolag 63,88 Aktier

7.12.2000 Nokia Oyj Ramp Networks
Inc

USA Publikt 132,14 Kontanter 16,72 %

21.12.2000 UPM-
Kymmene Oyj

Rexam Release
Ltd

Storbritann
ien

Dotterbolag 122,7 *

21.12.2000 Vakuutusosake
yhtiö Sampo

Lithuanian
Development
Bank

Litauen Privat 10,04 *

28.12.2000 Vakuutusosake
yhtiö Sampo

Development
Bank

Litauen Statligt 10,08 *

4.1.2001 KONE Oyj Bolton Brady Ltd Storbritann
ien

Privat 29,28 *

11.1.2001 Sanitec Corp Caradon
Bathrooms

Storbritann
ien

Dotterbolag 121,97 Kontanter

6.2.2001 Lemminkäinen
Oyj

Icopal A/S
(Asphalt and
Minerla
Aggregate
Business)

Danmark Dotterbolag 53,94 *

16.2.2001 Elisa
Communicatio
ns Oyj

Riihimäen
Puhelin Oy

Finland Privat 37,19 Aktier

21.3.2001 Elisa
Communicatio
ns Oyj

Soon
Communications
Oyj

Finland Publikt 183,09 Aktier 65,96 %

4.4.2001 Sampo-Leonia
Insurance
Company Oyj

Sampo Life
Insurance Co Ltd

Finland Dotterbolag 166,73 *
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7.5.2001 Tecnomen
Holding Corp

Tecnomen Oyj Finland Publikt 87,78 Aktier

25.5.2001 Eimo Oyj Triple S Plastics
Inc

USA Publikt 34,40 Aktier 13,44 %

29.5.2001 UPM-
Kymmende
Oyj

Haindl'sche
Papierfabriken
KGaA

Tyskland Privat 3 309,37 Hybrid

29.6.2001 Rapala
Normark Corp

Willtech
Industries Ltd

Hong Kong Privat 21,00 *

5.7.2001 Outokumpu
Oyj

Lurgi
Metallurgie
GmbH

Tyskland Dotterbolag 47,67 *

20.7.2001 Sanoma Oyj VNU NV
(Consumer Unit)

Holland Dotterbolag 1 089,25 *

25.7.2001 Nokia Oyj Amber Networks USA Privat 421,00 Aktier

14.8.2001 Tekla
Corporation
Oyj

ENFO SOFT,
ENFO
SYSTEMS, Enfo
AB

Finland Privat 11,72 Hybrid

29.8.2001 Metra Corp Wärtsilä India
Ltd

Indien Publikt 10,34 Kontanter 78,31 %

6.11.2001 Fortum Oyj NYA Birka
Energi

Sverige Privat 3 052,18 Kontanter

22.11.2001 Keskisuomalai
nen Oyj

Savon Mediat Oy Finland Privat 11,16 *

12.12.2001 Lännen Tehtaat
Oyj

Avena Oy Finland Statligt 43,96 *

14.12.2001 Kemira Oyj Vinings
Industries

USA Dotterbolag 138,00 Kontanter

4.1.2002 Sonera Oyj Tilts
Communications
AS

Danmark Dotterbolag 29,33 *

10.1.2002 Wecan
Electronics Oyj

Scanfil Oy Finland Privat 284,22 Aktier

21.1.2002 Novo Group
Oyj

Stonesoft e-
solutions Ltd

Finland Dotterbolag 12,93 Aktier

30.1.2002 Metra Corp Lips BV Holland Dotterbolag 303,80 Kontanter

1.2.2002 CapMan Oyj Swedestart Finland Privat 14,59 Hybrid

14.2.2002 TietoEnator
Oyj

Ementor
Financial
Systems ASA

Norge Dotterbolag 51,66 *

28.2.2002 Sonera Oyj Fintur Holdings
BV

Holland Privat 115,00 *

22.3.2002 Instrumentariu
m Oyj

SpaceLabs
Medical Inc

USA Publikt 139,92 Kontanter -7,77 %

28.3.2002 Vaisala Oyj Global
Atmospherics Inc

USA Privat 13,20 *

11.4.2002 JOT
Automation
Group Oy

Elektrobit Oy Finland Privat 141,98 Aktier

11.4.2002 Orion Yhtymä
Oyj

Kronans
Droghandel

Sverige Dotterbolag 53,85 Kontanter

22.4.2002 Outokumpu
Oyj

Lennox
International Inc
(Heat Transfer
Business)

USA Dotterbolag 55,00 *

23.4.2002 Finnlines Oyj Rederi AB
Nordo-Link

Sverige Dotterbolag 59,47 *

24.4.2002 YIT-Yhtymä
Oy

Primatel Oy Finland Dotterbolag 36,96 Kontanter

20.5.2002 KONE Oyj Partek AB Oy Finland Publikt 1 134,74 * 24,90 %

28.5.2002 Atria Oy Samfood Sverige Dotterbolag 29,55 *
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19.6.2002 Sanoma Oyj Rautakirja Oy Finland Publikt 153,92 Aktier 11,61 %

1.7.2002 Outokumpu
Oyj

AvestaPolarit
Oyj

Finland Publikt 549,84 Kontanter 24,76 %

19.8.2002 Outokumpu
Oyj

AvestaPolarit
Oyj

Finland Publikt 268,96 Kontanter 1,02 %

29.8.2002 Ramirent Oyj Bautas AS Norge Dotterbolag 117,35 *

26.9.2002 TietoEnator
Oyj

LM Ericsson
Telefon AB
(Development
Operations)

Sverige Dotterbolag 53,25 *

4.10.2002 Amer Group
Ltd

Precor Inc USA Dotterbolag 177,61 *

13.12.2002 Kyro Corp Z bavelloni
Immobiliare SpA

Italien Dotterbolag 67,21 *

20.1.2003 M-real Oyj Metsä Tissue Oyj Finland Publikt 76,03 Kontanter 29,34 %

13.2.2003 Raisio Yhtymä
Oyj

Diffchamb AB Sverige Publikt 18,75 *

24.3.2003 Chips Abp Russian Snack
Co

Ryssland Privat 12,00 *

22.4.2003 Nokia Oyj Eizel
Technologies Inc

USA Privat 21,00 Aktier

4.7.2003 YIT-Yhtymä
Oy

ABB
Gebaeudetechnik
GmbH

Tyskland Dotterbolag 186,29 Kontanter

21.8.2003 Suominen
Yhtymä Oyj

Codi
International BV

Holland Privat 65,55 *

4.9.2003 CapMan Oyj Noiro Oy Finland Dotterbolag 109,47 Kontanter

8.9.2003 Outokumpu
Oyj

Boliden AB
(Fabrication &
Technology
Sales Units)

Sverige Dotterbolag 53,96 Aktier

30.10.2003 Citycon Oyj Jyväskylän
Forum

Finland Dotterbolag 32,89 *

19.11.2003 TietoEnator
Oyj

Ki Consulting &
Solutions AB

Sverige Dotterbolag 87,33 *

10.12.2003 Ramirent Oyj Altima AB Sverige Dotterbolag 108,97 Aktier

22.12.2003 Larox Oyj Outokumpu Oyj
(Filter Business)

Finland Dotterbolag 38,46 *

29.12.2003 Citycon Oyj Tampereen
Koskikeskus

Finland Dotterbolag 61,59 *

11.2.2004 Sampo Oyj If
Skadeforsakring
Holding AB

Sverige Privat 1 735,49 Kontanter

27.2.2004 Ramirent Oyj Ramirent Europe
Oy

Finland Dotterbolag 11,47 *

8.3.2004 Elektrobit
Group Oyj

3Soft GmbH Tyskland Privat 18,04 Hybrid

9.3.2004 SSH
Communicatio
ns Security Oy

Applied
Computing
Research Oy

Finland Privat 41,76 Aktier

29.3.2004 Elisa Oyj Yomi Oyj Finland Publikt 69,49 Aktier 34,40 %

29.4.2004 CapMan Oyj Technology
Nexus Product
Sourcing AB

Sverige Dotterbolag 11,79 Kontanter

15.7.2004 Stora Enso Oyj Scaldia Papier
BV

Holland Dotterbolag 37,09 *

16.7.2004 Sanoma Oyj Malmberg
Investments BV

Holland Dotterbolag 276,41 *

2.8.2004 M-real Oyj Kemiart Liners
Oy

Finland Privat 15,63 *

8.9.2004 KCI
KonecranesOyj

SMV Lifttrucks
AB

Sverige Privat 40,80 Hybrid
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3.11.2004 eQ Oyj Advium Partners
Ltd

Finland Privat 19,51 Hybrid

15.11.2004 TietoEnator
Oyj

ITB AG Tyskland Privat 11,66 *

1.12.2004 Fortum Oyj Gasum Oy Finland Privat 52,34 *

20.12.2004 Elcoteq
Network Oyj

Thomson SA
(Juarez)

Mexiko Dotterbolag 33,00 *

20.12.2004 TietoEnator
Oyj

SESA Software
& Systeme AG

Tyskland Privat 93,77 *

3.1.2005 KCI
Konecranes
Oyj

Morris Material
Handling Ltd

Storbritann
ien

Dotterbolag 16,19 *

13.1.2005 Wartsila Oyj
Abp

Deutz AG
(Marine Engine
Service
Business)

Tyskland Dotterbolag 152,04 *

17.1.2005 Fortum Oyj E ON Finland
Oyj

Finland Publikt 431,87 Kontanter 106,06 %

18.1.2005 Stora Enso Oyj Papeteries de
France

Frankrike Dotterbolag 23,27 *

7.2.2005 Kemira Oyj Verdugt BV Holland Dotterbolag 190,50 *

7.2.2005 Kemira Oyj Finnish
Chemicals Oy

Finland Dotterbolag 444,07 Kontanter

11.2.2005 SysOpen Oyj Digia Inc Finland Privat 41,19 Hybrid

4.3.2005 SysOpen Oyj Eomer Holding
Oy

Finland Privat 52,97 Kontanter

4.3.2005 CapMan Oyj Metso Drives Oy Finland Dotterbolag 129,22 Kontanter

16.3.2005 Stora Enso Oyj Stora Enso
Timber AS

Estland Dotterbolag 56,38 *

21.3.2005 SysOpen Digia
PLC

Yomi Software Finland Dotterbolag 18,07 Kontanter

24.3.2005 KONE Oyj Thai-Lift
Industries PCL

Thailand Publikt 14,55 * 9,09 %

5.4.2005 TietoEnator
Oyj

AttentiV Systems
Group plc

Storbritann
ien

Publikt 98,48 Kontanter 51,33 %

25.4.2005 Stora Enso Oyj Schneidersohne
Paper

Tyskland Privat 588,08 Kontanter

29.4.2005 Elisa Oyj Tikka
Communications
Oy

Finland Privat 46,65 *

3.5.2005 Amer Sports
Oyj

adidas-Salomon
AG-Salomon

Frankrike Dotterbolag 623,96 *

7.7.2005 Elisa Oyj Saunalahti Group
Oyj

Finland Dotterbolag 396,78 Aktier

21.7.2005 Citycon Oyj Rocca al Mare
Shopping Centre

Estonia Privat 75,57 *

12.9.2005 OKO Bank Pohjola-Yhtyma
Oyj

Finland Privat 880,27 Kontanter

12.9.2005 OKO Bank Pohjola Asset
Management Ltd

Finland Dotterbolag 145,54 *

12.9.2005 OKO Bank Pohjola-Yhtyma
Oyj

Finland Privat 1 481,57 Kontanter

19.9.2005 Comptel Oyj EDB Telecom
(Network
Inventory
Business)

Norge Dotterbolag 21,87 Kontanter

29.9.2005 Rautaruukki
Oyj

PPTH
Steelmanagement
Oy

Finland Dotterbolag 28,89 Kontanter

6.10.2005 Telentum Oyj Ekonomi &
Teknik Foerlag
AB

Sverige Dotterbolag 18,46 Hybrid
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7.10.2005 Tieto-X Oy Vega
Technologies Oy

Finland Privat 10,36 Kontanter

19.10.2005 Rakentajain
Konevuokraam
o Oyj

Cramo AB Sverige Dotterbolag 158,37 Aktier

26.10.2005 Fortum Oyj Fortum Wroclaw
SA

Polen Publikt 56,40 Kontanter

16.11.2005 Wärtsilä Oyj
Abp

Gerhardt Holding
Co Inc

USA Privat 10,04 *

16.11.2005 Nokia Oyj Intellisync Corp USA Publikt 469,33 Kontanter -5,23 %

21.11.2005 Kemira Oyj OOO Kraski
Teks

Ryssland Privat 40,00 *

7.12.2005 KONE Oyj Fuji Lift &
Escalator
Manufacturing
Sdn Bhd

Maleysien Dotterbolag 14,56 Kontanter

19.12.2005 Rautaruukki
Oyj

Steel-Mont as Slovakien Privat 12,17 *

20.12.2005 Kemira Oyj Lanxess AG
(Paper Chemicals
Unit)

Tyskland Dotterbolag 104,43 *

16.1.2006 Citycon Oyj Valtari Shopping
Centre

Finland Privat 44,86 *

31.1.2006 BasWare Oyj Analyste Oyj Finland Privat 33,72 Hybrid

3.2.2006 Wärtsilä Oyj
Abp

Aker Kvaerner
Power &
Automation
Systems AS

Norge Dotterbolag 14,43 *

8.2.2006 Metso Oyj Kvaerner ASA
(Pulping &
Power
Businesses)

Sverige Dotterbolag 452,06 *

10.2.2006 Wärtsilä Oyj
Abp

Total
Automation Ltd

Singapore Publikt 73,98 Kontanter

13.2.2006 Metso Oyj Shanghai
Chenming Paper
Machinery Co
Ltd

Kina Dotterbolag 15,41 *

27.2.2006 Exel Oyj Pacific
Composites Pty

Australien Dotterbolag 23,97 Hybrid

3.4.2006 Tulikivi Oyj Kermansavi Oy Finland Privat 15,96 Hybrid

4.4.2006 Rautaruukki
Oyj

Ventall
Steelwork
Manufacturing
Plant

Ryssland Privat 156,89 *

16.5.2006 Elisa Oyj Saunalahti Group
Oyj

Finland Dotterbolag 12,61 *

22.5.2006 Citycon Oyj Stenungs Torg
Fastighets AB

Sverige Privat 54,19 *

29.5.2006 Citycon Oyj UAB Rimvesta Litauen Privat 18,62 *

31.5.2006 SysOpen Digia
PLC

Sentera Oyj Finland Publikt 42,02 Hybrid 24,12 %

31.5.2006 Etteplan Oyj ABA
TeknikPartner
AB

Sverige Dotterbolag 11,28 Kontanter

12.6.2006 Cargotec Oyj BMH Marine AB Sverige Dotterbolag 40,25 Kontanter

16.6.2006 Citycon Oyj Columbus
Shopping Center

Finland Dotterbolag 101,31 Kontanter

26.6.2006 Citycon Oyj BHM
Centrumfastighet
er AB

Sverige Dotterbolag  132,55 *

30.6.2006 Sponda Oyj Kiinteistö Oy
Heimola

Finland Dotterbolag  24,94 *
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13.7.2006 PKC Group
Oyj

Electro Canada
Ltd

Kanada Privat 12,11 Kontanter

17.7.2006 Kemira Oyj Cytec Inds
(Water
Treatment)

USA Dotterbolag 240,00 Kontanter

7.8.2006 Nokia Oyj Loudeye Corp Storbritann
ien

Publikt 126,90 Kontanter 151,40 %

22.8.2006 Citycon Oyj Liljeholmsplan
Fastighets AB

Sverige Dotterbolag 79,40 Kontanter

22.8.2006 Stora Enso Oyj International
Paper Co
(Brazilian Coated
Papers Business)

Brasilien Dotterbolag 415,00 *

31.8.2006 Sponda Oyj Raskone Oy
(Logistics
Properties(4))

Finland Dotterbolag 21,01 *

11.9.2006 Technopolis
Oyj

Tampere Science
Parks Oy

Finland Privat 25,47 *

19.9.2006 Leo Longlife
Oyj

Maritii Oy Finland Dotterbolag 77,33 *

4.10.2006 Pöyry Oyj Convergence
Utility
Consultants Ltd

Schweiz Privat 16,43 *

19.10.2006 Componenta
Oyj

Doktas Docum
Sanayi ve Ticaret
AS

Turkiet Publikt 111,55 *

20.10.2006 Sponda Oyj Kapiteeli Oyj Finland Statligt 1 190,73 Kontanter

28.11.2006 AffectoGenima
p Oyj

Intellibis AB Sverige Privat 15,76 *

15.12.2006 Citycon Oyj Tumba
Cenrtumfastighet
s AB

Sverige Dotterbolag 79,93 *

20.12.2006 Lassila &
Tikanoja Oyj

Biowatti Oy Finland Privat 39,53 Kontanter

22.12.2006 Atria Group
PLC

A-Farmers Finland Privat 23,63 *

28.12.2006 UPM-
Kymmene Oyj

Varma Mutual
Pension
Insurance Co Ltd
(Hydropower
Plants (3))

Finland Dotterbolag 165,46 *

2.2.2007 Ahstrom Oyj Orlandi SpA
(Spunlace
Nonwovens
Business)

Italien Dotterbolag 77,77 *

6.2.2007 Lännen Tehtaat
Oyj

Maritim Food AS Norge Dotterbolag 19,79 *

9.2.2007 Amanda
Capital Oyj

Proventure Finland Privat 13,01 Kontanter

16.2.2007 Atria Group
PLC

Sardus AB Sverige Publikt 73,46 Kontanter 17,35 %

16.2.2007 Atria Group
PLC

Sardus AB Sverige Publikt 97,77 Kontanter 17,35 %

19.2.2007 Componenta
Oyj

Doktas
Dokumculuk
Sanayi ve Ticaret
AS

Turkiet Publikt 15,07 * 98,98 %

27.2.2007 Incap Oyj TVS Electronics
Ltd (Contract
Manufacturing
Services Unit)

Indien Dotterbolag 10,16 *

15.3.2007 Aspocomp
Group Oyj

ACP Electronics
Ltd

Kina Konsortium 50.06 *

30.3.2007 Ahstrom Oyj Fiberweb PLC
(Hygiene Wipes
Business)

Storbritann
ien

Dotterbolag 86,59 Kontanter



75

7.5.2007 M-real Oyj Glaston-energy
related business
and assets

Finland Dotterbolag 19,04 *

9.5.2007 Ahstrom Oyj Votorantim
Celulose e Papel
SA (Special
Paper Production
Business)

Brazil Dotterbolag 117,91 *

10.5.2007 Neomarkka
Oyj

Reka Kaapeli Oy Finland Dotterbolag 40,54 *

29.5.2007 CapMan Oyj SimCorp
Treasury
Solutions Ltd

Storbritann
ien

Dotterbolag 14,80 Kontanter

31.5.2007 Kyro corp ALBAT+WIRSA
M Software
GmbH

Tyskland Privat 28,26 Kontanter

11.6.2007 Affecto Oyj Component
Software Group
ASA

Norge Publikt 59,93 Kontanter

29.6.2007 Suomen
Terveystalo
Oyj

Medivire
Työterveyspalvel
ut Oy

Finland Dotterbolag 172,02 *

29.6.2007 Fiskars Oy AB Iittala Oy Finland Privat 311,53 *

4.7.2007 Etteplan Oyj Gesab
Engineering AB

Sverige Dotterbolag 11,57 Kontanter

6.8.2007 Stora Enso Oyj Stora Enso
Poland SA

Polen Dotterbolag 87,70 *

14.8.2007 Citycon Oyj Iso Omena Finland Dotterbolag 445,32 *

15.8.2007 Technopolis
Oyj

Kiinteistö Oy
Innopoli II

Finland Privat 72,78 Hybrid

29.8.2007 Satama
Interactive Oyj

Trainers´ House
Oyj

Finland Publikt 53,97 Aktier

4.9.2007 Ixonos Oyj Cidercone Life
Cycle Solutions
Oy

Finland Privat 12,46 Hybrid

1.10.2007 Nokia Oyj NAVTEQ Corp USA Publikt 7 953,59 Kontanter 0,04 %

1.10.2007 Stockmann Oyj Lindex AB Sverige Publikt 1 236,97 Kontanter 8,92 %

5.11.2007 Technopolis
Oyj

Kuopion
Teknologiakesku
s Teknia Oy

Finland Privat 99,13 *

19.12.2007 Vacon Oyj TB Woods Corp
(Adjustable
Speed Driver
Business)

USA Dotterbolag 29,00 Kontanter

21.12.2007 Osuuspankkien
Keskuspankki
Oyj

K-Rahoitus Oy Finland Dotterbolag  43,14 *

28.1.2008 Nokia Oyj TrollTech ASA Norge Publikt 156,07 Kontanter 60 %

28.2.2008 Fortum Oyj Territorial
Generation Co
No 10

Ryssland Publikt 709,89 Kontanter 27,10 %

28.2.2008 Fortum Oyj Territorial
Generation Co
No 10

Ryssland Publikt 3 188,10 Hybrid

28.2.2008 Aspo Oyj Kauko-Telko Oy Finland Dotterbolag 115,47 *

4.3.2008 Sponda Oyj Sun Paradise II Ryssland Dotterbolag 43,02 *

4.3.2008 Sponda Oyj Sun Paradise I Ryssland Dotterbolag 65,96 *

17.3.2008 Oriola-KD Oyj Vitim & Co Ryssland Privat 141,37 *
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21.4.2008 Comptel Oyj Axiom Systems
Ltd

Storbritann
ien

Privat 13,86 Kontanter

23.4.2008 Outokumpu
Oyj

SoGePar Group Italien Privat 532,17 Kontanter

7.5.2008 Metso Oyj Mapag Valves
GmbH

Tyskland Dotterbolag 55,91 *

18.5.2008 CapMan Oyj Cederroth
International AB

Sverige Dotterbolag 248,83 *

30.5.2008 YIT Oyj MCE AG
(Building
Technology
Division)

Österrike Dotterbolag 85,56 Kontanter

24.6.2008 Nokia Oyj Symbian Ltd Storbritann
ien

Konsortium 140,98 Kontanter

3.7.2008 Wärtsilä Oyj
Abp

Vik-Sandvik AS Norge Privat 266,92 *

10.7.2008 Rapala VMC
Oyj

Yao I Co Ltd Taiwan Privat 11,70 *

30.7.2008 Atria Oyj OOO MPZ
Kampomos

Ryssland Dotterbolag 116,80 *

29.8.2008 Ahlstrom Oyj Ahlstrom VCP
Industria de
Papeis Especiais

Brasilien Konsortium 41,09 Kontanter

4.9.2008 Elcoteq SE P-Harmony
Monitors Hong
Kong Holding
Ltd

Hong Kong Dotterbolag 32,00 Kontanter

5.9.2008 Outotec Oyj Auburn Group Canada Privat 14,02 *

2.10.2008 Olvi Oyj OAO Lidskoe
Pivo

Vitryssland Privat 16,00 Kontanter

24.10.2008 Biotie
Therapies  Oyj

elbion GmbH Tyskland Dotterbolag 24,82 Aktier

15.12.2008 Tecnomen Oyj Lifetree
Convergence Ltd

Indien Privat 44,00 Kontanter

18.12.2008 Ålandsbanken
Abp

Kaupthing Bank
Sverige AB

Sverige Dotterbolag 48,47 *

31.12.2008 Teleste Oyj Young-Net
GmbH

Tyskland Privat 12,16 Kontanter

15.4.2009 Fiskars Oy Agrofin Oy Finland Privat 156,77 Aktier

25.5.2009 Ruukki Group
Oyj

Mogale Alloys
Ltd

Sydafrika Privat 242,91 Kontanter

10.6.2009 Interavanti Oyj Proposta Oy Finland Privat 26,91 Aktier

10.7.2009 F-Secure Oyj Steek SA Frankrike Privat 41,81 Kontanter

15.7.2009 UPM-
Kymmene Oyj

Oy Metsa-Botnia
AB (Uruguay
Operations)

Uruguay Dotterbolag 2 404,21 *

2.10.2009 Fortum Oyj Elekrocieplownia
Zabrze SA

Polen Dotterbolag 27,74 *

2.10.2009 Metso Oyj M&J Industries
A/S

Danmark Dotterbolag 23,25 Kontanter

15.10.2009 Outotec Oyj Larox Oyj Finland Publikt 98,68 Hybrid 53,64 %

5.11.2009 Metso Oyj Tamfelt Oyj Finland Publikt 263,88 Aktier 20,41 %

10.12.2009 Outotec Oyj Ausmelt Ltd Australien Publikt 37,96 Kontanter 78,81 %

30.12.2009 Talentum Oyj Norges Bygges
AB

Norge Privat 10,75 Kontanter

Notera: * betyder att information om betalningsmetoden saknas.

Källa: Thomson ONE Banker.
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Bilaga 2 Korrelationstabell för de oberoende variablerna

Transaktionsvärde Gränsöverskridande Diversifiering Publikt målföretag Kontantbetalning Sjätte vågen Premium
Transaktionsvärde Korrelation 1 0,089 -0,026 0,19 0,094 -0,143 0,085

P-värde 0,160 0,681 0,003 0,138 0,024 0,180
Antal observationer 249 249 249 249 249 249 249

Gränsöverskridande Korrelation 0,089 1 0,025 0,020 0,131 -0,058 0,019
P-värde 0,160 0,699 0,757 0,039 0,364 0,766
Antal observationer 249 249 249 249 249 249 249

Diversifiering Korrelation -0,026 0,025 1 0,068 -0,047 0,029 0,052
P-värde 0,681 0,699 0,285 0,461 0,651 0,417
Antal observationer 249 249 249 249 249 249 249

Publikt målföretag Korrelation 0,190 0,020 0,068 1 0,228 -0,089 0,584
P-värde 0,003 0,757 0,285 0,000 0,162 0,000
Antal observationer 249 249 249 249 249 249 249

Kontantbetalning Korrelation 0,094 0,131 -0,047 0,228 1 0,041 0,197
P-värde 0,138 0,039 0,461 0,000 0,516 0,002
Antal observationer 249 249 249 249 249 249 249

Sjätte vågen Korrelation -0,143 -0,058 0,029 -0,089 0,041 1 -0,010
P-värde 0,024 0,364 0,651 0,162 0,516 0,877
Antal observationer 249 249 249 249 249 249 249

Premium Korrelation 0,085 0,019 0,052 0,584 0,197 -0,010 1
P-värde 0,180 0,766 0,417 0,000 0,002 0,877
Antal observationer 249 249 249 249 249 249 249

Notera: Tabellen redogör för korrelationen mellan de oberoende variablerna i regressionsanalyserna. P-värdet från signifikanstestet för korrelationskoefficienten presenteras även samt antalet
observationer. Variabeln premium har endast 32 observationer, dock har de transaktioner som inte haft information om premiumet antagit värdet noll i denna tabell.


