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Sammandrag: 

Med avhandlingen undersöker jag hur företagsfusioner och förvärv påverkar 
företagsobligationers avkastning under tidsperioden kring annonseringen av 
företagstransaktionen. Jag undersöker tidsperioden 1999–2018, med fokus på 
företagsobligationer emitterade av europeiska företag och obligationer i valutan euro.  

Avkastningseffekten undersöks för både förvärvaren och målföretagens obligationer. 
Först utfördes t-test för att se ifall onormala obligationsavkastning signifikant skiljer 
sig från noll. Resultaten visar att målföretagets obligationer i genomsnitt har en 
signifikant positiv onormal avkastning på 0.26%. Förvärvande företagets 
obligationers har i genomsnitt en signifikant negativ onormal avkastning på -0.27% 
under en tvåmånaders tidperiod kring annonseringen av företagstransaktionen. Till 
följande utfördes grupperingar på basen av flera olika variabler för att belysa 
skillnader i onormal avkastning, var parvisa t-test användes för att undersöka 
signifikansen. Detta test resulterade i några signifikanta grupperingar, var av de mest 
intressanta var att förvärvarens obligationer har en negativare signifikant onormal 
avkastning och målföretagens obligationer ha en positivare onormal avkastning ifall 
de har spekulativt kreditbetyg. Även gruppering på målföretagens skuldsättningsgrad 
och marknadsvärde samt förvärvarens löptid, tidpunkt för annonsering och olika 
industri gav signifikanta resultat. För att undersöka förklarande variablernas (relativ 
storlek, löptid, skuldsättningsgrad, riskeffekt, marknadsvärde och industri) förmåga 
att förklara onormal obligationsavkastning så utförde jag tvärsnittsregressioner. 
Resultaten från dem visar att endast relativ storlek för förvärvarens och löptid samt 
marknadsvärde för målföretagens obligationer uppnår statistisk signifikans. 
Förklaringsgraden i tvärsnittsregressionerna var relativt låg vilket indikerar 
begränsad förmåga för variablerna att förklara onormal obligationsavkastning. 

Sammanfattningsvis tyder resultaten på att företagsfusioner och förvärv i Europa i 
genomsnitt skapar värde för målföretagens obligationsinnehavare men missgynnar 
förvärvarens obligationsinnehavare. 
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1 INLEDNING 

Företagstransaktioner är ett rätt så allmänt begrepp som innefattar olika typer av 

företagsarrangemang. Företagsfusioner och förvärv är typer av företagstransaktioner, 

var ett företag köper upp ett annat företag, antingen delvist eller till fullo. I praktiken 

består ett företagsförvärv av två parter, det förvärvande företaget och målföretaget. 

Otaliga forskningar är gjorda inom företagsfusioner och förvärv, ofta med fokus på olika 

företagstransaktioners inverkan på aktiepris. Orsaken till detta kan vara flera, bland 

annat tillgänglighet av aktiepris och den uppmärksamhet aktiesidan får både från 

professionella och privat investerare. Å andra sidan blir obligationsmarknaden ofta i 

skymundan bakom aktiemarknaden fastän obligationerna är en viktig och väldigt stor 

del av ekonomin. Det är inte bara i vardagslivet bland privatpersoner 

obligationsmarknaden skiner med sin frånvaro, men också inom forskning förekommer 

det färre studier om obligationer. 

I Europa har obligationsmarknaden trappat upp och man kan se en klar tillväxt i 

emitterad volym av företagsobligationer. Upprättande av EMU hade en stor inverkan på 

europeiska kapitalmarknaden vilket har varit en bidragande effekt till tillväxten av 

obligationer som finansieringsform i Europa. Samtidigt har formen av finansiering bland 

företag upplevt en förändring då obligationsfinansiering blivit allt populärare gentemot 

traditionell banklånsfinansiering. 

Då en företagstransaktion sker i form av fusioner eller förvärv, strävar man efter 

värdeskapande för någon eller alla involverade parter. Den naturliga tankegången riktas 

då ofta mot aktieägarna på bägge sida om affären – hur kommer aktiernas pris att 

påverkas av transaktionen? Ofta söker större företag finansiering från 

obligationsmarknaden vilket inkluderar en intressant aspekt – hur påverkas 

obligationsinvesterarna av denna transaktion och följer det något slag av mönster. 

Företagsobligationer skiljer sig i jämförelse med aktier på flera olika sätt och en av de 

viktiga aspekterna är hur obligationer förändras med tiden. En aktie är alltid den samma, 

från emission till evighet. Obligationernas egenskaper förändras dock med tiden, i och 

med att instrumentet har ett slutdatum och närmar sig varje dag sin maturitet. I 

företagsobligationer ligger även inbakat en del andra egenskaper förutom löptid, 

exempelvis eventuella köp-och säljoptioner, möjlighet till konvertering samt kreditbetyg 

från tredje parter och skillnader i prioritet. 
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Avsaknaden av forskning inom företagsobligationer i kombination med fusioner och 

förvärv, obligationernas speciella egenskaper samt en växande kreditmarknad i Europa 

gör avhandlingen relevant att utföra. 

I avhandlingen är jag intresserad att undersöka effekten av företagsfusioner och förvärv 

på obligationernas avkastning. I all enkelhet undersöker jag hur obligationsinnehavarna 

påverkas av fusioner och förvärv för att se ifall de upplever en värdeskapande effekt. 

Därtill undersöker jag vilka företagsspecifika och obligationsspecifika egenskaper som 

påverkar obligationernas avkastning vid företagsfusioner och förvärv. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med avhandlingen är att undersöka hur företagsfusioner och förvärv påverkar 

avkastningen på företagsobligationer. 

1.2 Kontribution 

Tidigare litteratur täcker väl företagsfusioner och förvärvs inverkan på aktiepriset men 

mycket färre på obligationsavkastning. En del studier är utförda för att undersöka 

obligationernas avkastning till följd av förvärv och fusioner men resultaten från dem har 

varit tvetydiga samt till viss del föråldrade. Studier utförda på 1980 och 1990 talet har 

ofta sett svårigheter med datainhämtning samtidigt som obligationsmarknaden ser helt 

annorlunda ut idag. Företagsobligationsmarknaden har upplevt en signifikant tillväxt 

efter EMU områdets upprättande och således är tiden ytterst relevant för undersökning. 

Utöver detta är lejonparten av studierna utförda i USA och därmed är Europa ett 

intressant område att studera. 

1.3 Avgränsning 

Avhandlingen är avgränsad till att undersöka åren 1999–2018, med geografiskt fokus på 

de europeiska länderna. Orsaken till valet av tidsperioden är möjligheten att täcka hela 

tidsperioden från och med upprättandet av EMU. Europa har valts som geografiskt fokus 

av samma orsaker, tillsammans med en tydligt tillväxt i den europeiska 

företagsobligationsmarknaden samt avsaknaden av forskning inom ämnet. 

Obligationerna som beaktas är endast företagsobligationer nominerade i euro, emitterad 

av europeiska företag. 
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1.4 Fortsatt upplägg 

Avhandlingen börjar med att behandla företagsobligationer och företagstransaktioner 

samt den europiska företagsobligationsmarknaden och kreditbetyg i kapitel 2. Därefter 

fortsätter avhandlingen med att presentera teorier för hur obligationsvärde förändras 

vid fusioner och förvärv från ett teoretiskt perspektiv i kapitel 3. I kapitel 4 presenteras 

relevant tidigare forskning utförda av Billett, King & Mauer (2004), Renneboog et al. 

(2017) och Chen et al. (2019). Därefter presenteras processen för data inhämtningen, 

definitioner av determinanter och deskriptiv statistik tillsammans med 

korrelationsmatriser i kapitel 5. Metoden diskuteras i kapital 6 var jag beskriver 

händelsestudien, beräkning av onormal obligationsavkastningen samt t-test och 

tvärsnittsregressionen. Detta följes av resultatbeskrivning i kapitel 7 för de utförda testen 

tillsammans med modelldiagnostik, varefter en diskussion kring resultaten i kapital 8. 

Avslutningsvis sammanfattar jag arbetet i kapitel 9 tillsammans med förslag till fortsatt 

forskning. 
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2 FÖRETAGSOBLIGATIONER OCH 
FÖRETAGSTRANSAKTIONER 

Eftersom denna avhandling undersöker prisförändringen i företagsobligationer till följd 

av annonsering av företagsfusioner och förvärv, är det viktigt att förstå dynamiken i 

företagsobligationer samt skillnader emellan dem. Då man undersöker prisförändring i 

aktier är det lätt att jämföra dem med varandra, eftersom det i regel finns endast en eller 

två serier med aktier och de är fullständigt jämförbara. Bland företagsobligationer kan 

man inte jämföra en slumpmässig obligation med en annan eftersom de kan skilja sig 

märkbart från varandra – löptid, kreditbetyg, valuta, emittentens land, säkerhet och 

optioner inbakade i obligationen för att nämna några attribut. (Dhar, 2016) 

2.1 Insikt i företagsobligationer 

En företagsobligation är ett skuldinstrument som företag kan välja att emittera till 

marknaden vid behov av finansiering. I praktiken emitterar företag obligationer till ett 

visst nominellt belopp som sedan köps av investerare – därmed förflyttas kapital från 

investerare till företag. Ett sådant finansieringsarrangemang binder emittenten att 

betala förutbestämda betalningar till investerarna vid förutbestämda datum. Vanligen 

betalar företaget kupong till investeraren under obligationens löptid antingen årsvis, 

halvårsvis eller kvartalsvis – vilket kallas kupongobligation. Då obligationen löper ut 

betalas utöver kupongen även obligationens par-belopp tillbaka till investeraren. En 

vanlig typ av obligation är noll-kupongobligationen, då betalas ingen kupong till 

investeraren utan endast obligationens par-belopp vid löptidens slut. Kupongräntan 

bestämmer beloppet av räntebetalningarna under obligationens löptid. (Bodie et al., 

2014) 

Typen av kupongränta kan delas upp i två former, antingen fast ränta eller rörlig ränta. 

Med en fast kupongränta är räntan den samma under hela löptiden oberoende av 

marknadsräntan. Det andra alternativet är obligationer med rörlig kupongränta och då 

bestäms kupongräntan beroende på marknadsräntan. I sådana fall adderar man ofta en 

marknadsränta som exempelvis EURIBOR eller LIBOR till kupongen, vilket slutligen 

utgör totala kupongräntan. (SEC, No 149) 

 Obligationerna emitteras under specifika avtal (eng. indenture) mellan investerare och 

företag, vilket kan innehålla restriktioner som skyddar obligationsägaren mot eventuella 

svårigheter av företaget att utföra förutbestämda betalningar. Företagsobligationens 

prioritet eller senioritet vid konkurs dikterar i vilken ordning skulderna betalas tillbaka 
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vid eventuell konkurs och är därmed ett mått på säkerhet. Om en investerare köper en 

del av en obligation idag och företaget plötsligt ökar sina utestående obligationer 5x 

imorgon är det förståeligt att investeraren blir orolig. Därmed kan man genom avtal 

bestämma att skuld emitterat i efterhand är subordinerat eller juniort till den första 

skulden och vid konkurs betalas dessa tillbaka först efter att all senior skuld är betald. 

(Bodie et al., 2014)  

De vanligaste prioritets formerna för företagsobligationer är i) säkerställd obligation ii) 

senior icke-efterställd obligation och iii) junior icke-efterställd (subordinerad).  Vid 

säkerställda obligationer ställer företaget tillgångar som säkerhet, och vid eventuellt 

konkurs har gäldenären laglig rätt till dessa tillgångar. De två andra formerna av prioritet 

kräver ingen säkerhet och därmed prioriteras gäldenärerna till seniora skulder över den 

juniora. (SEC, No 149) 

2.2 Företagsobligationsmarknaden  

Företagsobligationsmarknaden har upplevt en signifikant tillväxt sedan finanskrisen 

2008 bland icke-finansiella företag. Enligt OECD har den totala emitterade volymen av 

företagsobligationer globalt snittat USD 1.7 biljoner per år mellan 2008–2018. Samtidigt 

som det årliga genomsnittet innan finanskrisen varit USD 864 miljarder. Detta har 

resulterat i att den totala utestående volymen av företagsobligationer i slutet av 2018 

vuxit till USD 13 biljoner vilket innebär en dubbling i reala termer från 2008. (Çelik et 

al., 2019) 

USA är fortfarande störst bland företagsobligationer men flera europeiska länder har 

rört sig i allt större utsträckning mot obligationsmarknaden vid behöv av finansiering. 

England och Frankrike har sätt den största ökningen av företagsobligationer i Europa 

sedan finanskrisen men då man ser bort från USA och Europa så har Kina den överlägset 

största tillväxten i obligationsmarknaden. (Çelik et al., 2019) 

2.3 Europeiska företagsobligationsmarknaden 

Den europeiska obligationsmarknaden sparkade igång ordentligt då euroområdet 

infördes och euron togs i bruk som gemensam valuta. Pagano & Thadden (2004) menar 

att en gemensam valuta var ensamt den viktigaste faktorn för att få igång den europeiska 

kapital marknaden. Dock ingick det flera andra gynnsamma faktorer med inrättandet av 

EMU, europeiska monetära unionen. Av uppenbara orsaker försvann valutarisken, det 

uppstod förändringar i beskattningen, gemensamma trading plattformar formades och 
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standardavtal upprättades för att nämna några aspekter vilka tillsammans bidragit till 

en tillväxt i europeiska obligationsmarknaden. (Pagano & Thadden, 2004) 

Inom EMU området är staterna fortfarande de största emittenterna av obligationer, 

däremot har företag och finansiella institutioner bidragit mest till tillväxten. Då man 

jämför fördelningen av finansieringsalternativ mellan USA och Europa så har de 

europeiska bolagen allt i större grad prefererat banklån då företag i USA lutat sig mot 

obligationsmarknaden. Det är också påvisat att de europeiska företagen långsamt har 

ökat andelen obligationsfinansiering i jämförelse med banklån, därmed har 

obligationsmarknaden vuxit markant och bidragit till en allt mer likvid marknad. 

(Landschoot, 2008) 

Internationella obligationer är ofta uppdelade i två kategorier, utländska obligationer 

och eurobonds. För utländska obligationer gäller att obligationen emitteras av ett 

företaget i ett land annat än landet var den säljes, ofta i lokal valuta. För eurobonds gäller 

att obligationens valuta är emittentens lokala valuta men den säljes på andra marknader 

än hem-marknaden. (Bodie et al., 2014) Då vi talar om eurobonds i Europa är det 

obligationer som är emitterade av företag i ett EMU land i valutan euro men obligationen 

kan säljas på icke-euromarknader. Eurobonds i Europa har medfört flera fördelar till 

marknaden eftersom de har ökat likviditeten och fungerar som skydd emot stora 

marknadschocker. (Eijffinger, 2011) Vid forskningssyfte prefereras Eurobonds eftersom 

de är standardiserade och kan därmed jämföras mellan olika länders emittenter. 

Eurobonds inkluderar sällan många restriktioner (eng. covenants) och de är oftast icke-

efterställda i prioritet. Samtidigt har de företag som emitterar eurobonds relativt högt 

kreditbetyg. (Renneboog et al. 2017) 

Utvecklingen av den europeiska företagsobligationsmarknaden för icke-finansiella bolag 

mellan åren 2007 och 2017 kan ses i figur 1. Man ser snabbt hur kraftig tillväxten varit 

för den europeiska obligationsmarknaden under en 10-årsperiod. Samtidigt bör man 

komma ihåg att obligationsmarknaden bland icke-finansiella emittenter är mycket 

mindre än för finansiella emittenter vars utveckling presenteras i följande figur. Dock är 

det bra att komma ihåg att finansierings dynamiken är annorlunda bland finansiella 

bolag vilket är orsaken till att den sektorn är exkluderad från denna studie. (European 

Comission, 2017) 
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Figur 1 Volym utestående europeiska företagsobligation av icke-finansiella bolag 2007-2017 
(EUR, biljoner) 

 

Källa: European Comission: Analysis of European Corporate Bond Market (2017) 

 

I figur 2 presenteras utestående volym av företagsobligationer för både finansiella och 

icke-finansiella bolag. Där ser vi att finansiella bolag är rätt så dominerande bland 

företagsobligationer räknat som volym, euro, men också att tillväxten bland dem inte 

varit lika kraftig efter finanskrisen 2008. Den totala utestående volymen av 

företagsobligationer har inte sätt någon explosionsartad tillväxt under denna tidsperiod. 

 

Figur 2 Volym utestående europeiska företagsobligationer både finansiella och icke-
finansiella bolag 2007–2017 (EUR, biljoner) 

 

 

Källa: European Comission: Analysis of European Corporate Bond Market (2017) 
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2.3.1 Banklån och obligationsmarknaden 

Under en lång tid har banklån varit den primära formen av finansiering för företag 

speciellt i Europa. Efter den globala finansiella krisen 2008 har trenden ändrat och 

företag i Europa har allt i högre grad gått till obligationsmarknaden. Det är viktigt att 

komma ihåg att obligationsmarknaden alltid stått för en större del av extern finansiering 

i USA gentemot banklån. (ECB, 2018) 

2.4 Kreditbetyg 

Både företagsobligationer och statsobligationer analyseras och betygsätts av en tredje 

part som fastställer kreditrisken i obligationen. Betygsättningen sker i varierande grad 

och alla företag eller obligationer är naturligtvis inte betygsatta. Utgångsläget är att 

obligationen skall betala fast eller rörlig ränta till investeraren vid bestämda datum och 

returnera par beloppet vid löptidens slut. (Bodie et al., 2014) 

Dock råder det alltid en osäkerhet i företagets verksamhet och dess förmåga att utföra 

utlovade betalningar – denna risk analysera av Moody’s Investor Services, Standard & 

Poor’s Corporation och/eller Fitch Investor Service. Deras uppgift är att ge en rättvis och 

neutral bild av företaget och obligationerna samt ge dem ett officiellt kreditbetyg. 

Moody’s och S&P är de mest använda för kreditbetyg. Alla obligationer har inte något 

kreditbetyg alls, vilket heller inte ett krav. I många situationer kan det dock vara viktigt 

att ha fått ett kreditbetyg från någon av dessa tre eftersom det reflekterar och vägleder 

investerare i köpet och prissättningen av obligationen. (Bodie et al., 2014) 
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Tabell 1  Kreditbetyg av Moody’s och S&P 
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A1 B2 A+ B 
A2 B3 A B- 
A3 Caa1 A- CCC+ 

Baa1 Caa2 BBB+ CCC 
Baa2 Caa3 BBB+ CCC- 
Baa3 Ca BBB- CC 

- C - C 
- - - D 

                
Källa: Moody’s och Standard & Poor’s 

En obligation klassad Aaa av Moody’s eller AAA av S&P har det högsta möjliga betyget 

och anses därmed ha Investment Grade status. De facto anses obligationer med Baa2 

eller högre av Moodys och BBB eller högre av S&P vara Investment Grade och lägre än 

dessa är Speculative Grade, även kallad högrisk (eng. High Yield). Betygsättarna baserar 

sina beslut på noggrann analys och kollar på vissa specifika finansiella mått för att 

undersöka säkerheten av obligationen. Fem viktiga finansiella multiplar är: 

I. Täckningsgrad: undersöker företagets intäkt med fasta kostnader 

II. Skuldsättningsgrad: undersöker hur hög belåning företaget har genom att 

jämföra skuld med eget kapital 

III. Likviditet: undersöker företagets förmåga att betala löpande kostnader med 

likvida medel 

IV. Lönsamhet: undersöker företagets lönsamhet på tillgångar eller eget kapital 

V. Kassaflöde till skuld: undersöker företagets totala kassaflöde med skulder 

(Bodie et al., 2014) 

Ett lägre kreditbetyg innebär en högre sannolikhet för företaget att gå i konkurs vilket 

leder till svårigheter att betala tillbaka lånet. Enligt S&P har ungefär 50% av de 
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obligationer som fick CCC betyg vid emission, ansökt om konkurs inom 10 år. Samtidigt 

är faktumet det att fastän vissa obligation har ett högt kreditbetyg, betyder det inte att 

obligationen är helt riskfri. (Bodie et al., 2014) 

2.5 Värdering av företagsobligationer 

Det är viktigt att förstå vilka faktorer som inverkar på företagsobligationernas värde i 

allmänhet för att underlätta tankegången i arbetet. Obligationers pris räknas genom att 

diskontera framtida kupongbetalningar och det nominella beloppet till nuvärde, enligt 

formeln nedan.  

𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛𝑠 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = ∑
𝐾𝑢𝑝𝑜𝑛𝑔

(1+𝑟)𝑡
𝑇
𝑡=1 + 

𝑃𝑎𝑟 𝑏𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝

(1+𝑟)𝑇   .     (1) 

Vi ser från ekvation 1 att kassaflödena diskonteras med en räntasats, vilket leder oss till 

en väldigt viktig faktor för obligationers värde. Räntan består inte endast av 

marknadsränta utan även ett riskpremium för att bära företagsrisk såsom exempelvis 

konkursrisk och likviditetsrisk. (Bodie et al., 2014)  

Ett signifikant attribut för obligationer är det inversa förhållandet mellan obligationens 

pris och yield – då ränta stiger sjunker obligationens pris och vice versa. 

Räntefluktuation är den viktigaste faktorn som ensamt påverkar obligationens pris, och 

denna känslighet kan mätas på olika sätt. Räntekänsligheten påverkas först och främst 

av obligationens löptid. En obligation med längre löptid är känsligare för 

räntefluktuationer än obligationer med kortare löptider. I praktiken innebär det att 

investerare binder sitt kapital för en längre tid och kan därmed bestraffas hårdare av 

förändringar i räntan än investerare som binder kapital för en kort tid. (Bodie et al., 

2014) 

En annan betydande faktor för värderingen av företagsobligationer är konkursrisken och 

den medföljande osäkerheten. Detta ämne tangerades redan under kreditbetygkapitlet. 

Oberoende av kreditbetyg ligger det alltid en underliggande företagsspecifik risk i 

företagsobligationer vilket investeraren måste kompenseraras för – konkurspremium 

Det kan låta självklart vad detta premium innebär men i teorin är det skillnaden mellan 

en företagsobligations utlovade yield och yielden för en statsobligation. I detta scenario 

antas att statsobligationen inte bär någon risk för konkurs och därmed kan 

företagsobligationens konkursrisk helt isoleras. (Bodie et al., 2014) 
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2.6 Företagsfusioner och förvärv 

Trenden för företagsfusioner och förvärv har varit växande då vi ser på historiska data. 

Däremot kännetecknas företagsfusioner och förvärv av en varierande aktivitet, man ser 

ofta vågor av mycket hög förvärvsaktivitet följandes av vågor med låg förvärvsaktivitet – 

även kallat merger waves. Vågor med hög förvärvsaktivitet tenderar generellt 

sammanfalla med högkonjunktur och ekonomisk expansion. (Berk & DeMarzo, 2014)  

Man kan se från figur 3 att både transaktionsvolymen och antalet transaktioner i 

genomsnitt har ökat sedan 1985 i Europa. Denna tidsperiod innehåller också två tydliga 

vågor med mycket hög aktivitet följandes av klara svackor. Enligt Martynova & 

Renneboog (2006) var vågen vid slutet av 1990 talet av speciellt intresse eftersom det 

var då europeiska företag verkligen aktiverade sig inom företagsfusioner och förvärv. 

Tidigare var det till mestadels företag i USA som dominerade förvärvsmarknaden. 

(Martynova & Renneboog, 2006) 

Figur 3 Europeiska företagsfusioner och förvärv 1985–2018 

 

Källa: Imaa Institute - M&A Statistics 

 

Orsaker till att företag förvärvar och fusioneras med varandra är flera vilket tangeras kort 

i denna avhandling. I allmänhet kan orsakerna delas upp i två kategorier, antingen 

förväntas man uppnå intäktssynergier eller kostnadssynergier som resultat av förvärvet. 

I regel är det ofta lättare att uppnå kostnadssynergier eftersom det är lätt att konkretisera 

vad som behöver göras för att skära ner kostnader exempelvis dubbla ledningsgrupper, 

dubbla huvudkontor och dubbla redovisningsdivisioner kan minskas till en av var. Till 
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de vanligaste direkta synergierna kan man räkna, skalbarhet, vertikal integration, 

expertis fördelar, monopol fördelar, lönsamhets fördelar, skattebesparingar, 

diversifiering och tillväxt av intäkter. Med andra ord är målet att öka värdet genom ett 

förvärv eller fusion, som företagen inte kan uppnå ensamma. (Berk & DeMarzo, 2014) 

 



13 
  

3 FÖRETAGSOBLIGATIONERS VÄRDE VID FUSIONER OCH 
FÖRVÄRV 

Många forskningar har försökt att undersöka på vilket sätt företagsfusioner och förvärv 

skapar värde, ofta med fokus på vilka aktieägare gynnas mera eller förlorar på 

transaktionen. Det säger sig självt att förvärv och fusion bör skapa värde till någon, men 

till vem är den rätta frågan. I denna avhandling är fokus på företagsobligationernas 

avkastning till följd av en företagstransaktion och det finns en del teoretiska ramverk 

inom detta. 

Tidigare forskning har argumenterat för att företagsobligationer borde öka i värdet och 

därmed skapa värde för obligationsägarna i förvärv och fusioner på grund av flera 

orsaker. I en sådan företagstransaktion har vi två parter, förvärvaren och målföretag 

vilka inte nödvändigtvis påverkas på samma sätt. Det är möjligt att företags 

karakteristiska egenskaper spelar en roll, exempelvis förvärvarens och målbolagets 

belåningsgrad, risk-nivåer, kreditbetyg och obligationernas löptider. Nedan diskuteras 

olika faktorer och dess möjliga påverkan på värdeskapande för obligationsägarna. 

3.1 Samförsäkring ”co-insurance” 

Av de viktigaste faktorerna är diversifieringsmöjligheten då två bolag fusioneras, vilket 

kallas samförsäkringseffekten (eng. co-insurance effect) och är studerad av Levy & 

Sarnat (1970), Lewellen (1971) och Higgins & Schall (1975). Flera av de moderna 

undersökningarna, exempelvis Billett et al. (2004) samt Chen et al. (2019) använder 

dessa undersökningar som referenser. 

 En samförsäkring uppstår då två bolag fusioneras vilka har ofullständigt korrelerade 

kassaflöden. Detta gynnar obligationsinnehavarna för både förvärvaren och målbolaget, 

eftersom det minskar sannolikheten för konkurs tack vare högre säkerhet i tillbaka 

betalningen. (Billett et al. 2004) 

Enligt samförsäkrings hypotesen uppnås diversifiering då två företag med imperfekt 

korrelerade kassaflöden kombineras, vilket i teorin sänker på konkursrisken för både 

förvärvaren och målföretaget. Samförsäkrings hypotesen hävdar därav att 

annonseringen av företagsfusioner och förvärv leder till prisuppgång för både 

förvärvarens och målföretagets obligationer. Samförsäkringseffekten är ofta starkare för 

den mer riskfyllda parten i transaktionen, vilket i flera fall är målföretaget. Denna 

skillnad framkommer bäst ifall parterna i transaktionen har olika kreditbetyg, 

exempelvis då ett högt betygsatt bolag köper ett lågt betygsatt bolag. (Chen et al. 2019)  
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Samförsäkrings hypotesen och diversifieringsaspekten har också kritiserat av bland 

annat Leland (2007), som hävdar att samförsäkringseffekten inte alltid är tillräckligt stor 

för att överkomma andra nackdelar, som exempelvis förändringen av kapitalstruktur 

som så att säga tvingas på företaget. Den påtvingade kapitalstrukturen är inte alltid 

optimala för båda parterna vilket eventuellt ökar på risken. Därav, argumenterar Lelean 

(2007) att samförsäkrings effekten måste vara väldigt stor vid förvärv var man söker 

diversifieringsfördelar för att ha en positiv effekt. 

Fortsättningsvis har Galai & Masulis (1976) visat i sin studie att förvärv utan signifikanta 

synergier, de facto gynnar obligationsinnehavaren på aktieägarens bekostnad genom 

imperfekt korrelerade kassaflöden och minskad risk. 

3.1.1 Prioritet 

Obligationer med kortare löptid förväntas stiga i värde som resultat av ett förvärv enligt 

tidigare observationer. Den så kallade prioritets-effekten innebär att ifall det ena 

företagets obligation har en längre löptid än det andra, så blir obligationen med kortare 

löptid i praktiken genast högre prioritet då bolagen fusioneras. (Chen et al. 2019) 

3.1.2 Kreditbetyg 

Enligt förmögenhetsöverförings hypotesen (eng. wealth transfer hypothesis) anses ett 

förvärv ha en part som vinner på bekostnaden av den andra. Exempelvis i situationer då 

förvärvaren och målbolaget har mycket olika kreditbetyg. Antag att förvärvarens 

obligationer har ett högt kreditbetyg samt målbolagets obligationer ett lågt, då kommer 

målbolagets obligationer att gynnas av en större säkerhet samtidigt som förvärvaren åtar 

sig obligation med högre riskprofil.  

Därmed är ofta prisinverkan starkare för obligationer med ett lägre kreditbetyg än högre. 

Obligationer med sämre kreditbetyg kan vara icke-efterställda samt ha en lägre prioritet 

och därför uppleva en större förändring i förvärv och fusioner. (Chen et al. 2019) 

3.1.3 Industri 

Företagens industri kan spela en stor skillnad ifall de är olika från ett 

diversifieringsperspektiv, då man tänker tillbaka på samförsäkringseffekten. Men ifall 

båda företagen i fusionen är i samma industri så kan expropriationseffekten bli större en 

samförsäkringseffekten och då gynnas endast målföretagets obligationer. (Chen et al. 

2019) 
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3.2 Obligationsägare vs. aktieägare 

Eftersom obligationer och aktier har olika egenskaper, betyder det även i teorin att dessa 

kunde påverkas olika av företagstransaktioner. Dock argumenterar Podolski et al. (2016) 

att aktieägarens och obligationsägarens intressen bör vara i linje med varandra, vad som 

gäller företagsfusioner och förvärv. I denna studie påvisar de att aktieägarna ofta är 

känsligare till dåliga fusioner och förvärv, då de är direkt bundna till aktiepriset. Men 

detta faktum gäller även obligationsägarna, vilka påverkas av dåliga 

företagstransaktioner. Exempelvis situationer var företagstransaktionen minskar på 

förvärvarens värde ifall de överbetalar för målföretaget, kan öka chansen för konkurs och 

är därmed direkt relaterat till obligationsägarens intressen. Podolski et al. (2016) 

I teorin kan starka aktieägare i ett bolag också styra ledningen mot mer riskfyllda 

investeringar, vilket i sig missgynnar obligationsägarna eftersom intressena i detta fall 

inte är i linje med varandra. (Chen et al. 2019) 

3.3 Förvärv och konkursrisk 

I teorin förväntas både parternas obligationer gynnas vid en företagsfusion eller förvärv, 

men flera undersökningar har lyckats påvisa att förvärvaren inte alltid påverkas positivt. 

Artikeln av Furfine & Rosen (2011) hävdar att företagsförvärv ökar på konkursrisken för 

förvärvande parten i transaktionen istället för diversifiering. Ett sådan argument har 

naturligtvis direkt koppling till företagets obligationer, eftersom konkurs är det sista 

obligationsägarna önskar.  

Furfine & Rosen (2011) påvisar i studien att förvärv verkligen ökar på konkursrisken för 

förvärvaren, men kan inte förklaras till fullo genom att målföretaget har högre riskprofil 

eller ökad skuldsättningsgrad efter transaktionen. Däremot argumenterar de att 

företagen har egna interna incentiv till risktagning, som exempelvis aktie-optioner till 

företagsledningen vilka stöder aggressiv risktagning.  
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4 TIDIGARE FORSKNING 

I kapitel 3 diskuterades det teoretiska ramverket gällande företagsobligationer vid 

fusioner och förvärv, vilket har undersökts i tidigare forskningar. I detta kapitel tittar vi 

närmare på tidigare forskningar för att se vilket datamaterial är använt, vilken metod har 

fungerat och resultaten från undersökningarna. Tidigare forskningar utgör en viktig del 

i avhandlingen eftersom det hjälper att välja metod samt för att framställa realistiska 

hypoteser. Slutligen blir det lätt att jämföra denna forskningen med de tidigare för att 

skåda eventuella likheter och olikheter vid analysen av resultatet. Då tidigare forskningar 

presenteras följer de ett och samma mönster, först beskrivs datamaterialet, sedan 

metoden och till sist resultatet från undersökningen komplimenterat med en 

sammanfattande tabell för enkelhetens skull vid jämförelse. 

Den första forskningen skriven av Billett, King och Mauer 2004 fungerar som ett bra 

underlag till min avhandling eftersom den behandlar samma aspekter som jag kommer 

att fokusera på. I forskningen har de fokus på faktorer som tidigare forskningar har visat 

att är relevanta för fusioner och förvärv kombinerat med obligationer. Forskningen är 

utförd på den amerikanska marknaden och är rätt så ålderstigen, samtidigt som både 

obligationsmarknaden samt förvärvs marknaden utvecklats sedan 1980 och 1990 talet. 

Denna forskning är också intressant eftersom skribenterna lyckats komma fram med 

resultat som tidigare forskningar inte tidigare gjort, och fungerar därför som en utmärkt 

jämförelsepunkt för andra forskningar och min avhandling.  

Den andra forskningen av Renneboog et al. (2017) undersöker på global nivå, med 

primärt fokus på förvärvaren i transaktionen. Dessutom ligger huvudpunkten i att 

undersöka effekterna av gränsöverskridande transaktioner på förvärvarens obligationer. 

Samtidigt är forskningen relevant att diskutera, eftersom den beskriver väl metod och en 

noggrann analys av resultaten. Skribenterna har dessutom fått en del influenser från 

Billett et al. (2004) vad gäller metoden och behandling av datamaterialet. 

Den tredje forskningen skriven av Chen et al. (2019) har geografisk fokus på den 

amerikanska marknaden och aningen olikt tillvägagångssätt. De använder sig av OTC 

marknaden och har importerat obligationspriset från TRACE. Däremot har 

undersökningen nått intressanta resultat som stämmer väl överens med teoretiska 

ramverk och är därför viktig att reflektera kring då min avhandling nåt resultat. 
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4.1 Billett, King & Mauer (2004) 

Studien av Billet, King & Mauer (2004) undersöker värdeeffekten av företagsfusioner 

och förvärv på både förvärvaren och målföretagets obligationer. Forskningen gjordes på 

den amerikanska marknaden och resultaten visar att samförsäkringseffekten håller. Det 

visar sig att målföretag med högriskobligationer upplever en starkare positivt onormal 

avkastning vid annonseringen samtidigt som förvärvarens obligationer upplever en 

negativ onormal avkastning. De lyckas även påvisar att då företags skillnad i kreditbetyg 

inverkar på värdeförändringen för obligationerna. 

4.1.1 Datamaterial 

Skribenterna har undersökt tidsperioden 1979 – 1997 med geografisk fokus på USA. 

Datamaterialet består av totalt 8,309 företagsfusioner och förvärv vilka är insamlade 

från Securities Data Corporation (SDC). De har exkluderat leverage buyouts och förvärv 

av mindre tillgångar och alla bolag måste vara publikt listade på börsen, både 

förvärvaren och målbolaget. Företagsobligationer får inte vara av konvertibelt format 

samt måste de vara utestående då fusionen eller förvärvet har annonserat och ha 

obligation priser tillgängliga i Lehman Brothers Fixed Income Database. 

Obligationspriserna får inte vara så kallade matrix priser, eftersom det är priser 

uträknade utifrån liknande obligationer då det verkliga priset inte är tillgängligt. Efter 

att alla kriterier har tagits i beaktande har de 940 transaktioner kvar i samplet. Av dessa 

940 har 831 förvärvare 3,083 utestående giltiga obligationer och 265 målföretag har 818 

utestående obligationer. Slutligen har de 141 par av förvärvare och målföretag som möter 

alla kriterier och kan användas för forskningen. Ifall att ett bolag har flera utestående 

obligationer vid tidpunkten av annonseringen har skribenterna valt att kombinera dessa 

till endast en observation genom att räkna ett vägt medelvärde baserat på 

obligationernas marknadsvärde två månader innan annonsering av fusionen eller 

förvärvet. 

4.1.2 Metod 

För att undersöka obligationsavkastning i undersökningen används en händelsestudie. 

Händelsefönstret är en två månaders tidsperiod, var 0 är månaden så annonsering sker, 

-1 är månaden innan annonsering och +1 är månaden efter annonseringen. Skribenterna 
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har använt en relativt lång händelseperiod för att räkna med situationer då 

informationen har läckt till marknaden innan annonsering.  

För att räkna onormal obligationsavkastning har skribenterna gjort följande. Onormal 

avkastning är definierat som skillnaden mellan en obligations månatliga totala 

avkastning och den månatliga totala avkastningen för ett obligationsindex bestående av 

obligationer med liknande löptider och kreditbetyg. Med total avkastning syftar 

skribenterna på skillnaden i obligationspris plus upplupen ränta. Obligationsindexen är 

konstruerade av Lehman Brothers i nio olika index beroende på kreditbetyg och uppdelat 

i två grupper beroende på löptid – totalt 18 index. 

För att undersöka hur de olika determinanterna påverkar obligationens värdeförändring 

vid fusion och förvärv så har skribenterna utfört tvärsnittsregressioner. 

4.1.3 Resultat 

Det primära resultatet från forskningen i fråga var att målföretagets obligationer i 

genomsnitt upplever en positiv onormal avkastning på 1.09% under händelseperioden 

och var signifikant på en 5% signifikansnivå. Samtidigt som onormala avkastningen för 

målföretagets aktieinnehavare var positiv 22.15%, vilket även har varit situationen i flera 

andra studier då aktieavkastning varit i fokus. Enligt skribenterna var dock resultatet för 

målföretagets obligationer ovanligt och avvikande från äldre tidigare forskningar, var de 

kommit fram till att målföretagets obligationers avkastning i genomsnitt inte är 

signifikant oskiljbart från noll. Då skribenterna analyserar resultaten från förvärvarens 

sida, är resultat också avvikande i jämförelse med tidigare forskning. Förvärvarens 

obligationer upplever en negativ onormal avkastning på -0.17%, också signifikant på en 

1% signifikansnivå under händelseperioden. Tidigare forskningar har visat att 

förvärvarens obligationer upplever en positiv onormalavkastning i genomsnitt inom 

intervallet 1.0% - 1.9%, statistiskt signifikanta.  

Skribenterna analyserar även resultatet uppdelat för att finna determinanter. Enligt 

skribenterna hävdar Shastri (1990) i sin forskning att det finn flera viktiga uppdelningar 

som för avvändas inom analys av fusioner och förvärv. Därmed har skribenterna i denna 

forskning fokuserat på determinanterna i) risk-effekten ii) belånings-effekten och iii) 

löptids-effekten.  

Skribenternas resultat stämmer väl ihop med effekten gälladen kreditrisk, vilket innebär 

att om målföretagets obligationer har ett lägre kreditbetyg än förvärvaren, så upplever 
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målföretagets obligationer en genomsnittlig positiv onormal avkastning. Samtidigt, ifall 

målföretagets obligationer har ett högre kreditbetyg än förvärvaren så upplever 

målföregets obligationer en negativ onormal avkastning, statistiskt signifikanta. 

Belånings-effekten får delvist stöd av forskningen, skribenternas resultat visar att 

målföretagets obligationer upplever en signifikant positivt onormal avkastning då totala 

hopslagna skulden över målföretagets skuld inte överstiger 1. Från förvärvarens 

synvinkel stöds inte belånings-effekten i forskningen.  

Då löptids-effekten analyseras ser man från resultaten att målföretagets obligationer 

upplever en signifikant negativ onormal avkastning i situationer då de har en längre 

kvarstående löptid i jämförelse med löptiden för förvärvarens obligationer. Samtidigt 

visar resultaten att i situationer då målföretagets obligationer har en kortare 

kvarståendelöptid än förvärvarens obligationer så ser man en positivt onormal 

avkastning. Skribenterna hittar stöd för löptids-effekten då målföretagets obligationer 

examineras, men inte för förvärvarens obligationer. 

4.2 Renneboog, Szilagyi & Vansteenkiste (2017) 

Forskningen av Renneboog et al. (2017) undersöker företagsobligationers prestanda vid 

företagsfusioner och förvärv, på en global marknad. Studiens primära fokus ligger på 

förvärvaren i transaktionen, och hur deras obligationer presterar beroende på 

företagsstyrning och legala faktorer (eng. The impact and spillover of governance and 

legal standards) vid gränsöverskridande företagstransaktioner. Eftersom länder har 

olika företagsstyrning och legala standarder så som borgenärsskydd, så argumenterar 

skribenterna för att dessa spelar en roll vid gränsöverskridande fusioner och förvärv. De 

lyckas påvisa att obligationers prestanda är mycket känsligt för landspecifika skillnader.  

4.2.1 Datamaterial 

Denna studie utförs på en global marknad med 1,100 gränsöverskridande 

företagsfusioner och förvärv, vilket är av de största studierna gjorda inom ämnet i form 

av storleken av datasampel. Skribenterna började med att samla företagsfusioner och 

förvärv från Mergers and Acquisitions Database of the Securities Data Corporattion 

(SDC). Sedan exkluderades transaktioner som är förvärv av tillgångar och förvärv av 

minoritetsintressen. Företagen måste ha utestående eurobonds denominerade i 

antingen euro eller sterling samt ha en fast ränta. Skribenterna exkluderade finansiella 

företag så som banker, försäkringbolag och andra finansiella institutioner. Tidsperioden 

för studien är 2000–2013. Slutligen lämnar de bort alla obligationer som har någon 
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special funktion (köp/sälj optioner eller evighets löptider) samtidigt som de 

argumenterar för att dessa är ovanlig bland eurobonds. Obligationspriser är importerade 

från databasen Reuters Fixed Income Database och obligationer med matrix priser är 

exkluderade på grund av irrelevans. Obligationers kreditbetyg har primär tagit från S&P, 

men även Moody’s vid behov. 

4.2.2 Metod 

Likt studien av Billett et al. (2004) så har skribenterna i denna använt en händelseperiod 

som börjar en månad innan annonsering samt sluter en månad efter annonseringen. 

Företag som har flera utestående obligationer vid annonseringen behandlas på samma 

sätt som i tidigare forskningen och klumpas därmed ihop till en värdevägd portfölj av 

alla utestående obligationer. För de företag som har eurobonds i både euro och sterling, 

så växlas sterlingobligationens marknadsvärde till euro. För uträkningen av onormal 

obligationsavkastning används en matchande portföljers metod (eng. matching 

portfolio method). Detta innebär att avkastningen räknas som summan av månatlig 

avkastning under de två månaderna (-1,0) kring annonseringen. Den månatliga 

avkastningen räknas som obligationens avkastning minus avkastningen för en 

matchande värdevägd portfölj av obligationer. De matchande värdevägda portföljerna är 

uppdelade per valuta, kreditbetyg och löptid. Alla portföljerna måste inkludera minst 10 

obligationer.   

För att slutligen undersöka hur de olika företags eller obligationsspecifika variablerna 

påverkar resultatet har skribenterna gjort en multivariat regressionsanalys. 

4.2.3 Resultat 

Skribenternas forskning visar att till skillnad från tidigare studier i USA, att förvärvarens 

obligationer upplever en positiv onormal avkastning under händelsefönstret med 

statistisk signifikans. Samtidigt har forskningar gjorda på den amerikanska marknaden 

påvisat inga eller negativ onormal avkastning för förvärvarens obligationer som följd av 

fusioner eller förvärv. Forskningen visar också att obligationers prestanda vid fusioner 

eller förvärv är mycket känslig för olika länders specifika skillnader i företagsstyrning, 

legala standarder och borgenärsskydd. 
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4.3 Chen, Ramaya & Wu (2019) 

Skribenterna studie fokuserar på att undersöka påverkar av fusioner och förvärv på 

företagsobligationer på den amerikanska marknaden. Den första faktorn de undersöker 

är kreditrisken påverkan, men senare även löptid, betalningssätt, typ av förvärv, industri 

och timing bland annat. 

4.3.1 Datamaterial 

Skribenterna undersöker den amerikanska marknaden och har använt sig av OTC 

marknaden och fått obligationspriser från TRACE. Deras slutliga sampel bestod av 1201 

förvärvare med 5,052 obligationer samt 320 målföretag med 1,057 obligationer. För att 

har så jämförbara obligationer som möjligt har de avvänt sig endast av så kallade plan-

vanilla coupon bonds utan några special funktioner och därmed exkluderat Yankees, 

Canadians, obligationer i främmande valuta eller marknadsförda globalt samt 144A 

obligationer. Tidsperioden för forskningen sträcker sig mellan 2005–2015 

4.3.2 Metod 

Skribenterna har testat olika längd på händelsefönster i studien, till och med en dag 

innan annonsering till en dag efter annonsering (-1,+1). Eftersom de använder sig av 

obligationstransaktioner importerade från TRACE lyckas de förkorta händelsefönstret 

ordentligt i jämförelse med andra forskningar. Till skillnad från andra forskningar har 

de använt sig av onormal standardiserad avkastning (ABSR) för obligationerna. ABSR 

kalkyleras genom att först räkna enkel standardiserad avkastning SSR, sedan kreditbetyg 

och löptidsjusterad index avkastning SBM vilket slutligen leder till ABSR(-X,+X) = 

SRR(-X,+X) – SBM (-X,+X).De konstruerade också 24 jämförelse portföljer beroende på 

kreditbetyg och löptid.   

4.3.3 Resultat 

Denna forskning visade att förvärvarens obligationer upplever en signifikant negativ 

onormal avkastning. Detta var speciellt märkbart vid situationer då kontanter användes 

som betalningssätt och företagen var publikt listade på börsen. Samtidigt kunde de 

påvisa att målföretagets obligationer upplevde en signifikant positiv onormal avkastning 

under händelsefönstret. Faktorer som stärker denna effekt är ifall obligationerna är 

klassade med högriskkreditbetyg och förvärvet sker inom samma industri som 

förvärvaren och företaget är publikt listade på börsen. Dessa resultat är tecken på att 
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samförsäkringseffekten samt värdeöverföringseffekten stämmer, vilket inte ofta inte 

varit resultatet. 
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5 DATA 

Geografiskt ligger fokus på Europa och dessa länder har en relativt hög tillgänglighet av 

data. Sorteringen leder till 19 inkluderade länder i samplet: Belgien, Danmark, Estland, 

Finland, Frankrike, Irland, Luxembourg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, 

Schweiz, Spanien, Stor Britannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. Båda 

parterna i transaktionen skall tillhöra något av de europeiska länder, företagen skall vara 

publikt listade på börsen och transaktionen skall vara annonserad under tidsperioden 

1.1.1999 – 31.12.2018. Tidsperioden är av speciellt intresse på grund av introduktionen 

av euron och utvecklingen av euro-obligationsmarknaden under denna tidsperiod. 

Från företagsfusionerna och förvärven exkluderas finansiella företag som banker, 

finansiella institutioner och försäkringsbolag samt transaktioner vilka är klassade som 

förvärv av minoritets tillgångar eller minoritetsintressen. Detta lämnar kvar 

transaktioner var över hälften av målföretaget köps. Finansiella bolag är exkludera på 

grund av flera orsaker, bland annat stora skillnader företagsstruktur samt speciella 

regleringar vilka inte är relevanta för andra bolag.  

Därefter är kravet att företagen skall ha utestående euro-obligationer vid tidpunkten av 

annonseringen. Dessa obligationer får inte vara konvertibler eller ha andra 

specialfunktioner vilka kunde påverka avkastningsmönstret. Konvertibla obligationer 

samt obligationer med köp eller sälj optioner och obligationer med evighetslöptid anses 

påverkar obligationens avkastningsmönster starkt och därmed inte vara jämförbara med 

andra obligationer i samplet. Företagsobligationer måste även ha tillgängliga prisdata 

vid annonseringen av transaktionen för att inkluderas i studien. (Billett et al. 2004) 

Både företagstransaktionerna och utestående obligationerna är tagna från Thomson 

Reuters Eikon databas. Data för obligationsavkastningen hämtades från Reuters 

Datastream Total Return Index. Avkastningsvariabeln är en totalavkastningsvariabel 

och inkluderar därmed både prisförändringen och ackumulerad ränta på daglig frekvens. 

Av alla 2,145 företagstransaktioner blir jag slutligen kvar med 167 företagsfusioner och 

förvärv i Europa var antingen förvärvaren eller målföretag har utestående 

företagsobligationer vid annonseringen, som möter kraven uppräknade ovan. 

Utestående företagsobligationer är då 452 stycken, vilka är uppdelade på 193 

obligationer av målbolaget samt 259 obligationer av förvärvande bolaget. För att 

obligationen ska kunna vara med i studien måste den även ha prisinformation under 

händelsefönstret. Detta leder mig till 140 obligationer för målbolag samt 139 obligationer 
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för förvärvande bolag, summerat upp till 279 företagsobligationer vilka kan beaktas i 

avhandlingen. 

Tabell 2 Sortering av företagstransaktioner samt dess kriterier 

 

I tabell 2 presenteras sorteringen av företagstransaktionerna, fusioner och förvärv, och 

man ser ett stort bortfall av transaktioner vid vissa sorteringar. Exempelvis faller väldigt 

många transaktioner bort då samplet begränsas till endast publikt listade företag. Ett 

annat betydande kriterium är den sista då sorteringen kräver att antingen förvärvaren 

eller målföretaget har utestående obligationer vid tidpunkten av annonseringen av 

transaktionen 2,145 till 167. Med dessa 167 transaktioner fortsätter sorteringen av dess 

obligationer nedan. 

Tabell 3 Sortering av företagsobligationer 

 

Sorteringen av företagsobligationer görs på basen av funna företegastransaktioner ovan. 

Obligationer emitterade i annan valuta än EUR, eller har special funktioner som köp/sälj 

optioner, konvertibler eller evighetslöptider är exkluderade. För de 167 

företagstransaktionerna vet vi att någon part har utestående obligationer vid 

annonseringen, total 452st. Tabell 3 presenterar hur obligationerna är uppdelade på 

målföretag och förvärvaren, samt bortfallet av obligationer vilka inte har giltig 

prisinformation kring tidpunkten av annonseringen. 

 

 

Typ av sortering Kriteria Antal transaktioner

Annonserings datum 1999-2018 891 260             

Region (förvärvaren) Europa 287 097             

Region (målföretag) Europa 258 113             

Status (målföretag) Publikt 26 873               

Status (förvärvaren) Publikt 10 581               

Typ av transaktion Fusion eller förvärv 3 097                 

Industri (förvärvaren) Exkl. Finansiella 2 210                 

Industri (målföretaget) Exkl. Finansiella 2 145                 

Utestående obligationer Förvärvaren och eller målföretaget 167                    

Typ av sortering Antal obligationer

Utestående obligationer vid annonsering 452

 - målföretaget 193

-  förvärvaren 259

Obligationer med prisinformation kring annonsering 279

 - målföretaget 140

-  förvärvaren 139



25 
  

Då jag analyserar den geografiska distributionen för hemlandet av företagen vilka varit 

med i en företagstransaktion under tidsperioden med utestående euro-obligationer, så 

ser man skillnader. Bland förvärvande bolag är företag från Tyskland (20%), Frankrike 

(17), Storbritannien (15%) och Italien (11%) bland de som varit mest aktiva inom 

företagsfusioner och förvärv. Samtidigt då vi ser på målföretagen hemland är 

Storbritannien (24%), Tyskland (14%), Frankrike (12%) och Italien (11%) de länders 

företag vilka varit med om de flesta företagsfusionerna och förvärven. 

5.1 Definition av företagsfusioner och förvärv 

Eftersom företagsfusioner och förvärv är själva händelsen i studien, är det viktigt att 

definiera vad det är. I avhandlingen refererar jag även till företagstransaktioner och då 

syftar jag på företagsfusioner och förvärv. I denna avhandling definieras företagsfusioner 

och förvärv som: företagsfusion, förvärv av majoritets tillgångar eller förvärv av 

majoritetsintresse. Dessa är hämtade från Thomson Reuters Eikon var de går under 

namnen merger, acquisition of majority assets och acquisition of majority interest. 

5.2 Determinanter 

Det är av intresse att undersöka vilka faktorer inverkar på onormala 

obligationsavkastningen. Till följande kommer dessa determinanter att diskuteras 

noggrannare samt deras uppbyggnad. Determinanterna är formade i enlighet med 

tidigare forskning i den mån det är möjligt. 

5.2.1 Relativ storlek 

Determinanten relativ storlek mäter den relativa storleken av målföretaget i jämförelse 

med förvärvande företaget, i termer av företagens marknadsvärden. Ifall den relativa 

storleken av målföretaget är större så borde förvärvande företagets obligationer uppleva 

en negativ avkastning vid annonsering. Samtidigt är förväntningen för målföretagets 

obligationer att de upplever en positiv onormal obligationsavkastning då den relativa 

storleken av målföretaget är större. Storleken definieras som marknadsvärdet av eget 

kapital, för räkenskapsåret innan företagstransaktionen. (Chen et al. 2019) 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑖 =  
𝑀𝑉𝑚å𝑙𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑛

𝑀𝑉𝑓ö𝑟𝑣ä𝑟𝑣𝑎𝑟𝑒𝑚
       (2) 

5.2.2 Skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgraden räknas som bokvärdet av totala skulder delat på det totala värdet 

av skulder och eget kapital. Det företag som är högre belånat innan annonseringen borde 
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se en minskning i konkursrisk efter företagstransaktionen och därmed borde 

obligationerna påverkas positivt i form av avkastning. Samtidigt borde obligationerna 

för ett mindre belånade företag se en negativ inverkan i form av avkastning vid 

transaktionen eftersom det ökar på risken. En situation var båda bolagen har likadan 

belåningsgrad så borde inget deras bolags obligationer påverkas av annonseringen. 

Skuldsättningsgraden är tagen från räkenskapsåret innan företagstransaktionen. Billett 

et al. (2004) 

𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
      (3) 

5.2.3 Kvarstående löptid 

Löptid räknas som kvarstående tid fram till maturitet då annonseringen sker, vilket mäts 

i antal år. Obligationer med kortare löptid blir automatisk seniora till de längre 

löptiderna då två bolag går samman, ifall inga specialkovenanter är bestämda vilka 

dikterar prioriteten. Detta betyder att obligationerna med kortare löptid borde påverkas 

positivt i form av avkastning vid annonseringen. Billett et al. (2004) 

I praktiken har den kvarstående löptiden för inblandade obligationer räknats som 

obligationens maturitet minus datumet då företagstransaktionen annonserades.  

𝐾𝑣𝑎𝑟𝑠𝑡å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑙ö𝑝𝑡𝑖𝑑 = (𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡𝑒𝑡) − (𝐴𝑛𝑛𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑢𝑚) (4) 

5.2.4 Kombinerad skuldsättningsgrad (riskeffekten) 

Skuldsättningsgrad räknas på samma sätt som tidigare beskrivet ovan. Den 

kombinerade skuldsättningsgraden eller, riskeffekten, används som en ytterligare 

variabel. Den definieras genom att först räkna den kombinerade skuldsättningsgraden 

för det kombinerade bolaget och dela det på skuldsättningsgraden av antingen 

förvärvaren eller målföretagets skuldsättningsgrad. I princip mäter denna variabel ifall 

den kombinerade skuldsättningsgraden stiger eller sjunker till följd av 

företagstransaktionen, i relation till förvärvaren eller målföretaget. Ifall den 

kombinerade skuldsättningsgraden stiger i förhållandet till förvärvarens 

skuldsättningsgrad innan transaktionen, borde dess obligationer påverkas negativt av 

risk effekten.  

𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑒𝑛𝑖 =  
𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑘𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑

𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖
  , i = förvärvare, målföretag  (5) 
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5.2.5 Industri 

Skillnader i industri mellan bolagen i företagstransaktionen anses även ha en betydelse. 

Ifall bolagen är inom samma industri är det lättare för investerare att se synergier och 

därmed borde obligationerna påverkas positivt. Dock är denna variabel inte så entydig, 

eftersom det också finns en diversifiering aspekt i att förvärva ett företag inom en annan 

industri. Därmed kan man förvänta sig att determinanten antingen har ett positivt eller 

negativt samband med obligationernas avkastning. Denna determinant är en dummy 

variabel, vilken antar värdet 1 ifall företagen är inom samma industri och 0 ifall olika 

industri. För att skilja på industrier används företagens SIC-koder, var ifall två första 

siffrorna är samma indikerar samma industri. (Chen et al. 2019) 

5.2.6 Marknadsvärde 

Till sista används marknadsvärdet som en faktor, vilket är marknadsvärdet av företagets 

eget kapital. Intuitivt kan större bolag tänkas vara mindre riskfyllda, mognare och 

etablerade i större grad. Därmed skulle de inte påverkas av att förvärva ett företag och ta 

åt sig mera risk. Marknadsvärdet är mätt året innan företagstransaktionen annonserades 

och används som naturliga logaritmen av marknadsvärdet. 

5.3 Deskriptiv statistik 

I detta kapitel presenterar jag deskriptiva statistiken för data samplet. Som beskrivet 

tidigare innehåller mitt sampel 167 företagsfusioner och förvärv samt total 452 

obligationer för dessa bolag. Av de obligationerna finns det fullständig prisinformation 

för 279, förvärvande bolag 139 och målföretag 140. Det är logiskt att förvärvande 

företagen har flera obligationer utestående eftersom de i genomsnitt är större och i högre 

grad etablerade än sin motpart i fusioner och förvärv.  

Då obligationerna delas upp per kreditbetyg, ser vi att bland förvärvande bolag är BBB 

det överlägset vanligaste kreditbetyget (39%), varefter BB+ (17%) och BBB+ (10%). För 

målföretaget gäller det även att BBB är det vanligaste kreditbetyget (24%), sedan BBB+ 

(14%) och BBB- (10%). 

Till följande kollar vi på den deskriptiva statistiken för variablerna som kommer att 

användas i studien, i panel A presenteras siffrorna för förvärvaren och i panel B 

målföretaget. 
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Tabell 4 Deskriptiv statistik över variablerna. Enheterna är miljoner EUR för 
marknadsvärde, totala tillgångar och totala skulder. Skuldsättningsgrad är ett relationstal, 
löptid presenteras som antal år, industri är en dummy-variabel och kreditbetyget antar 
värden mellan 1-3 (AAA-B) 

 

 

Från tabell 4 kan några observationer lyftas fram samt vissa förklaringar krävs. 

Samtidigt fungerar den som ett underlag för att undersöka datamaterialet i fråga. Man 

kan se både för förvärvaren och målföretaget att båda i genomsnitt har ganska högt 

marknadsvärde för eget kapital, vilket indikerar rätt så stora företag. Som förväntat är 

dock marknadsvärdet på eget kapital högre för förvärvaren, vilket kan förklaras genom 

att förvärvande företaget generellt sätt är större än målföretaget. Det bör också nämnas 

att bådadera är rätt så stora, vilket kunde förklaras med att så gott som endast stora 

företag emitterar euro-obligationer till marknaden.  

Skuldsättningsgraden är rätt så lika mellan förvärvaren och målföretaget, fastän 

maxvärdet för målföretagen är mycket högre än för förvärvaren. Obligationernas 

kvarstående löptid är i linje med varandra, då genomsnittet för förvärvande företag är 

Förvärvaren

Panel A Medeltal Median Min Max St.av Skevhet Öv. kurtosis

Skuldsättningsgrad 0,47 0,52 0,10 0,75 0,20 -0,40 -1,19

Marknadsvärde 32 444 19 532 1 243 111 350 29 859 1,32 0,64

Löptid 5,83 4,33 0,16 46,93 6,59 4,14 20,76

Totala tillgångar 55 887 35 694 4 082 305 865 54 658 2,01 3,83

Totala skulder 15 262 6 920 1 361 43 636 14 793 0,87 -0,69

Industri 0,58 1,00 0,00 1,00 0,50 -0,3 -1,90

Kreditbetyg 1,97 2,00 1,00 3,00 0,72 0,03 -1,05

Målföretaget

Panel B Medeltal Median Min Max St.av Skevhet Öv. kurtosis

Skuldsättningsgrad 0,46 0,42 0,00 2,94 0,28 4,67 31,00

Marknadsvärde 20 193 15 065 219 87 042 14 910 1,14 1,85

Löptid 5,27 4,21 0,14 45,86 5,44 3,96 23,24

Totala tillgångar 35 780 33 337 2 596 101 546 26 290 0,74 -0,53

Totala skulder 12 571 11 306 417 53 928 11 615 1,64 2,38

Industri 0,83 1,00 0,00 1,00 0,37 -1,81 1,28

Kreditbetyg 2,05 2,00 1,00 3,00 0,48 0,13 1,26
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5.8 år och för målföretagen 5.3 år. Totala tillgångar och totala skulder följer liknande 

mönster som marknadsvärdet för eget kapital, var vi ser rätt så stora värden och något 

högre för förvärvaren. 

Industri variabeln är presenterad som en dummyvariabel vilken tar värdet 1 ifall 

företagen är inom samma industri och 0 ifall olika. Kreditbetyg variabeln är en numerisk 

illustrering av S&P kreditbetyg-system, var 1 innebär ett kreditbetyg mellan AAA och A 

(samt alla +/- versioner), nummer 2 innebär ett betyg på BBB (samt alla +/- versioner), 

slutligen nummer 3 ett betyg mellan BB och B (samt alla +/- versioner). För både 

parterna är alltså BBB kreditbetyget det vanligaste (medianen) vilket också har 

konstaterats tidigare.  

5.4 Korrelationsmatris 

Nedan diskuterar jag korrelationerna mellan de förklarande variablerna för både 

förvärvaren och målföretaget. I panel A presenteras variablerna för förvärvaren och i 

panel B målföretagets variabler. 

Tabell 5 Korrelationsmatriser för variablerna: förvärvaren och målföretaget 

 

I tabell 5 hittar vi några intressanta fynd, eller närmare skiljaktigheter mellan 

förvärvarens variabler och målföretagets. Den parvisa korrelationen mellan relativ 

storlek och industri visar motsatta resultat för förvärvaren (0.24) gentemot målföretaget 

(-0.24), nämligen exakt samma men med olika förtecken. Samma fenomen gäller även 

för paret relativ storlek och löptid.  

För både förvärvaren och målföretaget ser vi relativt låga korrelationer mellan 

variablerna. Dock ser vi i panel A för förvärvande företagen att några värde sticker ut 

Förvärvaren

Panel A Relativ storlek Skuldsättningsgrad Risk effekt Marknadsvärde Löptid Industri

Relativ storlek 1,00

Skuldsättningsgrad 0,48 1,00

Risk effekt -0,05 -0,28 1,00

Marknadsvärde -0,16 0,02 -0,02 1,00

Löptid 0,18 0,19 -0,09 -0,02 1,00

Industri 0,24 0,36 -0,03 0,16 0,13 1,00

Målföretaget

Panel B Relativ storlek Skuldsättningsgrad Risk effekt Marknadsvärde Löptid Industri

Relativ storlek 1,00

Skuldsättningsgrad -0,26 1,00

Risk effekt 0,14 -0,15 1,00

Marknadsvärde 0,30 -0,02 -0,27 1,00

Löptid -0,14 0,11 -0,04 0,14 1,00

Industri -0,24 0,32 0,05 0,05 0,08 1,00
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som högre än de andra. Den högsta korrelationen är mellan relativ storlek och 

skuldsättningsgrad, 0.48. Samtidigt ser vi i panel B att relativ storlek och marknadsvärde 

korrelerar med ett värde på 0.30, relativ storlek med skuldsättningsgrad -0.26 och 

riskeffekt med marknadsvärde med -0.27. 

 I överlag är dessa värden rätt så låga och borde därmed inte framkalla problem med 

multikollinearitet, men detta diskutera noggrannare inom kapitlet modelldiagnostik 

senare i arbetet.  
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6 METOD 

I avhandlingen undersöker jag hur företagsfusioner och förvärv inverkar på 

företagsobligationers onormala avkastning vid annonsering. Med andra ord är jag 

intresserad att se hur en viss händelse påverkar avkastningen av ett instrument, vilket 

leder till en händelsestudie. Det är också av intresse att se vilka faktorer som inverkar på 

onormala obligationsavkastningen, därmed kommer tvärsnittregressioner att utföras. 

6.1 Händelsestudie 

För att utföra en händelsestudie måste själva händelsen först definieras, vilket i mitt 

arbete är den dagen som fusionen eller förvärvet publicerades till marknaden. Följande 

steg i en händelsestudie är att bestämma händelsefönstret, alltså den tiden då man 

undersöker själva värdeförändringen. Händelse fönstret brukar vara längre en själva 

händelsen för att minska på risken för informationsläckage. Tiden efter händelsen kan 

vara av intresse eftersom värde fortfarande kan fluktuera efter att börsen stänger. Tiden 

innan händelsen kan vara av intresse ifall information läckt till marknaden innan den 

officiella annonseringen. Det är inte ovanligt att välja ett händelsemönster på flera dagar 

upp till en månad både innan och efter händelsen. (MacKinlay, 1997) 

I avhandlingen kommer händelsefönstret att vara månaden innan händelsen till 

månaden efter händelsen, själva annonseringen sker vid månad noll. Detta fönster är 

valt på basen av tidigare forskningar, exempelvis Billett et al. (2004). Ett kortare 

händelsefönster som Chen et al. (2019) använde är inte lämpligt eftersom de använde 

TRACE som baseras på data från obligationstransaktioner vilket inte är tillgängligt.  

En händelsestudie kunde även utföras med en estimerad tidsperiod innan händelsen för 

att avgöra ifall avkastningen är onormal, men jag har bestämt mig för att följa tidigare 

forskningar inom ämnet och därav använder jag mig av ett jämförelseindex och ingen 

estimeringsperiod. 

Tabell 6  Tidslinje för händelsestudie 

(1 månad innan) (Annonsering) (1 månad efter) 

T0 T1 0 T2 T3 
 

6.2 Onormal obligationsavkastning 

Onormal obligationsavkastningen räknas på samma vis som Billett et al. (2004). Först 

behövs den månatliga obligationsavkastningen för alla inkluderade obligationer. 
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Onormal obligationsavkastningen definieras som skillnaden mellan en obligations 

månatliga totala avkastningen och den månatliga totala avkastningen för en portfölj med 

obligationer av liknande typ – taget i beaktande löptid och kreditbetyg. Total avkastning 

innebär både prisförändring plus ackumulerad ränta. (Eikon database) För 

obligationsavkastning används dagliga prisdata, men i själva verket används endast två 

datapunkter. Prisdata för dagen exakt en månad innan företagstransaktionen och 

prisdata för dagen exakt en månad efter företagstransaktionen, vilket då täcker hela 

undersökta tidsperioden. 

Ifall ett företag har flera utestående obligationer vid annonseringen av en 

företagstransaktion, så behandlar jag varje obligation skiljt för sig. Vissa tidigare 

forskningar har gjort detta på två sätt, antingen som varje obligation skiljt för sig eller så 

har de räknat ett vägt medelvärde för företagets alla utestående obligationer vid 

annonsering. Eftersom det europeiska datamaterial är mindre än för exempelvis USA, så 

väljer jag att behandla alla obligationerna skiljt för sig. 

  

6.3 Uträkning av onormal obligationsavkastning 

Marknadsavkastningen eller förväntad obligationsavkastning är den avkastning som 

man kunde förvänta sig vid tidpunkten av annonseringen av en företagstransaktion för 

obligationen, ifall transaktionen inte hade skett. Därmed subtraheras 

marknadsavkastningen från den realiserade avkastning för att isolera avkastningen som 

beror på företagstransaktionen för obligationen. Onormal obligationsavkastning räknas 

enligt följande ekvation 6: 

 
𝐴𝑅𝐵(𝑡 − 1, 𝑡 + 1)𝑖 = 𝑅(𝑡 − 1, 𝑡 + 1)𝑖 − 𝐵𝑀(𝑡 − 1, 𝑡 + 1)𝑖.    (6) 

ARB står för onormal obligationsavkastning. Den första delen av ekvationen på högre 

sidan R(t-1,t+1)n står för den realiserade obligationsavkastningen under 

händelsefönstret vid företagstransaktionen och den andra delen BM(t-1,t+1)n står för 

obligationsavkastningen för ett anpassat index för samma tidsperiod vilket representerar 

avkastningen ifall transaktionen inte hade skett. (Edrington et al. 2015) 

6.4 Obligationernas referensränta ”benchmark” index 

Det är inte nödvändigt att konstruera dessa marknadsavkastningsportföljer manuellt, 

eftersom flera leverantörer uppehåller index på dessa som kan användas till detta 
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ändamål. Dessa index beaktar även obligationernas kvarstående löptid samt kreditbetyg. 

Jag har valt att använda mig av index konstruerade av iBoxx Markit Group vilka är 

vedertagna alternativ för mitt ändamål och har prisdata tillräckligt lång tillbaka i tiden. 

Andra vanligtvis använda index för obligationsavkastning är de konstruerade av 

Bloomberg/Barclays eller Bank of America Merrill Lynch vilka också har segmenterade 

index, men dessa var inte tillgängliga i någon av de databaser jag hade tillgång till. 

 Eftersom mitt sampel av utestående obligationer vid tidpunkten av 

företagstransaktionen inte är lika stor som i jämförbara studier utförda på den 

amerikanska obligationsmarknaden, så väljer jag att inte dela upp indexen per 

kreditbetyg eftersom jag inte anser de hade en större inverkan på resultat då skillnaden 

mellan var och ett kreditbetyg är rätt så litet och observationerna få. Istället använder 

jag ett index som innehåller obligationer nominerade i euro och emitterade av 

europeiska företag (icke finansiella företag) vilka har ett genomsnittligt kreditbetyg på 

BBB. Kreditbetyget BBB av S&P är det överlägset vanligaste kreditbetyget i mitt sampel, 

och lämpar sig därmed bra som marknadsränta. Däremot delar jag upp obligationerna 

per kvarstående löptid vid företagstransaktionen, eftersom detta inverkar på 

obligationernas avkastning. Jag använder mig alltså av följande index vilket innehåller 

europeiska icke-finansiella bolag med BBB kreditbetyg med respektive kvarstående 

löptid: 

- iBoxx EUR BBB Non-Financials 1-3: Obligationer med 1-3 år kvarstående löptid 

- iBoxx EUR BBB Non-Financials 3-5: Obligationer med 3-5 år kvarstående löptid 

- iBoxx EUR BBB Non-Financials 5-7: Obligationer med 5-7 år kvarstående löptid 

- iBoxx EUR BBB Non-Financials 7-10: Obligationer med 7-10 år kvarstående 

löptid 

- iBoxx EUR BB Non-Financials 10+: Obligationer med >10 år kvarstående löptid 

Sedan matchar jag varje obligation med rätt marknadsränta på basen av kvarstående 

löptid, så att korrekt onormala avkastningen kalkyleras för varje obligation och 

avkastningen relaterad till företagstransaktionen isoleras. 
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6.5 Tvärsnittsregressioner 

Undersökningen av determinanters effekt på onormal obligationsavkastning sker med 

tvärsnittsregressioner. Tvärsnittsdata innebär att det finns data för en eller flera 

variabler för samma händelsetid, både för beroende och oberoende variablerna. (Brooks, 

2008) 

 I denna studie är onormal obligationsavkastning beroende variabeln i regressionen 

samtidigt som determinanterna är oberoende variabler. På detta vis kan jag undersöka 

vilka determinanter har effekt på onormala obligationsavkastning samt dess signifikans 

med hjälp av OLS regressioner. (Brooks, 2008) 

𝑂𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖 =   𝛼 +  𝛽1(𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘)𝑖 +  𝛽2(𝐿ö𝑝𝑡𝑖𝑑)𝑖 +

 𝛽3(𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑)𝑖 +  𝛽4(𝐾𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑)𝑖 +

 𝛽5𝑙𝑛(𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒)𝑖 + 𝛽6(𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦)𝑖 +  𝑢𝑖    (7) 

I ekvation 7 presenteras ekvationen bakom tvärsnittsregressionerna. På vänstra siden 

som beroende variabel använder jag onormal obligationsavkastning vilken har förklarats 

tidigare. På högra sidan är förklarande variablerna relativ storlek, löptid, 

skuldsättningsgrad, kombinerad skuldsättningsgrad, naturliga logaritmen av 

marknadsvärde, en industridummy samt en felterm. Det bör märkas att de 

företagsspecifika variablerna i praktiken har en tidsförskjutning eftersom relativ storlek, 

(kombinerad) skuldsättningsgrad och marknadsvärde baserar sig på informationen från 

räkenskapsåret innan företagstransaktionen. 

Tvärsnittsregressionerna utför jag i det statistiska programmet gretl. 

6.6 T-test 

För att testa signifikansen för onormal obligationsavkastning kommer parvisa tvåsidiga 

t-test att utföras, för att undersöka ifall medelvärdet signifikant avviker sig från noll. T-

test används för att undersöka ifall onormal obligationsavkastning i genomsnitt skiljer 

sig signifikant från noll. Parvist t-test kommer även att utföras för att se ifall gruppernas 

medelvärde är signifikant olika från varandra. T-test kommer även att användas i 

deltesten som beskrivs i kapitel 6.7. Alla test utförs i gretl. 

6.7 Deltest 

På samma sätt som tidigare forskning (Billett et al. (2004) kommer jag att först att utföra 

deltest, var jag skapar olika grupperingar och undersöker hur onormala 
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obligationsavkastningen skiljer sig. På detta sätt lyckas jag bättre belysa skillnader i 

resultatet i jämförelse med testen var alla onormala obligationsavkastningar inkluderas.  

Uppdelningarna görs enligt följande: a) investment grade kreditbetyg mot high-yield 

kreditbetyg b) längre mot kortare löptid c) lägre skuldsättningsgrad mot högre 

skuldsättningsgrad d) lägre marknadsvärde mot högre marknadsvärde e) transaktionen 

annonserad innan finanskrisen 2008 mot annonserad efter finanskrisen 2008 och f) 

förvärvaren och målföretag är inom samma industri mot olika industri. Dessa deltest 

utförs för både förvärvarens obligationer och målföretags obligationer.  

Parvisa t-test utförs både får att undersöka ifall medelvärdet signifikant skiljer sig från 

noll, men även ifall grupperingarnas medelvärden skiljer sig signifikant från varandra. 

 

6.8 Hypoteser 

För att kunna knyta ihop teorin och tidigare forskning med mina resultat så presenterar 

jag till följande mina hypoteser för testerna, och visa vad jag förväntar mig på basen av 

teorin.  

Hypotes 1: Den onormala obligationsavkastningen skiljer sig signifikant från noll 

under händelseperioden 

Resultaten från tidigare forskning har varit tvetydigt, men onormala 

obligationsavkastningen förväntas skiljer sig från noll. För målföretaget är 

förväntningarna att onormala obligationsavkastningen är positiv. Däremot har 

resultatet för förvärvande företag varierat mellan antingen positiv eller negativ onormal 

obligationsavkastning. (Billet et al. 2004) 

Hypotes 2: Målföretagets relativa storlek har ett negativt samband med onormal 

obligationsavkastning 

Mindre företags obligationer förväntas avkasta bättre kring en företagstransaktion, 

eftersom de medför en mindre risk till den förvärvande företaget. (Billett et al. 2004) 

Hypotes 3a: Skuldsättningsgrad har ett negativt samband med onormal 

obligationsavkastning för målföretaget 
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Hypotes 3b: Skuldsättningsgraden har ett positivt samband med onormal 

obligationsavkastning för förvärvaren 

En högre skuldsättningsgrad för förvärvaren förväntas generera positiv onormal 

avkastning för förvärvaren obligationer och negativt onormal avkastning för 

målföretaget. En lägre skuldsättningsgrad för förvärvaren förväntas generera negativ 

onormal avkastning för förvärvaren och positiv onormal avkastning för målföreget. 

(Billet et al. 2004) 

Hypotes 4: Risk effekten har ett negativt samband med onormal obligationsavkastning 

Risk effekten förväntas påverka onormal avkastning negativt för både förvärvaren och 

målföretaget, eftersom detta betyder en högre sammanslagen riskprofil. 

Hypotes 5a: Marknadsvärde har ett positivt samband med onormal 

obligationsavkastning för förvärvade företagen 

Hypotes 5b: Marknadsvärde har ett negativt samband med onormal 

obligationsavkastning för målföretagen  

Ifall förvärvande företaget är större så förväntas dess obligationer avkasta bättre, 

eftersom de är mera kapabla att ta åt sig risk. Samtidigt har de i regel mer likvida 

obligationer och flera utestående obligationer. Man kan argumentera för att större 

målföretag har ett negativt samband med onormal avkastning eftersom 

storleksskillnaden blir mindre mellan dem.  (Billett et al. 2004) 

Hypotes 6: Löptid har ett negativt samband med onormal obligationsavkastning 

Eftersom kortare obligationer i genomsnitt automatiskt blir seniora till längre 

obligationer så förväntas löptiden ha en negativ effekt på onormala 

obligationsavkastningen. I vissa fall kan det dock förekomma specialkovenanter som 

ändrar på dynamiken. (Billett et al. 2004) 

Hypotes 7: Industri har ett positivt samband med onormal obligationsavkastning 

Variabeln för samma industri kan i princip förväntas generera både positiva och negativa 

onormala obligationsavkastningar. Ifall företagen är inom samma industri tänker man 

att det är lättare att se synergier samt mindre informations asymmetrier mellan företaget 

vilket skulle leda till positiva onormala obligationsavkastningar. Samtidigt kan en 
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industriöverskridande transaktionen ses som en diversifierande transaktionen då 

företagen är inom olika industrier. På detta sätt skulle företagen antagligen ha 

kassaflöden som är mindre korrelerade med varandra och obligationsinnehavarna 

gynnas. Hypotesen är dock att samförsäkringseffekten är starkare än andra faktorer och 

därmed förväntas ett positivt samband med onormal obligationsavkastning. (Billett et 

al. 2004) 
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7 RESULTAT 

Resultaten från avhandlingen är uppdelade i enlighet med beskrivningen i metoden. 

Först presenteras resultaten från t-testen av onormal obligationsavkastning 

inkluderande alla utestående obligationer vid fusioner eller förvärv. Sedan presenterar 

jag resultaten från deltesten för att belysa specifika skillnader mellan obligationernas och 

företagens egenskaper. Slutligen presenteras resultaten från tvärsnittaregressionerna 

tillsammans med modelldiagnostik. 

7.1 Resultat för onormal obligationsavkastning 

Resultaten för onormala obligationsavkastning stämmer väl överens med 

förväntningarna för både förvärvaren och målföretaget. Testen är gjorda med tvåsidiga 

t-test för att undersöka ifall medelavkastningen signifikant skiljer sig från noll. 

 I panel A presenteras resultaten för målföretaget och i panel B förvärvande bolaget. 

Tabell 7 Resultat för onormal obligationsavkastning: Samplet inkluderar alla obligationer 
som varit utestående vid någon tidigare definierad företagstransaktion. Värdena är i 
procent och signifikansnivåerna definieras som *, **, *** vilka är 10%, 5% och 1% 

 

 

 

I samplet med målföretag har jag 140 datapunkter med komplett prisinformation. Den 

genomsnittliga onormala avkastningen är 0.26% och medianavkastningen 0.09%. Detta 

resultat är dessutom signifikant på en 10% signifikansnivå. Detta motsvarar 

förväntningarna eftersom målföretaget ofta är mindre än förvärvande bolaget och 

transaktionen minskar på målföretagets risk då det fusioneras med ett större.  

N Medeltal Median t-stat

Panel A: Målföretag

Onormal obligationsavkastning 140 0.26 0.09 1.66*

N Medeltal Median t-stat

Panel B: Förvärvande

Onormal obligationsavkastning 139 -0.27 -0.17 -1.66*

Skillnad 2.35**

Utestående obligationer vid transaktionen

Utestående obligationer vid transaktionen
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Å andra sidan har jag 139 datapunkter för förvärvande företag. Deras obligationer har i 

genomsnitt en genomsnittlig onormal avkastning på -0.27% och medianavkastning på -

0.17%. Även här var resultatet signifikant på en 10% signifikansnivå. Orsaken till att 

genomsnittliga avkastningen för förvärvande bolagets obligationer är negativt är att de 

kan tänkas ta åt sig högre risk genom att förvärva ett mindre, eventuellt mera riskfyllt 

bolag. Detta överensstämmer väl med teorin och tidigare forskning. Eftersom samplet är 

rätt så litet är en 10% signifikansnivå lämplig. 

Den genomsnittliga onormala obligationsavkastningen skiljer sig även signifikant från 

varandra då man jämför avkastningen för målföretag med förvärvande företagets 

obligationer, med ett parvist tvåsidigt t-test. Resultatet från det parvisa t-test var 

signifikant på en 5% signifikansnivå och detta presenteras i tabell 7 längs ner betecknat 

som skillnad. 

7.2 Deltest 

Till följande presenterar jag resultaten från deltesten. Tanken med deltesten är att belysa 

skillnaderna mellan egenskaper för att bättre härleda varför resultaten sen ut som de 

gör. Deltesten är gjorda som tvåsidiga t-test för att testa ifall medelavkastningen 

signifikant skiljer sig från noll men också för att testa skillnaden mellan grupperingarna. 

7.2.1 Målföretagens obligationer 

Jag börjar med att presentera deltesten gjorda för målföretagens obligationer i tabell 8.  

I panel A är målföretagens obligationer uppdelade i investment grade obligationer och 

high yield obligationer. Investment grade inkluderar alla obligationer med kreditbetyg 

mellan AAA och BBB- givet av S&P. High yield inkluderar obligationer med kreditbetyg 

mellan BB+ och B- samt icke-betygsatta företag. Vi vet från tidigare att målföretagen som 

en grupp upplevde en genomsnittlig onormal avkastning på 0.26%. Nu ser vi från panel 

A att företag med sämre kreditbetyg upplever en de facto högre genomsnittlig onormal 

avkastning (0.83%) än företag med bättre kreditbetyg (0.03%). Resultaten för high yield 

obligationerna är dessutom signifikant på en 5% signifikansnivå. Raden längst ner som 

är betecknas som skillnad, indikerar ifall samplen skiljer sig signifikant från varandra. I 

panel A visar det sig att fastän endast high yield obligationerna skiljer sig signifikant från 

noll, så skiljer de sig ändå signifikant från varandra.  

Följande gruppering är gjord på basen av ifall målföretagets obligation har längre 

kvarstående löptid eller kortare löptid än förvärvande bolaget. Resultaten tyder på att 
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ifall målföretagets obligationer har en kortare löptid än förvärvaren så upplever de en 

positiv genomsnittlig onormal avkastning på 0.88%, dock är resultaten inte statistiskt 

signifikant. Sampelstorleken är väldigt liten för denna gruppering (24 och 14 

obligationer) eftersom grupperingen kräver att båda sidorna i företagstransaktionen har 

obligationer som möter mina kriterier utestående vid annonseringen samt fullständig 

prisinformation vilket begränsar antalet obligationer märkvärt. Skillnaden mellan dem 

är heller inte signifikant olika olika. 

I panel C är samplet uppdelat på basen av ifall målföretaget har en lägre eller högre 

skuldsättningsgrad är förvärvaren. Resultaten visar att i situationer då målföretaget har 

lägre skuldsättningsgrad än förvärvaren så är den genomsnittliga onormala 

avkastningen för målföretagets obligationer negativ men inte signifikant. Dock, ifall 

skuldsättningsgraden är högre än förvärvaren så är genomsnittliga onormala 

avkastningen 0.58% och statistiskt signifikant på en 5% nivå. Samtidigt är de signifikant 

olika från varandra. 

I panel D grupperas obligationernas enligt företagens marknadsvärde. Ifall målföretaget 

har högre marknadsvärde än samplets median så är den genomsnittliga onormala 

avkastningen positiv 0.37% och signifikant på 1% signifikansnivå. Om marknadsvärdet 

hos målföretaget är lägre än samplets median är onormala avkastningen också positiva 

men lägre än första grupperingen, 0.15% och inte statistiskt signifikant. Intressant med 

resultatet är att fastän gruppen med högre marknadsvärde är signifikant olika från noll 

på mycket hög nivå, så är grupperingarna inte signifikant olika från varandra. 

Följande gruppering är gjord på datum för transaktionen, antingen innan eller efter 

finanskrisen 2008. Intressant nog var den genomsnittliga onormala avkastningen 

positivare för målföretagens obligationer ifall transaktionen annonserade innan 

finanskrisen (0.44%), mellan åren 1999 och 2008 än efter (0.14%). Resultatet är 

signifikant på en 5% signifikansnivå för åren innan finanskrisen. Dock är de inte 

signifikant olika från varandra. 

Den sista grupperingen skiljer på ifall målföretaget och förvärvaren är inom samma 

industri eller olika. Resultatet påvisar att ifall företagen är i olika industrier så avkastar 

målföretagets obligationer bättre i genomsnitt (0.76%), i jämförelse med samma industri 

(0.16%). Ingendera av dessa är statistiskt signifikanta, inte heller i jämförelse med 

varandra. 
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För vissa deltest förekommer det flera saknade observationer, som exempelvis panel B, 

C och D. För panel B och E saknas det observationer eftersom deltestet utformas som en 

jämförelse med transaktionens andra part. Detta skulle kräva att båda parternas kriterier 

uppfylls. Exempelvis kräver grupperingen i panel B att båda parterna har utestående 

obligationer vid annonseringen av transaktionen, vilket begränsar samplet betydligt. För 

panel D saknas en observation på grund av saknat marknadsvärde i databasen, som 

heller inte kunde hittas manuellt. 
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Tabell 8 Deltest av målföretagens obligationer: Värdena är i procent och 
signifikansnivåerna definieras som *, **, *** vilka är 10%, 5% och 1%. 

 

 

N Medelavkastning t-stat

Panel A: Målföretagets obligation är:

Investment Grade 100 0.03 0.18

High Yield 40 0.83 2.02**

Observationer saknas 0

Skillnaden 2.42**

N Medelavkastning t-stat

Panel B: Målföretagets obligation har:

Längre löptid än förvärvaren 24 -0.01 -0.04

Kortare löptid än förvärvaren 14 0.88 1.2

Observationer saknas 102

Skillnaden 1.29

N Medelavkastning t-stat

Panel C: Målföretaget har:

Lägre skuldsättningsgrad är förvärvaren 25 -0.24 -0.89

Högre skuldsättningsgrad än förvärvaren 66 0.58 2.55**

Observationer saknas 49

Skillnaden 2.01**

N Medelavkastning t-stat

Panel D: Målföretaget har:

Lägre marknadsvärde än medianen 72 0.15 0.55

Högre marknadsvärde än medianen 67 0.37 2.89***

Observationer saknas 1

Skillnaden 0.69

N Medelavkastning t-stat

Panel E: Transaktionen annonserad:

Innan 2008 54 0.44 2.63**

År 2008 eller senare 86 0.14 0.63

Observationer saknas 0

Skillnaden -0.93

N Medelavkastning t-stat

Panel F: Förvärvaren och målföretaget:

Inom samma industri 117 0.16 1.00

Olika industrier 23 0.76 1.53

Observationer saknas 0

Skillnaden 1.44

Utestående obligationer vid transaktionen

Utestående obligationer vid transaktionen

Utestående obligationer vid transaktionen

Utestående obligationer vid transaktionen

Utestående obligationer vid transaktionen

Utestående obligationer vid transaktionen
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7.2.2 Förvärvande företagets obligationer 

Samma uppdelning gäller för förvärvande företagets obligationer som målföretagen, och 

jag behandlar dem i samma ordning som tidigare för att lättast kunna jämföra dem med 

varandra. Vi såg tidigare i resultaten att förvärvande företagens obligationer i genomsnitt 

upplever en negativa onormal avkastning på -0.27%. 

I panel A märker vi att ifall förvärvarens obligationer har investment grade kreditbetyg 

så är genomsnittliga onormala avkastningen negativ (-0.33%) och signifikant på 5% 

signifikansnivå. High-yield obligationerna upplever en högre avkastning men 

fortfarande negativ (-0.12%) och inte statistiskt signifikant. Resultaten är heller inte 

statistiskt olika från varandra. 

Förvärvande företagets obligationer i panel B har igen väldigt få datapunkter av samma 

orsaker som beskrivet ovan bland målföretagens deltest. Förvärvande företags 

obligationer avkastar i genomsnitt sämre (-0.65%) ifall de har längre löptid än 

målföretaget, vilket är signifikant på en 10% signifikansnivå. Ifall förvärvarens 

obligationer har kortare löptid än målföretaget så har de överraskande nog en låg positiv 

avkastning (0.06%), vilket inte är statistiskt signifikant, inte heller i jämförelse med 

varandra. 

I panel C presenteras resultaten, taget i beaktande förvärvarens skuldsättningsgrad. Ifall 

förvärvaren har en lägre skuldsättningsgrad än målföretaget så avkastar dess 

obligationer i genomsnitt sämre (-0.33%) i jämförelse med högre skuldsättningsgrad 

(0.02%). Resultaten är dock inte statistiskt signifikanta.  

När vi fortsätter till panel D märker vi att ifall förvärvarens marknadsvärde är lägre än 

sampel medianen så avkastar deras obligationer i genomsnitt sämre (-0.25%) än ifall 

marknadsvärdet varit högre än medianen (-0.16%), fastän båda avkastningarna är 

negativa under annonseringsperioden. Resultaten är dessutom inte statistiskt 

signifikanta på någon nivå varken från noll eller varandra. 

I panel E är uppdelning gjord på basen av vilken period, annonsering är gjord, innan 

eller efter finanskrisen 2008. Ifall transaktionen är annonserad innan finanskrisen så 

påvisar resultaten att den genomsnittliga onormala avkastningen är -0.58% och 

signifikant på en 5% signifikansnivå. För transaktioner gjorde efter finanskrisen så är 

onormala avkastningen för förvärvarens obligationer nära 0% men inte signifikant på 
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någon nivå. Däremot skiljer sig resultaten från varandra signifikant på en 10% 

signifikansnivå. 

Slutligen i panel F ser vi resultaten från industrigrupperingen. Ifall förvärvaren och 

målföretaget är inom olika industrier så avkastar förvärvarens obligationer sämre (-

0.43%) än ifall de vore inom samma industri (-0.15%). Resultatet för olika industrier är 

statistiskt signifikant på en 1% signifikansnivå. 

Även här förekommer saknade observationer i panel B, C och D av samma orsaker som 

uppräknar för målföretagens deltest.  
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Tabell 9 Deltest av förvärvarens obligationer: Värdena är i procent och 
signifikansnivåerna definieras som *, **, *** vilka är 10%, 5% och 1% 

 

 

 

N Medelavkastning t-stat

Panel A: Förvärvarens obligation är:

Investment Grade 96 -0.33 -2.18**

High Yield 43 -0.12 -0.30

Observationer saknas 0

Skillnaden 0.61

N Medelavkastning t-stat

Panel B: Förvärvarens obligation har:

Längre löptid än målföretagets 14 -0.65 -2.08*

Kortare löptid än målföretagets 37 0.06 0.20

Observationer saknas 88

Skillnaden 1.38

N Medelavkastning t-stat

Panel C: Förvärvaren har:

Lägre skuldsättningsgrad är målföretget 67 -0.33 -1.24

Högre skuldsättningsgrad än målföretaget 49 0.02 0.06

Observationer saknas 23

Skillnaden -0.93

N Medelavkastning t-stat

Panel D: Förvärvaren har:

Lägre marknadsvärde än medianen 52 -0.25 -0.95

Högre marknadsvärde än medianen 80 -0.16 -0.76

Observationer saknas 7

Skillnaden 0.26

N Medelavkastning t-stat

Panel E: Transaktionen annonserad:

Innan 2008 63 -0.58 -2.36**

År 2008 eller senare 76 -0.00 -0.02

Observationer saknas 0

Skillnaden 0.82*

N Medelavkastning t-stat

Panel F: Förvärvaren och målföretaget:

Inom samma industri 80 -0.15 0.56

Olika industrier 59 -0.43 -3.17***

Observationer saknas 0

Skillnaden -0.87

Utestående obligationer vid transaktionen

Utestående obligationer vid transaktionen

Utestående obligationer vid transaktionen

Utestående obligationer vid transaktionen

Utestående obligationer vid transaktionen

Utestående obligationer vid transaktionen
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7.3 Tvärsnittsregressioner för onormal obligationsavkastning 

Tvärsnittregressioner utförs för att undersöka vilka faktorer påverkar onormal 

obligationsavkastning för målföretagen och förvärvärande företagen. Resultaten från 

dessa regressioner presenteras i tabellerna nedan, varefter följer en genomgång av först 

målföretagens resultat och sedan förvärvande företagens regressionsresultat. 

 

Tabell 10 Tvärsnittsregressioner för både förvärvande och målföretaget. 
Signifikansnivåerna definieras som *, **, *** vilka är 10%, 5% och 1%. T-stat inom parentes 
för respektive determinant 

 

 

7.3.1 Tvärsnittregression med målföretag 

I tabell 10 ser vi först och främst att konstanten är positiv och signifikant, vilket betyder 

att onormala obligationsavkastningen är positiv ifall alla förklarande variabler vore noll. 

För det andra ser vi att endast två av de förklarande variablerna är signifikanta, löptiden 

och marknadsvärdet. Löptiden har en mycket låg, nära noll, positiv relation till onormala 

obligationsavkastningen för målföretagens obligationer. Marknadsvärdet verkar ha en 

negativ relation till onormal obligationsavkastning. 

Förvärvande Målföretag

Koefficient Koefficient

Konstant -2,3 Konstant 4,38

(-0,79) (2,64)***

Relativ storlek 0,34 Relativ storlek -0,05

(1,80)* (-0,16)

Löptid 0,00 Löptid 0,00

(1,3) (2,69)***

Skuldsättningsgrad 0,06 Skuldsättningsgrad 0,25

(0,05) (0,41)

Risk effekt 0,32 Risk effekt -0,84

(0,35) (-1,64)

Marknadsvärde 0,13 Marknadsvärde -0,35

(0,52) (-2,23)**

Industri -0,19 Industri -0,65

(-0,40) (-1,51)

R2 0,06 R2 0,12

White's (p-värde) 0,21 White's (p-värde) 0,00**

Jarque Bera (p-värde) 0,00** Jarque Bera (p-värde) 0,00***

F-stat 1,06 F-stat 2,84**

N 97 N 133
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Relativa storleken av målföretaget i jämförelse med förvärvaren har ett negativt 

förhållande till onormala avkastningen. Detta överensstämmer med min hypotes, men 

eftersom resultatet inte är signifikant kan inte noll hypotesen förkastas. 

Skuldsättningsgraden för målföretaget har en positiv relation till onormala 

obligationsavkastningen, vilket inte överensstämmer med förväntningarna. Dock är 

resultatet inte statistiskt signifikant. 

Risk effekten har en negativ koefficient, i enlighet med förväntningar men är inte 

statistiskt signifikant. 

Slutligen har industrivariabeln en negativ koefficient vilket inte är i linje med hypotesen 

men resultatet är heller inte statistiskt signifikant. 

R2 värdet ligger på 12% nivå, vilket beskriver regressionens förklaringsgrad. Detta 

betyder med andra ord att modellen med förklarande variabler lyckas förklara 12% av 

onormal obligationsavkastning för målföretagens obligationer kring annonseringen. 

Värdet är relativt lågt och indikerar att determinanterna har en väldigt limiterad 

kontribution till onormala avkastningen. Samplet med målföretagens obligationer 

innehåller 133 obligationer med fullständig prisinformation kring annonseringen samt 

data för alla nödvändiga determinanter för att utföra tvärsnittsregressionen. 

7.3.2 Tvärsnittsregression med förvärvande företag 

Resultaten för förvärvande företagens tvärsnittsregressioner liknar målföretagen i den 

mån, att endast en förklarande variabel är statistiskt signifikant. 

Konstanten i regressionen är negativ, vilket indikerar att onormala 

obligationsavkastningen vore negativ ifall alla determinanterna är noll.  

Den enda signifikanta determinanten är relativ storlek och koefficienten är positiv, vilket 

betyder att målföretagets relativa storlek har en positiv påverkan på onormala 

obligationsavkastningen för det förvärvande företaget. Detta resultat är signifikant på en 

10% signifikansnivå. 

Löptidens koefficient är mycket nära noll, och skulle därmed inte påverka på onormala 

avkastningen men saknar samtidigt statistisk signifikans. 

Skuldsättningsgraden har en positiv relation till onormal avkastning som även för 

målföretagen, och denna saknar statistisk signifikans. 
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Fortsättningsvis har riskeffekten en positiv relation till onormal avkastning, dock inte 

statistiskt signifikant. 

Marknadsvärde har en låg positiv koefficient, men saknar i detta fall statistisk 

signifikans. 

Variabeln för samma industri är negativ vilket strider mot hypotesen men är inte 

statistiskt signifikant på någon definierad signifikansnivå. 

Förklaringsgraden, R2, ligger på 6% och modellen med dessa determinanter kan därmed 

endast förklara 6% av onormala obligationsavkastningen för förvärvande företag. 

Förklaringsgraden för förvärvande och målföretagen är med andra ord på liknande 

nivåer. Samplet med förvärvande företaget inkluderade 97 obligationer vilka hade 

fullständig prisinformation kring annonseringen och tillgängliga data för alla 

nödvändiga determinanter. 

7.4 Modelldiagnostik 

Modelldiagnostik måste utföras eftersom tvärsnittregressioner var en del av testerna. 

Med regressionen följer några viktiga ekonometriska antaganden. (Brooks, 2008) 

1. E(ut) = 0: Antar att feltermerna är i genomsnitt noll 

2. Ingen multikollinearitet får förekomma 

3. Var(ut) = σ2 < ∞: Antar homoscedasticitet 

4. ut ~ N(0, σ2): Antar att feltermen är normalfördelad 

5. Cov(ui,uj) = 0: Antar att autokorrelation inte existerar 

 

Jag utförde modelldiagnostiska test för att undersöka att de fem beskrivna antagandena 

uppfylls. Testerna jag utfört är test för multikollinearitet, heteroskedasaticitet, 

normalitet och autokorrelation. Det första antagande uppfylls per automatik eftersom 

tvärsnittsregressionerna innehåller en konstant. (Brooks, 2008) 

Resultaten från modelldiagnostiska testerna hittas i tabell 10, var resultaten för 

tvärsnittsregressionerna presenteras. Nedan följer en noggrannare beskrivning och 

tolkning av dessa resultat, samt eventuella justeringar som bör göras.   
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Multikollinearitet 

Multikollinearitet betyder att de förklarande variablerna i regressionen antingen är 

perfekt eller väldigt starkt korrelerade. Vid existens av multikollinearitet bland 

förklarande variabler har små skillnader i data en väldigt stor skillnad i själva resultatet 

och därmed är multikollinearitet inget att föredra i modellen. Problemet är att det inte 

finns ett exakt test som påvisar ifall modellen har multikollinearitet, därmed måste 

speciellt korrelationsmatrisen samt resten av deskriptiva statistiken analyseras 

noggrant.  

I korrelationsmatrisen hittar man lättast multikollinearitet genom att undersöka för 

höga parvisa korrelationer. Som jag diskuterat vid korrelationsmatrisen, finner jag några 

höga parvisa korrelationer, men inget alarmerande. Något exakt gränsvärde för 

multikollinearitet finns inte, men exempel har påvisat att parvisa korrelationer >0.80 

kan vara tecken på dess existens. Därmed tolkar jag detta som att multikollinearitet inte 

är ett problem i min studie. (Brooks, 2008) 

Heteroskedasticitet 

Ifall feltermernas varians inte är konstant i modellen, betyder det att den är 

heteroskedastisk. Heteroskedasticitet har allvarliga konsekvenser för modellen eftersom 

estimatorn med heteroskedasticitet inte är varken effektiv eller BLUE. White’s test är ett 

formellt test för att undersöka heteroskedasticitet i modellen, vilket jag har utfört i gretl 

var jag även utförde tvärsnittsregressionerna.  

Resultatet från White’s test för förvärvande företagen visar ett p-värde på 0.21 vilket 

tyder på att modellen inte lider av heteroskedasticitet då värdet är >0.05. Däremot visar 

det sig att regressionen för målföretagen lider av heteroskedasticitet då White’s test 

resulterar i ett lågt p-värde, 0.0002. För att åtgärda problemet med heteroskedasticitet 

för modellen med målföretag använder jag mig av robusta standardfel i regressionen då 

modellen körs i gretl. (Brooks, 2008) 

Normalitet 

Följande antagande är att feltermerna är normalfördela i modellen, vilket kan testas 

genom formella normalitets test. Jag har valt att utföra Jarque Bera test i gretl för att 

undersöka normalitet.  
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Testet för normalitet gav mycket låga p-värde (<0.01), vilket tyder på att residualerna 

inte är normalfördelade. Dock hänvisar jag till centrala gränsvärdessatsen då samplet är 

tillräckligt stort, därmed kan residualernas egenskaper antas vara lik en 

normalfördelning. Ytterligare justeringen behövs därmed inte göras. (Brooks, 2008) 

Autokorrelation 

Autokorrelation innebär en hög korrelation mellan någon av de förklarande variablerna 

och dess egen lag. Därmed behöver detta inte testas eftersom jag använder mig av 

tvärsnittsregressioner. (Brooks, 2008) 
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8 DISKUSSION 

Avhandlingen har genererat en del intressanta resultat som kan stödas med teorin inom 

ämnet. I enlighet med tidigare forskning, exempel vis Billett et al. 2004, så märker vi att 

även på den europeiska marknaden är förvärvarens onormala obligationsavkastning 

signifikant negativ samtidigt som målföretagets obligationer upplever en signifikant 

positiv onormal avkastning.  

8.1 Diskussion kring onormal obligationsavkastning vid olika 
grupperingar 

Som konstaterat i tidigare forskning förstärks skillnaderna då investment grade och high 

yield obligationer behandlas skiljt för sig. För förvärvaren är den genomsnittliga 

onormala obligationsavkastningen mera negativ för företag med högre kreditbetyg och 

mindre negativ för spekulativa obligationer. På samma sätt påvisade resultaten för 

målföretaget en positivare signifikant onormal avkastning ifall företagen var av 

spekulativt kreditbetyg. Målföretag med investment grade kreditbetyg hade en 

genomsnittlig onormal avkastning nära noll men nådde inte statistisk signifikans. Dock 

är skillnaderna inte lika stora som i Billet et al. 2004 studien. De lyckas visa en signifikant 

positiv onormal obligationsavkastning för spekulativa målföretag på 4%, då min studie 

endast nådde 0.83%. Dock var deras studie gjord under 1980–1990 talet på den 

amerikanska marknaden, och obligationsmarknaden har upplevt stor utveckling sedan 

dess.  

En intressant aspekt i resultaten hittades för målföretagen i deltesten då grupperingen 

är gjord på basen av skuldsättningsgrad. Resultaten påvisar att ifall målföretaget har en 

högre skuldsättningsgrad än förvärvaren så ökar onormala obligationsavkastningen för 

målföretag till 0.58% och är statistiskt signifikant. Orsaken till detta kunde vara att 

målföretag med högre skuldsättningsgrad köps av en ”säkrare” motpart vilket ökar på 

sannolikheten att obligationsinnehavarna blir betalda och sänker därmed på risken i 

målföretaget. 

I resultaten såg vi också att ifall målföretaget har ett högre marknadsvärde än samplets 

median så är onormala obligationsavkastningen signifikant positivare än totala 

onormala avkastningen på 0.37%. Detta är intressant på grund av att mindre företags 

obligationer ofta avkastar bättre då det blir uppköpta.  

Resultaten visade också att avkastningsmönstret ser olika ut beroende på ifall 

annonseringen skett åren innan finanskrisen 2008 eller efter det. För målföretag är 
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onormala avkastningen signifikant positiv och högre då transaktionen skett innan 2008, 

samtidigt som den fortfarande är positiv men lägre och icke signifikant ifall 

transaktionen skedde senare. Dettas tyder på att skuldkapitalmarknaden har sätt en 

förändring under tidsperioden, antagligen i och med utvecklingen av 

obligationsmarknaden i Europa. 

Då vi ser på resultaten från förvärvarende företagens obligationer så märker vi att 

onormala avkastningen är mindre negativt för obligationer med spekulativt kreditbetyg, 

samt icke signifikant vilket bra passar in med resten av resultaten.  

Löptidsfaktorn fungerar som förväntat för förvärvande företagens obligationer. Man kan 

alltså skåda ett negativt samband mellan längre löptid för förvärvaren i jämförelse med 

målföretagets obligationer, vilket är statistiskt signifikant. Detta förklaras genom att 

kortare obligationer automatisk i praktiken blir seniora gentemot obligationer med 

längre löptiden, vilket även varit fallet i tidigare forskningar. 

Fortsättningsvis då vi ser på resultaten från förvärvande företags obligationer innan 

finanskrisen, så ser vi ett liknande mönster som för målföretagen. Den onormala 

avkastningen är mera negativ ifall transaktionen annonserade innan finanskrisen och är 

statistiskt signifikant.  För att återkalla från tidigare, så var målföretagens obligationer 

signifikant positivare innan finanskrisen. Även detta resultat tyder på att det skett 

förändringar i kapitalmarknaden under denna tidsperiod. Om vi körde ett test på 

onormala obligationsavkastningen på alla obligationer innan gentemot efter 

finanskrisen så skulle vi antagligen se att skillnader är större än för transaktionen 

annonserade efter 2008. I forskningen utförd av Billett et al. (2004) kunde de också se 

skillnader mellan resultaten ifall transaktionen hade skett antingen på 1980 och 1990 

talet, vilket stöder tankegången att tidpunkten hade en betydelse. 

För förvärvandet företagets obligationer ser det ut som att olika industrier leder till en 

signifikant negativ onormal avkastning för förvärvarens obligationer. Fenomenet kan 

stödas genom att industriöverskridande transaktionen leder till större 

informationsasymmetrier och sämre förväntade synergier till följd av transaktionen, 

vilket oroar obligationsinnehavarna.  
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8.2 Diskussion kring förklarande variablers samband till onormal 
obligationsavkastning 

Sambandet mellan förklarande variabler och onormal obligationsavkastning testades 

med hjälp av tvärsnittsregressioner. En snabb överblick över resultaten från 

regressionerna säger snabbt att de flesta variablerna inte lyckade nå en statistisk 

signifikans. Det facto var det endast löptid och marknadsvärde för målföretagen och 

relativa storleksfaktorn för förvärvande företags obligationer som var statistiskt 

signifikanta. Även värdena för R2 var relativt låga för bägge grupperna, och dessa 

tillsammans säger att förklarande variablerna endast har en begränsad kontribution till 

onormal obligationsavkastning.   

Dock var det inte ett stor överraskningen att variablerna för företags- och 

obligationsspecifika egenskaper inte var desto signifikantare, samma problem har 

påträffats i tidigare forskning utförda av Billett et al. (2004) samt Chen et al. (2019). 

Detta kan tolkas som att företagsspecifika variabler inte lyckas förklara onormal 

obligationsavkastning. Samtidigt vet vi från tidigare forskning att transaktionsspecifika 

variabler varit av högre signifikans. Exempelvis kunde Renneboog et al. (2017) påvisa att 

ifall förvärvet var fientligt så hade det ett signifikant negativt samband till onormal 

obligationsavkastning för förvärvande företaget på en 1% signifikansnivå. Också ifall 

transaktionen var klassad som ett offerterbjudande så hade förvärvarens obligationer en 

signifikant positiv onormal avkastning på en 5% signifikansnivå.  

Min studie har visat att företagsspecifika variabler inte lyckas förklara onormal 

obligationsavkastning på någon hög nivå. Tidigare forskning och dock visat att 

transaktionsspecifika variabler har en högre förklaringsförmåga. Det bör även påpekas 

att samplet i denna studie var relativt litet i jämförelse med amerikanska och globala 

studier vilket eventuellt kunde påverka resultatet. Däremot borde samplet ändå inte vara 

för litet och därmed generera tillförlitliga resultat. 
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9 SAMMANFATTNING 

För att konkluderade avhandlingen så ser vi likheter med forskning inom 

obligationsavkastning till följd av företagstransaktioner. Min avhandling stöder de 

viktigaste fynden gjorda tidigare. Den onormala obligationsavkastningen är signifikant 

negativ för förvärvarens obligationer samtidigt som den är signifikant positiv för 

målföretagets obligationer två månader kring en företagsfusion eller förvärv. Vilket 

betyder att i genomsnitt så skapar företagsfusioner och förvärv, värde för målföretagets 

obligationsinnehavare men missgynnar förvärvarens obligationsinnehavare. Resultaten 

tyder även på att skillnaden i kreditbetyg spelar en roll för obligationsägaren, vilket även 

stöds av tidigare forskningar gjorde.   

9.1 Förslag till fortsatt forskning 

Jag har endast beaktat företagsspecifika variabler i min avhandling, därför vore det 

intressant att även tillägga transaktionsspecifika variabler till en forskning gjord i 

Europa, då detta inte var syftet med min avhandling. I denna avhandling beaktas endast 

euro-obligationer emitterade av bolag inom Europa. Intressant skulle vara att lägga till 

obligationer emitterade av företag inom Europa vilka är nominerade i annan valuta, 

exempelvis brittiska pund (en obligationsmarknad vilken är rätt så stor). För att få en 

ytterligare egenskap till studien så skulle ett alternativ vara att undersöka hur 

obligationerna beter sig för finansiella företag vid, fusioner och förvärv, vilka nu är helt 

exkluderade från mitt arbete. 

Jag kunde även rekommendera till fortsatt forskning att studera skillnader mellan 

gränsöverskridande företagstransaktioner och inhemska transaktioner, för att eventuellt 

se en skillnad mellan företagens obligationsavkastning ifall transaktionens andra part är 

utanför hemlandet.  

En intressant företagsspecifik variabel skulle vara att jämföra kreditbetyg i större 

utsträckning då allting tyder på att det spelar en större roll. I nuvarande avhandlingen 

blev det inte möjligt eftersom datasamplet då krymper märkvärt. För att undersöka 

påverkan av ifall förvärvarens obligationer har ett högre/lägre kreditbetyg än 

målföretaget, kräver det att båda parterna i företagstransaktionen har utestående euro-

obligationer vilka möter kriterierna, har fullständig prisinformation för händelsefönstret 

samt ett kreditbetyg givet av S&P eller Moody’s. Detta skulle kräva ett större sampel, 

exempelvis genom att lösa på de relativt stränga begränsningarna jag format för detta 

arbete.  
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Den största problematiken med ett arbete som studerar företagsobligationer som detta, 

är svårigheten med datainhämtning. Obligationsdata är inte publikt, och endast ett fåtal 

databaser har fullständig information gällande obligationsegenskaper samt historisk 

prisinformation vilket leder till visst bortfall av observationer. För fortsatta studier 

rekommenderar jag Bloomberg som primär källa till obligationers prisinformation samt 

egenskaper, istället för den nu tillgängliga och använda Thomson Reuter Eikon. 
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