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Sammandrag: 

Avhandlingen undersöker förvärv och fusioner gjorda av finländska företag mellan 

2005 och 2018. Syftet med avhandlingen är att undersöka om det förvärvande 

företagets aktieägare upplever onormal avkastning i samband med meddelande om 

företagsförvärv. 

Undersökningen görs med en händelsestudie som undersöker en period 20 dagar före 

meddelandedagen till 20 dagar efter för att beräkna den dagliga onormala 

avkastningen och kumulativa genomsnittliga onormala avkastningen.  En 

regressionsanalys görs för att undersöka om bakomliggande variabler påverkar den 

onormala avkastningen. I avhandlingen undersöks 175 företagsförvärv. Variablerna 

som undersöks i regressionsanalysen är transaktionsvärde, transaktionsform, publikt 

målföretag och gränsöverskridande. 

Resultatet från händelsestudien visar att på meddelandedagen upplever det 

förvärvande företaget en signifikant positiv onormal avkastning på 2,18% och under 
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i regressionsanalysen var alla icke signifikanta. 
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1 INTRODUKTION 

Fusioner och förvärv kan vara ett snabbt sätt för företag att växa. Med förvärven försöker 

företagen skapa värde. Genom att förvärva ett annat företag kan det nya företaget 

uppleva fördelar så som ökade marknadsandelar, minskade kostnader och skalfördelar. 

Förvärv kan också vara värdeförstörande ifall det inte uppstår synergieffekter eller vid 

val av olämpligt målföretag (Berkovitch och Narayanan, 1993; 347). Enda sedan 1900-

talet har förvärv och fusioner blivit allt mer vanliga och man har kunnat urskilja sex vågor 

när det har skett ett stort antal förvärv: 1900-talet, 1920-talet, 1960-talet, 1980-talet, 

1990-talet och 2000-talet (Martynova och Renneboog, 2006). 

Varje dag sker det många företagsförvärv runt om i världen och värdet på dessa 

transaktioner är värda flera biljoner dollar. År 2018 meddelades det om över 49 000 

företagsförvärv som hade ett värde på 3,8 biljoner dollar, antalet förvärv minskade med 

8 % från 2017 men värdet på dessa ökade med 4 %. Ett av de största förvärven som 

någonsin hänt skedde år 2017 när Walt Disney Co köpte 21st Century Fox Inc för 84 

miljarder dollar (imaa, 2019). Under hela 2000-talet har det blivit allt vanligare med 

mega-deals vilket är förvärv som är värda mer än 10 miljarder dollar. Förvärv av en 

sådan storlek blir noggrant granskade av myndigheterna för att se att de inte bryter mot 

konkurrenslagsättningen (Reuters, 2019). I USA vill presidentkandidaten Elisabeth 

Warren begränsa möjligheten till fusioner och bryta upp stora teknologiföretag eftersom 

hon anser att de förhindrar nya företag att konkurrera med dem. Warren anser att 

företag som Facebook, Google och Amazon använder fusioner för att förhindra företag 

från att vara potentiella konkurrenter. De stora teknologiföretagen har marknadsplatser 

där de även säljer egna produkter, som till exempel Amazon som kopierar produkter från 

mindre företag för att sälja under sitt eget märke. Warren vill stifta lagar som skulle 

förbjuda företag att både äga och delta på marknadsplatser (Medium, 2019). 

Förvärv och fusioner är ett ämne som det gjorts mycket forskning om. 

Forskningsområden har varierat men ett vanligt område att forska i är om det vid förvärv 

och fusioner skapas värde. Enligt Berkovich och Narayanan (1993) kan förvärv och 

fusioner vara värdeskapande, men de kan även vara värdeförstörande eller 

värdeneutrala. Förvärv kan vara värdeneutrala ifall målföremålföretaget har 

missbedömts och det inte uppstår synergieffekter. Värdeförstörande förvärv sker när 

företagsstyrelsen gör förvärv som endast gynnar dem på bekostnad av aktieägarna.  

Jensen och Ruback (1983) sammanfattade tidigare forskning och påvisade att förvärv 

generellt skapar en positiv avkastning, med det är målföretagets aktieägare som erhåller 
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den största delen av det skapade mervärdet medan det förvärvande företagets aktieägare 

åtminstone inte förlorar på transaktionerna. Branch och Yang (2003) undersökte 

faktorer som påverkar sannolikheten för ett lyckat eller genomfört förvärv. De fann att 

vänliga förvärv och förvärv som betalades med kontanta medel hade större sannolikhet 

för att lyckas. Under början av 1900-talet skedde majoriteten av förvärv och fusioner i 

USA men under den senare halvan av århundradet har aktiviteten i Europa och resten 

av världen ökat. På den finländska marknaden fann Högholm och Knif (2013) att 

finländska förvärvande företag upplever en onormal avkastning på 1,4% på 

meddelandedagen. 

I den här avhandlingen kommer det att undersökas om förvärv och fusioner skapar 

onormal avkastning för det förvärvande företagets aktieägare. Det kommer att 

undersökas perioden runt meddelandedagen för att se hurudan effekt meddelande om 

förvärv har på aktiekursen både dagarna före och efter meddelandet. Det kommer även 

att som i tidigare forskning undersökas huruvida enskilda faktorer påverkar storleken på 

den onormala avkastning som uppstår för det förvärvande företaget.  

1.1 Problemområde 

Enligt aktiebolagslagen (2006/624) första kapitel femte paragrafen är syftet med 

bolagets verksamhet att bereda vinst åt aktieägarna, om inte annat föreskrivs i 

bolagsordningen. Ledningen för aktiebolagen har därför som uppgift att styra bolaget i 

sådan riktning att de skapar värde för företaget och ökar aktieägarnas avkastning. 

Ledningens uppgift är att allokera företagets kapital på ett sådant sätt att de skapar värde 

för företaget och även företagets aktieägare. Avkastningen på de investeringar som görs 

måste vara högre än kostnaden. I samband med företagsförvärv betyder det här att 

värdet från förvärvet måste skapa ett mervärde för alla involverade parter.  

Fastän ledningen går in i ett förvärv med bästa möjliga intention finns det ändå många 

osäkerhetsfaktorer som kan leda till att förvärvet inte skapar mervärde. En 

osäkerhetsfaktor kan till exempel vara att målföretaget har missbedömts och det därmed 

inte uppstår de synergieffekter man räknat med. 

1.2 Syfte 

Syftet med avhandlingen är att undersöka om det uppstår onormal avkastning för det 

finländska förvärvande företaget runt meddelandedagen av företagsförvärv och ifall det 

finns faktorer som påverkar denna avkastning. 
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1.3 Avgränsningar 

För att data i studien skall vara så relevant som möjligt kommer några avgränsningar att 

göras på datamaterialet. Endast företagsköp där förvärvaren är ett finländskt företag tas 

med i studien. Företaget måste vara börslistat på OMXH. Företagsköpet måste ha skett 

mellan 1.1.2005-31.12.2018. För att enklare få signifikanta resultat måste företagsköpen 

ha ett transaktionsvärde som är större än 15 miljoner dollar. Efter företagsköpet måste 

det köpande företaget ha en aktiemajoritet i målföretaget. Detta betyder att de måste äga 

över 50 % av målföretagets aktier. 

1.4 Disposition 

I det andra kapitlet kommer begreppen förvärv och fusion att förklaras, även olika typer 

av förvärv och motiv till företagsförvärv och finansieringen av dessa samt fusionsvågor 

kommer att gås igenom. I det tredje kapitlet sammanfattas tidigare forskning inom 

ämnet samt deras resultat. I det fjärde kapitlet presenteras datamaterialet som används 

till studien. I det femte kapitlet presenteras undersökningsmetoden för studien. I det 

sjätte kapitlet presenteras resultatet och jämförelse med tidigare forskning. I det sjunde 

och sista kapitlet ges en kort sammanfattning av studien och förslag till fortsatt 

forskning. 
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2 FÖRVÄRV OCH FUSIONER 

Skillnaden mellan förvärv och fusion är inte stora. Ett förvärv är när ett företag köper 

upp ett annat företag och tar över all verksamhet och målföretaget helt slutar existera. 

Vid en fusion går två eller flera företag samman och bildar ett nytt företag. (Grinblatt och 

Titman, 2002; 691–692) 

Vid en perfekt marknad säger Modigliani och Millers teorem att värde inte kan skapas 

eller förstöras så länge som företagets kassaströmmar är oförändrade. Det betyder att 

ifall ett förvärv inte har någon effekt på något av företagens kassaströmmar efter skatt 

kommer inget värde skapas eller förstöras. För att ett förvärv skall skapa värde måste de 

nya företagets kassaströmmar efter skatt vara större än vad de individuella företagen 

hade tillsammans. (Grinblatt och Titman, 2002; 691–692) 

Vid fusioner kan oftast ett av företagen anses vara den övertagande parten och det andra 

målföretaget. Det övertagande företaget skickar då ett bud åt målföretaget vilket i många 

fall har en premie som är högt över målföretagets värde. (Grinblatt och Titman, 2002; 

691–692) 

I det här kapitlet kommer det att gås igenom vilka olika typer av företagsförvärv det 

finns, begreppet marknadseffektivitet och vilka olika motiv det kan finnas för förvärv och 

fusioner. 

2.1 Typer av företagsförvärv 

Ett förvärv kan gå till på många olika sätt. När man talar om företagsförvärv brukar man 

dela in det i tre olika typer: Horisontalt förvärv, vertikalt förvärv och konglomerat 

förvärv (Arnold, 2013: 851). Förutom att dela in förvärven i dessa tre typer brukar man 

även kategorisera förvärvet som fientligt eller vänligt. Vid ett fientligt förvärv förhandlar 

inte det förvärvande företaget med målföretagets ledning utan ger att bud direkt åt 

målföretagets aktieägare, medan vid ett vänligt förvärv ger förvärvande företaget först 

ett bud åt målföretagets styrelse som de sedan kan acceptera. Ett vänligt förvärv kan bli 

till ett fientligt ifall målföretagets styrelse inte går med på att sälja då kan förvärvande 

företaget ge bud direkt till aktieägarna (Grinblatt och Titman, 2002; 694). Enligt Bruner 

(2004; 804) burkar målföretaget vid fientliga förvärv ofta vara underpresterande och ha 

lägre aktievärde än det skulle kunna ha om företaget har en effektivare styrelse. Företag 

försöker då köpa tillräckligt med aktier för att kunna sparka ut den nuvarande styrelsen 

för att själva kunna styra företaget vilket skulle leda till att värdet på företaget ökar. 
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2.1.1 Horisontellt förvärv 

Man kallar ett förvärv horisontalt när det köpande företaget och målföretaget är 

verksamma inom samma bransch och håller på med liknande verksamhet, t.ex. om båda 

företagen tillverkar liknande produkter. Genom ett horisontellt förvärv kan det uppstå 

skalfördelar när man kombinerar de två företagens resurser och man kan därmed få 

större marknadsandelar. Vid horisontella förvärv kan det även uppstå synergieffekter 

eftersom företagen klarar sig bättre som ett större företag än vad de gör som två separata 

företag. Horisontella förvärv kan även leda till en mindre konkurrensutsatt marknad och 

minskade kostnader när företagen kombinerar sin försäljning och forskning och 

produktutveckling. (Grinblatt och Titman, 2002; 700) 

Ett exempel på horisontellt förvärv är när Nokia gick samman med Alcatel-Lucent våren 

2014. Alcatel-Lucent är ett franskt-amerikanskt telekombolag som var en stor 

konkurrent till Nokia. I och med köpet fick Nokia en större marknadsandel och bättre 

konkurrenskraft inom telekommunikationsbranschen. (YLE, 2015) 

2.1.2 Vertikalt förvärv 

Vertikala förvärv är ett förvärv där företaget förvärvar ett annat företag som är verksamt 

inom samma bransch men är verksamt i en annan del av produktionskedjan. Förvärvet 

kan rikta sig bakåt eller framåt i produktionskedjan beroende på om det är till exempel 

en underleverantör eller en distributör som är målföretaget. Vertikala förvärv kan vara 

bra för företag som vill ha en säker tillgång till material som de tidigare har behövt köpa 

från underleverantörer eller om de inte är nöjda med kvaliteten av materialet de köper 

och vill ha bättre kontroll över produktionen av materialet. Med bakåtriktade förvärv kan 

företaget säkra tillgången till de material de behöver och eliminera förhandlingsproblem. 

Framåtriktade förvärv kan ge företaget direkt tillgång till marknaden. (Bruner, 2004; 

141), (Berk och DeMarzo, 2013; 935), (Grinblatt och Titman, 2002; 700). 

Ett exempel på vertikalt förvärv är när Wärtsilä år 2008 köpte upp det norska Vik-

Sandvik företaget som erbjöd design och ingenjörstjänster åt båtägare och 

båttillverkningsindustrin. Wärtsilä hade tidigare designat sina båtar i Tyskland men i 

och med köpet kan Wärtsilä själva nu även erbjuda bättre båtdesign åt sina kunder. 

(Wärtsilä, 2008) 
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2.1.3 Konglomerat förvärv 

Vid ett konglomerat förvärv är målföretaget verksamt i en annan bransch än det köpande 

företaget. Vid dessa typer av förvärv uppstår det inte samma synergieffekter som vid 

horisontella och vertikala förvärv. Istället uppstår finansiella synergieffekter så som 

minskade kapitalkostnader. Detta eftersom större företag har bättre tillgång till lån och 

riskreducering genom diversifiering, på grund av att företaget har flera olika 

inkomstkällor (Grinblatt och Titman, 2011; 650). Under den fjärde fusionsvågen trodde 

man att ledningen för ett väl fungerande företag kunde föra över sin expertis från en 

industri och till en annan och leda det andra företaget lika väl. (Mueller, 1969)  

Ett exempel på konglomerat förvärv är Fiskars som år 2015 förvärvade den amerikanska 

koncernen WWRD och dess portfölj av ikoniska lyxvaror och livsstilsvarumärken. 

Genom det köpet fick Fiskars nya produkter i sin portfölj samt en starkare närvaro i USA 

vilket förstärker Fiskars marknadsandel över hela världen. (Fiskars, 2015) 

2.2 Marknadseffektivitet 

År 1970 utvecklade Fama hypotesen om effektiva marknader som undersöker hur väl all 

tillgänglig information reflekteras i marknadspriset. Hypotesen skiljer på tre olika nivåer 

av marknadseffektivitet, svag form, semistark form och stark form. Dessa olika former 

av marknadseffektivitet kan användas för att undersöka företagsköp. 

Ifall den svaga formen används undersöks det om det skapas värde för aktieägarna. När 

den svaga formen används undersöks det förvärvande företagets aktiekurs för att se om 

aktiepriset efter företagsköpet är högre än det var före företagsköpet. Den svaga formen 

är inte ett pålitligt test eftersom det endast tar i beaktande företagsköpet och ignorerar 

andra faktorer som kan ha en påverkan på aktiepriset. Den semistarka formen jämför 

det förvärvande företagets aktiekurs med ett jämförelseindex eller en lämplig grupp av 

likvärdiga företag. Semistark form används för att undersöka om företagsköpet skapar 

en bättre avkastning som inte upplevs av företag som inte har gjort något förvärv. Den 

starka formen undersöker huruvida företagets resultat är bättre efter förvärvet än vad 

det skulle ha varit ifall förvärvet inte skulle ha gjorts. (Bruner, 2004; 32–33) 

I den här avhandlingen kommer ett jämförelseindex att användas för att undersöka 

avkastningen som uppstår och testar då ifall marknaden är effektiv på en semistark nivå 

eller inte.  
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2.3 Motiv för företagsförvärv 

Det finns många olika motiv till varför företag förvärvar andra företag och eftersom alla 

företag är olika är nyttan av förvärven även olika. Enligt Högholm och Liljeblom (1997; 

24) brukar motiven delas in i tre kategorier: synergimotivet, agentmotivet och hybris-

hypotesen. De tre motiven kan även delas in som värdeskapande, värdeförstörande och 

värdeneutrala. Synergimotivet brukar klassas som ett värdeskapande motiv eftersom 

målet med förvärvet är att kombinera företagens resurser för att skapa mervärde. 

Agentmotivet är ett värdeförstörande motiv eftersom det endast ökar värdet för 

ledningen i det förvärvande företaget på bekostnad av företagets aktieägare. Hybris-

hypotesen är värdeneutral eftersom styrelsen missbedömer målföretaget vilket leder till 

förvärv utan synergi (Berkovitch och Narayanan, 1993; 347). I tabell 1 är de olika motiven 

för företagsförvärv, hur förvärvet ändrar värdet och orsaken till det, sammanfattade. 

Tabell 1  Motiv för företagsförvärv 

Motiv   Resultat   Orsak 

Synergimotivet Värdeskapande  Kombinera företagens resurser för 

       att skapa mervärde 

Agentmotivet  Värdeförstörande  Öka värdet för företagsledningen 

       på bekostnad av aktieägarna 

Hybris hypotesen Värdeneutral   Missbedömning av målföretagets 

       värde vilket leder till förvärv utan

       synergi 

2.3.1 Synergimotivet 

Synergimotivet antar att förvärvet endast sker om både förvärvarens och målföretagets 

ledning tror att det kommer att öka värdet för alla aktieägare. Med andra ord betyder det 

att ett förvärv sker endast om det nya företaget har ett högre värde än summan av värdet 

företagen har skilt. Detta kan ske genom kompletterande expertis, tillgång till nya 

marknader eller tillgång till råvaror och produktionsanläggningar. (Arnold, 2013; 854) 

Genom företagsförvärv kan det uppstå skalfördelar eftersom företaget då producerar 

större volymer och kan göra investeringar för att minska produktionskostnaderna. 

Genom att koncentrera tillverkningen till några större fabriker kan företaget använda sig 

av större och effektivare maskiner för att hålla nere produktionskostnaderna. Det nya 
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företaget kan använda samma marknadsförings- och distributionskanaler vilket även det 

leder till minskade kostnader. Även aktiviteter som administration och redovisning kan 

slås samman (Arnold, 2013; 858). Större företag har även lättare att förhandla om lägre 

priser från underleverantörer eftersom det är större sannolikhet att underleverantörerna 

går med på att sänka priset ifall beställningsvolymen ökar. (DePamphilis, 2017; 10) 

En synergieffekt som kan uppstå vid förvärv är ökade marknadsandelar. Företag med en 

stor marknadsandel kan enklare kontrollera priset på produkterna. De har möjlighet att 

öka på priset om de har en dominerande ställning och det endast finns ett fåtal 

konkurrerande produkter på marknaden. Förvärv som ger en ökad marknadsställning är 

bra både vid vertikala och horisontella förvärv. Vid bakåtriktade förvärv får företaget en 

säker tillgång till material och har möjlighet att förhindra konkurrerande företag från att 

få tillgång till materialet. (Arnold, 2013; 857–858)  

I Finland är det inte möjligt att få en allt för dominerande ställning eftersom 

marknadsdomstolen har rätt att förhindra eller häva ett företagsförvärv om det hindrar 

konkurrensen på den finländska marknaden. (Konkurrenslag 2011/948) 

Företagsförvärv kan även användas som ett sätt att ta sig in på nya marknader. Det kan 

vara väldigt svårt för ett företag att ta sig in på en ny marknad ifall det redan finns många 

andra aktörer verksamma inom samma bransch. Ifall företaget då försöker introducera 

sina egna produkter kan det uppstå ett överutbud av produkter på marknaden vilket i sin 

tur kan leda till ett priskrig som kan bli kostsamt. Därför kan den enklaste och snabbaste 

vägen att få marknadsandelar vara att förvärva ett på marknaden redan existerande 

företag och genom förvärvet lansera sina produkter på marknaden. (Arnold, 2013; 264) 

Företag som saknar viss expertis eller tekniska lösningar inom något område kan 

använda förvärv för att få tillgång till detta kunnande. Det kan vara svårt för företag att 

hitta och anställa kompetent personal speciellt om man vill hitta personer med en viss 

expertis inom något område. I sådana fall kan den bästa lösningen vara att förvärva ett 

företag som är verksamma inom det området och på så sätt få tillgång till det kunnande 

som krävs för att företaget skall vara konkurrenskraftigt. (Berk och DeMarzo, 2013; 935–

936) 

En av de fördelarna som uppstår vid konglomerat förvärv är diversifiering. Enligt 

Arnolds (2013; 861–862) kan dessa indelas i tre olika former: riskreducering, lägre 

kapitalkostnader eller ökat lånekapital och förbättrad likviditet. Lika som en 
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diversifierad aktieportfölj har ett diversifierat företag lägre idiosynkratisk risk. Att 

företaget har en lägre risk är en av orsakerna som motiverar förvärvet. Problemet med 

detta är att investerare själva kan diversifiera sin portfölj genom att köpa aktier från olika 

företag. Det här betyder att aktieägarna inte upplever någon värdeökning av sin 

investering genom förvärvet. Den andra fördelen är att diversifierade företag har en lägre 

sannolikhet för konkurs vid samma kapitalstruktur. Det leder också till att företaget kan 

ta mera lån för att kunna ha högre skattebesparingar utan att det leder till finansiell 

stress. Lägre kapitalkostnader eller ökat lånekapital är orsaker till att förvärv kan vara 

en bra ide, men nyttan av dessa måste vara större än de nackdelar som uppstår vid att 

leda ett stort och mindre fokuserat företag. I mindre privata företag har aktieägarna ofta 

en stor del av sin förmögenhet investerad i företaget. När ett annat företag förvärvar 

företaget har aktieägarna då en möjlighet att minska deras risk genom att sälja sina 

aktier och återinvestera i en mera diversifierad portfölj. Att ge aktieägarna en möjlighet 

att likvidera sina aktier är ett incentiv för att målföretagets aktieägare skall acceptera 

förvärvet.  

2.3.2 Agentmotivet 

I ett företag så är det aktieägarna, principalen, som väljer en ledning, agenter, som sköter 

beslutsfattandet i företaget. Aktieägarna väljer de personer till ledningen som de tror 

skall sköta företaget enligt aktieägarnas intressen. Agentproblem uppstår när agenten 

inte fattar beslut som är i aktieägarnas intresse utan istället fattar beslut som gynnar 

agenten. Agentproblem i samband med förvärv kan uppstå när ledningen gör förvärv på 

grund av personliga motiv. Ledningen kan välja att göra förvärv eftersom de vill 

kontrollera ett större företag vilket skulle leda både till mera makt och högre 

kompensation. Vissa ledningar kan även ha specialområden som de är experter inom. 

De kan då välja att förvärva företag inom detta område för att företaget skall vara ännu 

mera beroende av ledningens expertis (Berkovitch och Narayanan, 1993). För vissa 

personer i ledningen kan känslan av att ha byggt upp ett storföretag vara motiv nog för 

att ett förvärv skall ske. (Arnold, 2013; 863) 

2.3.3 Hybris hypotesen 

Hybris hypotesen är en teori som Roll (1986) presenterade och som förklarar varför 

företagsledare i det förvärvande företaget betalar för mycket för målföretagets aktier. 

Hybris hypotesen utgår från att all data är tillgänglig för den finansiella marknaden och 

att produktmarknaden är effektivt organiserad. Hybris hypotesen antar stark 

marknadseffektivitet och att mervärde inte kan uppnås genom att omstrukturera företag. 
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Enligt Roll är ledningen för säkra på sin egen förmåga att leda företaget och tror de kan 

styra målföretaget bättre än den sittande styrelsen och därmed öka värdet. Det här kan 

leda till att ledningen värderar målföretaget fel och gör ett ofördelaktigt företagsförvärv. 

Hybris är inte samma som agentmotivet eftersom ledingen tror att de gör förvärvet i 

aktieägarnas intresse och inte för egen personlig vinning. 

2.4 Fusionsvågor 

Företagsförvärv och -fusioner brukar ske i vågor, där perioder av hög aktivitet ofta följs 

av perioder av låg aktivitet. Vågorna börjar ofta under perioder av ekonomisk 

återhämtning. När marknaden upplever en stor uppgång motiveras företagsledningen 

att expandera vilket ofta görs genom företagsförvärv.  Vågorna kan även börja vid 

förändring som görs i lagstiftningen (till exempel konkurrenslagstiftning), 

marknadsavreglering eller vid industriella- och teknologiska chocker. Vågorna tar slut 

vid en stark nedgång på aktiemarknaden och den ekonomiska recension som följer. 

(Berk och DeMarzo, 2013; 931–932), (Martynova och Renneboog, 2008) 

Det har observerats sex fusionsvågor genom historien. Den första vågen skedde sent 

1890-tal, de fem följande skedde 1920, 1960, 1980, 1990, och 2000. Vid de fyra första 

vågorna skedde den största aktiviteten på den amerikanska marknaden, men under de 

senare vågorna har det även varit hög aktivitet på den europeiska marknaden. Enligt 

Martynova och Renneboog (2006) beror den ökade aktiviteten på den europeiska 

marknaden på introduceringen av Euron som valuta, globaliseringen, den teknologiska 

utvecklingen, avreglering och privatisering, samt den ekonomiska tillväxten under 1990-

talet.  

Den första vågen som började sent 1890-tal var en period med stora teknologiska 

förändringar, ekonomisk expansion och innovation inom industrier. Den största delen 

av fusionerna karakteriserades som horisontella. Företag köpte eller gick samman med 

företag verksamma inom samma bransch för att bilda stora företag som kunde dominera 

marknaden de var verksamma på. Vågen tog slut i samband med en finanskris samt ny 

lagstiftning som begränsade fusioner. Den andra vågen fick sin början efter det första 

världskriget och fusionerna karakteriserades som vertikala. Företagen ville ha mera 

kontroll över hela produktionskedjan så de köpte upp underleverantörer och 

distributörer. Efter den första vågen fanns det oftast endast ett stort företag med 

monopol inom en industri men efter den andra vågen fanns det två eller flera stora 
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företag som konkurrerade om marknadsandelarna. (Martynova och Renneboog, 2008), 

(Bruner, 2004; 72–74), (DePamphilis, 2017; 16–17) 

Den tredje vågen fick sin början på 1950-talet i samband med striktare 

konkurrenslagstiftning. Eftersom horisontella förvärv var svårare att genomföra gjordes 

istället konglomeratförvärv. Företag köpte upp företag verksamma inom andra 

branscher för att dra nytta av de tillväxtmöjligheter som fanns på de nya marknaderna. 

Vågen tog slut i samband med lagstiftning som förhindrade konglomeratförvärv samt en 

ekonomisk recession. Den fjärde vågen började under 1980-talet och karakteriserades 

av fientliga ”bust-up” förvärv där de konglomerat som skapades under den tredje vågen 

nu köptes upp och de olika affärsenheterna såldes skilt för sig. (Martynova och 

Renneboog, 2008), (Berk och DeMarzo, 2013; 932) 

Den femte vågen började på 1990-talet i samband med nya teknologiska innovationer, 

globalisering, avreglering och privatisering samt hög ekonomisk tillväxt. Den femte 

vågen var speciell eftersom tidigare hade största delen av förvärven skett på den 

amerikanska marknaden medan det nu även var mycket aktivitet på den europeiska 

marknaden. Mer än tidigare var förvärven gränsöverskridande. Detta för att skapa 

företag som skulle klara sig bättre på en internationell marknad. Den femte vågen fick 

sitt slut i och med finanskrisen som uppstod efter att it-bubblan sprack. Den sjätte vågen 

uppstod bara några år efter it-bubblan och fusioner inom många industrier så som 

telekommunikation var vanliga. Den sjätte vågen hann endast pågå i några år innan 

finanskrisen år 2008 gjorde slut på vågen. (Berk och DeMarzo, 2013; 932), (Bruner, 

2004; 74), (Martynova och Renneboog, 2008) 

I tabell 2 är de olika fusionsvågorna sammanfattade. Tabellen visar på vilka marknader 

den högsta andelen av aktiviteten skett, vilka händelser som lett till att vågorna fick sin 

början samt vilka hädelser som lett till att de tog slut. Tabellen visar även den vanligaste 

förvärvsformen för de olika vågorna. 
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Tabell 2 Förvärv- och fusionsvågor 

Fusionsvåg Marknad Början   Slut  Fusionssätt 

Första vågen 
1890–1903 USA  Industrialisering Finanskris Horisontella förvärv, 

Monopolbildning 
 

Andra vågen 
1916–1929 USA  Ekonomisk   Finanskris Vertikala förvärv 

återhämtning    Oligopolbildning 
    efter första 
    världskriget 
 
Tredje vågen 
1965–1969 USA, GB Ekonomisk  Finanskris Konglomerat 

återhämtning   
    efter andra  
    världskriget 
 
Fjärde vågen 
1981–1989 USA, EU, Ekonomisk  Finanskris Bust-up, fientliga 

Asien  återhämtning    förvärv 
 

Femte vågen 
1992–2000 USA, EU, Globalisering,  Finanskris Gränsöverskridande 

Asien  teknologisk   It-bubbla teknologiska förvärv 
Innovation 
 

Sjätte vågen 
2003–2008 USA, EU, Ekonomisk   Finanskris Gränsöverskridande 
   Asien  återhämtning    telekommunikation 

 

 

2.5 Betalningssätt 

Förvärv kan finansieras på tre olika sätt: kontant, med eget kapital eller en kombination 

av kontanta medel och eget kapital (Martynova och Renneboog, 2006). Hur företag har 

finansierat sina förvärv har ändrats med tiden. Under 1970- och 1980-talet finansierades 

under hälften av förvärven med egna aktier, 1990 finansierades 71 % av förvärven delvis 

med aktier och 58 % av förvärven finansierades med 100 % av företagets egna aktier. 

Under tidsperioden 1990–2003 finansierades 46,5 % av förvärv gjorda i USA kontant 

och den resterande 53,5% finansierades helt eller delvis med aktier. (Grinblatt och 

Titman, 2011; 668–669). 

När ett företag väljer hur de skall finansiera förvärvet borde de ta i beaktande tre saker: 

skatteimplikationer, kapitalstrukturs implikationer och informationseffekter 

(Grinblatt och Titman, 2011; 669). Hur ett förvärv finansieras kan ha stor betydelse för 

skattepåföljderna både för det förvärvande- och målföretaget. Vid förvärv som 
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finansieras kontant måste målföretagets aktieägare direkt betala kapitalskatt på deras 

vinster. Om förvärvet finansieras med aktier har målföretagets aktieägare själva 

möjligheten att välja om och när de säljer sina aktier. På grund av det här föredrar 

målföretagets aktieägare att förvärvet betalas med aktier istället för kontanter. Eftersom 

målföretagets aktieägare föredrar aktier som betalning är premien som betalas lägre vid 

förvärv finansierade med aktier än det är vid kontant finansierade förvärv (Bruner, 

2004; 573).  

Det förvärvande företagets kapitalstruktur kan även påverka hur de väljer att finansiera 

förvärvet. Företag med låg skuldsättningsgrad väljer ofta att finansiera förvärvet med lån 

eftersom det är ett bra sätt att närma sig sin optimala skuldsättningsgrad och företag 

med hög kreditvärdighet kan lättare få lån med låg ränta (DePamphilis, 2017; 402). 

Företag som har hög skuldsättningsgrad väljer istället att finansiera förvärvet med aktier 

eftersom de inte har tillgång till lån med låg ränta och de inte heller vill öka sin 

skuldsättningsgrad. (Grinblatt och Titman, 2011; 669) 

Ifall det förvärvande företagets ledning anser att de själva är undervärderade vill de inte 

betala för förvärvet med aktier eftersom de då skulle betala ett högre pris för målföretaget 

än de anser det är värt. De väljer därför istället att betala det kontant. Om ledningen 

anser att de är övervärderade vill de finansiera förvärvet med egna aktier eftersom de då 

inte behöver emittera lika många aktier (DePamphilis 2017; 404). Det kan i vissa fall 

vara svårt för det förvärvande företaget att veta det exakta värdet på målföretaget. Då 

finansieras förvärvet med aktier eftersom om det visar sig vara ett dåligt förvärv sjunker 

värdet på aktierna och de betalar då mindre för målföretaget. (Grinblatt och Titman, 

2011; 669–670) 

Vid förvärv som betalas kontant behöver det förvärvande företaget inte ge upp någon 

kontroll i företaget utan de behåller samma rösträtt som tidigare. Vid förvärv 

finansierade med aktier måste de gamla aktieägarna ge upp en del av sin kontroll åt de 

nya aktieägarna. Detta kan leda till en stor förändring beroende på hur stort målföretaget 

är relativt till det förvärvande företaget. (Bruner, 2004; 574) 
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Tabell 3 Hur förvärvet finansieras 

   Kontant    Aktie 

Målföretag   
+Positivt  +Högre premie   +Kan själv välja när de 
        säljer   
        +Ägarandel 
 
-Negativt  -Måste betala kapitalskatt direkt -Lägre premie 
   -Ingen ägarandel 
 
Förvärvare   
+Positivt  +Behåller kontroll   +Lägre premium 

+Låg skuldsättningsgrad  +Hög skuldsättningsgrad 
+Undervärderat   +Övervärderat    

        +Målföretaget svårt att 
        Värdera 
 
-Negativt  -Högre premium    -Ger bort kontroll 

 

I tabell 3 är det positiva och negativa med kontant- eller aktiefinansiering för 

målföretaget och det förvärvande företaget sammanfattat. Hur förvärvet bäst finansieras 

är olika från fall till fall beroende på företagens ställning och som det skrevs i början av 

detta delkapitel är det också vanligt att förvärv finansieras med en blandning av aktier 

och kontanter.  
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3 TIDIGARE FORSKING 

I det här kapitlet presenteras tidigare forskning som gjorts inom ämnet. Studierna som 

presenteras har undersökt om det uppstår onormal avkastning vid företagsförvärv och 

orsakerna till detta. Detta har undersökts vid olika tidpunkter och på olika marknader. 

3.1 Amerikanska studier 

Jensen och Ruback (1983) sammanfattade tidigare forskning som gjorts inom förvärv 

och fusioner och huruvida mervärde kan skapas via fusioner och förvärv. De kom fram 

till att förvärv skapar positiv avkastning, målföretagets aktieägare gynnas och att 

förvärvande företagets aktieägare inte förlorar värde. Tuch och O’Sullivan (2007) 

undersökte också tidigare forskning och kom fram till att på kort sikt har förvärv en icke-

signifikant påverkan på aktieägarnas värde. På lång sikt har förvärv en negativ inverkan 

på aktievärdet. De kom även fram till att fientliga förvärv, förvärv som var finansierade 

med kontanta medel och förvärv där större företag var målföretagen, visade bättre 

resultat. Förvärv inom samma bransch visar bättre resultat än konglomeratförvärv som 

oftare visar negativa resultat. 

Leeth och Borg (2000) undersökte företagsförvärv i USA mellan 1919–1930. De 

undersökte hur aktiekursen för förvärvaren och målföretaget reagerade vid meddelande 

om företagsförvärv. Under en månad före förvärvet var målföretagets onormala 

avkastning 15,57 % och för det förvärvande företaget var den onormala avkastningen 

2,43 %. På 1920-talet fanns det väldigt få bestämmelser om konkurrenslagstiftning, de 

fann ändå inga indikationer på att företagen skulle ha upplevt synergi eller monopoliska 

effekter från förvärvet. De fann även att förvärvsättet, hur köpet finansierades eller om 

företagen var verksamma inom samma bransch, inte påverkade den onormala 

avkastningen. 

Hayward och Hambrick (1997) undersökte 106 stora företagsförvärv som skedde i USA 

mellan 1989 och 1992 där kostnaden för förvärvet var över 100 miljoner dollar. De 

undersökte huruvida den verkställande direktörens hybris förklarade den stora premien 

som betalades för förvärvet. De hittade fyra indikatorer som kan förklara storleken på 

premien: förvärvande företagets tidigare prestation, verkställande direktörens tidigare 

beröm i media, mätning av verkställande direktörens arrogans och en kombination av 

dessa tre indikatorer. När styrelsens kontroll varit dålig är relationen mellan 

verkställande direktörens hybris och storleken på premien större. I medeltal hittade de 
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förluster för förvärvande företagets aktieägare och ju större verkställande direktörens 

hybris och premien var desto större förluster för aktieägarna. 

Branch och Yang undersökte år 2003 i sin studie ”Predicting Successful Takeovers and 

Risk Arbitrage” sannolikheten för en lyckad eller genomförd fusion mellan 1991 och 

2001. Studien bestod av 1097 företagsförvärv. I studien gjordes en 

multipelregressionsanalys som visade att förvärv som betalades med kontanta medel 

hade en större sannolikhet att lyckas jämfört med förvärv som betalades med aktier. 

Enligt författarna kan betalningsmetoden signalera osäkerhet gällande aktievärdet för 

både förvärvaren och målföretaget. Resultatet visar också att ju större målföretaget är 

relativt till det förvärvande företaget desto mindre är sannolikheten för ett lyckat förvärv. 

Studien visar att när budet är vänligt är sannolikheten för ett lyckat förvärv signifikant 

högre än vid ett fientligt förvärv. Studien undersökte även hur målföretagets 

skuldsättningsgrad påverkar sannolikheten för ett lyckat förvärv och fann att ju högre 

målföretagets skuldsättningsgrad var desto större var sannolikheten för ett lyckat 

förvärv.  

Tabell 4 Sammanfattning av amerikanska studier 

Studie(årtal) Marknad 
 

Årtal  Onormal avkastning Övrigt 

       

Branch & Yang 
(2003) 

USA 
 

1991–2001 
  

Större sannolikhet 
för lyckat förvärv vid 

vänligt än fientligt 
förvärv och när 

målföretaget har 
högre 

skuldsättningsgrad.        

Hayward & 
Hambrick 

(1997) 

USA 
 

1989–1992 Köpande företaget: 
 Vid t=[-5, +5 ] =-4 %, vid   

t=[-30, +331]=-11 % 

106 företagsköp vars 
kostnad var över 
100m$, t=antalet 

dagar         

Jensen & 
Ruback (1983) 

USA 
 

1983 
 

Positiva avkastningar för 
målföretaget 

Sammanfattning av 
tidigare amerikanska 

undersökningar         

        

Leeth & Borg 
(2000) 

USA 
 

1919–1930 Målföretaget:  
En månads tid före +15,57 % 

Köpande företaget: En månads 
tid före 2,43 %  

 

        

Tuch & 
O’Sullivan 

(2007) 

USA 
 

1950–2000 På kort sikt erhåller 
förvärvande företagen en 
värdeökning, på lång sikt 

värdeneutral eller 
värdeförstörande 

Sammanfattning av 
tidigare amerikanska 

undersökningar 
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I tabell 4 sammanfattas de olika amerikanska studierna. När studierna jämförs med 

varandra kan man se likheter i resultatet de kom fram till även om de har studerat förvärv 

och fusioner under olika tidpunkter och till viss del undersökt olika saker. Leeth och Borg 

(2000) och Jensen och Ruback (1983) kom båda fram till att förvärv och fusioner skapar 

värde och att målföretagets aktieägare gynnas mera än förvärvande företagets 

aktieägare. Resultatet från Tuch och O´Sullivans (2007) studie stämde inte överens med 

de två tidigare nämndas resultat. Tuch och O´Sullivans resultat visade att förvärv och 

fusioner hade ingen statistisk signifikant påverkan på aktieägarnas värde på kort sikt 

medan på lång sikt upplevdes ett negativt värde. De fann även att fientliga förvärv, 

förvärv som var finansierade med kontanta medel och större målföretag visade bättre 

resultat. Resultatet från Leeth och Borgs studie visade att förvärvssättet och hur 

förvärvet finansierades inte hade någon påverkan på den onormala avkastningen. 

Olikheterna i studierna kan vara svåra att förklara men eftersom det är olika tidsperioder 

som undersökts är det med största sannolikhet det som är orsaken till de olika resultaten. 

3.2 Europeiska studier 

Martynova och Renneboog (2006) undersökte förvärv och fusioner på den europeiska 

marknaden mellan åren 1993 och 2001. De undersöker förvärv i 28 olika länder och 

beaktar faktorer som målföretagets attityd, betalningsmetod, transaktionens storlek, 

anbudets karaktär och målföretagets juridiska form. De fann att under 1990-talet var en 

stor del av förvärven gränsöverskridande och att både de inhemska och 

gränsöverskridande förvärven skedde mellan företag inom samma bransch. På 

meddelandedagen var den onormala avkastningen för förvärvande företaget endast 0,5 

%. Under en 11-dagars period runt meddelandedagen var den kumulativa onormala 

avkastningen 0,7 %. De fann även att fientliga förvärv leder till högre onormal avkastning 

för målföretagets aktieägare än vänliga förvärv, medan de för det förvärvande företaget 

fann att fientliga förvärv leder till negativ onormal avkastning och vänliga förvärv leder 

till en liten positiv onormal avkastning. Betalningssättet har en stor inverkan på 

målföretagets och förvärvande företagets onormala avkastning där kontantbetalning ger 

en högre onormal avkastning. Vid ett diversifierat förvärv hade målföretaget en högre 

onormal avkastning än vid icke-diversifierat förvärv medan det förvärvande företaget 

upplever en lägre onormal avkastning. Gränsöverskridande förvärv leder till lägre 

onormala avkastning för målföretaget än inhemska förvärv. 
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Goergen och Renneboog (2003) undersökte 187 europeiska fusioner och förvärv som 

skedde mellan 1993 och 2000. De undersökte skillnaden mellan vänliga och fientliga 

förvärv och hur det påverkade företagets avkastning på lång och kort sikt. Vid ett fientligt 

förvärv hade målföretaget en onormal avkastning på 12,6 % vid meddelandedagen och 

en onormal avkastning på 30 % under en 2 månaders period före meddelandedagen. Vid 

vänliga förvärv fanns det en onormal avkastning på 8 % på meddelandedagen och 22 % 

under 2 månaders perioden. Det köpande företaget hade på meddelandedagen en positiv 

onormal avkastning på 0,7 %. När de delade in förvärven i vänliga och fientliga kunde 

man se en onormal avkastning på -2,5 % för fientliga förvärv och 2,5 % för vänliga 

förvärv. 

Danbolt (2004) undersökte skillnader i den onormala avkastningen vid förvärv gjorda 

inom landet eller förvärv från utlandet. De undersökte förvärv som skedde mellan åren 

1986 och 1991 i Storbritannien. Undersökningen bestod av 514 förvärv som skedde inom 

landet och 116 förvärv där förvärvande företaget var utländskt och som köpte ett företag 

från Storbritannien. Under perioden 8 till 3 månader före meddelandedagen hade 

målföretaget inom båda kategorierna en negativ onormal avkastning. Månaden före 

meddelandedagen fanns det en signifikant positiv onormal avkastning för båda typerna 

av förvärv. Målföretaget vid inhemska köp hade en onormal avkastning på 18,76 % och 

vid förvärv med utländska förvärvare fanns det en onormal avkastning på 19,6 %. Under 

perioden två månader före meddelandedagen till månaden efter var resultatet att vid 

förvärv med utländska köpare hade målföretaget en 10,07 % högre onormal avkastning 

än vid förvärv med inhemska köpare. 

Bertrand och Zitouna undersökte i sin studie år 2008 hurudan påverkan horisontella och 

gränsöverskridande förvärv har på målföretagets prestation. Studien undersöker franska 

målföretag under 1990-talet och fokuserar på två prestationsindikatorer: vinst och 

produktivitet. Resultatet från studien visar att målföretagets vinst inte ökar av förvärv 

eller fusion varken på lång eller kort sikt. De fann att produktiviteten ökar för 

målföretaget och att gränsöverskridande förvärv, där det förvärvande företaget inte är 

inom EU, ger en större produktivitetsökning. 

Baran och Saikevicius (2015) undersökte förvärv och fusioner i 10 länder i Central och 

Östeuropa, vilka även kallas EU-10, mellan 2004 och 2013. Studien undersökte 154 

förvärv och fusioner under en 61-dagarsperiod och de fann att CAAR för alla 

observationer var 10,2 %. De fann att de baltiska staterna uppvisade högst CAAR när de 

jämförde de olika undersökta länderna. Baltstaterna hade under hela 61-dagarsperioden 
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ett CAAR på 19,4 % och 12,9 % under en 11-dagarsperiod runt meddelandedagen. I 

studien kom de fram till att förvärv och fusioner ger en signifikant positiv avkastning 

men att storleken på avkastningen varierar stort länderna emellan. 

Tabell 5 Sammanfattning av europeiska studier 

Studie(årtal) Marknad Årtal Onormal avkastning Övrigt 
     

Danbolt 
(2004) 

Storbritannien 1986–1991 Inhemska köp: Negativ 
avkastning för t= [-8:-3], men 

för t=[0] = 18,76 % och  
t=[-2: 1] = 20,64 %. 

Utländska köp: Negativ 
avkastning för t= [-8:-3], men 

för t=[0] = 19,6% och  
t=[-2, 1]= 30,71 %  

Undersökte 514 
inhemska förvärv och 

116 förvärv med 
utländsk köpare som 

köper företag från 
Storbritannien, 

t=antal månader 

Bertrand & 
Zitouna 
(2008) 

Frankrike 1990-tal 
 

Produktiviteten ökar 
för målföretaget vid 
gränsöverskridande 

förvärv. Vinsten ökar 
inte på lång eller kort 
sikt för målföretaget 

  
    

Goergen & 
Renneboog 

(2003) 

Europa 1993–2000 Målföretaget: Vid vänligt 
t= [0] = 8 % och 2 månader före 
t= [0] = 22 %. Vid fientligt t= [0] 
= 12,6 % och 2 månader före t= 
[0] = 30 %. Köpande företaget: 

Vid vänligt 
t= [0] =2,5 %, vid fientligt 

t= [0] = –2,5 % 
  

187 fusioner och 
förvärv uppdelade i 

vänliga och fientliga, 
t=antal månader 

Martynova & 
Renneboog 

(2006) 

Europa 1993-2001 0,5% kumulativ onormal 
avkastning vid 

meddelandedagen, 0,7 % under 
t= [-5:5] 

Undersökte förvärv i 
28 europeiska länder 

     

Baran & 
Saikevicius 

(2015) 

EU-10 2004-2013 CAAR = 10,2% för hela 61-
dagarsperioden 

Baltstaterna uppvisar 
högst CAAR. Förvärv 
och fusioner ger en 
signifikant positiv 

avkastning. 

 

I tabell 5 finns en sammanfattning av de europeiska studierna. När resultatet från de 

olika studierna jämförs kan man se att slutsatserna är ganska lika. Alla studier förutom 

Bertrand och Zitouna (2008), undersökte om det uppstår onormal avkastning och de 

kom alla fram till att det vid fusioner och förvärv på den europeiska marknaden i de flesta 

fall uppstår positiv onormal avkastning. Goergen och Renneboog (2003) fann i sin studie 

att målföretaget upplevde högre onormal avkastning vid fientliga förvärv jämfört med 

vid vänliga medan det förvärvande företaget upplevde en negativ onormal avkastning vid 

fientliga förvärv och en positiv vid vänliga förvärv. Danbolt (2004) undersökte 
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gränsöverskridande förvärv och fann att målföretaget upplevde högre onormal 

avkastning då det förvärvande företaget var utländskt jämfört med då det var inhemskt. 

Martynova och Renneboog (2006) kom fram till samma resultat som Goergen och 

Renneboog gällande vänliga och fientliga förvärv men resultatet om gränsöverskridande 

förvärv var motsatt till det som Danbolt fann i sin studie.  

3.3 Finländska studier 

Högholm och Knif (2013) undersökte den kortsiktiga onormala avkastningen för 

övertagande bolagets aktieägare. De undersökte 314 finländska förvärv under 

tidsperioden 2000–2013. Enligt deras resultat genereras det på meddelandedagen 

statistiskt signifikant positiv onormal avkastning på 1,4 % för det övertagande företagets 

aktieägare. De fann inga signifikanta onormala avkastningar för tidpunkten runt 

meddelandedagen. De fann att det förekommer ett positivt samband mellan 

transaktionsstorleken och effekten på meddelandedagen. Vid gränsöverskridande 

förvärv är den onormala avkastningen lägre medan vid förvärv som uppstår i 

diversifieringssyfte erhåller aktieägarna i det övertagande företaget högre onormal 

avkastning. 

Högholm (2016) undersökte kortsiktig onormal avkastning för det övertagande 

företagets aktieägare. I studien undersöktes 51 förvärv gjorda av finländska företag 

under perioden 2000–2013. Syftet med studien var att undersöka om det uppstår 

kortsiktig onormal avkastning för det köpande företagets aktieägare vid förvärv av ett 

börslistat målföretag. Resultatet visade att på meddelandedagen uppstod det en positiv 

men inte signifikant onormal avkastning. På meddelandedagen uppstod det en onormal 

avkastning på 0,63 % och den kumulativa onormala avkastningen för ett 11-dagars 

händelsefönster runt meddelandedagen var 1,39 %. Förhållandet mellan förvärvarens 

onormala avkastning och storleken på transaktionen var starkt signifikant negativ 

medan effekten på meddelandedagen och den relativa storleken på transaktionen var 

positiv. De fann även ett svagt negativt förhållande mellan den onormala avkastningen 

och den relativa storleken på målföretaget jämfört med förvärvande företaget. 

Martynova och Renneboog (2006) undersökte förvärv och fusioner på den europeiska 

marknaden och resultatet från studien förklarades i det föregående kapitlet. I den 

studien fanns det förvärv och fusioner som gjordes på den finländska marknaden och 

övriga nordiska marknader. För de finländska målföretagen var den kumulativa 

genomsnittliga onormala avkastningen på meddelandedagen 4,36 %. Genomsnittet för 



21 
  

alla observationer i studien var 9,01 % vilket betyder att de finländska målföretagen 

upplever en lägre kumulativ genomsnittlig onormal avkastning än 

genomsnittsmålföretaget i Europa. Det fanns dock endast fyra observationer med ett 

finländskt målföretag vilket innebär att resultatet inte är helt pålitligt. Under en 11-

dagarsperiod hade de finländska företagen en kumulativ genomsnittlig onormal 

avkastning på 6,87 % vilket är lägre än genomsnittet på 14,73 %. I Danmark, Norge och 

Sverige fanns det 13, 43 respektive 54 observationer och de hade en kumulativ 

genomsnittlig onormal avkastning på 4,28 %, 10,77 % respektive 11,52 %. Detta innebär 

att norska och svenska målföretag upplever en högre genomsnittlig kumulativ 

genomsnittlig onormal avkastning än genomsnitts målföretag i Europa, medan danska 

målföretag upplever en lägre. På 11-dagarsperioden upplevde Danmark, Norge och 

Sverige en kumulativ genomsnittlig onormal avkastning på 3,83 %, 16,19 % respektive 

17,13 % vilket för Norge och Sverige är högre medan för Danmark är lägre än 

genomsnittet. 

Det fanns 84 observationer där det förvärvande företaget var finländskt. På 

meddelandedagen upplevde de en kumulativ genomsnittlig onormal avkastning på 2,51 

% vilket är högre än genomsnittet som är 0,51%. Antalet observationer på de danska, 

norska och svenska förvärvande företagen var 50, 76 respektive 157. Dessa upplevde på 

meddelandedagen en kumulativ genomsnittlig onormal avkastning på 0,75 %, 0,77 % 

respektive 1,06 % vilket var högre än genomsnittet. På 11-dagarsperioden runt 

meddelandedagen upplevde de finländska förvärvande företagen en kumulativ 

genomsnittlig onormal avkastning på 2,16 % vilket var högre än genomsnittet på 0,74 %. 

Den kumulativa genomsnittliga onormala avkastningen för de norska, danska och 

svenska företagen var 0,10 %, 1,40 % respektive 1,52 %. De norska och svenska företagen 

upplevde högre kumulativ genomsnittlig onormal avkastning än genomsnittet medan de 

danska företagen upplevde lägre. 
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Tabell 6  Sammanfattning av finländska studier 

Studie(årtal) Marknad Årtal Onormal avkastning Övrigt 
     

Martynova & 
Renneboog 

(2006) 

Europa 1993–2001 Målföretag: T= [0] = 
4,36 %. 11-dagarsperiod 

CAAR= 6,87 % 
Förvärvande: T= [0] = 

2,51 %. 
11-dagarsperiod CAAR= 

2,16 % 

Undersökt 4 finländska 
målföretag och 84 finländska 

förvärvande företag. 

     

Högholm & 
Knif (2013) 

Finland 2000–2013 Förvärvande företagets 
AR på 

meddelandedagen, 1,4 % 

Undersökte 314 finländska 
förvärv, positivt samband 

mellan transaktionsstorleken 
och effekten på 

meddelandedagen. Lägre AR 
vid gränsöverskridande.      

Högholm 
(2016) 

Finland 2000–2013 På t=0 för köpande 
företaget 0,63 %, Under 

t= [-5 :5] = 1,39 % 

Undersökte 51 förvärv gjorda 
av finländska företag 

 

I tabell 6 är de finländska studierna sammanfattade. Båda studierna undersöker samma 

tidpunkt men Högholm (2016) undersöker endast företagsförvärv där målföretaget är 

börslistat medan Högholm och Knif (2013) undersöker förvärv med både börslistade och 

privata målföretag. I resultatet från Högholms studie finns det inga signifikanta resultat 

som skulle antyda att det uppstår någon onormal avkastning varken på 

meddelandedagen eller tidpunkten runt meddelandedagen för det förvärvande 

företaget. Högholm och Knif fann däremot att det på meddelandedagen uppstår 

signifikant onormal avkastningen men inte för tidsperioden runt meddelandedagen.  
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4 DATA 

I det här kapitlet kommer datamaterialet som används till studien att presenteras. 

Datamaterialet är hämtat från Thompson One Banker. För att få fram relevanta 

observationer till studien har vissa avgränsningar gjorts. 

Hittills har begreppen företagsförvärv och -fusioner båda använts men framöver 

kommer de att benämnas endast företagsförvärv. Detta eftersom i studien undersöks 

både förvärv och fusioner. 

Dessa fem följande kriterier måste uppfyllas för att företagsförvärvet skall kunna 

inkluderas i studien: 

1. Det förvärvande företaget måste vara finländskt. Syftet med studien är att 

undersöka om det uppstår onormal avkastning för det förvärvande finländska 

företaget på meddelandedagen. Det är därför inte relevant att ta med företag 

som är verksamma inom andra länder. Målföretagen får vara både inhemska 

och utländska. 

2. Det förvärvande företaget måste vara börslistat. Studien undersöker 

förändringar i aktiepriset varför det måste det finnas tillgänglig data om 

företagets aktiepris. 

3.  Företagsförvärvet bör ha skett mellan 1.1.2005 och 31.12.2018. Eftersom 

syftet med studien är att undersöka förändringen i aktiepriset under en längre 

tidsperiod. Endast företagsförvärv gjorda inom denna tidsperiod är 

relevanta.  

4. I och med företagsförvärvet måste det förvärvande företaget äga mera än 50 

% av målföretagets aktier. För att det lättare skall uppstå synergieffekter bör 

det förvärvande företaget ha majoritetskontroll över målföretaget 

5. Värdet av transaktionen måste vara över 15 miljoner USD. Detta för att gallra 

bort företagsförvärv som kan anses vara för små för att ge signifikanta värden. 

Informationen till marknadsindexet hämtas från Thompson ONE Banker. 

Marknadsindexet används som jämförelseindex åt aktiernas dagliga avkastning för att 

räkna ut den onormala avkastningen som uppstår vid meddelandetidpunkten. 

Marknadsindexet som används är OMX Helsinki Price Index.  
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I Thompson ONE Banker databasen fanns det 9559 observerade företagsförvärv som 

gjorts av finländska företag. Av dessa gjordes 3001 av företag som var börslistade på 

OMX Helsinki. Av dessa gjordes 1303 mellan tidpunkten 1.1.2005 och 31.12.2018. I 813 

fall hade det förvärvande företaget över 50 % ägarandel i målföretaget. I 196 fall var 

transaktionsvärdet av förvärvet minst 15 miljoner USD. En annan restriktion som gjorts 

är att inga företagsförvärv där något av företagen är ett finansiellt företag tas med, detta 

eftersom finansiella företag har annorlunda kapitalstruktur och relationstal än företag 

verksamma i andra branscher. Detta leder till att det kvarstår 176 observationer. Vid en 

av observationerna hittades ingen aktieprisdata för det förvärvande företaget, vilket 

leder till att den observationen inte tas med i undersökningen. När alla begränsningar 

har tagits i beaktande är det slutgiltiga antalet observationer i undersökningen 175.  

Tabell 7 Observationer efter avgränsningar 

          Antal 

 
Förvärv av finländska företag       9559 
 
Förvärv av finländska börslistade företag     -6558 
 
Förvärv mellan 1.1.2013-31.12.2015      -1698 
          
Ägarandelen efter förvärvet <50 %      -490 
 
Värdet av transaktionen är <15 miljoner USD    -617 
 
Icke finansiella företag       -20 
 
Övrigt          -1 
 

Observationer som uppfyller alla kriterier     175 

I Bilaga 1 finns förvärvande företaget, målföretaget, datum för meddelandedagen och 

transaktionsvärdet för alla företagsköp som är med i undersökningen. Totalt har 75 olika 

företag gjort de olika företagsköpen. Flest företagsköp har gjorts av Elisa Oyj som totalt 

har förvärvat 8 företag under undersökningsperioden. Kemira Oyj och Nokia Oyj har 

båda gjort 7 företagsförvärv under undersökningsperioden. Av de totalt 75 företagen har 

36 stycken gjort endast ett företagsförvärv.
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Tabell 8  Deskriptiv statistik 
I tabellen sammanfattas den deskriptiva statistiken om de 175 företagsförvärven mellan åren 2005–2018.  

     2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Andel Antal 

 
Totala antalet fusioner och förvärv 23 20 18 17 9 12 12 10 8 7 12 11 4 12  175 
% av alla fusioner och förvärv  13,1 % 11,4 % 10,3 % 9,7 % 5,1 % 6,9 % 6,9 % 5,7 % 4,6 % 4 % 6,9 % 6,3 % 2,3 % 6,9 %    
 
Transaktionsvärde (miljoner USD) 3826 2699 10 132 5686 3253 1573 1612 4181 518 793 15 014 2796 1484 2233  55 802  
% av transaktionsvärde   6,9 % 4,8 % 18,2 % 10,2 % 5,8 % 2,8 % 2,9 % 7,5 % 0,9 % 1,4 % 26,9 % 5,0 % 2,7 % 4 %   
                  
Medeltal (miljoner USD)  166 135 563 334 361 131 134 418 65 113 1251 254 371 186  319 
Median  (miljoner USD)   76 41 75 117 79 29 105 29 37 62 60 116 278 125  62  
 
Förvärv     11 13 13 11 6 5 8 6 6 4 7 6 2 5  103  
% av alla förvärv och fusioner  47,8 % 65 % 72,2 % 64,7 % 66,7 % 41,7 % 66,7 % 60 % 75,0 % 57,1 % 58,3 % 54,5 % 50 % 41,7 % 58,9 %  
Fusion     12 7 5 6 3 7 4 4 2 3 5 5 2 7  72  
% av alla förvärv och fusioner  52,2 % 35 % 27,8 % 35,3 % 33,3 % 58,3 % 33,3 % 40 % 25,0 % 42,9 % 41,7 % 45,5 % 50 % 58,3 % 41,1 %  
              
Publikt målföretag   3 3 4 2 4 0 2 0 0 0 3 0 1 0  22  
% av alla förvärv och fusioner  13 % 15 % 22,2 % 11,8 % 44,4 % 0 % 16,7 % 0 % 0 % 0 % 25 % 0 % 25 % 0 % 12,6 %   
Icke publikt målföretag   20 17 14 15 5 12 10 10 8 7 9 11 3 12  153  
% av alla fusioner och förvärv  87 % 85 % 77,8 % 88,2 % 55,6 % 100 % 83,3 % 100 % 100 % 100 % 75 % 100 % 75 % 100 % 87,4 %  
             
Gränsöverskridande   16 12 11 16 6 8 11 7 3 6 9 5 2 8  120  
% av alla fusioner och förvärv  69,6 % 60 % 61,1 % 94,1 % 66,7 % 66,7 % 91,7 % 70 % 37,5 % 85,7 % 75 % 45,5 % 50 % 66,7 % 68,6 %   
Icke gränsöverskridande  7 8 7 1 3 4 1 3 5 1 3 6 2 4  55  
% av alla fusioner och förvärv  30,4 % 40 % 38,9 % 5,9 % 33,3 % 33,3 % 8,3 % 30 % 62,5 % 14,3 % 25 % 54,5 % 50 % 33,3 % 31,4 %  
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I tabell 8 finns deskriptiv statistik om alla företagsförvärv som är med i studien. I tabellen 

är företagsförvärven indelade årsvis och det totala transaktionsvärdet av 

företagsförvärven framgår. Det första undersökningsåret hade flest företagsförvärv, 

totalt 23 stycken. Under åren 2005–2008 skedde över 40 % av alla företagsförvärv som 

är med i studien. En av orsakerna till minskningen av företagsförvärven från 2009 och 

framåt kan bero på finanskrisen som skedde år 2008.  

Det totala transaktionsvärdet av alla företagsförvärv under perioden var 55 801,98 

miljoner USD och det är ganska jämt fördelat mellan åren. Endast under två år, 2007 

och 2015, översteg värdet av alla transaktioner 10 000 miljoner USD. Båda dessa år 

gjorde Nokia företagsförvärv med högt transaktionsvärde. År 2007 förvärvade Nokia 

företaget NAVTEQ Corp och år 2015 förvärvade Nokia företaget Alcatel Lucent SA. Dessa 

affärer hade ett transaktionsvärde på 7 562,01 miljoner USD samt 13 779,55 miljoner 

USD. I tabellen kan man se att medeltalet och medianen skiljer sig mycket vilket är en 

indikation på extremvärden. Av alla företagsförvärv var det endast 7 stycken som hade 

ett transaktionsvärde över en miljard USD och 28 av 175 som hade ett transaktionsvärde 

högre än medeltalet som var 318,87 miljoner USD. 

Från tabell 8 kan man även se att förvärv har varit vanligare än en fusion. Majoriteten av 

alla målföretag har inte varit börslistade utan de flesta har varit privatägda företag, 

dotterbolag eller konsortium. Endast 12,6 % av alla målföretag var publika företag. 

Majoriteten av alla företagsförvärv har varit gränsöverskridande. Vid 68,6 % av 

företagsförvärven har målföretaget varit registrerat i ett annat land än Finland. Av de 

120 gränsöverskridande företagsförvärven var de flesta svenska företag, totalt 17 stycken. 
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5 METOD 

Det här kapitlet redogör för studiens undersökningsmetodik. I studien undersöks ifall 

det uppstår onormal avkastning för det förvärvande finländska företaget vid 

företagsförvärv som skett under tiden 1.1.2005 till 31.12.2018.  

För att räkna ut den onormala avkastningen som uppstår kommer en händelsestudie att 

göras. På resultatet från händelsestudien kommer en regressionsanalys att göras för att 

undersöka hur några utvalda faktorer påverkar den onormala avkastning som uppstår. 

5.1 Händelsestudie 

Händelsestudier används ofta för att undersöka vilken effekt olika ekonomiska 

händelser har på värdet på ett företag. I undersökningen används data från den 

finansiella marknaden och händelsestudierna baserar sig på hypotesen om effektiva 

marknader. Detta betyder att ny information om händelser på marknaden snabbt 

kommer att reflekteras i marknadspriserna. Händelsestudierna kan användas för att 

undersöka många olika företagsspecifika händelser såsom förvärv och fusioner, 

publicering av finansiella rapporter och meddelande om aktieemissioner. En av de första 

publicerade händelsestudierna gjordes av James Dolley år 1933 som undersökte vilken 

effekt aktiesplittar har på aktiepriset. Från 1930-talet till 1960-talet blev 

händelsestudierna allt mer sofistikerade och år 1969 introducerade Fama, Fisher, Jensen 

och Roll den metodik som dagens händelsestudier baserar sig på. (MacKinlay, 1997) 

Det första som bör göras vid en händelseanalys är enligt MacKinlay (1997) att välja vilken 

tidsperiod som skall undersökas. Tidsperioden skall innehålla dagen för händelsen man 

vill undersöka samt dagar före och efter händelsen. Detta eftersom det då kan 

undersökas om händelsen har en effekt på aktiepriset under en längre tid eller om 

marknaden har fått tillgång till information om händelsen före meddelandedagen. Nästa 

steg är att ta fram datamaterialet man vill undersöka. För att göra detta bör klara 

kriterier definieras för att få fram så relevant data som möjligt. 

I den här studien kommer en tidsperiod på totalt 41 dagar att undersökas. Tidsperioden 

består av 20 dagar före meddelandedagen om företagsförvärv, meddelandedagen samt 

20 dagar efter. Meddelandedagen är den dag då det förvärvande företaget meddelar om 

planen för företagsförvärvet och allmänheten får ta del av informationen för första 

gången, meddelandedagen betecknas även som t=0. Datamaterialet och kriterierna för 



28 
  

datamaterialet diskuterades i Kapitel 4. Det följande steget i händelsestudien är att räkna 

ut hur stor den onormala avkastningen som uppstår till följd av företagsförvärvet är.  

5.1.1 Onormal avkastning 

Onormal avkastning är den extra positiva eller negativa avkastningen som en aktie ger 

vid meddelandedagen om företagsförvärv. För att räkna ut den onormala avkastningen 

används formeln: 

    𝐴𝑅𝑖𝑡 =  𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑚𝑡
,     (1) 

där 𝐴𝑅𝑖𝑡 står för den onormala avkastningen som uppstår för aktie 𝑖 vid tidpunkt 𝑡. 𝑅𝑖𝑡 

står för den faktiska avkastningen för aktie 𝑖 vid tidpunkt 𝑡 och 𝑅𝑚𝑡
 är den förväntade 

avkastningen för tidpunkten 𝑡. 

I den här studien kommer den dagliga avkastningen att räknas ut som daglig logaritmisk 

avkastning. Den dagliga logaritmiska avkastningen räknas ut med hjälp av följande 

formel: 

𝑅𝑡 = ln (
𝑃𝑡

𝑃𝑡−1
),       (2) 

där 𝑅𝑡  är den dagliga logaritmiska avkastningen för dag t. 𝑃𝑡 är stängningskursen vid 

tidpunkt t och 𝑃𝑡−1 är stängningskursen dagen före t. 

Det finns tre olika metoder för att räkna ut den normala avkastningen, medeljusterande 

avkastningsmetoden, marknadsmodellmetoden och marknadsjusterande 

avkastningsmetoden. Medeljusterande avkastningsmetoden använder sig av en period 

före meddelandedagen då ingen information om förvärvet offentliggjorts för att estimera 

företagets medelavkastning. Marknadsmodellmetoden tar i beaktande marknadsrisken 

samt medelavkastningen. Vid den tredje metoden, marknadsjusterande 

avkastningsmetoden, antar man att den förväntade avkastningen vid tidpunkten t är den 

samma som marknadsindexets avkastning vid samma tidsperiod. (Ali-Yrkkö, 2002) 

I den här avhandlingen kommer den marknadsjusterande avkastningsmetoden att 

användas till att räkna ut den normala avkastningen för marknaden. 

När den onormala avkastningen för hela datamaterialet har räknats ut görs en första 

analys av de enskilda dagarna runt meddelandedagen. Detta görs med hjälp av formeln: 
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𝐴𝐴𝑅𝑡 =
∑ 𝐴𝑅𝑖𝑡

𝑛
𝑖=1

𝑛
,     (3) 

där 𝐴𝐴𝑅𝑡  är den genomsnittliga onormala avkastningen för alla observationer under 

dagen t. 

För att undersöka ifall de olika dagarnas genomsnittliga onormala avkastning är 

statistiskt signifikanta och kan anses vara olika från noll kommer ett t-test att utföras. 

Hypotesen för t-testet ser ut på följande vis: 

𝐻0= Den genomsnittliga onormala dagsavkastningen är lika med noll 

𝐻1 = Den genomsnittliga onormala dagsavkastningen är inte lika med noll 

I den här avhandlingen kommer resultatet att undersökas på en 10%-signifikansnivå. 

Noll hypotesen kan inte förkastas ifall p-värdet överstiger signifikansnivån, vilket 

betyder att för att få signifikanta värden måste noll hypotesen förkastas. 

5.1.2 Kumulativ onormal avkastning 

Kumulativ onormal avkastning (CAR) används för att räkna ut hur stor den onormala 

avkastningen är för ett företag under en period längre än en dag. För att kunna 

undersöka längre perioder runt meddelandedagen används den kumulativa 

genomsnittliga onormala avkastningen (CAAR). För att räkna ut CAAR används 

formeln: 

𝐶𝐴𝐴𝑅[𝑝, 𝑞] = ∑ 𝐴𝐴𝑅𝑡
𝑞
𝑡=𝑝 ,    (4) 

där p är undersökningsperiodens första dag och q är periodens sista.  

I den här studien kommer en 41 dagars tidsperiod att undersökas, 20 dagar före 

meddelandedagen (t=-20), meddelandedagen (t=0) och 20 dagar efter 

meddelandedagen (t=20). För att få en bättre överblick om hur detta skall undersökas 

kan formel 4 skrivas om: 

𝐶𝐴𝐴𝑅[−20,20] = ∑ 𝐴𝐴𝑅𝑡
+20
𝑡=−20 .   (4.1) 

För att se om det uppstår någon kumulativ genomsnittlig onormal avkastning kommer 

ett t-test att göras. Hypotesen för t-testet ser ut på följande vis: 
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𝐻0 = CAAR är lika med noll 

𝐻1 = CAAR är inte lika med noll 

Resultatet kommer att undersökas på en 10%-nivå. Noll hypotesen kan inte förkastas 

ifall p-värdet överstiger signifikansnivån, vilket betyder att för att få signifikanta värden 

måste noll hypotesen förkastas. 

5.2 Regressionsanalys 

När den onormala avkastningen har räknats ut kommer en regressionsanalys att utföras 

på resultatet för att undersöka ifall några enskilda faktorer har en påverkan på resultatet. 

Regressionsanalysen kommer att göras på både resultatet för den onormala 

avkastningen samt den kumulativa onormala avkastningen. 

De värden som används för att undersöka de enskilda dagarnas onormala avkastning 

kommer från formel 1 och för att räkna ut den kumulativa onormala avkastningen 

används formeln: 

𝐶𝐴𝑅𝑖 [𝑝, 𝑞] = ∑ 𝐴𝑅𝑖𝑡
𝑞
𝑡=𝑝 .    (5) 

Regressionsmodellen som används för analysen av variablerna ser ut på följande sätt: 

𝐴𝑅𝑖𝑡 , 𝐶𝐴𝑅𝑖[𝑝, 𝑞] = 𝛼 +  𝛽1 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 +  𝛽2 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚 + 𝛽3 ∗

𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘𝑡 𝑚å𝑙𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 + 𝛽4 ∗  𝐺𝑟ä𝑛𝑠ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑟𝑖𝑑𝑎𝑛𝑑𝑒 + 𝜀𝑖     (6) 

Den beroende variabeln 𝐴𝑅𝑖𝑡  används för att undersöka enskilda dagars onormala 

avkastning och 𝐶𝐴𝑅𝑖 [𝑝, 𝑞] för att undersöka företagsspecifika kumulativa avkastningar. 

Variablerna som används i undersökningen är variabler som även använts i andra 

studier som undersökt hur olika faktorer påverkat den onormala avkastningen som 

uppstår vid företagsförvärv. 

Transaktionsvärde är den köpesumma som det övertagande företaget betalar åt 

målföretagets aktieägare. Transaktionsvärdet är det absoluta värdet uttryckt i miljoner 

USD. Tidigare forskning har visat att ett högre transaktionsvärde leder till lägre 

kumulativ genomsnittlig onormal avkastningen än förvärv med ett lägre 

transaktionsvärde. 
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Transaktionsform är en dummyvariabel som undersöker ifall transaktionen klassas som 

förvärv eller fusion. Dummyvariabeln antar värdet 1 ifall transaktionen klassas som ett 

förvärv och värdet 0 ifall transaktionen klassas som en fusion. 

Publikt målföretag undersöker ifall målföretaget är publikt eller inte. Variabeln består 

av en dummyvariabel som antar värdet 1 ifall målföretaget är ett publikt företag och 

värdet 0 ifall målföretaget är privat, ett dotterbolag eller ett konsortium. Tidigare 

forskning har visat att förvärvande av privata företag ger en högre kumulativ 

genomsnittlig onormal avkastning än förvärv av publika företag. 

Variabeln gränsöverskridande är en dummyvariabel som undersöker om målföretaget 

och det förvärvande företaget båda är verksamma inom Finland. Dummyvariabeln antar 

värdet 1 ifall målföretaget är registrerat i ett annat land än Finland och antar värdet 0 

ifall målföretaget är registrerat i Finland. Tidigare forskning har visat att vid 

gränsöverskridande förvärv erhåller målföretaget högre onormal avkastning än vid 

inhemska förvärv. 
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6 RESULTAT 

I det här kapitlet kommer resultatet från undersökningarna att presenteras och 

diskuteras. Först presenteras resultaten från undersökningen om genomsnittlig onormal 

avkastning på dagsnivå samt den kumulativa genomsnittliga onormala avkastningen. 

Därefter presenteras resultatet från regressionsanalysen. Till sist kommer en jämförelse 

med tidigare forskning att göras. 

6.1 Genomsnittlig onormal avkastning på dagsnivå  

I undersökningen har den onormala avkastningen för 175 företagsförvärv undersökts. 

Undersökningen har gjorts under en 41 dagars tidsperiod, 20 dagar före 

meddelandedagen, meddelandedagen samt 20 dagar efter meddelandedagen. Ett t-test 

har använts för att undersöka om det fanns någon onormal avkastning för de enskilda 

dagarna. I t-testet användes den genomsnittliga onormala avkastningen för varje dag. I 

tabell 9 kan man se den genomsnittliga onormala avkastningen och p-värdet för de olika 

dagarna. 

Från tabellen kan man avläsa att tre dagar var signifikanta på en 1 %- nivå. 

Meddelandedagen och en dag efter meddelandedagen har båda en positiv genomsnittlig 

onormal avkastning. På meddelandedagen är den genomsnittliga onormala 

avkastningen 2,18 % och p-värdet 0,00. Dagen efter uppvisar en 0,55 % genomsnittlig 

onormal avkastning med ett p-värde på 0,01. Förutom dessa två dagar är även t=-9 

signifikant på en 1 % nivå och har en genomsnittlig onormal avkastning som är -0,66 %. 

Av den positiva genomsnittliga onormala avkastningen som meddelandedagen och en 

dag efter visar, kan man dra slutsatsen att ett meddelande om en fusion eller förvärv 

leder till att det uppstår en positiv genomsnittlig onormal avkastning. Den fjärde dagen 

efter meddelandedagen är signifikant på en 10 %-nivå, vilket kan betyda att ett företag 

som meddelat om fusion eller förvärv kan uppleva genomsnittlig onormal avkastning 

upp till fyra dagar efter meddelandedagen. Nio dagar före meddelandedagen uppvisar 

även en signifikansnivå på 1 % med en negativ genomsnittlig onormal avkastning och 19 

dagar före meddelandedagen visar en signifikansnivå på 10 %. Varför dessa två dagar är 

signifikanta är svårt att förklara, men det kan bero på slumpmässiga orsaker. 

Alla övriga dagar har ett p-värde som är högre än 10 % och är därför inte signifikanta. 

Det här betyder att för t=-19, t=-9, t=0, t=1 och t=4 kan noll hypotesen förkastas vilket 

betyder att för dessa dagar uppstår den en genomsnittlig onormal avkastning. För de 

resterande dagarna som inte är signifikanta på en 10 %- nivå kan noll hypotesen inte 
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förkastas, vilket betyder att det inte uppstår genomsnittlig onormal avkastning för dessa 

dagar. 

Tabell 9  Genomsnittlig onormal avkastning 
I tabellen presenteras den genomsnittliga onormala avkastningen för de 175 förvärv som gjorts av 
finländska företag mellan 2005–2018 under de 41 undersökta dagarna samt P-värdet. Den genomsnittliga 
onormala avkastningen räknas ut med hjälp av den marknadsjusterade avkastningsmetoden där OMXH PI 
har använts som jämförelseindex. Signifikansnivåerna definieras enligt följande: 1 % (***), 5 % (**), 10 % 
(*) 
 

Dag(t)    AAR     P-värde 

-20     0,06 %     0,731 
-19     0,31 %     0,089* 
-18     -0,04 %     0,814 
-17     0,02 %     0,914 
-16     0,01 %     0,949 
-15     -0,25 %     0,332 
-14     -0,11 %     0,486 
-13     -0,08 %     0,645 
-12     0,21 %     0,457 
-11     0,14 %     0,391 
-10     0,06 %     0,802 
-9     -0,66 %     0,004*** 
-8     0,07 %     0,713 
-7     0,06 %     0,780 
-6     -0,18 %     0,433 
-5     -0,05 %     0,858 
-4     -0,19 %     0,333 
-3     -0,38 %     0,163 
-2     0,03 %     0,897 
-1     0,16 %     0,386 
0     2,18 %     0,000*** 
1     0,55 %     0,006*** 
2     0,00 %     0,984 
3     -0,16 %     0,252 
4     0,27 %     0,061* 
5     -0,02 %     0,866 
6     -0,02 %     0,875 
7     0,08 %     0,716 
8     -0,07 %     0,593 
9     -0,04 %     0,789 
10     0,25 %     0,173 
11     -0,19 %     0,229 
12     -0,05 %     0,756 
13     0,16 %     0,371 
14     0,15 %     0,335 
15     -0,01 %     0,948 
16     -0,18 %     0,251 
17     -0,01 %     0,939 
18     -0,03 %     0,866 
19     -0,16 %     0,248 
20     0,04 %     0,770 
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6.2 Kumulativ genomsnittlig onormal avkastning 

Förutom att undersöka den genomsnittliga onormala avkastningen för de olika dagarna 

görs även en undersökning för att se om det uppstår kumulativa genomsnittliga 

onormala avkastningar för en längre tidsperiod. I tabell 10 presenteras de 

händelsefönster som undersöks, den kumulativa genomsnittliga onormala avkastningen 

för dessa tidsperioder samt p-värdet. 

Under alla händelsefönster som undersöker en tidsperiod som börjar före och slutar efter 

meddelandedagen, är den kumulativa genomsnittliga onormala avkastningen positiv. Ju 

färre dagar man undersöker runt meddelandedagen desto högre blir resultatet. Alla 

värden är signifikanta på en 10 % -nivå, händelsefönstret [-10:10] är signifikant på en 5 

% -nivå och händelsefönstren [-5:5], [-3:3] och [-1:1] är signifikanta på en 1 % -nivå. Den 

högsta kumulativa genomsnittliga onormala avkastningen är 2,89 % vilket sker under 

händelsefönstret [-1:1]. För händelsefönstret [-20:20] är den kumulativa genomsnittliga 

onormala avkastningen 1,91 % vilket är lägst för de händelsefönster som undersöker en 

tidsperiod både före och efter meddelandedagen.  

Tabell 10  Kumulativa genomsnittliga onormala avkastningen för olika 

händelsefönster 

I tabellen presenteras den kumulativa genomsnittliga onormala avkastningen för de 175 förvärv som gjorts 
av finländska företag mellan 2005–2018 för olika händelsefönster samt P-värdet. Den genomsnittliga 
onormala avkastningen räknas ut med hjälp av den marknadsjusterade avkastningsmetoden där OMXH PI 
har använts som jämförelseindex. Signifikansnivåerna definieras enligt följande: 1 % (***), 5 % (**), 10 % 
(*) 

Händelsefönster   CAAR    p-värde 

 
-20:20     1,91 %    0,065* 
-10:10     1,93 %    0,021** 
-5:5     2,39 %    0,001*** 
-3:3     2,38 %    0,000*** 
-1:1     2,89 %    0,000*** 
 
-20:-1     -0,81 %    0,254   
-10:-1     -1,08 %    0,037** 
-5:-1     -0,43 %    0,344 
-3:-1     -0,19 %    0,575   
 
1:20     0,53 %    0,410 
1:10     0,83 %    0,121 
1:5     0,63 %    0,110 
1:3     0,38 %    0,241 

 

De händelsefönster som undersöker tidsperioden före meddelandedagen uppvisar alla 

en negativ kumulativ genomsnittlig onormal avkastning. Genom att undersöka en 
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tidsperiod före meddelandedagen kan man se om marknaden har fått insiderinformation 

om att ett företagsköp skall ske. Endast ett av de fyra händelsefönstren är signifikanta på 

5 % -nivån. Händelsefönstret [-10:-1] har en signifikant kumulativ genomsnittlig 

onormal avkastning på -1,08 %. Varför detta händelsefönster är signifikant är svårt att 

förklara, men en orsak kan vara den statistiskt signifikanta genomsnittliga onormala 

avkastningen för t=-9. Från resultatet kan man även dra slutsatsen att marknaden inte 

har haft tillgång till någon information före meddelandedagen om att företagsköpen skall 

ske. 

De händelsefönster som undersöker tidsperioden efter meddelandedagen har alla en 

positiv kumulativ genomsnittlig onormal avkastning. Genom att undersöka tidsperioden 

efter meddelandedagen kan man se om det har skett någon fördröjd reaktion. Inget av 

resultaten var statistiskt signifikanta. Resultatet av detta händelsefönster indikerar att 

tiden efter meddelandedagen uppstår en positiv kumulativ genomsnittlig onormal 

avkastning, men eftersom inga p-värden är signifikanta kan inga slutsatser dras av detta. 

Dagen efter meddelandedagen hade en signifikant positiv genomsnittlig onormal 

avkastning vilket kan indikera på en fördröjd reaktion av marknaden. Att det skulle ha 

skett en längre fördröjd reaktion kan inte påvisas.  

Endast händelsefönster som undersöker tiden före och efter meddelandedagen har 

signifikanta värden, med undantag av [-10: -1]. Detta kan betyda att största delen av den 

kumulativa genomsnittliga onormala avkastningen kommer från meddelandedagen. 

I tabell 11 visas den onormala avkastningen som uppstår beroende på företagsförvärvets 

karaktär. Företagsförvärvens indelning är baserat på fyra olika karaktärer. Dessa är om 

transaktionsvärdet är högre eller lägre än medianen för alla företagsförvärv som är med 

i studien (55 miljoner USD), om företagsförvärvet karakteriseras som en fusion eller 

förvärv, om företagsförvärvet är gränsöverskridande eller inte och om målföretaget är 

publikt eller inte. De tidsperioder som jämförs är meddelandedagen, [-20:20] och [-5:5]. 

 

 

 

 

 



36 
  

Tabell 11 Onormal avkastning enligt företagsförvärvets karaktär 

I tabellen presenteras den onormala avkastningen för de 175 förvärv som gjorts av finländska företag 
mellan 2005–2018 under olika händelsefönster samt P-värdet. Förvärven är indelade baserat på fyra 
kriterier. Den onormala avkastningen räknas ut med hjälp av den marknadsjusterade avkastningsmetoden 
där OMXH PI har använts som jämförelseindex. Signifikansnivåerna definieras enligt följande: 1 % (***), 5 
% (**), 10 % (*) 

 

      T=0  [-20:20] [-5:5]  N 

Transaktionsvärde >55   0,83 %  0,62 %  2,28 %  87 
     (0,000) *** (0,679)  (0,009) *** 
Transaktionsvärde <55   2,28 %  3,18 %  2,5 %  88 
     (0,010) ** (0,025) ** (0,008) *** 
Fusion     2,08 %  1,66 %  1,79 %  72 
     (0,000) *** (0,304)  (0,082) * 
Förvärv     2,26 %  8,86 %  5,76 %  103 
     (0,004) *** (0,124)  (0,005) *** 
Gränsöverskridande   1,94 %  1,71 %  2,18 %  120 
     (0,004) *** (0,215)  (0,018) ** 
Icke gränsöverskridande  2,71 %  2,35 %  2,85 %  55 
     (0,000) *** (0,087) * (0,014) ** 
Publikt målföretag   0,09 %  0,63 %  -0,89 %  22 
     (0,923)  (0,762)  (0,704) 
Icke publikt målföretag   2,49 %  2,09 %  2,86 %  153 
     (0,000) *** (0,068) * (0,000) *** 

 

Ifall transaktionsvärdet är större än medianen är den genomsnittliga onormala 

avkastningen som uppstår på meddelandedagen 1,45 %-enheter mindre än vid 

företagsförvärv som har ett transaktionsvärde större än medianen. När tidsperioden [-

20:20] undersöks är skillnaden 2,56 %-enheter men resultatet för de företagsförvärv 

som har ett transaktionsvärde högre än medianen är inte signifikanta. 

Företagsförvärv som klassas som förvärv har för alla undersökta tidsperioder högre 

onormal avkastning än fusioner. Vid tidsperioden [-5:5] har förvärv i genomsnitt 3,97 

%-enheter högre kumulativ onormal avkastning än fusioner. 

Gränsöverskridande företagsförvärv ger för alla tidsperioder en lägre onormal 

avkastning än icke gränsöverskridande företagsförvärv. Resultatet för alla tidsperioder 

förutom [-20:20] är statistiskt signifikanta. Enligt resultatet i tabellen ger 

gränsöverskridande företagsförvärv mellan 0,64 %-enheter och 0,77 %-enheter lägre 

onormal avkastning än icke gränsöverskridande. 

Icke publika målföretag ger över 1,45 %-enheter högre genomsnittlig onormal 

avkastning för alla tidsperioder än publika målföretag. Värt att nämnas är dock att vid 
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endast 22 företagsförvärv är målföretaget publikt och resultatet för alla målföretag är 

inte statistiskt signifikanta. 

För att sammanfatta tabellen kan det sägas att företagsförvärv med lägre 

transaktionsvärde ger högre onormal avkastning. Företagsförvärv som klassas som 

förvärv ger högre onormal avkastning än fusioner. Företagsförvärv där målföretaget är 

registrerat i samma land ger en högre onormal avkastning än gränsöverskridande 

företagsförvärv och icke publika målföretag ger högre onormal avkastning än publika 

målföretag. 

 

Figur 1 Kumulativ genomsnittlig onormal avkastning under perioden [-20:20] 
Figuren presenteras den kumulativa genomsnittliga onormala avkastningen under den undersökta 41-
dagarsperioden för de 175 förvärv som gjorts av finländska företag mellan 2005–2018. Den onormala 
avkastningen räknas ut med hjälp av den marknadsjusterade avkastningsmetoden där OMXH PI har 
använts som jämförelseindex.  
 

I figur 1 är den kumulativa genomsnittliga onormala avkastningen under hela 

händelsefönstret grafiskt presenterat. Från tabellen kan man se att tiden före 

meddelandedagen har en negativ kumulativ genomsnittlig onormal avkastning samt att 

meddelandedagen har en signifikant positiv kumulativ genomsnittlig onormal 

avkastning på 2,18 %. Dagen efter meddelandedagen uppvisar också en signifikant 

positiv genomsnittlig onormal avkastning som efteråt planar ut och hålls på ungefär 

samma nivå de resterande dagarna. CAAR för hela den undersökta perioden är 1,91 % 

och har ett p-värde på 0,064. Hypotesen för CAAR undersöker om det uppstår någon 

kumulativ genomsnittlig onormal avkastning på en 10 % signifikansnivå. Eftersom 

CAAR är signifikant på en 10 %-nivå kan H0 förkastas och man kan anta att på en 41 
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dagars period runt meddelandedagen uppstår det en kumulativ genomsnittlig onormal 

avkastning. 

6.3 Regressionsanalys 

En regressionsanalys görs för att undersöka om de kumulativa genomsnittliga onormala 

avkastningarna kan förklaras med bakomliggande faktorer. Regressionsanalysen görs i 

Eviews. För att analysera de kumulativa genomsnittliga onormala avkastningarna 

används värdena för de företagsspecifika kumulativa onormala avkastningarna. I tabell 

12 presenteras resultatet från regressionsanalysen. De faktorer som används för att 

förklara den kumulativa genomsnittliga onormala avkastningen är transaktionsvärde, 

transaktionsform, gränsöverskridande och publikt målföretag. De perioder som 

undersöks är meddelandedagen (t=0), [-20:20] och [-5:5]. I tabellen presenteras de 

oberoende variablernas koefficient i procent och p-värdet inom parentes under 

variablerna. Till sist presenteras det totala antalet observationer som används till 

regressionsanalysen (N), hela modellens förklaringsgrad (R2) och F-statistikan (F). 

Tabell 12  Regressionsanalys 

I tabellen presenteras regressionsanalysen för de 175 förvärv som gjorts av finländska företag mellan 
2005–2018 under olika händelsefönster samt P-värdet. I tabellen presenteras koefficienterna och p-värdet 
för meddelande dagen och den kumulativa onormala avkastningen för hela 41-dagarsperioden samt 
händelsefönstret fem dagar före till fem dagar efter meddelandedagen. Signifikansnivåerna definieras 
enligt följande: 1 % (***), 5 % (**), 10 % (*) 

Variabel   [t=0]   [-20:20]  [-5:5] 

 
Konstant   2,29    1,54    2,16  
    (0,032)  (0,490)  (0,168)  
 
Transaktionsvärde  0,00    0,00    0,00  
    (0,778)   (0,391)   (0,919) 
 
Transaktionsform  -0,06    0,07    0,62   
    (0,954)  (0,972)   (0,680) 
  
Gränsöverskridande  0,37    0,53    0,45   
    (0,734)   (0,814)   (0,491) 
 
Publikt målföretag  -2,25    -2,31    -3,67   
    (0,156)   (0,491)   (0,117) 

N    175   175   175 
R2    0,016   0,006   0,019 
F    0,701   0,271   0,815 

 
Koefficienten för transaktionsvärdet är för alla tidsperioden 0,00 vilket betyder att 

transaktionsvärdet inte påverkar den kumulativa genomsnittliga onormala 

avkastningen. Eftersom värdet inte är signifikant kan ingen slutsats dras av detta. 
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Koefficienten för transaktionsform varierar för de olika tidsperioderna. 

Meddelandedagen har en svagt negativ påverkan av transaktionsformen, medan [-

20:20] och [-5:5] är svagt positiv. Inga värden är statistiskt signifikanta. 

Koefficienten för gränsöverskridande företagsköp är positiv för alla undersökta 

tidsperioder. Mest positivt är det för tidsperioden [-20:20] som hade en koefficient på 

0,53, vilket skulle betyda att företagsförvärv där målföretaget är från ett annat land än 

Finland har en positiv inverkan på den kumulativa genomsnittliga onormala 

avkastningen. Dock är inga värden statistiskt signifikanta.  

Koefficienten målföretag är negativ för alla undersökta tidsperioder, vilket betyder att 

målföretag som är publika har negativ inverkan på den kumulativa genomsnittliga 

onormala avkastningen.  Under tidsperioden [-5:5] är den negativa påverkan -3,67, med 

ett p-värde som var 0,117 vilket nästan är signifikant på en 10 %-nivå. Ingen av de 

undersökta tidsperioderna har värden som är statistiskt signifikanta. 

R2 vilket förklarar hur stor del av resultatet dessa faktorer står för är för alla undersökta 

perioder låg, under 2 %. Det här betyder att storleken på den kumulativa genomsnittliga 

onormala avkastningen endast påverkar en väldigt liten del av de undersökta faktorerna. 

6.4 Jämförelse med tidigare forskning 

Den tidigare forskningen som gicks igenom i kapitel tre i avhandlingen har i de flesta fall 

en liknande metodik. Värt att nämnas är att tidigare forskningen inte undersökt samma 

marknad eller använt samma tidsperiod vilket kan förklara en del av skillnaderna i 

resultaten.  

Jensen och Ruback (1983) undersökte tidigare forskning om förvärv på den amerikanska 

marknaden och fann att förvärv skapar positiv avkastning, målföretagets aktieägare 

gynnas och förvärvande företagets aktieägare förlorar inte värde. I den här avhandlingen 

har inte den onormala avkastningen för målföretagets aktieägare undersökts. För det 

förvärvande företaget var den genomsnittliga onormala avkastningen på 

meddelandedagen signifikant positiv. Under tidsperioden efter meddelandedagen var 

avkastningen positiv, men inte signifikant, vilket kan tolkas som att meddelande om 

företagsköp inte var värdeförstörande för de undersökta företagen. 

Leeth och Borg (2000) undersökte företagsförvärv i USA och fann att det förvärvande 

företaget upplevde en kumulativ genomsnittlig onormal avkastning på 2,43 % under 
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tidsperioden en månad före meddelandedagen. I den här studien var den kumulativa 

genomsnittliga onormala avkastningen -0,81 % för 20 dagar före meddelandedagen. 

Resultatet var dock inte statistiskt signifikant. Skillnaden i resultatet kan till stor del 

förklaras med skillnaden i tidsperioden när de två studierna utfördes. Leeth och Borg 

undersökte den amerikanska marknaden mellan åren 1919 och 1930 när 

informationstillgängligheten var väldigt annorlunda än idag. 

I Europa undersökte Martynova och Renneboog (2006) förvärv och fusioner gjorda på 

den europeiska marknaden mellan 1993 och 2001. De fann att på meddelandedagen var 

den onormala avkastningen för det förvärvande företaget 0,5 % och på en 11 dagars 

period runt meddelandedagen var den kumulativa genomsnittliga onormala 

avkastningen 0,7 %. Under samma undersökningsperiod var den kumulativa 

genomsnittliga onormala avkastningen i denna studie 2, 38 % och på meddelandedagen 

var den genomsnittliga onormala avkastningen 2,18 %. Även om den onormala 

avkastningen inte var lika hög i Martynova och Renneboogs undersökning kan man ändå 

dra slutsatsen att det uppstår onormal avkastning. 

Högholm och Knif (2013) undersökte finländska förvärv under tidsperioden 2000–

2013. De fann att på meddelandedagen uppstår det en signifikant positiv onormal 

avkastning på 1,4 % för det förvärvande företaget. De fann inga signifikanta onormala 

avkastningar för tidpunkten runt meddelandedagen. De fann även att det fanns ett 

positivt samband mellan transaktionsstorleken och effekten på meddelandedagen vilket 

inte överensstämmer med resultatet från denna avhandling. De fann även att vid 

gränsöverskridande förvärv är den onormala avkastningen lägre, vilket i denna 

avhandling var positivt även om det inte var statistiskt signifikant. 

Danbolt (2004) undersökte skillnaden i den onormala avkastningen vid inhemska och 

utländska företagsförvärv i Storbritannien. Resultatet i studien visade att månaden före 

meddelandedagen upplevde målföretag vid förvärv med utländska förvärvare högre 

onormal avkastning. Även två månader före till en månad efter meddelandedagen 

upplevde målföretaget med utländska förvärvare högre onormal avkastning. I den här 

studien upplevde det förvärvande företaget en liten positiv onormal avkastning. 

Resultatet var dock inte statistiskt signifikant. 

Baran och Saikevicius (2015) undersökte förvärv och fusioner i 10 länder i central och 

Östeuropa mellan åren 2004 och 2013. Resultatet från studien visade att under en 61-

dagarsperiod var den kumulativa genomsnittliga onormala avkastningen för alla 154 
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förvärv 10,2%. Högst kumulativ genomsnittlig onormal avkastning uppvisade de 

Baltiska staterna, som för hela undersökningsperioden hade en kumulativ genomsnittlig 

onormal avkastning på 19,4 % och 12,9 % för en 11-dagarsperiod runt meddelandedagen. 

I denna avhandling har en något kortare undersökningsperiod använts och den 

kumulativa genomsnittliga onormala avkastningen för 41-dagarsperioden var 1,91% 

vilket är lägre än för de Baltiska staterna och alla EU-10 länder. Händelsefönstret [-5:5] 

uppvisade i denna avhandling en kumulativ genomsnittlig onormal avkastning på 2,38% 

vilket är lägre än de Baltiska staterna uppvisade. Baran och Saikevicius drog slutsatsen 

från deras studie att förvärv och fusioner ger en signifikant positiv avkastning men att 

storleken på avkastningen varierar stort mellan länderna. I denna avhandling kan man 

även dra slutsatsen att förvärv ger en signifikant positiv onormal avkastning. 
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7 SAMMANFATTNING 

I det här kapitlet sammanfattas och diskuteras avhandlingen och förslag till fortsatt 

forskning ges. Syftet med avhandlingen är att undersöka om det uppstår onormal 

avkastning för det finländska förvärvande företaget på meddelandedagen om 

företagsförvärv, samt att undersöka vilka faktorer som har en påverkan på den erhållna 

onormala avkastningen som uppstår.  

Förvärv och fusioner är ett sätt för företag att uppnå en högre konkurrenskraft än vid 

enbart organisk tillväxt. Varje dag sker flera företagsförvärv runt om i världen och det 

finns mycket forskning som strävar till att få klarhet i om förvärv och fusioner är ett sätt 

för företag att skapa mervärde. Resultatet från tidigare forskning är varierande, vilket 

kan bero på att både de marknader och tidsperioder som undersöks är olika. I de flesta 

fall visar iallafall forskningen att förvärv och fusioner för det förvärvande företaget är 

positiva eller åtminstone inte värdeförstörande.  

I den här avhandlingen undersöks förvärv gjorda av finländska företag. Några kriterier 

gällande företagsköpen ställs. Det förvärvande företaget måste vara ett finländskt företag 

som är börslistat på Helsingforsbörsen och meddelandet om förvärvet skall ha gjorts 

mellan åren 2005 och 2018. Efter förvärvet skall företaget inneha över 50 % av 

målföretagets aktier och transaktionsvärdet av förvärvet måste överstiga 15 miljoner 

USD. Dessutom är inga transaktioner som involverar finansiella företag med i studien. 

När alla ovanstående kriterier uppfyllts återstår 175 företagsförvärv som är inkluderade 

i studien.  

I studien har två olika analyser gjorts, en händelsestudie och en regressionsanalys. I 

händelsestudien undersöks det om det uppstår genomsnittlig onormal avkastning för det 

förvärvande företagets aktieägare. I studien undersöks en period som började 20 dagar 

före meddelandedagen och slutade 20 dagar efter meddelandedagen. För att räkna ut 

den onormala avkastningen jämförs den riktiga dagsavkastningen med den förväntade 

avkastningen. Med hjälp av OMXH Price Index räknas den förväntade avkastningen ut. 

I händelsestudien görs två undersökningar. Den första undersöker ifall det uppstår 

genomsnittlig onormal avkastning för de olika dagarna i tidsperioden [-20,20] och den 

andra undersöker om det uppstår kumulativ genomsnittlig onormal avkastning under 

tidsperioden [-20:20]. Resultatet från den första händelsestudien visar att under 

meddelandedagen om en fusion eller förvärv uppstår en statistiskt signifikant 

genomsnittlig onormal avkastning på 2,18 %. Resultatet från den andra händelsestudien 
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visar att under hela den undersökta tidsperioden [-20:20] uppstår det en 1,91 % 

kumulativ genomsnittlig onormal avkastning för det förvärvande företaget som är 

signifikant på en 10 % nivå. Händelsestudien visar också på en positiv kumulativ 

genomsnittlig onormal avkastning för tiden efter meddelandedagen. Resultatet är dock 

inte statistiskt signifikant. 

Regressionsanalysen undersöker hur några utvalda variabler förklarar den onormala 

avkastning som uppstår. Till regressionsanalysen undersöks variablerna 

transaktionsvärde, transaktionsform, gränsöverskridande och publikt målföretag. 

Regressionsanalyserna visar att transaktionsvärdet inte förklarar den onormala 

avkastningen som uppstår. Transaktionsform har en liten negativ effekt under 

meddelandedagen medan tidsperioden [-20:20] och [-5:5] har en liten positiv effekt. 

Dock var resultatet inte statistiskt signifikant. Gränsöverskridande förvärv har en positiv 

effekt på förvärven medan publika målföretag har en negativ effekt. Från 

regressionsanalysen kan inga slutsatser dras eftersom alla resultat var icke statistiskt 

signifikanta. 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Denna avhandling fokuserar på finländska företag och undersöker om det uppstår 

onormal avkastning för det förvärvande företaget och hur olika faktorer påverkar 

storleken på den onormala avkastningen.  

För fortsatt forskning inom ämnet kunde det även undersökas hur företagsförvärv 

påverkar uppkomsten av onormal avkastning för målföretaget och vilka faktorer som 

påverkar storleken av den onormala avkastningen. Fortsatt forskning i ämnet kunde 

även jämföra skillnader i den onormala avkastningen som uppstår för förvärvaren och 

målföretaget. 

I regressionsanalysen har fyra faktorer undersökts för att ta reda på hur dessa påverkar 

den onormala avkastning som uppstår. I fortsatt forskning kan flera faktorer inkluderas 

för att ge en bättre bild av vad det är som påverkar den onormala avkastningen. Några 

exempel på faktorer som kan inkluderas i studien är betalningsmetod för att se om det 

finns skillnader i den onormala avkastningen om förvärvet betalas kontant, med aktier 

eller med något annat medel. Relativa transaktionskostnader kan undersökas för att få 

en bättre överblick på hur storleken på målföretaget relativt till förvärvande företaget 

påverkar onormala avkastningen. En faktor som undersöker skillnaden i den onormala 

avkastningen som uppstår vid vänligt eller fientligt förvärv kan undersökas. En faktor 
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som undersöker storleken på premien som betalas åt målföretagets aktieägare kan även 

undersökas samt hur denna påverkar den onormala avkastningen. 

I fortsatt forskning kunde företagsförvärv som görs på andra marknader än Finland 

inkluderas. Företagsförvärv från de övriga nordiska marknaderna kan undersökas för att 

studera eventuella skillnader och likheter marknaderna emellan. Företagsförvärv som 

sker på den europeiska marknaden och amerikanska marknaden och andra marknader 

kan även de jämföras. 

För att räkna ut den normala avkastningen finns det tre olika metoder. I den här studien 

används den marknadsjusterade avkastningsmetoden. Till fortsatt forskning kan någon 

av de två andra metoderna, dvs. medeljusterande avkastningsmetoden eller 

marknadsmodellmetoden användas, för att undersöka om resultatet blir annorlunda. I 

studien kan även samtliga tre metoder användas för att sedan jämföra resultatet från 

metoderna sinsemellan.  
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BILAGA 1 FÖRVÄRVARE, MÅLFÖRETAG, DATUM OCH VÄRDE PÅ 
TRANSAKTIONERNA 

Förvärvare Målföretag Meddelandedag Transaktionsvärde (M USD) 

Sanoma Oyj Iddink Groep BV 11.12.2018 314,53 

Vaisala Oyj Leosphere SAS 4.10.2018 43,61 
Ahlstrom-Munksjo 
Oyj Expera Specialty Solutions LLC 23.7.2018 615,00 

Cramo Oyj Nordic Modular Group AB 26.6.2018 308,03 

F-Secure Corp MWR InfoSecurity Ltd 18.6.2018 139,47 

Terveystalo Oyj Attendo AB-Finnish Healthcare Operations 17.5.2018 275,10 

Outokumpu Oyj Fagersta Stainless AB 15.5.2018 21,29 

Amer Sports Oyj Peak Performance AB 30.4.2018 309,37 

Huhtamaki Oyj Tailored Packaging Pty Ltd 30.4.2018 39,53 

Noho RR Holding Oy 12.4.2018 111,29 

Pihlajalinna Oyj Doctagon Ab 12.3.2018 34,85 

Pihlajalinna Oyj Forever Fitness Centre Chain 9.2.2018 20,82 

Wartsila Oyj Abp Trident BV 21.12.2017 24,92 

YIT Oyj Lemminkainen Oyj 19.6.2017 903,01 

Fortum Oyj Hafslund Marked AS 26.4.2017 526,24 

Elisa Oyj Santa Monica Networks Oy 20.3.2017 30,07 

Tieto Oyj Emric AB 1.9.2016 35,05 

Wartsila Oyj Abp Eniram Oy 30.6.2016 47,85 

Atria Oyj Kaivon Liha Kaunismaa Oy 9.6.2016 18,24 

Elisa Oyj Anvia Telecom Oy 30.5.2016 118,96 

Robit Oyj Drilling Tools Australia Ltd 20.5.2016 47,68 

Huhtamaki Oyj Delta Print & Packaging Ltd 19.5.2016 115,56 

Konecranes Abp Terex Corp-Material Handling & Port Solutions Business 16.5.2016 1 278,36 

Fortum Oyj Ekokem Oyj 13.5.2016 526,20 

Nokia Oyj Withings SA 26.4.2016 192,13 

Etteplan Oyj Soikea Solutions Oy 15.3.2016 32,20 

Kesko Oyj Onninen Oy 12.1.2016 383,83 

Huhtamaki Oyj FIOMO as 23.12.2015 30,66 

Alma Media Oyj Talentum Oyj 29.9.2015 50,72 

Tieto Oyj Software Innovation AS 25.6.2015 78,20 

Solteq Oyj Descom Oy 17.6.2015 26,08 

F-Secure Corp nSense Group ApS 2.6.2015 20,08 

Scanfil Oyj PartnerTech AB 25.5.2015 84,03 

Fiskars Oyj Abp WWRD Holdings Ltd 11.5.2015 433,27 

Nokia Oyj Alcatel Lucent SA 14.4.2015 13 779,55 

BasWare Oyj ProcServe Holdings Ltd 8.4.2015 28,13 

Amer Sports Oyj Hillerich & Bradsby Co-Louisville Slugger 23.3.2015 70,00 

Dovre Group Oyj Norwegian Petroleum Consultants AS 4.3.2015 17,82 

Valmet Oyj Metso Oyj-Process Automation System Business 15.1.2015 395,44 

Raisio Oyj Cilag GmbH International - Benecol Business 19.11.2014 110,96 

Fiskars Oyj Abp Robert Bosch Tool Corp-Bosch Garden & Watering Business 11.9.2014 30,00 

Kemira Oyj Akzo Nobel NV-Paper Chemicals Business 8.7.2014 208,30 

Huhtamaki Oyj Positive Packaging Industries Ltd 8.7.2014 336,28 

Stora Enso Oyj Virdia Inc 23.6.2014 62,00 

NoHo Rengasravintolat Oy 5.3.2014 25,73 

Suominen Oyj Ahlstrom Fabricacao de Nao-Tecidos Ltda 10.1.2014 19,97 

Stora Enso Oyj Fortum Power & Heat Oy-Enocell Pulp Mill Power Plant 4.12.2013 21,75 

Huhtamaki Oyj BCP Fluted Packaging Ltd 27.11.2013 27,15 

Cargotec Oyj Hatlapa Uetersener Maschinenfabrik GmbH & Co KG 16.7.2013 210,55 

Atria Oyj 
Saarioinen Oy-Slaughtering, Meat Cutting & Meat 
Procurement Ope 11.7.2013 40,68 

Kemira Oyj 3F Chimica SpA 1.7.2013 111,07 

Elisa Oyj Kymen Puhelin Oy 10.6.2013 31,24 
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Keskisuomalainen 
Oyj Suomen Lehtiyhtyma Oy 26.3.2013 33,36 

Technopolis Oyj Nokia Oyj-Peltola Campus,Oulu 12.2.2013 42,66 

Elisa Oyj 
Osuuskunta PPO-Kymen Puhelin and Telekarelia Telecom 
and IT Business Op 20.12.2012 133,87 

Fiskars Oyj Abp Royal Copenhagen A/S 12.12.2012 85,86 

Alma Media Oyj A&N Media Ltd-Job Portal Assets 15.11.2012 30,68 

BasWare Oyj SA Certipost NV-Certain Business 5.10.2012 23,72 

Ahlstrom Oyj Munktell Filter AB 5.9.2012 25,20 

Technopolis Oyj Yleisradio Oy-Tohloppi Complex,Tampere 15.8.2012 27,04 

Apetit Caternet Finland Oy 27.3.2012 15,98 

Huhtamaki Oyj Josco(Holdings)Ltd 22.3.2012 88,40 

Outokumpu Oyj Inoxum AG 31.1.2012 3 734,90 

BasWare Oyj First Businesspost GmbH 18.1.2012 15,69 

Alma Media Oyj LMC sro 21.12.2011 51,29 

Outotec Oyj Energy Products of Idaho Inc 1.12.2011 91,39 

Wartsila Oyj Abp Hamworthy PLC 17.11.2011 445,49 

Biotie Therapies Oyj Newron Pharmaceuticals SpA 27.9.2011 61,17 

PKC Group Oyj AEES Inc 9.8.2011 175,82 

Suominen Oyj Ahlstrom Oyj-Home & Personal Business 4.8.2011 239,84 

Tikkurila Oyj Zorka Color ad-Business Operations 19.4.2011 17,43 

PKC Group Oyj SEGU-Systemelektrik GmbH 28.2.2011 27,61 

Raisio Oyj Big Bear Group PLC 4.2.2011 132,28 

Cargotec Oyj Navis LLC 31.1.2011 190,00 

Cramo Oyj THEISEN Baumaschinen AG 11.1.2011 60,76 

Biotie Therapies Oyj Synosia Therapeutics Holding AG 10.1.2011 119,17 

Lemminkainen Oyj Mesta Industri AS 17.12.2010 16,12 

Innofactor Innofactor Oy 3.12.2010 21,50 

Elisa Oyj Appelsiini Finland Oy 5.11.2010 21,32 

Stora Enso Oyj Inpac International Print & Packaging Co Ltd 28.10.2010 114,68 

Konecranes Abp WMI Cranes Ltd 11.10.2010 38,06 

UPM-Kymmene Oyj Myllykoski Oy 28.9.2010 1 127,62 

Finnair Oyj Undisclosed Group of Airline Cos,Finland 8.9.2010 48,35 

Oriola-KD Oyj OOO "03 Apteka" 1.9.2010 15,37 

Ahlstrom Oyj Shandong Puri Filter & Paper Products Ltd 11.8.2010 28,91 

YIT Oyj caverion GmbH 23.6.2010 89,89 

HKScan Oyj Rose Poultry A/S 4.6.2010 29,85 

Outotec Oyj Edmeston AB 29.4.2010 21,41 

Outotec Oyj Ausmelt Ltd 10.12.2009 35,71 

Metso Oyj Tamfelt Oyj Abp 5.11.2009 300,62 

Outotec Oyj Larox Oyj 15.10.2009 98,68 

Metso Oyj M&J Industries A/S 2.10.2009 23,25 

Fortum Oyj Elektrocieplownia Zabrze SA 2.10.2009 27,47 

Alma Media Oyj Talentum Oyj 10.8.2009 78,61 

UPM-Kymmene Oyj Oy Metsa-Botnia AB-Uruguay Operations 15.7.2009 2 404,21 

F-Secure Corp Steek SA 10.7.2009 41,81 

Afarak Mogale Alloys Ltd 25.5.2009 242,91 

Tecnomen Oyj Lifetree Convergence Ltd 15.12.2008 44,00 

Biotie Therapies Oyj elbion GmbH 24.10.2008 24,82 

Olvi Oyj OAO Lidskoe Pivo 2.10.2008 16,00 

Wartsila Oyj Abp Conan Wu & Associates Pte Ltd 22.9.2008 34,02 

PKC Group Oyj MAN Star Trucks & Buses Sp zoo -Cable Harness Business 17.9.2008 29,99 

Elcoteq SE P-Harmony Monitors Hong Kong Holding Ltd 4.9.2008 32,00 

Atria Oyj OOO MPZ Kampomos 30.7.2008 116,80 

Wartsila Oyj Abp Vik-Sandvik AS 3.7.2008 266,92 

Nokia Oyj Symbian Ltd 24.6.2008 410,98 

Afarak RCS Ltd 4.6.2008 308,52 

Elisa Oyj Vaasan Laanin Puhelin Oy 3.6.2008 260,92 

YIT Oyj MCE AG-Building Technology Division 30.5.2008 85,56 

Metso Oyj Mapag Valves GmbH 7.5.2008 55,91 
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Outokumpu Oyj SoGePar Group 23.4.2008 532,17 

Oriola-KD Oyj Vitim & Co 17.3.2008 141,37 

Fortum Oyj Territorial Generation Co No 10{TGC-10} 28.2.2008 3 188,10 

Nokia Oyj TrollTech ASA 28.1.2008 137,44 

Vacon Oyj TB Woods Corp-Adjustable Speed Driver Business 19.12.2007 29,00 

Technopolis Oyj Kuopion Teknologiakeskus  Teknia Oy 5.11.2007 99,13 

Nokia Oyj NAVTEQ Corp 1.10.2007 7 562,01 

Stockmann Oyj Abp Lindex AB 1.10.2007 1 262,09 

TietoEnator Oyj Fortuna Technologies (India) Pvt Ltd 14.9.2007 29,14 

Trainers House Trainers' House Oyj 29.8.2007 53,25 

Technopolis Oyj Kiinteisto Oy Innopoli II 15.8.2007 72,78 

Fiskars Oyj Abp Iittala Oy 29.6.2007 311,53 
Suomen 
Terveystalo Oyj Medivire Tyoterveyspalvelut Oy 29.6.2007 172,02 

Glaston ALBAT+WIRSAM Software GmbH 31.5.2007 28,26 

Citycon Oyj Balticgruppen Handels AB 25.5.2007 71,64 

Ahlstrom Oyj 
Votorantim Celulose e Papel  SA-Special Paper Production  
Business 9.5.2007 117,91 

Metsa board Glaston-energy related business and assets 7.5.2007 19,04 

Ahlstrom Oyj Fiberweb PLC-Hygiene Wipes Business 30.3.2007 86,59 

Citycon Oyj MREC Kiinteisto Oy Lahden Hansa 28.2.2007 22,50 

Atria Group PLC Sardus AB 16.2.2007 97,77 

Apetit Maritim Food AS 6.2.2007 19,79 

Ahlstrom Oyj Orlandi SpA-Spunlace Nonwovens Business 2.2.2007 77,77 

UPM-Kymmene Oyj 
Varma Mutual Pension Insurance Co Ltd-Hydropower Plants 
(3) 28.12.2006 165,46 

Atria Group PLC A-Farmers 22.12.2006 23,63 
Lassila & Tikanoja 
Oyj Biowatti Oy 20.12.2006 39,53 
AffectoGenimap 
Oyj Intellibis AB 28.11.2006 15,76 
HK Ruokatalo 
Group Oyj Swedish Meats 10.11.2006 332,44 

Componenta Oyj Doktas Docum Sanayi ve Ticaret AS 19.10.2006 111,55 

Poyry Oyj Convergence Utility Consultants Ltd 4.10.2006 16,43 

Sponda Oyj Raskone Oy-Logistics Properties (4) 31.8.2006 21,01 

Stora Enso Oyj International Paper Co- Brazilian Coated Papers Business 22.8.2006 415,00 

Nokia Oyj Loudeye Corp 7.8.2006 104,39 

Kemira Oyj 
Cytec Industries Inc-Water Treatment Chemicals & 
Acrymalide Prod 17.7.2006 240,00 

Cargotec Oyj BMH Marine AB 12.6.2006 40,25 

Digia Sentera Oyj 31.5.2006 42,02 

Rautaruukki Oyj Ventall Steelwork Manufacturing Plant 4.4.2006 156,89 

Tulikivi Oyj Kermansavi Oy 3.4.2006 15,96 

Exel Oyj Pacific Composites Pty Ltd 27.2.2006 23,97 

Metso Oyj Shanghai Chenming Paper Machinery Co Ltd 13.2.2006 15,41 

Metso Oyj Kvaerner ASA-Pulping & Power Businesses 8.2.2006 452,06 

Fortum Oyj E ON Finland Oyj 2.2.2006 433,84 

BasWare Oyj Analyste Oyj 31.1.2006 33,72 

Kemira Oyj Lanxess AG-Paper Chemicals Unit 20.12.2005 104,43 

Kemira Oyj OOO Kraski Teks 21.11.2005 40,00 

Nokia Oyj Intellisync Corp 16.11.2005 490,71 

Fortum Oyj Fortum Wroclaw SA 26.10.2005 179,53 

Cramo Oyj Cramo AB 19.10.2005 158,37 

Talentum Oyj Ekonomi & Teknik Foerlag AB 6.10.2005 18,46 

Rautaruukki Oyj PPTH Steelmanagement Oy 29.9.2005 28,89 

Comptel Oyj EDB Telecom-Network Inventory Business 19.9.2005 21,86 

Rautaruukki Oyj Syneco Industri AB 31.8.2005 19,86 

Citycon Oyj Rocca al Mare Shopping Centre 21.7.2005 75,57 

Elisa Oyj Saunalahti Group Oyj 7.7.2005 389,27 

Amer Sports Oyj adidas-Salomon AG-Salomon 3.5.2005 623,95 
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Elisa Oyj Tikka Communications Oy 29.4.2005 46,65 

Stora Enso Oyj Papyrus Germany GmbH & Co KG 25.4.2005 588,08 

TietoEnator Oyj AttentiV Systems Group plc 5.4.2005 102,12 

Digia Yomi Software Oy 21.3.2005 18,07 

Digia Eomer Holding Oy 4.3.2005 52,97 

Digia Digia Inc 11.2.2005 41,19 

Kemira Oyj Verdugt BV 7.2.2005 190,50 

Kemira Oyj Finnish Chemicals Oy 7.2.2005 444,07 

Stora Enso Oyj Papeteries de France 18.1.2005 23,27 

Wartsila Oyj Abp Deutz AG-Marine Engine Service Business 13.1.2005 152,04 

KCI Konecranes Oyj Morris Material Handling Ltd 3.1.2005 16,19 

 


