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Sammandrag: Avhandlingens syfte är att studera ankarinvesterarnas roll vid 
initialemissioner i tre nordiska länder, och hur förekomsten av denna slags investerare 
har påverkat initialavkastning och medellång avkastning under tidsperioden 2014-2017.  

Förekomsten av ankarinvesterare i nordiska initialemissioner har ökat avsevärt sedan 
2014, men det finns fortsättningsvis ett stort tomrum i den finansiella litteraturen 
gällande dessa investerares inverkan på IPO-avkastning. Avhandlingen bygger på 
McGuiness (2012 & 2014) studier kring ankarinvesterare i Hong Kong och övrig relevant 
IPO-forskning. Utöver resultaten som undersökningen för med sig kontribuerar 
avhandlingen också till ämnet genom att inkludera ”teckningsförbindelser”, samt 
genom den unika deskriptiva statistiken som presenteras. Skillnaden i IPO-avkastning 
(initialavkastning och medellång onormal avkastning, BHAR) mellan olika 
ankarinvesterargrupper granskas genom t-test, och ankarinvesterarnas inverkan på 
avkastningen mäts genom OLS-regressioner.  

Resultaten i undersökningarna tyder på att emissioner som har inkluderat 
ankarinvesterare har åtnjutit signifikant högre initialavkastning/underprissättning än 
övriga emissioner. Detta drivs främst av cornerstone investerare, samt 
allokeringsstorleken i ankarinvesterarnas åtaganden, vilket är i linje med signalering 
och ”crowding out”-effekten. Inga signifikanta skillnader i medellång avkastning hittas 
mellan de olika ankarinvesterarna, och inte heller någon signifikant inverkan genom 
OLS-regressioner. På basis av resultaten från avhandlingens tilläggsundersökningar 
verkar det dock som att ankarinvesterare har en positiv inverkan på medellång IPO-
avkastning ifall extremvärden exkluderas, varvid en svagt negativ inverkan för lock-up 
perioder också hittas, vilket kan bero på att investerarna säljer sina innehav när lock-up 
perioden tar slut. På ännu längre sikt (18 månader) identifieras en signifikant skillnad 
mellan ankarinvesterare och övriga, speciellt för emissioner med cornerstone 
investerare. Denna överprestation för ankarinvesterare märks även i regressionerna för 
BHAR18M. Detta kan antingen förklaras med att ankarinvesterarna är duktiga på att 
identifiera värdefulla IPOs eller med att övriga investerare ser ankarinvesterarnas 
närvaro som en positiv faktor på lång sikt, i linje med McGuiness (2012 & 2014). Vidare 
identifieras svaga belägg för certifieringseffekten för topprankade investeringsbanker 
med avseende till initialavkastning och långsiktig avkastning (12 och 18 månader).  
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1 INTRODUKTION 

Initialemissionen, på engelska Initial Public Offering (IPO), är ett distinkt steg in i 

offentligheten och ett av de största strategiska och finansiella besluten ett företag kan ta. 

Denna kapitalinförskaffning medför möjligheter att exempelvis verkställa tillväxtplaner 

eller omstrukturera kapitalstrukturen, samtidigt som mediesynligheten utökas och 

rapporteringskraven höjs. Till följd av en ökande ekonomisk optimism under de senaste 

åren har aktiekurserna runtom Europa stigit till nya rekordnivåer, samtidigt som antalet 

börslistningar har ökat avsevärt. Tack vare det stabila geopolitiska läget i Norden har 

börserna även på dessa breddgrader bevittnat många nya börsintroduktioner, speciellt i 

Stockholm. (Bloomberg, 2017; Arvopaperi, 2017) 

Den heta IPO-marknaden i Norden har lett till att många investerare gärna ser 

tillförlitliga och stabila medinvesterare i emissionerna, både ur certifierings- och 

signaleringssyfte. Dessutom vill både företaget som emitterar aktier och dess rådgivare 

försäkra sig om att börslistningen blir lyckad, det vill säga fulltecknad. Det är här som 

ankarinvesteraren har kommit att spela en allt mer signifikant roll, speciellt på 

Stockholmsbörsen, men också i högre grad på övriga nordiska marknader, så som 

Finland och Norge. (Low, 2009; Financial Times 2016; Bloomberg, 2017) 

Ankarinvesterare, eller cornerstone investors på engelska, är större investerare som åtar 

sig att teckna aktier till det framtida IPO-priset redan innan emissionen har 

marknadsförts till övriga investerare. Som belöning för detta åtagande erhåller 

ankarinvesterarna en garanterad tilldelning av aktier, även om emissionen senare blir 

övertecknad (Espenlaub et al., 2016). I Asien, främst i Hong Kong, har denna 

investerartyp redan en längre tid varit delaktiga vid börslistningar, medan det i Norden 

är något som dykt upp först under senare tid (Low, 2009). På den svenska börsen hör 

det numera till och med till ovanligheterna att se en större börsintroduktion utan 

ankarinvesterare. Detta uppmärksammades exempelvis när Medicover skulle listas på 

OMX Stockholms huvudlista i maj detta år. Tidskriften Privata Affärer (2017) 

kommenterar Medicovers beslut på följande vis:  

”En anmärkning var dock avsaknaden av ankarinvesterare, vilket är mycket ovanligt 

nuförtiden när ett företag med ett framtida börsvärde på flera miljarder ska noteras”. 

Även finsk media har börjat uppmärksamma betydelsen av ankarinvesterare, exempelvis 

i tidskriften Arvopaperi (2017), där bland annat Hartwall Capitals beslut att delta som 

ankarinvesterare i vårdbolaget Terveystalos initialemission under hösten 2017 beskrivs 
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som ett tecken värt att följa för övriga investerare. Här har vi ett tydligt exempel på 

signaleringseffekten vid börslistningar som bland andra McGuiness (2012) betonar. 

I den här avhandlingen ämnar jag därför ta en närmare titt på nordiska initialemissioner 

som har inkluderat ankarinvesterare under de senaste åren, för att se huruvida 

förekomsten av denna investerartyp påverkar klassiska IPO-undersökningsfenomen så 

som initialavkastning och långsiktig avkastning. 

1.1 Problemområde – motivation och kontribution  

Ankarinvesterare definieras alltså som en institution som förbinder sig att köpa aktier i 

en börslistning redan innan prospektet offentliggörs till den bredare investerargruppen 

under företagets IPO-”roadshow”. Ankarinvesteraren åtar sig alltså att köpa aktier till 

utsatt IPO-pris redan innan övriga investerare har blivit informerade om 

listningsprocessen. Ofta innefattar detta även ett så kallat lock-up avtal, det vill säga en 

förbindelse om att inte sälja aktierna inom en viss utsatt tidsperiod (brukar röra sig om 

ett par månader upp till ett år), men i Europa har dessa restriktioner inte blivit fastställda 

officiellt på samma vis som i exempelvis Hong Kong. (Low, 2009; Business Standard, 

2015) 

I Hong Kong har man som sagt använt sig av ankarinvesterare redan i flera år, medan 

fenomenet för första gången dök upp i Norden år 2014, i samband med Lifcos IPO på 

Nasdaq Stockholm. Sedan dess har antalet cornerstone investerare ökat dramatiskt i 

Sverige, med dylika fall även i Finland (exempel: Robit Oyj år 2015, Lehto Group år 2016) 

och i Norge (exempel: Saferoad Holdings år 2017). Både i Sverige och i Finland har man 

dock redan före 2014 använt sig av ”teckningsförbindelser” (fi. merkintäsitoumus), 

vilket i princip innebär ett liknande slags åtagande att införskaffa aktier redan före själva 

börslistningen. Teckningsförbindelserna används dock främst på de mindre 

marknaderna, såsom First North. Lifcos IPO på Nasdaq Stockholm år 2014 innebar dock 

att man anpassade sig till internationella normer vid uppgörandet av prospektet, 

däribland användandet av termen ”cornerstone investor”. (Low, 2009; 

Finansinspektionen, 2007; McNaughton & Cole, 2015) 

Den främsta motivationen till denna avhandling är just denna betydande utveckling på 

de nordiska marknaderna; det är nuförtiden väldigt troligt att se en ankarinvesterare av 

något slag i prospekten för nya initialemissioner. Hur dessa ankarinvesterare påverkar 

emissionerna sett till klassiska undersökningsfenomen såsom initialavkastning och 

långsiktig avkastning är därför ett oerhört intressant forskningsområde. På Hong Kong 
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marknaden har ankarinvesterarna kopplats samman både med hög underprissättning 

och högt IPO-värde (McGuiness, 2012 & 2014), något som även Lindholm (2017) har 

berört i avhandlingssammanhang (grundidén till denna avhandling härstammar från 

just Lindholms studie). Därför vore det intressant att granska huruvida ankarinvesterare 

har liknande effekter på den nordiska marknaden.  

Förekomsten av denna typ av investerare har inte uppmärksammats speciellt mycket i 

Norden, vilket innebär att deras inverkan vid börslistningar inte har diskuterats över 

huvud taget på den akademiska nivån. Teckningsförbindelser har existerat en längre tid, 

men inte heller här har någon betydande forskning utförts. Därför ämnar jag kontribuera 

till litteraturen genom att studera ankarinvesterarnas inverkan på nordiska 

börslistningars avkastning. Utöver statistiska undersökningar kontribuerar jag även 

med unik deskriptiv statistik över dessa ankarinvesterare; bland annat presenterar jag 

statistik över deras emissionsallokeringar, lock-up åtaganden och industrierna som de 

har investerat i under tidsperioden i fråga. En ökad förståelse kring denna allt mer 

betydande investerarklass är nyttig för alla intressenter på den nordiska IPO marknaden, 

såväl för potentiella emittenter och investeringsbanker som för andra investerare på 

marknaden.  

1.2 Avhandlingens syfte 

I denna avhandling ämnar jag studera ankarinvesterarens roll vid initialemissioner i 

Sverige, Finland och Norge, och hur förekomsten av denna slags investerare påverkar 

initialavkastning och medellång avkastning. 

1.3 Avhandlingens omfattning och restriktioner 

Här bör poängteras att denna avhandling använder den svenska termen 

”ankarinvesterare” som samlingsnamn för begreppen ”cornerstone investor” och 

”teckningsförbindelser”, även om den direkta översättningen ”anchor investor” har en 

viss annan betydelse på engelska. Den huvudsakliga skillnaden mellan de två engelska 

termerna ”cornerstone investor” och ”anchor investor” är att den sistnämnda inte 

nödvändigtvis erbjuds en garanterad tilldelning av aktier. (Espenlaub et al., 2016) 

Eftersom den första instansen av ankarinvesterare eller cornerstone investerare dök upp 

i prospektet till Lifcos IPO år 2014, har jag valt att använda tidsperioden januari 2014 till 

augusti 2017 som tidsram för avhandlingens datainsamling. Jag kunde eventuellt även 

börja tidigare, i och med att det har förekommit ”teckningsförbindelser” i exempelvis 
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svenska IPO-prospekt redan före år 2014, men eftersom jag vill försöka hålla 

definitionen av ankarinvesterare så tydlig som möjligt, anser jag att 2014 är en bra 

utgångspunkt.  

Trots att jag ofta diskuterar Norden som helhet i denna avhandling och därmed alla fem 

länder, avgränsar jag avhandlingen geografiskt genom att endast granska Finlands, 

Sveriges och Norges börser. Detta på grund av två orsaker: För det första har både 

Danmarks och Islands börser varit relativt tystlåtna under åren jag undersöker; under 

2014-2017 (augusti) har det endast förekommit 12 stycken börslistningar på den danska 

börsen, samt 7 stycken på den isländska (FactSet, 25.09.2017). För det andra har jag som 

svenskspråkig skribent uppenbara problem med att identifiera ankarinvesterare i 

prospekt skrivna på danska/isländska (dessa finns inte alltid tillgängliga på engelska). 

Jag innefattar inte bara dessa tre ovan nämnda länders huvudbörser, utan även de något 

mindre listningsplatserna (både sett till storlek och restriktioner), alltså Nasdaq First 

North (både Helsingfors och Stockholm) samt Oslo Axess i Norge. De mindre börserna 

har traditionellt sett varit mindre restriktiva när det kommer till emissionsstorlek och 

anpassning till huvudbörsens regelverk, men har under de senaste åren blivit allt mer 

koherenta jämfört med respektive länders huvudbörser. De mindre börserna har i 

allmänhet använts som ett förstadie till en vidare listning på respektive lands huvudbörs. 

Jag väljer att inte inkludera den relativt nya marknadsplatsen Merkur Market i Norge, 

eftersom endast ett fåtal listningar har hunnit äga rum där. Dessutom är Merkur Markets 

listningskrav än mer flexibla än de på First North och Oslo Axess (se bilaga 1 för en 

jämförelse mellan börsernas listningskrav). 

1.4 Avhandlingens struktur 

Avhandlingens teoretiska hörnstenar presenteras till näst i kapitel 2, 3 och 4. Här ingår 

bland annat en ingående diskussion kring definitionen av ankarinvesterare. Därefter 

presenteras relevant tidigare forskning i kapitel 5, följt av datapresentation och 

modellbeskrivning i kapitel 6 och 7. Undersökningarnas resultat presenteras kort i 

kapitel 8 och diskuteras mera djupgående i kapitel 9. Avhandlingen summeras och 

konkluderas slutligen i kapitel 10. 
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2 IPO-PROCESSEN OCH DE NORDISKA BÖRSERNA 

Som inledning till den teoretiska referensram som denna avhandling baseras på 

presenterar jag för det första en överblick över de olika processteg som ingår i en 

börslistning (inklusive ankarinvesterarnas delaktighet i processen), och för det andra en 

kortfattad summering av säregenheterna och utvecklingen på de nordiska 

aktiemarknader som är av intresse i undersökningen. Detta i syfte av att ge en bas och 

underlätta för diskussionen kring ankarinvesterarnas roll i det hela. 

2.1 Processbeskrivning 

Nuförtiden ser börslistningsprocessen förhållandevis likadan ut på de flesta 

västerländska marknader. Med hänsyn till avhandlingens avgränsningar väljer jag dock 

att basera denna generella presentation av relevanta delmoment på rapporter från 

svenska Finansinspektionen (2007) och finska Börsstiftelsen (2016). Båda dessa 

rapporter gör av naturliga orsaker generaliseringar och förenklingar för att kunna 

presentera den komplicerade processen på ett så enkelt och naturligt sätt som möjligt.  

Att börslista ett företag är en komplex process med ett antal olika delmoment som skall 

genomföras, vilket innebär att processen kan pågå under ett flertal månader – enligt 

Börsstiftelsen (2016) är 6 till 12 månader ett normalt tidsfönster från att företaget 

beslutar sig för att påbörja processen till att aktierna emitteras. Bolaget i fråga anlitar 

därför externa rådgivare, såsom investeringsbanker, revisorer, samt konsult- och 

juristbyråer, för att strukturera börslistningens olika skeden. Dessa rådgivare hjälper 

företaget med att administrera processen, genomföra due diligence (sv. 

”företagsbesiktning” – genomgång av företagets förehavanden ur exempelvis finansiell 

och juridisk synvinkel), samt med att uppgöra de dokument som lagstiftningen kräver.  

Generellt sett kan man dela in processen i tre skeden; planeringsfasen, den egentliga 

projektfasen, samt den publika fasen. Dessa kan sedan vidare delas in i mindre moment 

eller steg, vari rådgivarna har olika roller. Indelningen illustreras nedan i figur 1 (längden 

på delarna är inte representativ för delmomentens relativa längd), varefter de enskilda 

delarna gås igenom noggrannare. Ankarinvesterarnas inträde i processen diskuteras i 

avsnitt 2.1.4. (Finansinspektionen, 2007; Börsstiftelsen, 2016) 

Figur 1 IPO processen. Källa: Finansinspektionen & Börsstiftelsen 
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2.1.1 Planeringsfasen 

Beslut om börslistning 

Ett företag kan ha ett flertal olika orsaker till varför de väljer att genomföra en 

börslistning, varav behov av ytterligare kapital är det mest uppenbara. Andra orsaker är 

exempelvis att inflytelserika investerare (sett till rösträtt) önskar likvidera sina 

positioner, behov av att förändra kapitalstrukturen (minska skuldsättningen), samt det 

faktum att börslistningar fungerar som ett betydande marknadsföringsknep. Upphovet 

till dessa resonemang uppstår oftast från interna analyser eller från förslag av 

utomstående rådgivare, såsom investeringsbanker. (Pagano et al., 1998) 

Pitch 

Efter att företagets ledning har identifierat ett potentiellt behov av en börslistning, bjuds 

oftast investeringsbanker eller andra finansiella rådgivare (servicebolag såsom 

exempelvis PwC och Ernst & Young erbjuder IPO-rådgivning för mindre bolag) in för att 

officiellt ”pitcha” (sv. sälja/rekommendera idé) sina tjänster som rådgivare vid 

börslistningen – däribland föreslås ett indikativt börslistningsvärde och möjliga 

tidtabeller för emissionen. (Finansinspektionen, 2007) 

På basis av dessa konkurrerande förslag och listningens eventuella storleksklass väljs ett 

eller flera värdepappersinstitut till uppdraget, och undertecknar därefter så kallade 

uppdragsavtal (eng. engagement letter), vari de åtar sig att fungera som finansiella 

rådgivare vid börslistningen (här ingår bland annat allmänt ansvar över 

processkoordinering samt emissionens marknadsföring). Vanligtvis ges huvudansvaret 

för processens koordination (och den största kompensationen) till ett eller två av dessa 

institut (så kallade global co-ordinators), medan övriga rådgivare (eng. bookrunners) 

åtar sig mindre roller (men även lägre kompensation). (Finansinspektionen, 2007; 

Westenberg, 2010) 

2.1.2 Projektfasen 

Due Diligence 

Efter att ha åtagit sig rollen som rådgivare brukar investeringsbanken ofta genomföra 

diverse genomförbarhetsstudier/-analyser för att kartlägga företagets IPO-beredskap – 

detta för att verifiera tidsbehovet för att genomföra emissionen, samt för att klargöra 

basen för bolagets värdering. (Börsstiftelsen, 2016) 
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I detta skede påbörjas även den officiella due diligence-processen, där ytterligare 

utomstående rådgivare tas in för att säkerställa att företaget klarar av de finansiella och 

juridiska krav som ställs på ett börslistat bolag, samt för att potentiella investerare ska 

få en rättvis bild av företagets förehavanden under de senare skedena av processen. 

Bolagets revisor sköter ofta den finansiella due diligencen, medan en juristbyrå av 

naturliga skäl anlitas för den juridiska delen. Vid behov anställs även en rådgivare för att 

genomföra affärsmässig due diligence (eng. business due diligence), såsom ett 

konsultbolag. Information gällande exempelvis relevanta marknader och 

konkurrenslandskapet tas fram och används senare i prospektet och i annat 

marknadsföringsmaterial. (Finansinspektionen, 2007; Börsstiftelsen, 2016) 

Här påbörjas som sagt även grundarbetet för andra viktiga komponenter i 

aktieemissionen, däribland företagets ”equity story”, det vill säga bolagets huvudsakliga 

investeringsteser riktade mot potentiella investerare, och värderingen – något som är 

ytterst centralt i denna avhandling. I det här skedet värderar investeringsbanken 

företaget baserat på tillgänglig data och ger en indikation som sedan finslipas och 

korrigeras ytterligare med hjälp av företaget självt, revisorn, eventuella konsulter samt 

investerarnas feedback. Finansinspektionen betonar här att investeringsbanken endast 

fungerar som rådgivare, och att det är företaget som slutligen tar ett beslut gällande 

aktieprisintervallet. (Finansinspektionen, 2007; Börsstiftelsen, 2016) 

Tidig, selektiv marknadsföring 

Börslistningens marknadsföring är en viktig del av arbetet som utförs innan emissionen, 

för att garantera efterfrågan bland såväl institutionella som retail investerare. Innan 

prospektet offentliggörs kan företaget påbörja marknadsföringen riktat mot utvalda, 

potentiella investerare. Dessa investerare undertecknar i detta skede så kallade 

sekretessavtal (eng. non-disclosure agreement), där de binder sig till att hemlighålla 

insiderinformation som de kommer över genom sina diskussioner med företaget. Den 

tidiga marknadsföringen består av ett antal delmoment, däribland ”early-look” träffar, 

analytikerpresentationer, samt ”pilot-fishing” möten. (Börsstiftelsen, 2016) 

Investeringsbanken arrangerar så kallade early-look träffar med utvalda potentiella 

investerare relativt tidigt i processen, redan före prospektet publiceras. Syftet med dessa 

möten är att presentera företaget och dess equity story och därmed skapa medvetenhet 

om en potentiell IPO och dess potential. Dessutom får företaget och investeringsbanken 

viktig feedback från dessa möten, vilket kan användas senare för att utveckla 
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marknadsföringsmaterialet ytterligare. En liknande funktion fylls av 

analytikerpresentationerna, där företaget presenterar sin story till de börsanalytiker som 

kommer att skriva rapporter om företaget senare, samt i pilot-fishing mötena, där 

företaget återigen presenterar sin vidareutvecklade equity story till potentiella 

investerare. (Börsstiftelsen, 2016) 

Prospekt 

För att kunna erbjuda aktier till utomstående investerare krävs det att företaget 

publicerar ett av finansmyndigheterna godkänt prospekt. Prospektet är ett dokument, 

vars basinnehåll är fastställt i en förordning av Europakommissionen, med syftet att 

presentera tillförlitlig och tillräcklig information om företaget, så att potentiella 

investerare kan bilda sig en egen uppfattning om transaktionen, dess potential och dess 

risker. Som exempel innehåller ett prospekt vanligtvis information om transaktionen 

(bakgrund och orsaker, kriterier och villkor, planerat antal aktier och dess prisintervall, 

dividendpolitik etc.), samt om företaget (historia, ledning, relevanta marknader, 

finansiell information, riskfaktorer etc.). (Finansinspektionen, 2007; Börsstiftelsen, 

2016) 

Vanligtvis är det investeringsbanken, tillsammans med företaget, som leder det utförliga 

arbetet med att sammanställa prospektet. De andra rådgivarna bidrar med information 

och skriver avsnitt inom sina respektive expertisområden. Här spelar exempelvis 

revisorn en stor roll, eftersom huvudbörserna i Norden kräver att tre år av IFRS-

redovisning presenteras för att en börslistning skall kunna genomföra. Den tidiga 

marknadsföringen som genomförs innan prospektet offentliggörs är också den en viktig 

informationskälla, speciellt med hänsyn till företagets equity story och värdering. Här 

kan större investerare tydligt markera huruvida de anser att emittentens och 

investeringsbankens logik och uppbyggnad av equity storyn och värderingen är befogad, 

vilket kan reflekteras i prospektet. (Börsstiftelsen, 2016) 

Innan prospektet publiceras skall det som sagt lämnas in till genomgång av den relevanta 

finansmyndigheten. Dessa åtar sig en viss tid för att granska och kontrollera prospektet 

innan det godkänns för distribuering till offentligheten. (Finansinspektionen, 2007; 

Börsstiftelsen, 2016) 
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2.1.3 Publika fasen 

Pre-marketing och roadshow 

När väl prospektet är godkänt och publicerat till offentligheten påbörjas pre-marketing 

perioden, där företaget inleder sin officiella marknadsföring av IPOn. Under pre-

marketing perioden presenterar aktieanalytikerna sina rapporter gällande företaget och 

dess IPO-planer både till inhemska och utländska investerare. En av de viktigare 

komponenterna i marknadsföringen är bolagets roadshow, där investeringsbanken 

arrangerar ett visst antal möten med potentiella större investerare, såsom pensions- och 

fondbolag. Dessa möten kan antingen arrangeras på tumanhand, eller med ett större 

antal investerare närvarande samtidigt. I större börslistningar sker detta även 

internationellt, med möten utomlands, för att generera intresse även därifrån. 

(Finansinspektionen, 2007; Börsstiftelsen, 2016) 

Under roadshowen presenterar bolagets ledning bland annat företagets equity story och 

dess tankar kring framtiden (utgående från det som har offentliggjorts i prospektet), och 

på basis av presentationen kan investerarna ställa frågor och utmana ledningens 

synvinklar. Poängen med dessa möten är att få respons från investerarna, specifikt 

gällande prisintervallet och hur stor allokering de skulle vara beredda att åta sig senare 

under företagets book-building. Med hjälp av denna efterfrågedata, samt 

analytikerrapporterna, kan investeringsbanken och företaget ytterligare utveckla 

prissättningen i önskad riktning före book-buildingen börjar. (Börsstiftelsen, 2016) 

Book-building och slutgiltig prissättning 

På basis av ovanstående marknadsföring och informationsinsamling, kan arrangörerna 

(företaget och investeringsbanken) bilda sig en uppfattning om efterfrågan för aktierna 

i den uppkommande emissionen. Allt eftersom mer information och önskemål från 

potentiella investerare tas emot, kan prisintervallet antingen krympas eller breddas. 

Vanligtvis börjar man med ett relativt brett intervall, varefter man krymper det när 

investerarna har sagt sitt. (Börsstiftelsen, 2016) 

När väl marknadsföringsfasen börjar lida mot sitt slut och emissionsdagen närmar sig, 

arrangerar investeringsbanken den så kallade book-building perioden, med syfte att 

fastställa det slutliga emissionspriset. Under en viss tid (en dag, typiskt sett) kan 

institutionella investerare lämna in allokeringsönskemål, både sett till antalet aktier och 

prisnivå. Detta baseras på det prisintervall som investeringsbanken och företaget har 



 

 

10 

kommit överens om på förhand (undre och övre prisgräns). När väl alla bud har 

mottagits kan arrangörerna matcha efterfrågan mot utbudet, för att få högsta möjliga 

pris för aktierna. Den slutliga prisnivån bestäms helt enligt företagets vilja, men man 

frångår ändå inte utan rimlig orsak från det prisintervall som tidigare offentliggjorts till 

de potentiella investerarna. (Finansinspektionen, 2007; Börsstiftelsen, 2016) 

Hur book-buildingen påverkas av ankarinvesterarnas tidiga inträde i processen (före 

prospektets publikation) diskuteras i mer detalj i avsnitt 2.1.4. 

Allokering och emission 

Allokeringsbesluten tas vanligtvis direkt under dagarna efter book-buildingen. 

Allokeringsförslaget tas fram såtillvida att de ägarönskemål som företaget innehar 

beaktas. Däribland önskas ofta en god ägarspridning så att likviditeten i aktiehandeln 

kan garanteras, samt önskemål gällande långsiktiga ägare. Enligt Finansinspektionen 

(2007) finns det en risk i att tilldela större institutionella investerare en för liten 

allokering, eftersom de då kan välja att avyttra sitt innehav omgående, vilket naturligtvis 

påverkar aktiens prisnivå under de första handelsdagarna. Om en sådan risk identifieras 

ger man vanligen dessa institutioner en större allokering, eller alternativt ingen 

allokering alls. Några desto vidare regleringar gällande allokering finns inte, vilket 

innebär att investerare kan särbehandlas. Vanligtvis delas också emissionen upp i så 

kallade trancher, det vill säga på förhand (i prospektet) bestämda andelar som går till 

specifika investerargrupper (däribland brukar ofta en så kallad retail tranche användas 

för icke-institutionella kunder). (Finansinspektionen, 2007) 

När väl allokeringsbeslutet är fattat meddelas allokeringen till allmänheten. Här brukar 

man även ange den så kallade överteckningsgraden, vilket i grund och botten är ett mått 

på hur stor efterfrågan emissionen hade. Generellt sett anses det att en 

överteckningsgrad är önskvärd – detta naturligtvis ur marknadsföringssyfte. Efter 

allokeringsmeddelandet tilldelas aktierna till sina nya ägare, och företaget erhåller 

betalningen för aktierna. (Finansinspektionen, 2007) 

Vid större nyintroduktioner är det också vanligt att inkludera en övertilldelningsoption 

(eng. greenshoe option, eller overallotment allocation) i prospektet. Finansinspektionen 

(2007) beskriver fenomenet på följande vis: ”Detta innebär att man vid en stor 

efterfrågan har möjligheten att sälja fler aktier än det ursprungliga erbjudandet, dock 

inte fler än 15 procent av emissionsvolymen. Övertilldelningen sker vanligtvis med 
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inlånade aktier från större ägare. Värdepappersinstitutet väljer sedan att utnyttja 

övertilldelningsoptionen när dessa ska återlämnas, alternativt återköpa dessa på 

marknaden inom ramen för kursstabilisering. Övertilldelning kan förekomma i 

samband med emissioner men är vanligare när emittenten vill genomföra en 

ägarspridning och befintliga ägare erbjuder aktier till allmänheten”. 

Investeringsbanken kan även utnyttja stabiliseringsåtgärder när aktierna väl är publika 

på marknaden. Detta innebär att de kan stabilisera priset under de första 

handelsdagarna, utifall att negativa händelser påverkar marknaden, eller att en större 

mängd investerare väljer att likvidera sina innehav. I praktiken görs detta genom 

aktieuppköp av investeringsbanken, så länge aktiepriset är lägre än emissionspriset. I 

prospektet meddelas ofta den tidsperiod under vilken investeringsbanken har rättighet 

till att utnyttja denna option. (Finansinspektionen, 2007) 

2.1.4 Ankarinvesterarnas inträde i processen 

Ross McNaughton och James Cole, två jurister på juristbyrån Paul Hastings LLP, 

summerade cornerstone konceptet ur en europeisk synvinkel i tidskriften PLC Magazine 

i september 2015. Denna artikel och dess definitioner av cornerstone investerare 

beskrivs närmare i avsnitt 3.3, men jag drar nytta av deras insikter även från ett 

processperspektiv. Ankarinvesterarna kontaktas nämligen tidigt i processen och denna 

kommunikation uppehålls vanligtvis ända fram till aktieemissionen. Ankarinvesterarnas 

inträde beskrivs grafiskt i nedanstående tidslinje på basis av McNaughton & Coles artikel 

och gås därigenom igenom närmare.  

 

Figur 2 Tidslinje för ankarinvesteringar. Källa: McNaughton & Cole (2015) 
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Ankarinvesterarna identifieras och kontaktas alltså relativt tidigt under projektfasen av 

investeringsbankerna. För att få mera information om den potentiella emissionen 

skriver ankarinvesterarna under så kallade sekretessavtal, varefter preliminär 

information kan delas ut och möten med emittentens ledningsgrupp kan planeras in. 

Ankarinvesterarna påbörjar alltså en egen variant av en due diligence process för att ta 

reda på så mycket som möjligt om företaget. Tiden och resurserna som 

ankarinvesteraren lägger ned på att granska den potentiella investeringsmöjligheten är 

något som författarna starkt poängterar, eftersom detta kan utnyttjas av mindre 

informerade investerare när de väl får reda på att ankarinvesterarna har åtagit sig att 

investera i emissionen.  

Allt eftersom när emittenten och investeringsbanken har hunnit komma igång med 

prospektarbetet får även ankarinvesterarna en preliminär prospektversion att gå 

igenom. Generellt sett limiteras dock informationen till sådan som slutligen tas med i det 

färdigställda prospektet, eftersom ankarinvesterarna i mån av möjlighet vill undgå att bli 

klassificerade som riktiga ”insiders”, alltså att de tillhandahåller icke-publik 

information.  

När väl prospektarbetet börjar nå sitt slutliga mål får ankarinvesterarna ta del av 

informationen på nytt och eventuellt påbörja uppgörandet av ett ankarinvesteraravtal. 

Huvudsakligen vill man fastställa ankarinvesterarnas deltagande i emissionen i god tid 

innan prospektet publiceras till myndigheter och övriga investerare, vilket skapar vissa 

tidsbegränsningar för emittenten. Ankarinvesterarnas frågor och input är oerhört viktiga 

för emittenten och investeringsbanken i uppgörandet av prospektet och prisintervallet 

för emissionen.  

I det här skedet kan man ha uppgjort en preliminär förbindelse som verkställs mera 

officiellt när väl den officiella marknadsföringen har påbörjats och ankarinvesterarna får 

ta del av exempelvis aktieanalytikernas rapporter. Om prisintervallet fortsättningsvis är 

acceptabelt på basis av utomstående feedback efter emittentens preliminära 

diskussioner med övriga investerare signeras slutligen det officiella 

ankarinvesteraravtalet där ankarinvesteraren förbinder sig att köpa aktier till det slutliga 

emissionspriset. Då prospektet publiceras nämns även ankarinvesterarna och deras 

officiella åtaganden uttryckligen så att andra investerare kan bilda sig en uppfattning om 

detta. 
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Slutligen påbörjas book-buildingen och det slutliga emissionspriset fastställs, på vars 

basis ankarinvesterarnas åtaganden konkretiseras. Ankarinvesterarna är naturligtvis 

utsatta för en viss marknadsrisk under den tidsperiod som book-buildingen pågår, 

eftersom utomstående faktorer kan påverka det slutliga utfallet i emissionen. Risker 

såsom denna kringgås ofta med villkor i ankarinvesteraravtalet där investeraren åtar sig 

att köpa aktier endast om priset landar i det förut meddelade prisintervallet. 

2.1.4.1 Ankarinvesterarnas inverkan på book-building processen 

Efter att book-buildingen etablerades som den huvudsakliga processen för att prissätta 

och allokera aktier i IPOs har metoden studerats ingående. Man har bland annat studerat 

informationsinnehållet i buden (bl.a. Cornelli & Goldreich, 2001), ifall processen kan 

tyckas vara rättvis och hållbar (Wilhelm, 2005), samt hur allokeringsprinciper relaterar 

till underprissättning (Maksimovic & Pichler, 2006). Användandet av ankarinvesterare 

leder dock till en ny twist på det hela, i och med att deltagarna i book-buildingen redan 

har en transparent referenspunkt att gå efter i form av ankarinvesterarnas allokering 

som publicerades i prospektet.  

En del av allokeringsbeslutet har alltså tagits redan före börslistningen har 

offentliggjorts. Investeringsbanken och emittenten ger därmed upp en del av den makt 

och diskretion som de vanligtvis skulle ha ifall de allokerar aktierna på basis av den 

feedback och data som kommer in genom klassisk book-building. För att banken och det 

emitterande företaget skall gå med på att ge upp detta informationsövertag måste de få 

något i gengäld. Jag har redan snuddat på förklaringarna till detta fenomen tidigare i 

avhandlingen, men på ett generellt plan handlar det om att säkerställa en lyckad 

(fulltecknad) börslistning, vilket gör den fortsatta marknadsföringen betydligt enklare 

för investeringsbanken och emittenten (McNaughton & Cole, 2015).  

Därutöver har många tidigare studier (samt marknadsdeltagare, såsom Carnegie, 2016) 

också pekat mot prisupptäckten (eng. price discovery) som institutionella eller på andra 

sätt sofistikerade investerare hjälper till med. Exempelvis konstaterar Cornelli & 

Goldreich (2001) att investeringsbanker allokerar fler aktier till sådana investerare vars 

anbud innehåller information. Då ankarinvesterare tilldelas hela den mängd aktier de 

åtagit sig att köpa skulle det i enlighet med detta tankesätt innebära att ankarinvesterare 

delger nyttig information åt banken och emittenten. Detta är sannolikt en del av 

motiveringen för detta fenomen, då mötena mellan potentiella ankarinvesterare och 

emittenten under förberedelsefasen av börslistningen innebär en betydande grad av 
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ömsesidig informationsöverföring, vilket för bankens del kan underlätta konstruktionen 

av ett tillförlitligt prisintervall för emissionen. I många fall har ankarinvesterarnas beslut 

att delta i emissionen till och med resulterat i ett helt fastställt aktiepris redan i 

prospektet – se datakapitlet för exempel på detta. (McNaughton & Cole, 2015; 

Finansinspektionen, 2016) 

2.2 Överblick över de nordiska börserna 

I denna avhandling representeras Norden alltså av länderna Sverige, Finland och Norge, 

till följd av tidigare nämnda orsaker. Dessa länder innefattar både större och mindre 

marknadsplatser, varav Sveriges och Finlands börser är medlemmar av världens största 

börsplattform, Nasdaq, medan de norska börserna är fristående. Huvudbörserna på 

respektive marknad är alla förhållandevis gamla – Oslobörsen grundades år 1819, 

Stockholmsbörsen år 1863, och Helsingforsbörsen år 1912. Under åren har både 

nationella regleringsförändringar och företagsförvärv förändrat börsstrukturerna, vilket 

har resulterat i dagens marknadsplatser. Nasdaq tog exempelvis över den svenska och 

den finska börsen år 2007, och samma år öppnades First North-marknaderna i dessa 

länder. På den norska marknaden startades Oslo Axess också år 2007. (Nasdaq, 2017; 

Oslo Børs, 2017) 

Alla länder har alltså en huvudbörs, där de största och mest utvecklade företagen 

naturligtvis listas. Yngre och mindre välutvecklade företag i behov av utomstående 

kapital och marknadsföring styr i första hand kosan mot First North eller Oslo Axess. 

Skillnaderna mellan dessa börser i termer av listningskrav diskuteras vidare i avsnitt 

2.2.1 och presenteras i tabellformat i bilaga 1. Börserna segmenterar sina företag både 

enligt storlek (large-, mid- och small-cap), samt enligt sektor. Sektorerna inkluderar 

exempelvis företag verksamma inom teknologi, sjukvård, konsumentprodukter och 

finansiella tjänster. (Nasdaq, 2017; Oslo Børs, 2017) 

2.2.1 Listningskrav 

För att kunna lista ett företag på en av de nordiska börserna ställs det diverse mer eller 

mindre utförliga krav på dokumentation och finansiell stabilitet. I tabellerna i bilaga 1 

jämförs de olika nationella börserna mot varandra, baserat på de krav som företagen 

måste uppfylla. För Sverige och Finland handlar det om Nasdaqs regler för 

huvudmarknaderna och First North, medan den andra tabellen uppvisar skillnaderna 

mellan Oslo Børs, Oslo Axess och Merkur Market (endast de två förstnämnda 



 

 

15 

marknadsplatserna i Norge behandlas i denna avhandling, men för jämförelsens skull är 

Merkur Market inkluderad i bilaga 1).  

För alla tre länder gäller samma utgångspunkt; huvudbörsen (Nasdaq Main i Sverige och 

Finland, Oslo Børs i Norge) har flest restriktioner och strängaste krav, medan de mindre 

börserna är betydligt lättare att slippa in på som listande företag. I Norge finns till och 

med tre olika nivåer, med Merkur Market som den nyaste och minst restriktiva 

listningsplatsen. Idén med att upprätthålla alternativa börser med mindre restriktiva 

krav är helt enkelt att locka till sig mindre företag, som ännu inte har den 

organisationsstruktur och finansiella/operativa historik som ett riktigt börslistat företag 

kan väntas inneha. Med hjälp av det insamlade kapitalet från de mindre börserna är det 

sedan tänkt att företagen skall kunna utvecklas och flytta över till de större marknaderna 

allt eftersom de strängare restriktionerna uppfylls. Skillnaderna marknaderna emellan 

berör alltså finansiell och operativ historik, lednings- och kontrollverksamheter, listat 

marknadsvärde och andel publika aktier, samt omfattningen av prospektet eller övrig 

listningsinformation. (Nasdaq Nordic, 2017; Oslo Børs, 2017)   

På First North i Finland och Sverige kan många av restriktionerna på huvudmarknaden 

kringgås så länge företaget backas upp av en så kallad Certified Adviser (sv. certifierad 

rådgivare). Som exempel kan nämnas fallet Isofol Medical, (listades på First North 

Stockholm i april 2017), vars Certified Adviser var FNCA Sweden – ett företag som 

specifikt riktar in sig på att fungera i denna roll. FNCA nämndes då som en ytterligare 

rådgivare tillsammans med arrangörsbanken och juristbyrån i prospektet. Rollen som 

företagets Certified Adviser fyller är helt enkelt att granska så att företaget uppfyller First 

Norths listningskrav och att de upprätthåller fortsatta standarder under tiden som listat 

företag. Vissa rådgivare såsom FNCA åtar sig även rollen som likviditetsgarant vid 

börslistningar på First North. (Nasdaq, 2017; Isofol Medical, 2017; FNCA, 2017) 

2.2.2 Historisk IPO-aktivitet 

De nordiska börserna som undersöks i denna avhandling (Nasdaq och Oslo Børs, 

inkluderat mindre marknader) har alla upplevt det som i den finansiella litteraturen 

kallas IPO-vågor, eller ”heta och kalla” marknader (se exempelvis Allen & Faulhaber från 

år 1989). Dessa vågor är i princip perioder då börslistningar sker frekvent för att därefter 

avta. De nordiska börsernas listningsaktivitet skildras nedan i figur 2. 

IT-bubblan kring millennieskiftet var en definitiv högpunkt, medan man även strax före 

finanskrisen såg ännu en hög IPO-våg, speciellt i Sverige och Norge. Efter finanskrisen 
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mattades alla nordiska börser av rejält, för att återigen köra igång en het period från år 

2014 och framåt. Jämfört med de två övriga länderna har den finska börsen hållits på en 

väldigt stabil nivå, med 5-10 listningar per år. Variansen med avseende till antalet 

listningar på den svenska och norska marknaden är klart högre än på den finska. 

Den svenska investeringsbanken Carnegie beskrev drivkrafterna bakom den heta 

marknaden i Sverige i en presentation till Axcelfuture, en intresseorganisation för 

investerare i Danmark, i april år 2016. Enligt Carnegie består dessa drivkrafter bland 

annat av en väldigt stödjande institutionell efterfrågegrund – både från lokala och 

internationella institutioner. Därutöver har starkt PE-ägande sedan finanskrisen gett 

grund till IPO-marknaden som en utmärkt exit-möjlighet för finansiellt och operationellt 

hälsosamma bolag. Vidare har stabila prestationer på sekundärmarknaden stärkt IPO-

utsikterna, tack vare ansvarsfull och korrekt prissättning kombinerat med stark 

efterfrågan från investerare. Slutligen har framväxten av cornerstone investerare försett 

majoriteten av nya emissioner med stark genomförbarhetskänsla och tidig prisupptäckt. 

(Carnegie, 2016) 

 

Figur 3 Emissioner i Sverige, Finland och Norge: 2000-2016. Källa: Nasdaq, Oslo Børs 

Samtliga börslistningar i denna avhandling sker under tidsperioden 2014-2017, vilket 

innefattar det som i alla fall grafiskt sett kunde tolkas som en ”het” marknad. 

Datasamplet diskuteras mer ingående i kapitel 6, men jag kommer inte att inkludera 

undersökningsvariabler som tar IPO-vågorna i beaktande, eftersom tidsperioden jag 

undersöker endast inkluderar en uppåtgående trend.  
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3 DEFINITION AV ANKARINVESTERARE/CORNERSTONE 
INVESTOR 

Begreppet ”cornerstone investor” dök som sagt för första gången upp i ett nordiskt 

prospekt under hösten år 2014, då Lifco AB planerade sin börslistning på OMX 

Stockholm. Termen presenterades under punkt ”B.6 – Större aktieägare, kontroll över 

Bolaget och anmälningspliktiga personer, större aktieägare samt kontroll”, på följande 

vis: 

”Didner & Gerge Fonder AB och Fjärde AP-Fonden (”Cornerstone Investors”) har var 

för sig åtagit sig att förvärva 6 813 200 aktier av serie B i Erbjudandet. Cornerstone 

Investors kommer därmed efter Erbjudandets genomförande var för sig att inneha 

cirka 7.5 procent av antalet aktier och cirka 4.7 procent av antalet röster i Bolaget.” 

I det här fallet hade aktierna ett utsatt aktiepris redan i prospektet – man valde alltså att 

använda ett fastställt pris istället för ett prisintervall, något som är vanligt under 

börslistningar. Därav kunde ankarinvesterarnas allokering sett till antalet aktier 

presenteras redan i prospektet. I nästa fall av cornerstone investerare på 

Stockholmsbörsen – börslistningen av Eltel i februari 2015 – valde man istället att 

använda sig av ett prisintervall. Därmed indikerade man endast hur stor procentuell 

andel ankarinvesterarna hade åtagit sig att köpa; den faktiska köpesumman kom att 

fastställas senare, när emissionspriset klarnade. Exemplen ovan illustrerar 

förhoppningsvis hur presentationen av ankarinvesterare kan gå till, samt det faktum att 

det finns skillnader i det praktiska genomförandet.  

I det här avsnittet presenterar jag en bredare bild över cornerstone-konceptet och 

kommer därefter fram till en definition som kan användas i min egen undersökning. Jag 

börjar presentationen på den marknad där ankarinvesterare har förekommit längst, och 

var riktlinjerna är tydligast markerade: Hong Kong. Därefter diskuterar jag situationen i 

USA och Europa/Norden, var vi kommer att märka att det inte finns någon universell 

definition, utan endast lösa riktlinjer som skiljer sig från land till land. På basis av mina 

iakttagelser på dessa marknader sätter jag basen för min egen definition som används i 

datainsamlingen. Jag avrundar kapitlet med en diskussion kring potentiella fördelar och 

nackdelar med förekomsten av ankarinvesterare vid börslistningar.  

3.1 Ankarinvesterare i Asien 

I artikeln ”Cornerstone investors in IPOs – an Asian perspective” (2013) definierar Tan 

& Ong cornerstone investerare i Hong Kong som ”en investerarklass som åtar sig att 
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investera en fastställd summa pengar, eller en fastställd procent av aktierna, i en IPO. 

Deras åtagande är vanligtvis eftersökt och givet precis före ledningens roadshow och 

book-building, på basis av en prisskala som indikerats av investeringsbankerna, givet att 

investerarna som kontaktas skriver under sekretessavtal. Antalet aktier som cornerstone 

investeraren införskaffar beräknas på basis av det slutliga aktiepriset som fastställs 

genom book-building processen” [fritt översatt]. McGuiness (2012) hävdar även att 

cornerstone investerarna enligt lag måste vara helt oberoende från företaget och dess 

kontrollerande aktieägare före IPOn. 

Dessa cornerstone investerare noteras i prospektet som ges ut till övriga investerare i 

processen, vilket naturligtvis kan påverka fortsatta investeringsbeslut genom 

certifiering/signalering, speciellt gentemot så kallade retail eller icke-professionella 

investerare. I Hong Kong innebär ett cornerstone åtagande även att investeraren binder 

sig till en viss ”lock-up” period, under vilken investeraren inte får sälja sina aktier. Denna 

lock-up period är vanligtvis sex månader lång. Fortsättningsvis skriver Tan & Ong att 

aktieallokeringen för cornerstone investerare i Hong Kong är garanterad i ett kontrakt, 

kallat ”cornerstone agreement”. (Tan & Ong, 2013) 

Här markerar Tan & Ong en skillnad mellan ”cornerstone investors” och ”anchor 

investors”, i och med att ”ankarinvesterarnas” allokering inte är garanterad på Hong 

Kong marknaden, samt att deras allokeringsförfråga kommer senare, under själva book-

building processen. Författarna markerar även en skillnad mellan cornerstone 

investerare och en tredje investerartyp som kallas ”pre-IPO investors”. Denna tredje 

grupp har vanligtvis tilläggskrav som exempelvis innefattar ett rabatterat IPO-pris, samt 

framtida representationsplatser i företagets ledning eller styrelse. 

Espenlaub et al. (2016) som också diskuterar cornerstone investerare i Hong Kong, 

nämner att Hong Kong marknaden kräver full transparens gällande den totala IPO-

efterfrågan efter att boken har stängts – inklusive en uppdelning av aktierna mellan olika 

investerargrupper; cornerstone, strategiska, övriga institutionella och retail investerare. 

Författarna nämner även vilka slags entiteter som fungerar som cornerstone investerare 

i Hong Kong. Dessa är främst rika individer (exempelvis Li Ka-shing som är värd 32 

miljarder dollar), statliga investeringsfonder samt andra företag/institutioner.  

Tan & Ong beskriver även cornerstone förfarandet i Singapore i sin artikel. Där är 

processen relativt lik den i Hong Kong (sekretessavtal, garanterad allokering etc.), med 

undantaget att cornerstone investerare i Singapore presenteras lite mer ingående i 
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prospekten, samt att de inte är tvungna att ingå något lock-up avtal. I Malaysia är 

processen än mindre reglerad; både prissättningen och lock-up avtalen är mycket 

flexibla så länge cornerstone investerarna presenteras i prospektet. 

3.2 Ankarinvesterare i USA 

I april 2012 signerades ett nytt lagpaket i USA vid namn ”the Jumpstart Our Business 

Startups Act” eller kort ”the JOBS Act” av president Obama. Lagpaketets första avsnitt 

designades för att göra det lättare för små bolag att bli publika, vilket underlättar för 

möjligheterna att få tillgång till utomstående finansiering. En av de större 

förändringarna som kom med den nya lagen var ”testing-the-waters” regeln (förkortat 

”ttw”) som tillåter företag att kommunicera med potentiella investerare redan innan 

företaget har anmält intresse om börslistning till relevanta myndigheter. Innan lagen 

togs i kraft var det förbjudet för företag och investeringsbanker att kommunicera 

liknande framtidsplaner gentemot investerare på förhand. I och med ”ttw”-regeln kan 

potentiella emittenter numera mäta och estimera investerares efterfrågan och villighet 

att delta i emissionen längre fram, vilket naturligtvis förser emittenten med ovärderlig 

information gällande säkerheten kring en IPO. Akten minskar även på kostnaderna ifall 

företaget väljer att frångå sina IPO-planer på basis av investerarnas efterfrågan. 

Lagpaketet har visats sporra på antalet börsemissioner sedan införandet och gjort det 

lättare och mindre kostsamt, speciellt för små företag, att genomgå emissionsprocessen. 

(Dambra et al., 2015)  

Den ovan nämnda lagstiftningen underlättar såklart för involveringen av 

ankarinvesterare i liknande form som i Hong Kong eller i Europa. Enligt Espenlaub et al. 

(2016) är ankarinvesterare fortsättningsvis inte lika vanliga i USA som på andra 

marknader, men JOBS-lagstiftningen har i alla fall uppgjort grunden för framtida 

möjligheter. Författarna beskriver ankarinvesteringar i USA med att konstatera att 

ankarinvesterare kan uttrycka sitt intresse av att investera i en framtida börslistning, 

men att dessa åtaganden inte är legalt bindande. Det finns heller inte några krav på att 

skriftligen presentera namnen på ankarinvesterarna eller hur mycket de åtar sig att köpa 

under en IPO-process på den amerikanska marknaden. Därutöver finns det inga 

uttryckliga förhållningssätt till lock-up perioder, vilket innebär att dessa inte är i allmän 

användning. Huruvida ankarinvesteringar blir allmänt använda i USA återstår att se. 

(Espenlaub et al., 2016) 
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3.3 Ankarinvesterare i Europa 

I Europa har det hittills tyvärr inte skapats någon heltäckande definition av cornerstone 

investerare eller ankarinvesterare. Olika definitioner tillämpas från land till land och 

från prospekt till prospekt. McNaughton & Cole (2015) summerar definitionerna ur en 

europeisk synvinkel och poängterar att den europeiska varianten av cornerstone 

investeringar är baserad på den i Hong Kong, men med betydligt mer flexibla 

restriktioner – exempelvis att lock-up perioden inte är en nödvändig del av 

överenskommelsen. De markerar även en skillnad mellan cornerstone och 

ankarinvesteringar, i och med att ankarinvesteringar inte kräver en garanterad 

allokering i Europa. Detta är dock främst baserat på börslistningsfall i Tyskland och 

Storbritannien 2010-2014.  

McNaughton & Cole (2015) poängterar även att man i vissa europeiska fall har tillåtit 

skillnader i pris mellan ankarinvesterare och övriga investerare. Ankarinvesterare har 

alltså fått köpa aktier till billigare pris än de investerare som ansluter sig till emissionen 

i ett senare skede. Författarna använder Euronexts IPO från år 2014 som ett exempel – 

ankarinvesterarna fick här sin aktieallokering med en prisrabatt på 4%, vilket dock 

kompenserades en aning genom en tre år lång lock-up period. En annan säregenhet som 

McNaughton & Cole (2015) lyfter fram är det faktum att ankarinvesterare i vissa 

börslistningar har fått möjligheten att nominera en kandidat till styrelsen för företaget i 

fråga i samband med sin investering (detta är inte tillåtet i Hong Kong till exempel). 

Detta exemplifieras genom börslistningarna för företagen Merlin Properties (2014), 

Euronext (2014) och Eltel (2015).  

Eftersom min avhandling är inriktad mot den nordiska marknaden vore det utmärkt att 

få en mer relevant beskrivning/definition av cornerstone/ankarinvesterare därifrån. 

Svenska Finansinspektionen bedömde frågan på följande vis i mars år 2016 i ett 

arbetspapper med titeln ”Tillsynen över den svenska värdepappersmarknaden”: 

”Ett förhållandevis nytt fenomen på aktiemarknaden i Sverige är förekomsten av så 

kallade ankarinvesterare (cornerstone investors) i samband med börsintroduktioner. 

Ankarinvesterare är större investerare som inför en börsintroduktion förbinder sig att 

teckna en viss mängd aktier i utbyte mot en garanterad tilldelning. Om 

teckningskursen satts till ett fast pris motiveras detta ofta med att ankarinvesterarna 

åtagit sig att teckna sin andel till denna kurs. 
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Även i övriga Europa har förekomsten av ankarinvesterare blivit ett nytt inslag på 

marknaden. Vid ett fåtal större börsnoteringar i Tyskland och Storbritannien har 

denna strategi använts de senaste två åren. 

I likhet med Storbritannien och Tyskland saknar Sverige specifika riktlinjer för 

användningen av ankarinvesterare. Villkoren för ankarinvesterarna ska lämnas på 

grundval av prospektdirektivets allmänna regel om att prospektet ska innehålla all 

information som krävs för att investerare ska kunna göra en välgrundad bedömning 

av emittenten och erbjudandet.” 

I Sverige använder man alltså både begreppen ankarinvesterare och cornerstone 

investerare för att beskriva investerargruppen, vilket jag själv även anammar i denna 

avhandling. Ur Finansinspektionens definition märker man även hur stor inverkan 

ankarinvesterarna kan ha på börslistningen, i och med att emissionspriset i princip kan 

fastställas baserat på ankarinvesterarnas önskemål. Man poängterar även att 

ankarinvesterarna får en garanterad tilldelning – allokeringen kan alltså inte skalas 

tillbaka av investeringsbanken på samma sätt som traditionella allokeringsbud under 

book-building processen. I övrigt lämnas definitionen väldigt öppen – det enda egentliga 

kravet är att presentationen av investerarna skall ske i linje med direktiven för 

framtagandet av prospekt. 

Med hänsyn till Finland och Norge har jag inte lyckats hitta någon officiell definition, 

varken från offentliga håll såsom finansmyndigheter eller från privata aktörer såsom 

investeringsbanker. Trots detta har man använt sig av ”cornerstone”-termen och 

liknande begrepp också på dessa marknader, med samma antaganden som på den 

svenska (presentation i prospektet etc.). McNaughton & Cole (2015) poängterar att 

frånvaron av specifik reglering kring ankarinvesterare i Europa gör att definitionerna 

skiljer sig från land till land – detta innebär även att de kommersiella villkoren för 

ankarinvesterare kommer att utvecklas vidare under de kommande åren. Min egen 

definition bygger därför på de iakttagelser som jag har gjort i prospekten på den svenska, 

finska och norska marknaden.  

3.4 Avhandlingens definition/tolkning 

Till näst presenterar jag kort min egen tolkning av ankarinvesterare eller cornerstone 

investerare, vilken kommer att användas i datainsamlingen. Min tolkning baseras alltså 

för det första på den svenska Finansinspektionens definition, samt på typerna av 

ankarinvesterare som jag har påträffat under den tidiga fasen av datainsamlingen. 
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Eftersom jag inte endast studerar den svenska marknaden måste jag anpassa min 

definition en aning för att även inkludera finska och norska börslistningar. 

Jag väljer att inkludera ankarinvesterare som nämns i prospektet utgående ifrån att de 

åtar sig att teckna aktier innan börslistningen har blivit offentliggjord. Jag väljer att inte 

kräva att investerarna åtar sig en lock-up period, eftersom detta skiljer sig mellan 

länderna. Jag kommer dock att notera lock-up perioden i min datainsamling för de som 

faktiskt använder en sådan, samt använda denna som en variabel i min undersökning, 

eftersom tidigare forskning (se McGuiness, 2014) har indikerat att lock-up perioden kan 

vara en del av ankarinvesterarnas inverkan på underprissättningen.  

Jag väljer även att inkludera så kallade ”teckningsförbindelser” eller 

”teckningsåtaganden”, som inte nödvändigtvis innefattar en garanterad allokering av 

aktier vid börslistningen. Detta eftersom definitionerna och restriktionerna är så 

varierande från fall till fall med hänsyn till garanterad allokering. I Sverige har 

Finansinspektionen (2007) uttryckligen definierat teckningsförbindelser som åtaganden 

från tidigare ägare i företaget, men i min åsikt täcker definitionen från samma myndighet 

(Finansinspektionen, 2016) även teckningsförbindelser (se avsnitt 3.3). I diverse 

prospekt som jag har läst innefattar teckningsförbindelserna även externa investerare. 

Se exempelvis nedan ett utdrag från TerraNets prospekt inför börslistningen på First 

North Stockholm i maj 2017: 

”Ett antal befintliga aktieägare och externa investerare har åtagit sig att, genom 

teckningsåtaganden, förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande totalt cirka 85 

MSEK. De totala teckningsåtagandena motsvarar cirka 85 procent av det totala 

Erbjudandet. Ingen ersättning eller annan kompensation utgår till de investerare som 

lämnat teckningsåtaganden. Samtliga teckningsåtaganden ingicks under april 2017”. 

På basis av dessa linjedragningar kan jag definiera nyckelorden som utgör basen för min 

datainsamling – se avsnitt 6.1. 

3.5 Marknadens syn på ankarinvesterare 

Slutligen vill jag kort kommentera de fördelar och nackdelar som man från både 

akademiskt och praktiskt håll har identifierat med avseende till ankarinvesterare. 

Presentationen nedan ämnar att objektivt beskriva marknadsdeltagarnas 

förhållningssätt till ankarinvesterarna, utan några personliga ställningstaganden från 

skribentens sida.  
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3.5.1 Fördelar med ankarinvesterare 

Från emittentens och investeringsbankens sida är fördelarna med ankarinvesterare 

relativt klara. McNaughton & Cole (2015) poängterar som tidigare nämnt att 

förekomsten av en eller flera ankarinvesterare ökar chanserna att transaktionen faktiskt 

genomförs, i och med att en stor del av aktierna säljs redan före book-buildingen börjar. 

Detta bestyrks även av investeringsbanken Carnegie (2016), som nämner att en av 

fördelarna med cornerstone investerare är att sannolikheten för en lyckad transaktion 

ökar ifall dylika investerare deltar. Detta driver också marknadsföringen för emissionen 

– ankarinvesterare kan nämligen genom sina åtaganden ge vissa certifieringar/signaler 

om transaktionen och företaget i fråga till övriga investerare, speciellt på marknader eller 

industrier som anses vara osäkra. För Hong Kong marknaden har fördelarna beskrivits 

med argumenten att ankarinvesterare kan främja ledningens trovärdighet, företagets 

positionering inom industrin, samt skapa en slags sällsynthetskänsla och momentum för 

transaktionen. (WSJ, 2010) 

Investeringsbanken ser även ankarinvesterare som viktiga stödpunkter och 

informationskällor när det kommer till prissättningen. Prisindikationer från 

ankarinvesterare kan alltså hjälpa investeringsbanken och emittenten att läsa 

marknadens efterfrågan, vilket gör att de kan sätta priset enligt det. I många fall har man 

även kunnat fastställa ett färdigt pris redan i prospektet (till skillnad från ett 

prisintervall), tack vare ankarinvesterarnas bud. Även detta bestyrks från en praktisk 

synvinkel av investeringsbanken Carnegie (2016). Signaleringsfunktionerna och 

prissättningsmekanismen diskuteras vidare i kapitel 4. (McNaughton & Cole, 2015) 

Aktieägare med långsiktig investeringshorisont kan medföra ett visst värde också för de 

övriga aktieägarna. Bl.a. Eccles et al. (2014) och Edmans (2014) betonar corporate 

governance funktionerna som större institutionella investerare för med sig, däribland 

en stabil ägargrund, övervakning/monitorering av ledningen, breda kontaktnätverk och 

viss tilläggsexpertis. Katti & Phani (2016) betonar även övervaknings- eller 

monitoreringsaspekten med avseende till större blockinvesterare. När dessa funktioner 

uppfylls är institutionerna inte längre endast ”ankaren” för emissionen, utan snarare 

hörnstenar för IPOns och företagets långsiktigare utsikter (vilket den engelskspråkiga 

benämningen för ankarinvesterare antyder; cornerstone). Dessa större investerare kan 

dock tänkas kräva underprissättning i börslistningen som kompensation för de 

monitoreringskostnader som de åtar sig genom sina allokeringar (Katti & Phani, 2016).   
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För andra investerare, speciellt för ”oinformerade” retail investerare, kan 

ankarinvesteringar som sagt vara viktiga signaler om värde. De oinformerade 

investerarnas nytta av ankarinvesterare exemplifieras av tidskriften Dagens Industri 

(2017) genom en jämförelse mellan börsnoteringar och crowdfunding på följande vis: 

”Även jämfört med börsnoteringar framstår crowdfunding som riskabelt. Bolag som 

går till börsen i ett tidigt skede har i regel ankarinvesterare som har undersökt bolaget 

under lupp. För att inte tala om analytikerna vid sidlinjen. På 

investeringsplattformarna är det upp till ofta oerfarna investerare att göra sin egen 

bedömning av bolaget”.  

Ankarinvesterare kan alltså fungera som någon att ta rygg på för mindre investerare som 

inte har samma resurser – både med avseende till tid och pengar – att göra djupgående 

analyser gällande bolag som ska emittera aktier (Dagens Industri, 2017; Lee, 2012). Även 

lock-up perioden kan spela en viktig roll i signaleringssyfte, eftersom detta ger en 

indikering om att de större investerarna ser börslistningen som ett bra alternativ även 

på längre sikt. (Katti & Phani, 2016) 

Vidare har exempelvis Tan & Ong (2013) poängterat vikten av ankarinvesterares 

investeringsbeslut och allokeringar under tidsperioder då marknaden för börsnoteringar 

är ”kall” och volatil – det vill säga perioder då få emissioner når marknaden och 

mekanismerna för prisupptäckt är osäkra. Genom att direkt säkerställa att en stor del av 

aktierna allokeras minskar emittentens och investeringsbankens behov av övriga 

marknadsdeltagare för att åstadkomma en lyckad börsnotering. Dessutom betonar 

Carnegie (2016) att ökat engagemang från ankarinvesterare har varit en bidragande 

orsak till framväxten av en het IPO-marknad i Sverige. 

3.5.2 Nackdelar med ankarinvesterare 

Ankarinvesteringarna har dock inte helt och hållet undvikit kritik. Negativa aspekter 

inkluderar exempelvis det faktum att potentiella lock-up perioder försämrar aktiernas 

likviditet under en viss tid, samt kan leda till osäkerhet och prisnedgångar ifall 

investerarna väljer att sälja sina positioner när lock-up perioden tar slut. Tidigare studier 

har också diskuterat rättvisan gentemot övriga investerare i att tillåta 

förhandsinvesteringar före offentlig publicering av prospektet. Med hänsyn till detta har 

exempelvis Low (2009) poängterat att dessa ankarinvesteringar ger 

investeringsbankerna en möjlighet att favorisera vissa investerare som kompensation för 
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vidare mandat (eng. spinning – detta diskuteras vidare i avsnitt 4.1.3). (Low, 2009; 

McNaughton & Cole, 2015) 

Ett annat orosmoment är det faktum att ankarinvesterarna kan bli för viktiga. Ett 

exempel på detta är Hong Kong-börsen, var diskussionen till viss mån har skiftat från att 

poängtera ankarinvesterarnas stöd till att kritisera det överdrivna behovet av deras 

involvering. Enligt The Economist (2016) stod ankarinvesterare för tre femtedelar av den 

totala aktieefterfrågan vid börslistningar på Hong Kong-börsen under de tre första 

kvartalen år 2016. Här är det främst frågan om statsägda företag som privatiseras, med 

hjälp av stora institutioner som har nära kopplingar till statsmakten (ett möjligt tecken 

på att staten endast flyttar kapital från en ficka till en annan). Från att ha varit tecken på 

god kvalitet i det emitterande företaget är nu ankarinvesterarna mer ett redskap för att 

få statligt ägda bolags börslistningar att fungera i praktiken. Detta fenomen skapar 

marknadsförvrängningar som inte alltid är av godo, till exempel artificiellt höga priser, 

låg sekundär likviditet och hög volatilitet när väl lock-up perioderna tar slut. (FT, 2016; 

The Economist, 2016) 

Därutöver kan ankarinvesterarnas stora allokeringar redan före book-buildingen 

(närmare 50% i mitt sampel – se datakapitlet för närmare beskrivning) orsaka problem, 

eftersom övriga institutionella investerare kan ro åt sig resten av aktierna under book-

buildingen medan retail investerare blir utan och tvingas köpa på sekundärmarknaden 

– då priset redan kan ha ändrats. De ovannämnda problemen har ännu inte spridit sig 

till Europa eller Norden, men även i exempelvis Sverige har ankarinvesterarna börjat ta 

en allt mer framstående roll i börslistningarna. När exempelvis Eltel listades år 2015 

påvisades fördelarna med stabila, långsiktiga investerare men även det faktum att 

småsparare eventuellt missgynnades. (McGuiness, 2012; Dagens Industri, 2015) 



 

 

26 

4 TEORIER KRING IPO-FENOMEN 

I artikeln ”The Long-Run Performance of Initial Public Offerings” från år 1991 beskriver 

Jay Ritter tre stycken traditionella IPO-fenomen, varav det tredje är ett fenomen som 

han själv dokumenterar för första gången i sin undersökning. Dessa fenomen är 

kortsiktig underprissättning, heta marknader, samt slutligen den långsiktiga relativa 

underprestationen för börslistade bolag. Ur synvinkeln av denna avhandling är det 

underprissättningen och den långsiktiga underprestationen som är av intresse. Under 

åren har otaliga artiklar försökt förklara dessa fenomen, med motstridiga resultat 

beroende på marknad, tidsperiod och andra faktorer.  

I detta avsnitt presenterar jag en översikt över diverse teorier som över åren har 

presenterats som förklaringar till IPO-fenomenen, med ett speciellt fokus på 

underprissättningen. Det man i lekmannaord vill besvara är helt enkelt varför så mycket 

pengar kontinuerligt ”lämnas på bordet” (eng. ”left on the table”) under IPOs, det vill 

säga, varför listande företag ständigt går miste om emissionsintäkter genom 

underprissättning.  

Ljungqvist (2004) delar in teorierna som möjligtvis förklarar IPO-underprissättningen i 

fyra breda kategorier: Informationsteorier, beteendemässiga teorier, kontrollteorier, 

samt institutionella teorier. Utav dessa kategorier är teorierna gällande asymmetrisk 

information de mest utstuderade, följt av de beteendemässiga teorierna. Samma 

mönster syns även med hänsyn till den empiriska bevisföringen; informationsteorier och 

beteendemässiga teorier har i många studier identifierats som potentiella förklaringar 

till IPO-fenomenen, medan institutions- och kontrollteorierna antingen ger motstridiga 

resultat eller ännu inte är tillräckligt utstuderade.  

I avsnitt 4.5 diskuterar jag även teorierna som omfattar den långsiktiga 

underprestationen för börslistade företag. Som uppföljning till teoripresentationen och 

på basis av tidigare forskning diskuterar jag även vilka av dessa teorier som är av speciellt 

intresse med hänsyn till ankarinvesterare (se avsnitt 4.6).  

4.1 Informationsteorier 

Informationsteorierna grundas på idén att parterna i emissionen (exempelvis 

emittenten, investeringsbanken och investerarna) har en bristfällig/asymmetrisk mängd 

information gällande företaget och dess framtidsutsikter. Underprissättningen har 
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därmed i många olika undersökningar förklarats som ett svar på denna 

informationsobalans vid börslistningen. (Ljungqvist, 2004) 

Baron (1982) antog att banken har mer information om emissionens efterfrågan än 

emittenten, vilket leder till ett principal-agent problem och att underprissättningen 

därför används för att sporra bankens försäljningsansträngningar. Welch (1989) 

däremot hävdar att emittenten är bättre informerad om emissionens verkliga värde än 

de övriga intressenterna, vilket leder till situationer där bolag av högre värde använder 

underprissättningen som en signaleringsfunktion till investerare. Benveniste & Spindt 

(1989) antar att underprissättningen används som en slags kompensation riktad mot 

investerare med bättre information som tack för att de sanningsenligt avslöjar sin 

information genom anbud före emissionspriset är fastställt. Detta bygger på Rocks 

(1989) “Winner’s Curse”-teori som beskrivs här näst.  

4.1.1 Vinnarens förbannelse 

Rocks ”Winner’s Curse”-teori från 1986 är möjligtvis den mest kända 

informationsbaserade förklaringen till underprissättningen vid börslistningar. Teorin 

baseras på Akerlofs (1970) klassiska ”lemons problem”, det vill säga att den köpande 

parten i en transaktion har mindre information om det verkliga värdet av produkten i 

fråga, vilket skapar situationer där alla produkter värderas enligt ett medelvärde (vilket 

i sin tur är ineffektivt, ekonomiskt sett). 

Rock antar att vissa investerare innehar bättre information gällande aktieemissionens 

värde än den genomsnittliga investeraren, emittenten och investeringsbanken. Dessa 

”informerade” investerare lägger bud på sådana IPOs som de anser vara attraktivt 

prissatta, medan de ”oinformerade” investerarna även lägger bud på oattraktiva 

emissioner. Detta skapar en slags ”vinnarens förbannelse” för de oinformerade 

investerarna, vilket betyder att de lyckas få hela sina allokeringar i oattraktiva 

emissioner, medan deras efterfrågan åtminstone delvis blir åsidosatt av de informerade 

investerarna i mera attraktiva emissioner (eng. ”crowding out”). Om dessa oinformerade 

investerare endast får allokeringar i oattraktiva IPOs betyder det att deras avkastning 

med största sannolikhet är jämförelsevis dålig eller rentav negativ.  

Om man antar att de oinformerade investerarna är medvetna om detta problem leder 

det till att de inte alls deltar i nya emissioner, vilket i sin tur skadar IPO-marknaden som 

helhet (enligt Rock räcker de informerade investerarnas efterfrågan inte nödvändigtvis 

för att möta det totala utbudet). För att fortsättningsvis locka till sig oinformerade 
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investerares anbud måste företag alltså underprissätta sina nyemissioner. Detta betyder 

dock inte att de oinformerade och informerade investerarna skulle vara på samma nivå i 

fortsättningen heller – de informerade investerarna är enligt Rock fortfarande bättre på 

att identifiera attraktiva IPOs och kan därmed åtnjuta en högre avkastning. 

Många vidare undersökningar har använt institutionella investerare och retail 

investerare som proxyn för de informerade och oinformerade investerarna. Aggarwal et 

al. (2002) visar exempelvis att institutionella investerare får större avkastning på sina 

IPO-allokeringar än retail investerare, främst eftersom de får större allokeringar i de 

emissioner som är mest troliga att stiga i värde.  Ljungqvist (2004) nämner dock också 

exempel på artiklar som har visat motsatsen, det vill säga att det inte finns någon 

nämnvärd skillnad mellan dessa typer av investerare.  

Ett potentiellt sätt att minska på informationsasymmetrin vid börslistningar, och 

därmed motverka ”winner’s curse”, är att anställa högt ansedda investeringsbanker eller 

revisorer. Genom att åta sig uppdraget kan dessa institutioner ”certifiera” emissionens 

kvalitet och därmed minska på investerarnas egna behov av informationsproduktion 

(vilket skapar mer informerade investerare och mindre ”winner’s curse”). Detta är dock 

ett omstritt ämne, där litteraturen är mycket tvetydig. Resultaten verkar vara känsliga 

mot tidsperioden som undersöks, samtidigt som vissa undersökningar har visat motsatt 

förhållande, det vill säga att användandet av högt rankade investeringsbanker leder till 

högre underprissättning (kan tänkas vara strategiska val av banken eller en funktion av 

att man under perioder också har listat mer riskfyllda bolag). Ett lättvärderat företag 

förväntar sig låg underprissättning och behöver därför inte certifiering, medan 

svårvärderade företag vet att de kommer underprissättas och vill därför få certifieringen. 

(Ljungqvist, 2004) 

Vinnarens förbannelse har även använts som förklaring till att IPOs presterar sämre på 

lång sikt jämfört med marknaden. Detta på grund av att oinformerade investerare 

tvingas betala för mycket för sin aktieallokering under första dagen, vilket tenderar att 

resultera i svag långsiktig avkastning. (Ljungqvist, 2004) 

4.1.2 Book-building och informationsavslöjande  

Svårigheten i att prissätta ett företag ligger delvis i målsättningarna hos de involverade 

parterna. Företaget vill ha högsta möjliga emissionspris, investerarna vill ha 

underprissättning, och investeringsbanken fungerar i gråzonen emellan dessa. 

Utmaningen för investeringsbanken blir därför att få investerarna att sanningsenligt 



 

 

29 

avslöja sina tankar om företaget och prisnivån. I och med framväxten av book-building-

processen under 90-talet förändrades denna spelplan något, i och med att 

kommunikationen mellan parterna ökade före prissättningen. Ökad kontroll av 

allokeringen gör att investeringsbanken kan förbise konservativa bud. Investerare som 

bjuder högt (och därmed avslöjar gynnsam information) är belönade med 

oproportionellt stora allokeringar. Detta leder dock till vidare problem eftersom det 

fortsättningsvis måste finnas en viss underprissättning för att alls locka informerade 

investerare till bordet. (Ljungqvist, 2004) 

Trots en viss underprissättning är detta förfarande fortfarande till fördel för emittenten. 

Book-buildingen möjliggör avslöjande av positiv information från investerarna, vilket 

leder till att priset kan höjas. Detta är naturligtvis önskvärt från emittentens sida, även 

om en viss mängd emissionsintäkter fortfarande ”lämnas på bordet” genom 

underprissättning. Detta har undersökts i många studier, och man har kommit fram till 

att prisförändringar under book-buildingen är positivt korrelerat med 

underprissättning. Ju mer positiv information investerarna delar med sig, desto mer 

underprissättning som kompensation (fenomenet kallas ”the partial adjustment 

phenomenon” på engelska). Emittenten får mer intäkter, men investerarna får ändå 

underprissatta allokeringar. (Ljungqvist, 2004) 

Ju mer aktiva investeringsbankerna är på IPO-marknaden, desto mindre kostnad för 

informationsinförskaffning, eftersom man har kontinuerlig kontakt med investerarna. 

Aktiva investeringsbanker har därmed fördelen att investerarna är rädda att bli uteslutna 

ur framtida emissioner om de bjuder för konservativt under den pågående. En andra 

fördel med detta är att investerare väljer att delta även i mindre attraktiva IPOs för att 

försäkra sig om allokeringar i framtida emissioner med samma investeringsbank. Ur 

investeringsbankens synvinkel är det alltså bättre att erbjuda allokeringar till 

återkommande investerare än sådana som endast stundtals deltar. Detta har också 

påvisats i studier: Frekventa IPO-deltagare får större allokeringar (relativt till sin 

storlek) än andra. (Ljungqvist, 2004) 

4.1.3 Principal-agent teorier 

Fördelen med book-buildingen är uppenbar med hänsyn till informationsavslöjande. 

Det finns dock också undersökningar som påvisar de negativa sidorna med förfarandet. 

Detta har främst att göra med agentproblem mellan investeringsbanken och det 

emitterande företaget – till exempel att investeringsbanken belönar andra kunder 
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(investerarna) genom att underprissätta IPOs; något som naturligtvis innebär mindre 

intäkter för emittenten. Ett annat exempel är ”spinning”, då banken ger underprissatta 

allokeringar exempelvis åt företagschefer eller vissa institutioner med hopp om att i 

gengäld vinna framtida transaktionsmandat. (Ljungqvist, 2004) 

Sätt för emittenten att minska på detta beteende är exempelvis att övervaka 

investeringsbankens förehavanden (vilket är kostsamt), eller att strukturera 

investeringsbankens incentiv såtillvida att kompensationen är en funktion av det 

slutgiltiga emissionspriset. Detta har demonstrerats i en mängd studier, bland annat 

genom det faktum att underprissättningen är lägre i IPOs där investeringsbanken själv 

har allokerats aktier. (Ljungqvist, 2004) 

4.1.4 Signaleringsfunktion 

Slutligen har även teorier där emittenten innehar mest information undersökts, 

däribland av Allen & Faulhaber (1989). I sådana fall kan underprissättningen användas 

som en signalering till investerare om företagets verkliga värde. Detta är naturligtvis 

kostsamt vid initialemissionen, men kan vara fördelaktigt i ytterligare aktieemissioner 

vid senare tillfällen (eng. seasoned equity offerings, SEO). Ett värdefullt företag har råd 

att gå miste om emissionsintäkter i form av underprissättning i sin initialemission om 

de vet att de har möjligheter att införskaffa ytterligare intäkter senare. Enligt 

signaleringsteorin är sämre bolag medvetna om att de inte har samma möjligheter att 

införskaffa emissionsintäkter i framtiden, vilket gör att de inte har råd att underprissätta 

sina aktier vid initialemissionen. (Ljunqvist, 2004) 

Denna slags teorier är till viss del motstridiga mot det faktum att användandet av högt 

rankade investeringsbanker kan fungera bättre i certifierings-/signaleringssyfte. 

Dessutom kan samma effekt åstadkommas genom att direkt avslöja information 

exempelvis i prospektet eller under book-buildingen. Även här finns alltså många 

motstridiga undersökningar; vissa stöder signaleringsteorin, medan andra motsätter sig 

den, exempelvis genom att bevisa att det inte finns fördelar i SEOs efter underprissatta 

IPOs. (Ljungqvist, 2004) 

Katti & Phani (2016) diskuterar även signaleringseffekten vid IPOs, och hävdar bland 

annat att tidigare ägares allokering i emissionen kan fungera som en signalering till 

marknaden om företagets framtidsutsikter. Här är exempelvis venture capital bolagens, 

samt företagsledningens roll ofta studerad, eftersom de torde ha goda insikter i företaget 

även framöver på basis av deras roll som stödpelare till företaget under åren som föregår 
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börslistningen. Även större institutionella investerares roller har studerats som en 

förklaring till underprissättning; ett löfte om hög initialavkastning i en IPO hjälper till 

med att locka fram blockinvesterare som ser underprissättningen som kompensation för 

de övervakningsaktiviteter som de kommer att stå för framöver. Även lock-up perioden 

kan spela en viktig roll i signaleringssyfte, eftersom detta ger en indikering om att de 

större investerarna ser börslistningen som ett bra alternativ även på längre sikt. (Katti & 

Phani, 2016) 

4.2 Beteendemässiga teorier 

Under sent 90-tal och tidigt 2000-tal ökade initialavkastningarna dramatiskt; något som 

var svårt att förklara med klassiska IPO-teorier. De beteendemässiga förklaringarna 

växte då fram som potentiella lösningar. Dessa baseras i princip på två faktorer; 

förekomsten av irrationella investerare som övervärderar bolagen som börslistas, eller 

emittenter som av beteendemässiga skäl inte lyckas få sina investeringsbanker att 

minska underprissättningen. (Ljungqvist, 2004) 

4.2.1 Kaskadteorin 

En av de mest välkända beteendemässiga IPO-teorierna är kaskadteorin, presenterad av 

Welch (1992). Denna teori bygger på idén om att informationen på marknaden byggs 

upp stegmässigt ifall investeringsbeslut från olika investerare tas successivt – med andra 

ord baserar investerare sina investeringsbeslut på tidigare beslut från andra investerare, 

med antagandet om att den förra hade mer information. Med samma logik kan låg 

initialhandel leda till att senare investerare väljer att förbise sin egen åsikt/information 

om bolaget i fråga och basera sina beslut på det faktum att tidigare investerare inte har 

köpt in sig. (Ljungqvist, 2004) 

Kaskadteorin kan tänkas ha viss sammankoppling med signaleringsteorin, i och med att 

det ger makt åt tidiga investerare att kräva mer underprissättning som ersättning för att 

tidigt åta sig att investera i börslistningen och därmed starta kaskaden. En tidig 

investerare signalerar alltså sin information till de övriga marknadsdeltagarna som 

baserar sina beslut på detta. Något som dock motverkar detta beteende, och därmed 

underprissättning, är book-buildingen, eftersom investeringsbanken däri kan överse 

efterfrågan och styra emissionspriset mot den högre änden av det utsatta prisintervallet. 

Ifall investerare hade möjligheten att fritt kommunicera kring priset och sin efterfrågan, 

kunde kaskader heller inte formas, eftersom man då vore varse om hela 

signaldistributionen. Detta är dock inte heller önskvärt från emittentens sida, eftersom 
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det ökar risken att potentiell negativ information sprids mellan investerare, vilket kunde 

riskera framgången i IPOn. (Ljungqvist, 2004) 

4.2.2 Investerarsentiment 

Sentimentteorin hävdar att emittenten uttryckligen väljer att utnyttja det faktum att 

investerare stundom håller optimistiska övertygelser om företag som ska börslistas, även 

om de är unga och relativt svåra att värdesätta i praktiken. Emittenten vill då fånga så 

mycket som möjligt av investerarnas efterfrågan för att få högsta möjliga intäkter, men 

måste undvika faran med att emittera för mycket aktier, eftersom priset då faller 

(klassisk utbud-efterfråga teori). Företaget vill alltså hålla aktier i ”lager” för att hålla 

priset så högt som möjligt, men detta är inte möjligt vid börslistningar. (Ljungqvist, 

2004) 

Den optimala strategin för att utnyttja detta involverar allokeringar till institutionella 

investerare (exempelvis fondbolag) som kan uppehålla värdet på aktierna för att senare 

sälja vidare till irrationella investerare. För att göra detta kräver de institutionella 

investerarna underprissättning som kompensation. Emissionspriset är ändå högre än 

det fundamentala värdet, eftersom det utnyttjar den irrationella efterfrågan på aktierna. 

På längre sikt har man i många tidigare studier identifierat en underprestation på lång 

sikt för börslistade företag, vilket förklaras med att företagets värde återgår till 

fundamentalvärdet. Detta är speciellt tydligt om företaget listas under en ”het” marknad, 

då värderingar för IPOs är höga i förhållande till tidigare perioder (detta diskuteras mer 

ingående senare i detta kapitel). (Ljungqvist, 2004) 

4.2.3 Prospektteori och mental bokföring 

Det finns även teorier som grundar sig på att det finns beteendemässiga problem bland 

beslutstagarna i det emitterande företaget, till skillnad från den ovanstående teorin som 

fokuserade på investerare. Loughran & Ritter (2002) kombinerar prospektteori – 

populariserat av Kahneman & Tversky (1979); individer gör beslut baserat på potentiella 

vinster eller förluster istället för den slutliga utkomsten – med Thalers (1985) tankar 

kring ”mental bokföring”. (Ljungqvist, 2004) 

Loughrans & Ritters argument är att beslutstagande individer inte blir tillräckligt 

upprörda över pengarna som ”lämnas på bordet” genom underprissättning vid 

börslistningar, eftersom de själva drar nytta av prisuppgången på sekundärmarknaden 

ifall de blir tilldelade aktier under emissionen. Dessa beslutstagare värderar alltså sin 
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egen inkomst framöver företagets missade intäkter, och sätter därför ingen press på 

investeringsbanken att sänka underprissättningen. Detta kan jämföras med 

kontrollteorierna som presenteras i nästa avsnitt. (Ljungqvist, 2004) 

4.3 Kontrollteorier 

Ljungqvists (2004) tredje kategori har att göra med kontroll över företaget som 

börslistas. Han skriver att en börslistning i många fall är ett steg i riktning mot en 

separation av ägarskap och kontroll. Detta är av betydelse eftersom ägarskap kan ha 

inverkan på ledningens incentiv att göra optimala operativa och finansiella beslut. Här 

kan det uppstå agentproblem mellan vanliga aktieägare och ägare som dessutom är del 

av företagets ledningsgrupp – den senare gruppen kan exempelvis välja att maximera sin 

egen nytta istället för alla aktieägares. (Ljungqvist, 2004) 

Två direkt motsatta hypoteser har presenterats med hänsyn till agentteori. Den första 

hävdar att underprissättning har att göra med att ledningen vill undvika stora/mäktiga 

utomstående ägare, eftersom de vill skydda sina egna fördelar. Stora utomstående 

aktieägare kan förhållandevis enkelt byta ut ledningsgruppen om så önskas. 

Underprissättningen är därför en metod för att bygga upp efterfrågan i emissionen, 

varefter ledningen sedan kan välja att sprida ut ägarskapet i mindre andelar och därmed 

skydda sina egna positioner och fördelar. (Ljungqvist, 2004) 

Den andra kontrollteorin hävdar motsatsen, det vill säga att underprissättningen 

används för att locka till sig aktieägare som kan övervaka ledningen och därmed minska 

agentkostnader. Detta eftersom de medlemmar i ledningsgruppen som äger aktier också 

står för kostnaderna som dessa agentproblem orsakar, speciellt om deras ägande är så 

stort att agentkostnaderna utväger de fördelar som ledningspositionen medför. En stor, 

utomstående investerare kan därför verka i ett positivt, övervakande syfte. För att locka 

till sig sådana investerare krävs det underprissättning som kompensation för 

övervakningskostnaderna. (Ljungqvist, 2004) 

4.4 Institutionella teorier 

Ljungqvist (2004) identifierar tre huvudsakliga institutionella teorier som kan ha 

förklarande effekt för underprissättningen vid börslistningar. Den första hypotesen 

kallar han ”legal insurance/lawsuit avoidance”, och den innebär att företag avsiktligen 

underprissätter sina initialemissioner för att undvika framtida juridiska problem med 

investerare som är besvikna på aktiernas långsiktiga prestation eller på informationen 
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som publicerades i samband med börslistningen. I litteraturen har man hittat belägg för 

detta i USA, medan man på andra geografiska områden inte kunnat stöda teorin i någon 

större omfattning. (Ljunqvist, 2004) 

Den andra teorin är baserad på det faktum att investeringsbankerna kan använda sig av 

prisstabiliseringsmetoder efter att aktierna har emitterats. Detta skulle betyda att 

investeringsbankerna kan eliminera den vänstra svansen (eng. left tail) i 

distributionskurvan för IPO-avkastningar, vilket i sin tur skulle leda till ett 

genomsnittligt positivt pris efter de första handelsdagarna. Denna teori hänger ihop med 

incentiven i IPOs, i och med att investeringsbanken stundom blir ersatt i förhållande till 

storleken på emissionen. Då är det naturligt att investeringsbanken prissätter 

emissionen aggressivt och skyddar emissionen mot prisfall efteråt. Även denna teori har 

både stöd och motsättningar inom litteraturen. (Ljungqvist, 2004) 

Den tredje institutionella teorin har att göra med beskattningen; specifikt skillnaden 

mellan beskattningen av förvärvsinkomst och kapitalinkomster. Skillnader mellan dessa 

(kapitalinkomster beskattas lägre än förvärvsinkomster) kan leda till incitament att 

tilldela underprissatta aktier till anställda i det emitterande företaget, eftersom en senare 

realisation av en underprissatt aktie beskattas som kapitalinkomst, inte som 

förvärvsinkomst. Att jämställa dessa två beskattningstyper så att båda beskattas lika 

leder till lägre underprissättning, något som exempelvis har illustrerats på den svenska 

marknaden. (Ljungqvist, 2004)   

4.5 Underprestation på lång sikt 

Sedan Ritter (1991) först identifierade det faktum att börslistade företag tenderar att 

underprestera gentemot marknaden på lång sikt har en mängd olika undersökningar 

identifierat samma fenomen på olika marknader och över olika tidsperioder. Numera 

inkluderar så gott som alla IPO-undersökningar också den långsiktiga avkastningen, 

förutom själva underprissättningen. Samme Ritter uppdaterade år 2016 sina gamla 

tabeller med ny statistik över IPOs under åren 1980-2014 och konstaterade att den 

genomsnittliga underprissättningen för amerikanska börslistningar under tidsperioden 

var 18%, medan den långsiktiga (3 år), marknadsjusterade avkastningen var -18%.  

En mängd olika teorier har presenterats som potentiella förklaringar till detta fenomen, 

varav överoptimism och ”möjlighetsfönster” (eng. windows of opportunity) är de mest 

använda och de som jag väljer att presentera till näst. Även de ovan nämnda 
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underprissättningsteorierna kan ha mycket att göra med den långsiktiga avkastningen, 

se exempelvis ”vinnarens förbannelse”. 

4.5.1 Överoptimism 

Ritter (1991) diskuterade överoptimism som en potentiell förklaring till de resultat som 

på den tiden var helt nya upptäckter. Resonemanget följer logiken att vissa industrier 

stundtals är övervärderade av investerarna, vilket leder både till höga initialavkastningar 

för individuella företag som börslistas, och sedan till underprestation jämfört med 

benchmarks på längre tid, när väl överoptimismen avtar och mer rationella avvägningar 

tar över. Mönstret som identifierades var även att detta speciellt gällde unga 

tillväxtföretag som börslistades, det vill säga att investerarna i någon mån 

överestimerade dessa företags potential under perioder då dessa företags specifika 

industrier också värderades högt.  

Loughran & Ritter (1995) bygger vidare på denna teori och hävdar att vissa investerare 

stundtals chansar på börslistande företag i hopp om att träffa rätt på lång sikt. 

Hoppet/överoptimismen gällande företaget i fråga avtar över åren och mera rationella 

värderingar tar över, vilket leder till en underprestation på lång sikt. 

4.5.2 Möjlighetsfönster 

Loughran & Ritter (1995) nämner även möjlighetsfönster eller “windows of 

opportunity” som en potentiell orsak till långsiktig underprestation. Detta är i princip 

ett mer välformulerat sätt att presentera idén om IPO-perioder som diskuterades redan 

i Ritter (1991). Här är grundtanken att de börslistande företagen vet om att det existerar 

en viss positiv hype inom deras industri och passar därför på att emittera aktier just då 

industrin och därmed deras egna aktier är högt värderade. Författarna hävdar att 

börslistningar som sker under mer stabila industriförhållanden presterar bättre på lång 

sikt jämfört med benchmarks än sådana börslistningar som sker just under ”heta” 

perioder.  

4.6 Anknytning till ankarinvesterare 

Som avsnitten ovan klargör, finns det många olika teorier som anses förklara IPO-

underprissättningen och den långsiktiga underprestationen. Ett flertal av dessa är 

dessutom relativt snarlika och/eller sammankopplade, vilket gör att definitiva 

ställningstaganden är svåra att ta. Med hänsyn till avhandlingens tema, det vill säga 
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ankarinvesterarnas roll vid börslistningar, är det dock ett par teorier som av naturliga 

orsaker kunde anses vara relevanta – däribland signaleringsteorin. 

Khursed et al. (2014) beskriver rollen hos institutionella investerare under book-building 

processen genom följande resonemang: Tidig och stark institutionell efterfrågan under 

book-buildingen kan tolkas som IPO-signalering, speciellt av oinformerade retail 

investerare, vilket kan leda till media- och allmän uppståndelse kring transaktionen. De 

institutionella investerarna kan alltså genom sina bud signalera förtroende för företaget 

i fråga, och därmed höja optimismen hos andra investerare, vilket är i linje med 

kaskadteorin. McNaughton & Cole (2015) bestyrker även denna signalfunktion. De 

hävdar att ankarinvesterarna för det första höjer chansen för en lyckad transaktion, och 

för det andra att de ger förtroende åt andra investerare genom sina allokeringar. Detta i 

sin tur leder till en hög avkastning under den första handelsdagen. 

McGuiness (2014), som uttryckligen har studerat cornerstone investerare, håller med 

om detta, när han hävdar att ankarinvesterarna höjer optimismen hos andra investerare 

under osäkra perioder. McGuiness diskuterar uttryckligen vikten av ankarinvesterarnas 

signaleringsfunktion gentemot andra investerare vid börslistningar. McGuiness snuddar 

även vid ”crowding out” effekten som först beskrevs av Rock (1986), när han säger att 

ankarinvesterare är duktiga på att identifiera attraktiva börslistningar, och därmed 

trycker bort mindre, icke-institutionella investerare från dessa genom sina stora 

allokeringar. När väl utbudet på aktier är lägre på grund av ankarinvesterarnas 

allokeringar, och efterfrågan från övriga investerare fortfarande är hög, är den naturliga 

följden naturligtvis att priset på aktierna stiger på sekundärmarknaden, i alla fall på kort 

sikt. Ankarinvesterarna påverkar alltså både utbuds- och efterfrågesidan av 

transaktionen.  

Den tidigare litteraturen har som sagt även identifierat en certifieringseffekt hos vissa 

parter i börslistningarna, det vill säga en negativ korrelation gentemot 

initialavkastningen, vilket i princip innebär mer intäkter vid listningen och därmed 

mindre underprissättning. Detta gäller främst ansedda investeringsbanker och PE/VC-

bolag som stöder det listande företaget. Se exempelvis Megginson & Weiss (1991), samt 

Carter et al. (1998) i nästa kapitel. McGuiness (2012) teoretiserade även kring 

certifieringseffekten med avseende till ankarinvesterare men fann istället en positiv 

inverkan i sin studie, vilket tyder på att signaleringshypotesen är mer tillämpbar i 

förhållande till denna investerarklass.  



 

 

37 

5 RELEVANT TIDIGARE LITTERATUR 

I det här avsnittet presenterar jag en sammanfattning av de artiklar som i första hand 

kommer att utgöra bakgrund och referensram till min avhandling. 

Underprissättning som fenomen har diskuterats i många årtionden redan, med ett flertal 

undersökta marknader och diverse olika förklaringar. Eftersom ankar- eller cornerstone 

investerare är av speciellt intresse i min avhandling fokuserar jag dock mest på två 

artiklar av Paul B. McGuiness som undersöker fenomenet på Hong Kong marknaden. 

Därefter presenterar jag en artikel av Khurshed et al. som diskuterar förhållandet mellan 

institutionella investerare och retail investerare på en helt transparent marknad, och hur 

detta påverkar IPO-avkastningen. 

Som avslutning på kapitlet ger jag även en kort överblick över andra relevanta artiklar 

som behandlar ämnena underprissättning, långsiktig avkastning och ankarinvesterare. 

De nedan presenterade artiklarna ger mig en robust bakgrund till de mest centrala 

ämnena i min avhandling. De mest relevanta artiklarna summeras kort i tabellformat i 

slutet av kapitlet. 

5.1 McGuiness (2012): The role of cornerstone investors and the Chinese 
state in the relative underpricing of state and privately controlled IPO 
firms 

I sin första artikel om cornerstone investerare undersöker Paul B. McGuiness 

börslistningar på Hong Kong marknaden från ett antal olika perspektiv, varav en 

hypotes, huruvida förekomsten av cornerstone investerare påverkar underprissättning, 

är relevant för denna avhandling. 

Författarens motivation till undersökningsfrågan härstammar ur det faktum att några av 

tidernas största börslistningar skedde på Hong Kong börsen under 2000-talet, varav 

största delen hade sitt ursprung i privatiseringen av kinesiska statsägda bolag. Enligt 

McGuiness rådde det skilda meningar i tidigare forskning om huruvida 

underprissättningen i dylika bolag var högre eller lägre än i börslistningar för icke-

statsägda bolag, samt vilka determinanter som inverkade på den eventuella 

underprissättningen. I och med uppkomsten av cornerstone investerare på Hong Kong 

börsen och dess allt mer frekventa användning fanns det orsak till att ta en närmare titt 

på dess inverkan. Som sagt undersökte McGuiness en mängd olika hypoteser i sin artikel, 

exempelvis huruvida privatiserade statsägda bolag är mer underprissatta än andra, men 
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jag fokuserar här på det som är mest relevant för denna avhandling, det vill säga 

cornerstone investerarnas inverkan på initialavkastningen. 

McGuiness hänvisar till en någorlunda motstridig tidigare forskning i sina hypoteser, 

och tar därför inte själv ställning till åt vilket håll cornerstone investerarna påverkar 

underprissättningen. Å ena sidan borde presentationen av dylika investerare i 

prospekten minska på informationsasymmetrier och certifiera kvaliteten hos bolaget 

som listas. I och med detta skulle man kunna höja listningspriset och minska på den 

kortsiktiga avkastningen – mindre underprissättning med andra ord. Hypotesen lyder 

därför enligt följande: ”Den kortsiktiga IPO avkastningen uppvisar en negativ 

korrelation med förekomsten och storleken av allokeringen för ’cornestone’ investerare” 

[fritt översatt]. 

McGuiness presenterar dock även en alternativ hypotes, där förekomsten och storleken 

av cornerstone investerare leder till högre kortsiktig avkastning. Detta förklaras genom 

att förekomsten av dessa investerare ger signaler till övriga investerare, vilket kan 

framkalla högre efterfrågan för aktierna och därmed höja den kortsiktiga avkastningen. 

En viss ”crowding-out” effekt har också påvisats tidigare (se Rock, 1986), där 

institutionella investerares stora allokeringar i börslistningar har lett till högre 

underprissättning. Detta är relevant eftersom cornerstone investerarna i vissa fall har 

allokerats mer än 25% av den totala emissionsvolymen på Hong Kong börsen. 

McGuiness granskade börslistningarna på Hong Kong’s börs, HKEx Main Board, under 

perioden 2005-2009. Under denna period genererades 147.3 miljarder USD i IPO-

intäkter genom 269 stycken IPOs på Hong Kong börsen, jämfört med 126.7 miljarder 

USD på NYSE och 62.8 miljarder USD på Nasdaq. Kinesiska statsägda bolag stod för 

59% (totalt 42 stycken) av de totala IPO-intäkterna i Hong Kong under dessa år, varav 

de tio största listningarna stod för 42% av börsens totala slutsumma. Av totalt 269 

listningar, identifierade McGuiness 79 stycken börslistningar vari cornerstone 

investerare deltog (29.3%). Cornerstone investerarna absorberade stora aktieblock; i 

medeltal 18.8% och 17.0% av totala aktiemängden för statliga bolag, respektive 

privatägda. 

McGuiness definierar den realiserade underprissättningen genom att ta differensen 

mellan första handelsdagens slutpris och det slutgiltiga IPO-priset, dividerat med IPO-

priset (𝑃𝑅𝐼𝐶𝐸𝐴𝐷𝐽𝐹𝑂𝑃→𝐶𝐿𝑂𝑆𝐸). För hela samplet (269 listningar) har underprissättningen 

ett medelvärde på 14.8%, vilket är i linje med vad tidigare forskning också har identifierat 
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för Hong Kong och andra närliggande länder. Listningarna med cornerstone investerare 

uppvisar en underprissättning på 21%, vilket är klart högre än de övriga listningarna som 

har en underprissättning på 12.2%. 

Underprissättningsvariabeln (InRet) användes sedan som den oberoende variabeln i 

regressioner med ett antal olika förklarande variabler, varav en var förekomsten av 

cornerstone investerare (dummy variabel). Den slutliga modellen presenteras nedan: 

𝐼𝑛𝑅𝑒𝑡 =  β0 +  β1 ∗ 𝐻𝑆𝐼𝑖 +  β2 ∗  𝐻𝑅𝑒𝑑𝐶ℎ𝑖𝑝𝑖 +  β3 ∗  𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝑖 +  β4 ∗ 𝐴𝑣𝑙𝑎𝑔𝑢𝑛𝑑𝑖 +  β5

∗  𝐵𝑒𝑎𝑟𝑖 +  β6 ∗  𝑃𝑟𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑖 +  β7 ∗  𝐶𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖 +  β8 ∗  𝑃𝐸𝑅𝑖 + β9 ∗ 𝐼𝑛𝑡𝑙𝑖

+ β10 ∗  𝐿𝑛𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖 + β11 ∗  𝑆𝑎𝑙𝑒𝑖 +  β12 ∗  𝑆𝑝𝑜𝑛𝑖 +  β13 ∗  𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 + β14

∗  𝐶𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟𝑠𝑡𝑃𝑙𝑎𝑐𝑖 +  β15 ∗ 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑡𝑃𝑙𝑎𝑐𝑖 +  β16 ∗  𝐶𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟𝑠𝑡𝑃𝑙𝑎𝑐𝑖 ∗ 𝐻𝑅𝑒𝑑𝐶ℎ𝑖𝑝𝑖

+  β17 ∗  𝑆𝑡𝑟𝑎𝑡𝑃𝑙𝑎𝑐𝑖 ∗  𝐻𝑅𝑒𝑑𝐶ℎ𝑖𝑝𝑖 +  𝜀𝑖  

McGuiness granskade även det faktiska antalet cornerstone investerare, investerarnas 

%-andel av den totala emissionsvolymen, lock-up periodens längd och kombinationer av 

cornerstone investerares förekomst och huruvida det listade bolaget var statligt ägt för 

att få en mer heltäckande bild av frågan – detta i separata regressioner som substitut för 

dummyvariabeln för förekomsten av cornerstone investerare. Även diverse andra 

kombinationer av ovanstående variabler testades, men jag fokuserar här på de mest 

relevanta för denna avhandling. 

Resultatmässigt drar McGuiness slutsatsen att förekomsten av cornerstone investerare 

är signifikant associerad med underprissättning på signifikansnivån 10%. Förhållandet 

är dessutom positivt, vilket ger stöd till författarens andra hypotes gällande utökad 

efterfrågan och ”crowding out” effekten, medan den första hypotesen kan förkastas. 

McGuiness konstaterar att han dock inte kan säga huruvida cornerstone allokeringar ger 

upphov till högre underprissättning, eller om cornerstone investerare helt enkelt vill ha 

sina allokeringar eftersom de har identifierat underprissättning (detta kan dock 

ifrågasättas i och med de långa lock-up perioderna), i och med att hans fortsatta 2SLS-

estimeringar ger icke-konklusiva resultat. 

5.2 McGuiness (2014): IPO firm value and its connection with 
cornerstone and wider signalling effects 

I en annan artikel två år senare återvänder McGuiness till cornerstone fenomenet för att 

ta en närmare titt på värdeskapandet och signaleringseffekterna i börslistningar som 

innefattar cornerstone investerare. Den här gången är det endast denna slags investerare 
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som är i fokus, och specifikt deras roll i att ”certifiera” IPO värde (här hänvisar 

McGuiness till Megginson & Weiss, 1991, vars studie visar att börslistningar som är 

backade av venture capital bolag får mer nettointäkter vid listningen, vilket kan tydas 

som att bolagen i fråga är högt värderade). Huvudpoängen med artikeln är att granska 

huruvida vissa faktorer (förekomst, storlek, antal och lock-up period) påverkar 

värderingsmultipler såsom market-to-book och Tobin’s Q vid olika tidpunkter under 

aktiens 30 första handelsdagar. Detta alltså till skillnad från den första artikeln som 

granskade underprissättning. 

Förutom värdeaspekten granskar McGuiness även diverse signaleringseffekter, bland 

annat genom att undersöka Hong Kong börsens ”retail tranche”, det vill säga 

allokeringen till icke-professionella investerare i IPOs. McGuiness hävdar att storleken 

på allokeringen till ”informerade” (exempelvis cornerstone investerare) och 

”oinformerade” investerare borde kunna ge en hänvisning gällande IPO-värderingen. 

Förekomsten av cornerstone investerare ses helt enkelt som en certifiering av kvalitet 

och pris av de oinformerade investerarna. 

På basis av detta formulerar McGuiness två huvudhypoteser som är relevanta i avseende 

till denna avhandling. Den första hypotesen hävdar att initialt IPO-värde är positivt 

associerat med förekomsten (samt allokeringsstorlek, antal och lock-up period) av 

cornerstone investerare. Den andra hypotesen hävdar att IPO-värdet är negativt 

associerat med allokeringen av aktier till icke-professionella investerare (ju fler icke-

professionella investerare, desto lägre värde). 

Datasetet som McGuiness använder sig av är detsamma som användes i hans tidigare 

artikel från 2012, det vill säga börslistningar på HKEx Main Board under tidsperioden 

2005-2009. Återigen identifieras 79 börslistningar med cornerstone investerare utav 

269 IPOs totalt. I denna undersökning markerar han även att bankerna som fungerade 

som arrangörer för listningarna använde sig av stabiliseringsmetoder (”Green Shoe” och 

”on-market interventions”) i 96 av 296 IPOs. Dessa metoder används främst för att 

skydda arrangörsbankernas positioner under/efter en IPO. McGuiness ämnar även 

undersöka huruvida förekomsten av cornerstone investerare påverkar dessa 

stabiliseringsmetoder. 

Market-to-book (MB) samt Tobin’s Q (Q), alltså relativa mått på värde och McGuiness 

oberoende variabler, räknas ut på basis av börslistningarnas slutgiltiga pris, första 

handelsdagens stängningspris, samt på basis av stängningspriset 30 dagar efter 
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listningen. I regressionsmodellen används en rad olika förklarande variabler och 

kontrollvariabler, varav de som berör cornerstone investerare är av mest värde till denna 

avhandling (förekomst, allokeringsstorlek, antal och lock-up period). 

Intressant nog används även underprissättning som en variabel i modellen (InitRet). 

Medelvärdet för hela samplets underprissättning är här 13.67%, korrigerat för 

marknadsrörelser på Hong Kong börsen under samma period, samt 20.8% för de 

börslistningar vari cornerstone investerare förekommer. Modellen som används av 

McGuiness presenteras nedan: 

𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 (𝑀𝐵 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑄)

=  β0 +  β1 ∗ 𝑀𝐵𝐻𝑆𝐿𝑖 +  β2 ∗ 𝐻 − 𝑅𝑒𝑑𝑖 + β3 ∗  𝐶𝑜𝑟𝑛𝐼𝑛𝑡𝑖 + β4 ∗ 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑡𝐼𝑛𝑡𝑖

+  β5 ∗  𝑆𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎𝑟𝑦𝑖 +  β6 ∗ 𝐼𝑛𝑖𝑡𝑅𝑒𝑡𝑖 +  β7 ∗  𝑃𝐹𝐷𝑖 +  β8 ∗ 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑆𝑝𝑜𝑛𝑖 + β9

∗ 𝐸𝑞𝑅𝑒𝑡𝑖 +  β10 ∗  𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝑖 +  β11 ∗  𝑂𝑓𝑓𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒𝑖 +  β12 ∗ 𝐿𝑁𝑇𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖

+  β13 ∗  𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒13 +  β14 ∗  𝐼𝑛𝑡𝑙𝐹𝑢𝑛𝑑𝑠𝑖 +  β15 ∗  𝐵𝑒𝑓𝑟𝑐𝑏𝑅𝑒𝑡𝑎𝑖𝑙𝑖 +  β16−25

∗  𝐼𝑛𝑑𝐷𝑢𝑚1 − 10𝑖 + 𝜀𝑖 

I sin resultatdiskussion presenterar McGuiness resultat som stöder både hypotes ett och 

hypotes två, vilket för det första innebär att IPO-värde är positivt associerat med 

förekomsten av cornerstone investerare (och alla vidare uttryck av detta såsom storlek 

och antal). För det andra innebär detta att större allokeringar för icke-professionella 

(retail) investerare innebär lägre IPO-värde, vilket är konsekvent med slutledningen som 

dragits i tidigare forskning; att investerare som är bättre informerade (institutionella) 

investerare deltar i listningar med högre värde.  

Underprissättningsvariabeln, InitRet, visar också en signifikant positiv association med 

IPO-värde, vilket McGuiness tolkar som en signaleringseffekt i underprissättningen. Här 

hänvisar McGuiness till Allen & Faulhaber (1989), samt Welch (1989) som demonstrerar 

att bolag av högre kvalitet är mer villiga att underprissätta sina börslistningar för att 

sänka kostnaden av eget kapital i senare emissioner. Som en tilläggsundersökning 

granskar McGuiness även huruvida cornerstone investerare påverkar en köp-och-håll 

(eng. buy-and-hold) strategi på 30 dagar, det vill säga värdet på lite längre sikt. Även här 

hittar han resultat för att ”signaleringseffekten” råder även på längre sikt, i och med att 

resultaten visar upp ett signifikant positivt förhållande även på sekundärmarknaden. 

Avslutningsvis skriver McGuiness att resultaten i denna senare artiklar är starkare än de 

från den tidigare artikeln (2012), vilket innebär att cornerstone investerare påverkar 

själva värdet av IPOn mera än den initiala avkastningen. 
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5.3 Khurshed et al. (2014): Transparent bookbuilding, certification & IPO 

I den här artikeln undersöker författarna den indiska IPO-marknaden, vilken har det 

intressanta särdraget att man som enda land i världen utger information om book-

building processen till investerare i realtid medan boken fylls upp. Denna transparens 

gör att mindre investerare, så kallade retail investerare, kan följa med de stora 

investerarnas efterfrågan och allokeringsönskemål via internet och själv basera sina bud 

på detta. Författarnas resultat tyder på att tidiga institutionella bud signalerar IPOns 

kvalitet till övriga marknadsdeltagare. IPOs med hög nivå av institutionell efterfrågan 

tidigt i processen ser också höga nivåer av bud från retail investerare senare under book-

buildingen. Stora allokeringsönskemål från institutionella investerare har därutöver 

också en stark positiv effekt på initialavkastningar, något som kopplas ihop med den 

klassiska finansiella teorin ”vinnarens förbannelse”. Ur synvinkeln från denna 

avhandling kan man dra paralleller mellan den indiska processen och företeelserna kring 

ankarinvesterare, i och med att båda metoderna ger indikationer om den institutionella 

efterfrågan till övriga investerare.  

Författarna granskar fyra stycken huvudsakliga hypoteser: Hur initialavkastningen 

påverkas av investeringsbankens rykte, PE/VC understöd, IPO ranking (indiska 

myndigheter kräver att IPOs rankas av ett kreditvärderingsbolag, i samma stil som 

obligationslån) och att retail investerare baserar sina beslut på institutionella 

investerares allokeringsönskemål.  

Författarna undersöker tidsperioden 1999 till 2011, under vilken 354 IPOs genomfördes 

på den indiska marknaden. För transparensen granskas dock endast 15 företags IPO-

budstatistik varje timme under book-building processen. På basis av detta kan de räkna 

ut en kvot som signalerar hur efterfrågade aktierna är av grupperna institutioner och 

retail investerare. Därutöver används en mängd klassiska kontrollvariabler såsom ålder, 

emissionsstorlek och industridummys. Den slutliga ekvationen som används i OLS-

regressionerna för att granska inverkan på initialavkastningen är enligt följande: 

𝐼𝑛𝑖𝑡𝐴𝑣𝑘 =  β0 +  β1 ∗ 𝐼𝐵𝑅𝐸𝑃𝑖 +  β2 ∗ 𝑉𝐶_𝑏𝑎𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔𝑖 + β3 ∗  𝐼𝑃𝑂_𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑖 + β4

∗ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙_𝑎𝑔𝑒𝑛𝑐𝑦𝑖 +  β5 ∗  𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦_𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 +  β6 ∗ 𝐴𝑔𝑒𝑖 +  β7

∗  𝐼𝑠𝑠𝑢𝑒𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖 +  β8 ∗ 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡_𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚𝑖 + β9 ∗ 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑦𝑖 +  β10

∗  𝐼𝑃𝑂𝑦𝑒𝑎𝑟𝑖 +  𝜀𝑖 

Resultaten visar en genomsnittlig underprissättning på 25% under hela tidsperioden, 

men betydligt lägre under de senare åren; 9% i 2009 och 4% år 2011. Detta förklaras i 
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korta ordalag med att det kan bero på en allmän makroekonomisk trend efter 

finanskrisen. Vidare hittas inga direkta belägg för certifieringseffekter från vare sig 

investeringsbanker eller PE/VC bolag med hänsyn till underprissättning. Däremot har 

dessa faktorer en effekt på institutionell efterfrågan, eftersom institutioner är mer 

benägna att ge önskemål om allokering ifall investeringsbanken är högt rankad eller om 

bolaget i fråga är backat av ett PE/VC bolag. Dessa har ingen större inverkan på retail 

investerare, utan istället är det de institutionella investerarna som påverkar den mindre 

gruppens efterfrågan. Därutöver tyder resultaten på att hög institutionell efterfrågan 

leder till starkt positivt signifikanta initialavkastningar.  

Författarna skriver att transparenta allokeringsönskemål från institutionella investerare 

har signaleringsbetydelse gentemot andra investerare genom den information som 

sprids. Det verkar alltså råda en sekventiell inlärning på den indiska marknaden, när 

institutionella investerare ger sina bud tidigt i processen. På basis av den informationen 

kan mindre retail investerare ta sina egna investeringsbeslut. Detta är i linje med 

kaskadteorin som beskrevs tidigare i denna avhandling. 

5.4 Övrig relevant litteratur 

I denna sektion presenterar jag kort ytterligare forskning som är relevant för denna 

avhandling. För dessa undersökningar fokuserar jag mer på resultatdiskussion och 

konklusioner än metodbeskrivning. 

Rock (1986): Why new issues are underpriced 

Rocks artikel är en av de många som undersökte underprissättningens olika 

determinanter och förklaringar under sent 1980-tal. Han förklarar underprissättningen 

genom att dela in investerarna i grupper kallade ”informerade” och ”icke-informerade”. 

De informerade investerarna har betydligt bättre information om nya börslistningar och 

kan därför välja att endast delta i börslistningar som garanterar ett attraktivt pris och på 

det viset stänga ute (eng. ’to crowd out’) de icke-informerade investerarna från 

börslistningen. De icke-informerade investerarna tenderar därför att mestadels delta i 

börslistningar som är oattraktiva. Rock hävdar dock att de icke-informerade 

investerarna känner till detta problem och deltar därför endast i börslistningar som 

erbjuder tillräckligt låga priser för att ersätta dem för de mindre attraktiva listningarna. 

För att överhuvudtaget kunna locka till sig ”icke-informerade” investerare måste 

företagen som listas därför underprissätta sina aktier. Det är också i denna artikel som 
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begreppet ”Winner’s Curse” myntas med hänsyn till att betala för mycket för sin 

aktieallokering, vilket tenderar att resultera i svag långsiktig avkastning.  

Allen & Faulhaber (1989): Signaling by underpricing in the IPO market 

I den här undersökningen utvecklar författarna en modell för att granska huruvida 

underprissättning påträffas under vissa perioder (heta eller kalla IPO-marknader), samt 

inom vissa industrier. Deras modell visar just detta och de förklarar underprissättningen 

genom en signaleringsmetod från det listande företagets sida; företagen med mest 

attraktiva utsikter signalerar detta genom att underprissätta sin börslistning. Detta 

motiveras genom att investerare vet att endast de mest lönsamma företagen kan 

kompensera för denna kostnad (missade intäkter). 

Megginson & Weiss (1991): Venture Capitalist Certification in Initial Public 

Offerings 

Megginson & Weiss undersöker i denna studie certifieringshypotesen (definierad av 

Booth, 1986, i samband med investeringsbanker) och certifieringsrollen hos venture 

kapitalister i IPOs. Certifieringshypotesen säger att vissa institutioner kan certifiera ett 

bolag som genomgår en börslistning och därmed höja mängden kapital som företaget 

kan ta in – därmed sänka underprissättningen. Författarna undersöker denna hypotes 

på den amerikanska IPO-marknaden under åren 1983-1987 genom att jämföra matchade 

företag (genom storlek och industri) som har inkluderat VC-understöd och företag som 

inte har någon anknytning till riskkapitalister.  Resultaten tyder på att VC-backade 

företag åtnjuter betydligt mindre underprissättning än bolag som inte är VC-backade. 

Riskkapitalisterna kan alltså genom sin certifieringsförmåga hjälpa företagen att 

maximera nettointäkterna i börslistningen. Dessutom noterar författarna att VC-bolagen 

fortsättningsvis behåller en stor portion av aktierna efter börslistningen. 

Ritter (1991): The Long-Run Performance of Initial Public Offerings 

I den här klassiska undersökningen identifierar författaren ett ytterligare ett IPO-

fenomen, utöver de två som dittills hade konstaterats (underprissättning och perioder 

med ”heta” marknader), nämligen att börslistade bolag tenderar att signifikant 

underprestera på lång sikt (3 år), jämfört med matchade bolag (storlek och industri). 

Detta mönster är enligt Ritter förenligt med IPO-marknader där 1) investerare är 

periodiskt överoptimistiska gentemot unga tillväxtbolag och 2) företag utnyttjar dessa 

frodiga marknadsfönster (eng. windows of opportunity). Ritter kontrollerar även sina 
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resultat genom att använda alternativa benchmark portföljer, eftersom felaktiga 

jämförelsemått kan leda till feltolkade resultat. Resultaten varierar kraftigt beroende på 

IPO-år och industri. 

Loughran & Ritter (1995): The New Issues Puzzle 

Samme Ritter fortsätter på utstakad linje tillsammans med Loughran fyra år senare, där 

de tar en vidare titt på emissioner under åren 1970-1990. Här hittas en liknande effekt, 

då företag som emitterar aktier underpresterar icke-emitterande företag på lång sikt 

(upp till 5 år). Nytt här är att de förutom IPOs också granskar SEOs, alltså 

tilläggsemissioner från redan listade företag. Författarna resonerar att orsaken till detta 

är marknadstiming, det vill säga att företaget passar på att emittera aktier när de vet att 

marknaden eller företaget i sig självt är övervärderat.  

Carter et al. (1998): Underwriter Reputation, Initial Returns, and the Long-

Run Performance of IPO Stocks 

Carter et al. undersöker huruvida topprankade investeringsbanker påverkar 

avkastningen både på kort och lång sikt för IPOs på den amerikanska marknaden under 

åren 1979-1991. Resultaten tyder på en liknande certifieringseffekt som i tidigare 

forskning, i och med att initialavkastningen/underprissättningen är betydligt lägre för 

emissioner som är backade av topprankade investeringsbanker. Även den långsiktiga 

underprestationen är mindre kraftig för dylika emissioner.  

Westerholm (2006): Industry Clustering in Nordic Initial Public Offering 

Markets 

I den här studien granskar författaren den nordiska IPO-marknaden (Finland, Sverige, 

Norge och Danmark – dessa anses av författaren vara såpass lika tack vare ekonomiska 

och institutionella egenheter att de kan grupperas som en marknad) mellan åren 1991 

och 2002 och hittar en genomsnittlig initialavkastning på 17% (första dagen). Den 

huvudsakliga motivationen för undersökningen är att granska ”industri-clustering”, det 

vill säga perioder då ett flertal företag från samma industrisektorer listas.  

Westerholm hittar belägg för en svag och positiv relation mellan industrikoncentration 

på IPO-marknaden och höga initialavkastningar. Detta tolkas antingen som att 

arrangörsbanken och det listande företaget medvetet underprissätter börslistningen, 

eller som att ökat förtroende på sekundärmarknaden och inom industrisektorn lyfter 



 

 

46 

priset. Författaren noterar även att IPOs på den nordiska marknaden underpresterar på 

lång sikt (5 år) på basis av onormal avkastning (BHAR), jämfört med marknadsindex. 

Rocholl (2009): A friend in need is a friend indeed: Allocation and demand 

in IPO bookbuilding 

Rocholl undersöker i den här artikeln skillnader mellan allokeringar i IPOs till 

institutionella och retail (icke-professionella) investerare, genom ett unikt dataset med 

detaljerad information om efterfrågan vid olika tidpunkter i book-building processen. 

Tack vare detta kan han undersöka varför institutionella investerare har en tendens att 

få mer allokeringar i underprissatta IPOs än retail investerare. Undersökningen baseras 

på data för 41 europeiska IPOs under tidsperioden 1997 och 2001, som alla arrangerades 

av en topprankad investeringsbank i Europa. På basis av detta dataset kan författaren 

bland annat modellera efterfrågeelasticiteten i börslistningarna och se skillnader mellan 

de olika investerargrupperna. Datasamplets genomsnittliga underprissättning är 32.7% 

(första dagen). 

Resultaten från undersökningen tyder på att det finns en slags quid-pro-quo 

överenskommelse mellan arrangörsbanken och vissa institutionella investerare, där den 

institutionella investeraren åtar sig att investera i listningar med låg efterfrågan (och 

därmed garantera att listningen är lyckad från arrangörbankens perspektiv), i gengäld 

mot att de får gynnsamma allokeringar i underprissatta listningar. Resultaten visar också 

samtidigt att institutionella investerare är bättre på att identifiera underprissatta 

börslistningar. Detta tack vare att de kan justera både sin efterfrågeelasticitet samt -

kvantitet, medan retail investerare endast koncentrerar sig på kvantitetsdimensionen.  

Hahl et al. (2014): Value versus growth in IPOs: New evidence from Finland 

I denna undersökning bygger författarna på Keloharjus (1993) och Westerholms (2006) 

studier och granskar den finska IPO-marknaden under åren 1994 och 2006 för att 

identifiera skillnader i underprissättning och långsiktig avkastning mellan värde- och 

tillväxtaktier. Författarna identifierar en genomsnittlig underprissättning (första dagen) 

på 15.6% på den finska marknaden under den här tidsperioden. Tillväxtaktierna är 

aningen mer underprissatta än värdeaktierna, även om skillnaden inte är signifikant 

statistiskt sett.  

Intressant nog finner Hahl et al. belägg för att tillväxtaktierna presterar bättre än 

marknaden under de sex första månaderna, mätt i onormal avkastning (BHAR) – detta 
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är dock mätt genom att också inkludera första dagens avkastning. När avkastningen mäts 

genom att starta med den första dagens stängningspris, vilket är den traditionella 

metoden för att mäta BHAR, hittas inga signifikanta resultat för BHAR på sex månaders 

sikt. Vidare används diverse marknadsmodeller för att granska avkastningen efter sex 

månader (CAPM-, Fama-French-, Carhart-modeller). På basis av dessa drar författarna 

slutsatsen att de finska IPO aktierna varken presterar bättre eller sämre än marknaden 

på sex månaders sikt. Resultaten tyder dock på att det finns en signifikant storlekseffekt 

på den finska marknaden. Liknande resultat dokumenteras när författarna granskar 

avkastningen på ett års sikt – den långsiktiga underprestationen för IPOs verkar inte 

påträffas på den finska marknaden under året efter börslistningen.  

På längre sikt stöder författarna dock Westerholm (2006) i och med att de dokumenterar 

en underprestation på 3 års sikt för IPOs på den finska marknaden (genomsnittlig 

underprestation på -30%). Denna underprestation kan dock nästan helt förknippas med 

tillväxtaktier, eftersom värdeaktierna också på lång sikt i princip helt matchar 

marknadsindexets prestation. Författarna använder sig även av Fama och Frenchs 

trefaktormodell för att kontrollera för faktorer såsom storlek, book-to-market och 

momentum. Dessa faktorer förklarar enligt författarna underprestationen på lång sikt 

för tillväxtaktierna. De konkluderar sin studie med att konstatera att underprestationen 

för tillväxtaktier på lång sikt på den finska marknaden inte är en anomali utan endast en 

manifestation av faktorerna ovan. 

Espenlaub et al. (2016): Committed anchor investment and IPO survival – 

The roles of cornerstone and strategic investors 

I den här undersökningen granskar författarna huruvida ankarinvesterare påverkar 

längden på IPO-företagens varaktighet på Hong Kong börsen. Detta i syfte av att 

poängtera vikten och hjälpa till i diskussionen kring ”the JOBS Act” (ämnad till att 

underlätta IPO-processen) och förekomsten av ankarinvesterare i USA – längre 

listningsnärvaro förlänger och underlättar tillgången till kapital för företag. 

Ankarinvesterarna som granskas i Hong Kong under åren 1990 och 2010 är ”strategiska” 

och ”cornerstone” investerare.  

Undersökningen mellan dessa två grupper resulterar i intressanta resultat. För det första 

verkar strategiska investerare göra mer engagerade investeringar – både i avseende till 

allokeringsstorlek och längden på lock-up period. Vidare finner författarna belägg för att 

de emissioner som de strategiska investerarna deltar i faktiskt förlänger listningstiden 
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för IPO-bolag. Denna effekt stärks ytterligare ifall de strategiska investerarna blir 

certifierade av respektabla investeringsbanker. Cornerstone investerare däremot är 

mindre engagerade och har mindre effekt på listningsvaraktigheten. Det är endast när 

dessa investerare är certifierade av respektabla investeringsbanker som signifikanta 

effekter hittas. De strategiska investerarna hjälper företagen genom monitorering, 

expertis och tillgång till viktiga nätverk. 

5.5 Sammanfattande diskussion & tabell 

Generellt sett kan vi konstatera att underprissättning har existerat i varierande grad på 

de flesta marknader och under de flesta tidsperioder som har undersökts i tidigare 

forskning. Potentiella orsaker till detta fenomen diskuterades redan i kapitel 4. 

Därutöver har man på exempelvis den amerikanska marknaden hittat belägg för en 

långsiktig underprestation för listade bolag gentemot marknaden. På andra marknader 

är motsvarande resonemang mer tvetydigt. På vissa marknader och under vissa 

tidsperioder har man konstaterat en underprestation, medan man på andra marknader 

och under andra tillfällen inte kunnat identifiera fenomenet. Dessutom verkar 

fenomenet snarast gälla för verkligt långsiktiga avkastningar på tre år eller mer, i stil med 

Ritter (1991).  

Med avseende till ankarinvesterare har man kunnat knyta samman deras närvaro med 

en positiv initialavkastning, det vill säga underprissättning, samt IPO-värde mätt genom 

Tobin’s Q och market-to-book. Därutöver har övriga studier påpekat institutionella 

investerares benägenhet att influera mindre informerade investerare genom transparent 

book-building och tidiga bud. Vidare verkar ankarinvesterarna vara mer benägna att 

identifiera underprissatta emissioner än de icke-institutionella investerarna – något som 

också kan vara en slags kompensation för att ankarinvesterarna åtar sig att tidigt gå med 

i emissionen.  

De mer nyligen publicerade artiklarna presenteras kortfattat i en sammanfattande tabell 

nedan. 
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Författare Syfte Data Metod Resultat

McGuiness (2012)

Att undersöka huruvida 

cornerstone investerare påverkar 

initialavkastningen.

Hong Kong marknaden, 2005-2009.

279 börslistningar, varav 79 inkluderar

ankarinvesterare.

T-test & OLS-regression med initialavkastning som 

oberoende variabel. Ankarinvesterarnas inverkan 

mäts genom närvarodummys, antal, allokering 

och lockup perioder.

Cornerstones har signifikant positiv 

inverkan på intialavkastningen, 

förklaras med "crowding out" effekten. 

Emissioner med ankarinvesterare hade 

en genomsnittlig underprissättning på 

21%.

McGuiness (2014)

Att undersöka huruvida 

cornerstone investerare påverkar 

IPO-värdet.

Hong Kong marknaden, 2005-2009.

279 börslistningar, varav 79 inkluderar

ankarinvesterare.

T-test & OLS-regression med IPO-värde (Tobin's 

Q, M/B) som oberoende variabel. 

Ankarinvesterarnas 

inverkan mäts genom närvarodummys, antal, 

allokering och lockup perioder.

Cornerstones har signifikant positiv 

inverkan på IPO-värde, hög andel 

retail investerare leder till lägre IPO-

värde.

Khurshed et al. (2014)

Att undersöka huruvida retail 

investerare baserar sina bud i IPO 

book-buildingen på institutionella 

investerares tidigare bud och hur 

detta påverkar initialavkastning.

Indiska marknaden, 1999-2011. 

354 IPOs, varav intraday-data för 

book-buildingen återfinns för 15 IPOs.

OLS-regression med initialavkastning som 

oberoende variabel och investerartyperna som 

beroende variabler. Dessutom regression som 

mäter investerartypernas allokeringar mot 

varandra.

Genomsnittlig underprissättning på 

25%, avtagande över tiden. Hög 

institutionell efterfrågan påverkar 

underprissättningen signifikant positivt. 

Instititutioner signalerar sin efterfråga 

till retail investerare.

Westerholm (2006)

Att undersöka huruvida 

industrikluster på IPO-

marknaden påverkar 

initialavkastningen och långsiktig 

avkastning (5 år).

Nordiska marknaden, 1991-2002.

260 IPOs uppdelade på fyra marknader 

(Sverige, Finland, Norge, Danmark).

OLS-regression med avkastningsmått som 

oberoendevariabel och industriklustermått som 

beroende variabel. 

Genomsnittlig underprissättning på 

17%. Genomsnittlig underprestation på 

3%. Svag positiv koppling mellan 

industrikluster och initialavkastning, 

stark negativ koppling till långsiktig 

avkastning.

Rocholl (2009)

Att undersöka skillnader i 

emissions-allokeringar mellan 

institutionella och retail 

investerare - "winner's curse".

41 europeiska IPOs, 1997-2001. 

Unikt book-building dataset från en 

topprankad europeisk investerinsbank.

Mäter elasticiteten och volymen i efterfrågan från 

investerargrupperna. OLS-regressioner för att 

mäta hur efterfrågevariabler påverkar 

allokeringarna till institutionella investerare.

Resultaten tyder på att investerare 

hjälper investeringsbankerna med att 

köpa upp emissioner med dålig 

efterfrågan, i utbyte mot stora 

allokeringar i underprissatta 

emissioner.

Hahl et al. (2014)

Att undersöka huruvida det finns 

skillnader i IPO-avkastning 

mellan tillväxt- och värdeaktier.

Finska marknaden, 1994-2006.

67 finska IPOs under tidsperioden.

Ranked-sum test för att granska skillnader 

i avkastning, kombinerat med faktormodeller.

Genomsnittlig underprissättning på 

15.6%, genomsnittlig underprestation 

på 3 års sikt på 30%. 

Underprestationen beror främst på 

tillväxtaktierna, varav storleksfaktorn 

är den bidragande orsaken.

Espenlaub et al. (2016)

Att undersöka livslängden för 

IPOs med cornerstones gentemot 

IPOs med strategiska investerare 

samt IPOs utan ankarinvesterare. 

Hong Kong marknaden, 1990-2010.

903 IPOs, varav 202 backas av 

strategiska investerare och 179 av 

cornerstones.

OLS-regression med logaritmerade 

överlevnadstiden som oberoende variabel. 

Ankarinvesterarmått som beroende variabler.

Strategiska investerare påverkar 

signifikant positivt överlevnadstiden, 

medan cornerstones endast inverkar 

positivt ifall de certifieras av pålitliga 

investeringsbanker.
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6 DATAPRESENTATION 

I det här kapitlet presenterar jag deskriptiv statistik för de variabler som jag kommer att 

använda i min undersökningsmetod (se kapitel 7 för metodbeskrivning). Av naturliga 

orsaker är identifieringen av emissioner som inkluderar ankarinvesterare av yttersta vikt 

i denna avhandling. Den generella insamlingsprocessen för detta IPO- och 

ankarinvesterardata presenteras i delavsnitt 6.1. Därefter presenterar jag deskriptiv 

statistik för de oberoende och beroende variabler som jag kommer att använda i 

undersökningen i avsnitt 6.2 och 6.3, utöver själva formlerna för uträknandet av 

variablerna. Användandet av dessa variabler baseras i första hand på tidigare forskning 

som har berört antingen ankarinvesterare eller IPO-prestation i någon mån.  

6.1 Nordiska IPOs och förekomsten av ankarinvesterare 

Det första och mest kritiska steget i datainsamlingen till den empiriska delen av denna 

avhandling består av att identifiera de nordiska börslistningar som har inkluderat 

ankarinvesterare under tidsramen som undersöks. Detta gör jag manuellt, genom att 

granska Nasdaqs samt Oslo Børs listningsstatistik för att identifiera de listade företagen, 

och därefter lokalisera deras prospekt antingen genom FactSet eller från respektive 

företags webbsidor. Från prospekten kan jag sedan identifiera vissa nyckelord som tyder 

på att ankarinvesterare deltar i emissionen.  

I tabell 1 nedan presenteras den initiala urvalsprocessen. Under avhandlingens 

tidsperiod listades totalt 373 företag på de nordiska börser som jag undersöker, enligt 

Nasdaqs och Oslo Børs listningsstatistik. Ur denna listningsgrupp har jag exkluderat 

totalt sett 105 stycken börslistningar, varav den främsta orsaken var 

andrahandslistningar, det vill säga att ett företag som redan var listat på exempelvis First 

North bytte marknadsplats till Main Market. Jag har även exkluderat vissa 

företagsspecifika händelser; exempelvis listningar som följd av spin-offs. Efter dessa 

exkluderingar innefattar min undersökning totalt sett 268 stycken initialemissioner. I 

tabellen presenteras även exkluderingarna på lands- och marknadsnivå. 

 

Tabell 1   Börslistningar och exkluderingar. Källa: Nasdaq & Oslo Børs 

Urvalsprocess Land Marknad

Antal listningar 373 SWE 81 Main 35

- exklusioner 105 FIN 7 First North 53

IPOs 268 NOR 17 Oslo Børs 14

Oslo Axess 3

Total 105 105
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För att kunna identifiera ankarinvesterarna i dessa 268 emissioner måste nyckelorden 

som används i prospektgenomgången förtydligas. Efter en inledande screening av 

listningsprospekten beslöt jag mig för att använda mig av en relativt bred definition av 

ankarinvesterare. I och med detta inkluderar jag även prospekt som innefattar 

”teckningsförbindelser” eller motsvarande, eftersom jag anser att tecknings-

förbindelserna i praktiken innebär samma sak som ankarinvesterare/cornerstone 

investerare (betydande allokering redan innan publikation av prospekt till övriga 

investerare). Definitionen av ankarinvesterare behandlades redan i avsnitt 3.3.  

Nyckelorden jag använder är därmed ”ankarinvesterare”, ”teckningsförbindelse” och 

”teckningsåtagande” på svenska, i kombination med de engelska nyckelorden 

”cornerstone investor”, ”anchor investor”, ”subscription agreement” och ”subscription 

undertaking”. För de finska börslistningarna använder jag ”ankkurisijoittaja”, samt 

olika varianter av ”merkintäsitoumus”, i kombination med de engelska termerna. Vid 

genomgång av de norska prospekten har jag också använt de ovan nämnda engelska 

termerna, eftersom jag har hittat engelskspråkiga versioner av alla relevanta prospekt 

från Oslo-listningarna.  

Jag har vidare kombinerat mina observationer till två generella ankarinvesterargrupper; 

cornerstones och teckningsförbindelser. I cornerstone gruppen har jag inkluderat alla 

emissioner där ”cornerstone investor”, ”anchor investor”, ”ankarinvesterare” och 

”ankkurisijoittaja” har påträffats i prospekten. Emissioner som inkluderar de övriga 

nyckelorden har jag kombinerat i den andra gruppen, teckningsförbindelser. 

I tabell 2 nedan presenteras vidare statistik över initialemissionerna jag har identifierat 

från januari 2014 till augusti 2017. I samma tabell presenteras även förekomsten av 

ankarinvesterare (den breda definitionen – både cornerstone investerare och 

teckningsförbindelser) under samma tidsperiod. På landsnivå är Sverige helt tydligt den 

mest aktiva nordiska börsmarknaden, med 74% av alla emissioner under tidsperioden 

(198 av 268). Av de individuella marknadsplatserna är det First North som har sett flest 

listningar – 162 av totalt 268 stycken.  

På aggregerad nivå har strax över hälften av alla emissioner under tidsperioden 

inkluderat någon slags ankarinvesterare. Även här är Sverige marknaden med mest 

aktivitet – 63% av alla svenska listningar nämner ankarinvesterare i prospekten. I 

Finland har 38% av emissionerna under tidsperioden inkluderat ankarinvesterare, 

medan de inte är särskilt vanliga i Norge – endast 11% av emissionerna har inkluderat 
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ankare. Här bör dock påpekas att både Finland och Norge har haft betydligt färre 

emissioner på sina respektive marknader än Sverige. På marknadsnivå har både Main 

och First North sett en stor andel ankarinvesterare, vilket i stor del drivs av de svenska 

börserna. Vi ser även en positiv trend på alla marknader sedan 2014 med hänsyn till den 

procentuella andelen emissioner som inkluderar ankarinvesterare. Under de åtta första 

månaderna av 2017 har till och med 11 av 13 (85%), respektive 30 av 35 (86%) emissioner 

inkluderat ankare på börserna Main och First North.  

 

Tabell 2  Förekomsten av ankarinvesterare. Källa: Listningsprospekt 

I tabell 3 nedan presenteras fördelningen mellan de två grupper av ankarinvesterare som 

jag har identifierat – den vänstra sidan av tabellen visar ”cornerstones” och den högra 

sidan visar ”teckningsförbindelser”. Av de 140 emissioner som har inkluderat 

2014 2015 2016 2017 Total

Total # IPO 68 82 64 54 268

Total # Ankare 13 39 45 43 140

% 19 % 48 % 70 % 80 % 52 %

SWE 42 62 51 43 198

Ankare 10 33 43 38 124

% 24 % 53 % 84 % 88 % 63 %

FIN 8 11 8 5 32

Ankare 2 5 2 3 12

% 25 % 45 % 25 % 60 % 38 %

NOR 18 9 5 6 38

Ankare 1 1 0 2 4

% 6 % 11 % 0 % 33 % 11 %

Main list 14 24 17 13 68

Ankare 1 18 14 11 44

% 7 % 75 % 82 % 85 % 65 %

First North 36 49 42 35 162

Ankare 11 20 31 30 92

% 31 % 41 % 74 % 86 % 57 %

Oslo Børs 12 6 4 5 27

Ankare 0 0 0 1 1

% 0 % 0 % 0 % 20 % 4 %

Oslo Axess 6 3 1 1 11

Ankare 1 1 0 1 3

% 17 % 33 % 0 % 100 % 27 %
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ankarinvesterare har jag identifierat 63 stycken som cornerstones och 77 stycken som 

teckningsförbindelser. För båda grupperna är det återigen Sverige som är den drivande 

faktorn. På de finska och norska marknaderna finns det tyvärr för få observationer för 

att kunna konstatera några större skillnader mellan grupperna. På marknadsnivå är det 

främst Main som har sett cornerstone investerare i prospekten (41 av 63), medan 

teckningsförbindelserna är väldigt typiska för First North (71 av 77).  

 

 

Tabell 3 Cornerstones och teckningsförbindelser. Källa: Listningsprospekt 

6.1.1 Exempel på ankarinvesterare i undersökningen 

Precis som det finns skillnader mellan företagen som listas på Main Market och de som 

listas på First North finns det såklart också skillnader mellan ankarinvesterarna som 

investerar i IPOs på dessa marknader. I det här delavsnittet ämnar jag belysa dessa 

skillnader genom ett par exempel på ankarinvesterare från datasamplet.  

På Main Market och Oslo Børs är ankarinvesterarna i huvudsak större, slagkraftiga, och 

långsiktiga institutioner såsom fondbolag, pensionsbolag och övriga investeringsbolag. 

De mest förekommande ankarinvesterarna på denna marknad är exempelvis Swedbank 

Robur Fondbolag, Didner & Gerge Fonder, Catella Fondförvaltning, Elo, de svenska AP-

fonderna (arbetspensionsfonderna) med flera. Som hänvisning till dessa investerares 

investeringsfilosofi kan vi nämna den första AP-fondens vision: ”Första AP-fonden ska 

vara en långsiktig investerare som bidrar till trygghet i och tilltro till 

pensionssystemet”. (Första AP-fonden, 2013) 

Även på First North ser vi att fondbolag såsom exempelvis Swedbank Robur Fonder ofta 

investerar i IPOs genom teckningsförbindelser. Därutöver är även mindre, privata 

investeringsbolag såsom LMK Ventures eller Fouriertransform ofta förekommande i 

prospekten i samband med teckningsförbindelser på den svenska First North 

2014 2015 2016 2017 Cstone 2014 2015 2016 2017 T.förb. Totalt

Total 1 22 20 20 63 Total 12 17 25 23 77 140

Main list 1 16 13 11 41 Main list 0 2 1 0 3 44

First North 0 6 7 8 21 First North 11 14 24 22 71 92

Oslo Børs 0 0 0 1 1 Oslo Børs 0 0 0 0 0 1

Oslo Axess 0 0 0 0 0 Oslo Axess 1 1 0 1 3 3

SWE 1 21 19 17 58 SWE 9 12 24 21 66 124

FIN 0 1 1 2 4 FIN 2 4 1 1 8 12

NOR 0 0 0 1 1 NOR 1 1 0 1 3 4
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marknaden. I Finland deltar ofta även pensionsbolag, såsom Varma och Ilmarinen, 

genom teckningsförbindelser.  

6.2 Avkastningsmått 

Syftet med denna avhandling är att granska ankarinvesterarnas inverkan på 

initialavkastning och medellång avkastning. Undersökningens oberoende variabler 

kommer därför att avspegla dessa faktorer. I de följande avsnitten presenteras 

definitionerna för variablerna samt deskriptiv statistik för de samma. 

6.2.1 Initialavkastning/underprissättning 

Jag definierar underprissättningen eller initialavkastningen på samma sätt som i de 

flesta andra tidigare undersökningar (se t.ex. McGuiness, 2012 och 2014), det vill säga 

differensen mellan första dagens stängningspris (𝑃𝐼𝑃𝑂 𝑡+1) och IPO-priset (𝑃𝐼𝑃𝑂), 

dividerat med IPO-priset. Detta är den klassiska tolkningen av initialavkastning, 

underprissättning, eller felvärdering i IPO-prissättningen, och visar helt enkelt i 

procentform hur mycket aktiepriset stiger under den första handelsdagen. Nedan 

presenteras formeln som jag har använt för uträkningen av initialavkastningarna: 

𝐼𝑛𝑖𝑡𝐴𝑣𝑘 =  
(𝑃𝐼𝑃𝑂 𝑡+1 −  𝑃𝐼𝑃𝑂)

𝑃𝐼𝑃𝑂
 (1) 

I tabellen nedan presenteras deskriptiv statistik för initialavkastningarna i mitt sampel. 

Jag har även inkluderat en kolumn som visar marknadsavkastningen under de dagar 

som företagen i undersökningen har genomfört sina emissioner. Marknadsavkastningen 

beräknas med de nationella marknadsindexen OMXS All-Share för Sverige, OMXH All-

Share för Finland och Oslo Børs All-Share för Norge. Dessa marknadsindex är 

identifierade i Thomson Reuters EIKON och borde avspegla det enskilda landets 

börsuppgång eller börsnedgång under de specifika dagarna.  

Den genomsnittliga initialavkastningen för hela samplet är alltså positiv, vilket är i linje 

med vad tidigare forskning har konstaterat på övriga marknader, även om 5.4% är 

betydligt lägre än exempelvis Westerholms (2006) 17% på den svenska marknaden och 

Hahl et als (2014) 15.6% på den finska marknaden. Även medianen är positiv vilket 

innebär att över hälften av börslistningarna under tidsperioden har sett en positiv 

reaktion under den första handelsdagen. När man jämför dessa siffror med 

marknadsavkastningen under samma dag ser man en tydlig skillnad, eftersom både 

medeltalet och medianen ligger kring 0%.  
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Hela samplet Initialavkastning Marknadsavkastning 

Medeltal 5.38 % -0.01 % 

Median 2.22 % 0.03 % 

Maximum 139.27 % 3.93 % 

Minimum -64.84 % -2.74 % 

Standardavvikelse 23.12 % 0.99 % 

Skevhet 1.32 -0.07 

Kurtosis 5.79 1.43 

Observationer 268 268 

Tabell 4 Deskriptiv statistik för initialavkastningarna 

I tabellen nedan visas en vidare uppdelning för initialavkastningarna. Alla länder 

uppvisar positiva medeltal och medianer, förutom Norge där medianen är negativ – över 

hälften av alla börslistningar i Norge har alltså uppvisat negativ initialavkastning. På 

marknadsnivå uppvisar alla börser förutom Oslo Axess (11 observationer) ett positivt 

medeltal och median. Detta tyder på att de nordiska börslistningarna i regel är 

underprissatta. Sverige uppvisar högre medelavkastning än de övriga länderna. På 

marknadsnivå är det Main Market som uppvisar högst genomsnittlig initialavkastning. 

Initialavkastning Medeltal Median Max Min Std Av Obs 

SWE 6.09 % 2.37 % 139.27 % -64.84 % 25.19 % 198 
FIN 4.98 % 4.40 % 45.24 % -33.33 % 14.62 % 32 
NOR 2.00 % -0.41 % 63.60 % -18.66 % 17.32 % 38 

Main 9.67 % 8.51 % 47.50 % -35.94 % 13.77 % 68 
First North 4.37 % 0.85 % 139.27 % -64.84 % 27.03 % 162 
Oslo Børs 4.26 % 0.00 % 63.60 % -17.69 % 19.02 % 27 
Oslo Axess -3.54 % -3.59 % 19.20 % -18.66 % 11.05 % 11 

Tabell 5 Vidare deskriptiv statistik för initialavkastningarna 

6.2.2 Medellång avkastning: BHAR 

I denna avhandling använder jag mig av köp-och-håll-metoden (eng. buy-and-hold 

abnormal return, BHAR) för att mäta den långsiktiga onormala avkastningen. Denna 

metod används exempelvis av Ritter (1991), och innebär att man jämför avkastningen 

över perioden man granskar (ett fåtal månader upp till flera år) med en referenspunkt, 

exempelvis ett marknadsindex. Differensen mellan dessa är då den onormala 

avkastningen för företaget eller IPOn i fråga. Om avkastningen är positiv (negativ) 

innebär det att emissionen har avkastat bättre (sämre) än referenspunkten under samma 

tidsperiod. BHAR-metoden beskrivs som en proxy för en investerares faktiska 

avkastning under tidsperioden (Barber & Lyon, 1997). Enligt litteraturen inom området 
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har man i många fall identifierat negativa BHAR-avkastningar på längre sikt för nyligen 

listade företag – se exempelvis Ritter (2016).  

En ständigt återkommande diskussion i tidigare forskning gällande mätningen av 

långsiktig avkastning är valet mellan BHAR och en annan metod, kumulativ onormal 

avkastning (eng. cumulative abnormal return, CAR). Bägge metoderna har sina för- och 

nackdelar, men BHAR har visat sig kunna vara en bättre metod för att mäta onormal 

avkastning på längre sikt – se exempelvis Barber & Lyon (1997). BHAR är en frekvent 

använd metod i tidigare forskning inom området och därför anser jag det vara lämpligt 

att använda den.  

Se nedan för BHAR-formeln jag använder, vilken är i linje med tidigare forskning: 

𝐵𝐻𝐴𝑅𝑖𝑡 = ∏(1 + 𝑅𝑖𝑡)

𝑡

𝑡=1

− ∏(1 + 𝑅𝑚𝑡)

𝑡

𝑡=1

 (2) 

I formel 2 beräknas alltså den onormala avkastningen för företag i under tidsperiod t 

(𝑅𝑖𝑡) genom att subtrahera företagets avkastning med marknadens avkastning för 

perioden (𝑅𝑚𝑡). Avkastningen mäts traditionellt sett från första dagens slutpris, inte från 

emissionspriset, detta i linje med exempelvis Ritter (1991). Vid användning av BHAR-

metoden måste därmed två faktorer fastställas; tidsperioden och jämförelseindexet.  

BHAR-metodens tidsfönster är i denna avhandling begränsad av det faktum att hela 

samplets tidsperiod endast är dryga fyra år lång (2014 – augusti 2017). Tidigare 

forskning har normalt sett mätt BHAR på längre sikt, det vill säga tre eller fem år, för att 

få ett mått på hur IPOs presterar över längre sikt. Skulle jag använda mig av ett liknande 

tidsfönster skulle mitt observationssampel drastiskt minska eftersom jag endast har 

identifierat ett fåtal IPOs med ankarinvesterare som har tre år av historisk data. Därför 

kommer jag att undersöka den onormala avkastningen på ”medellång” sikt, vilket i det 

här fallet betyder tre samt sex månader. Jag utför dock senare även tilläggstest för 12 och 

18 månader för de initialemissioner som har tillgängligt data för de tidsfönstren. 

För 3-månaders BHAR har jag tillräckligt med tid för alla mina observationer, men för 

6-månaders BHAR tvingas jag korrigera datat en aning. Jag har helt enkelt kortat av 

tidsperioden för de IPOs som inte har 6 månader av data till den sista dagen för 

datainsamlingen, vilket i mitt fall är 6 november 2017. 30 stycken IPOs påverkas därmed 

av denna avgränsning, varav 25 stycken påverkas med mindre än en månad. Denna 
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korrigeringsmetod är i linje med exempelvis Westerholm (2006), vilket torde ge stöd för 

metodens funktionalitet. Korrigeringen av BHAR-datat är dock värt att hålla i åtanke i 

resultatdiskussionen. 

Valet av referenspunkt för den onormala avkastningen är den andra viktiga faktorn vid 

användandet av BHAR-metoden. Gällande detta finns det många avvikande teorier och 

ståndpunkter inom litteraturen; vissa använder portföljer uppbyggda med liknande 

bolag och vissa använder marknadsindex. Idén med portföljerna är att avspegla hur 

företaget i fråga kunde ha avkastat om det följde utvecklingen hos liknande bolag 

(branschvis, storleksmässigt eller genom andra mått). Man vill alltså matcha den 

underliggande risken för det nyligen listade företaget med liknande bolag som redan 

handlas på börsen. Denna metod användes exempelvis av Ritter (1991) samt i en mängd 

efterföljande artiklar. En än mer robust metod är att matcha IPO-företaget med ett 

enskilt bolag som är jämförbart sett till storlek, risk och verksamhet (metoden kallas 

propensity score matching på engelska). På mindre marknader uppstår dock problemet 

med att hitta ett relevant jämförelsebolag. (Barber & Lyon, 1997)  

Användningen av marknadsindex är också ett alternativ, vars grundidé i praktiken 

baseras på antagandet att marknaden kan ses som en proxy för hur det nylistade 

företaget borde prestera. Enligt Barber & Lyon (1997) är denna metod undermålig i 

jämförelse med användandet av referensportföljer/referensbolag, på grund av ett antal 

statistiska problem (eng. statistical biases). Trots dessa problem väljer jag ändå att 

använda mig av marknadsindex som referenspunkt för BHAR i denna avhandling, på 

grund av att jag anser att arbetsbördan och komplikationerna i att matcha samplets IPOn 

med referensbolag är betydligt större än de eventuella fördelar som en sådan metod 

skulle föra med sig. Att hitta relevanta individuella jämförelsebolag på små marknader 

såsom First North och Oslo Axess är också ett naturligt hinder för den metoden.  

Jag väljer dock att använda mig av sektorindex istället för breda marknadsindex, vilket 

torde ge en bättre indikation om IPO-bolagets förväntade avkastning, och på så vis 

åtminstone delvis vara mer likt referensbolagsmetoden. Jag har delat in IPO-bolagen 

enligt Nasdaqs och Oslo Børs sektorindelningar (se avsnitt 6.3.2) och identifierat 

relevanta sektorindex med hjälp av databasen Thomson Reuters EIKON. 

Sektorindelningen och indexen presenteras nedan i tabell 6. De svenska och finska 

indexen är direkt baserade på Nasdaqs sektorindelningar. För de norska företagen har 

jag istället använt mig av FTSE:s Norge-index, med undantag för hälsovårdssektorn, 
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eftersom jag tyvärr inte har hittat motsvarande data inom den industrin från FTSE. I det 

fallet har jag valt att använda mig av Nasdaqs nordiska hälsovårdsindex.  

Sektor Sverige index Finland index Norge index 

Energy OMXS Oil & Gas OMXH Oil & Gas FTSE Norway Oil & Gas 

Finance OMXS Financials OMXH Financials FTSE Norway Financials 

Healthcare OMXS Healthcare OMXH Healthcare OMX Nordic Health Care 

Industrials OMXS Industrials OMXH Industrials FTSE Norway Industrials 

Consumer Services OMXS Consumer S. OMXH Consumer S. FTSE Norway Consumer S. 

Consumer Goods OMXS Consumer G. OMXH Consumer G. FTSE Norway Consumer G. 

Materials OMXS Basic Materials OMXH Basic Materials FTSE Norway Basic Materials 

Technology OMXS Technology OMXH Technology FTSE Norway Technology 

Telecom OMXS Telecom OMXH Telecom FTSE Norway Telecom 

Tabell 6 Sektorindelning och index. Källa: Nasdaq, Oslo Børs & EIKON 

I nästa tabell visas deskriptiv statistik för BHAR-måtten med 3- och 6-månaders 

tidsperioder. Tabellen visar statistik för hela samplet – i det här skedet har alltså ingen 

vidare indelning gjorts för företagen. Företagen som har gjort nyemissioner har alltså 

sett en genomsnittlig onormal avkastning jämfört med sitt specifika sektorindex med 

4.5% på 3 månaders sikt och 2.1% på 6 månaders sikt. Medianerna är betydligt lägre, och 

till och med negativ för BHAR 6M, vilket antyder att medeltalen är snedvridna av 

positiva extremvärden (vilket också syns i de fortsatta raderna, i och med att 

maximumavkastningarna är över 300% för båda tidsperioderna). Den negativa 

medianen på 6 månaders sikt tyder alltså på att fler än hälften av företagen i samplet har 

sett negativa onormala avkastningar jämfört med sitt sektorindex över denna tidsperiod, 

vilket från en lekmannasynvinkel till viss del ger stöd till den klassiska 

underprestationsteorin. 

Hela samplet BHAR 3M BHAR 6M 

Medeltal 4.52 % 2.12 % 

Median 0.31 % -3.45 % 

Maximum 313.48 % 321.32 % 

Minimum -74.64 % -84.05 % 

Standardavvikelse 43.13 % 44.15 % 

Skevhet 3.79 3.60 

Kurtosis 20.94 20.32 

Observationer 268 268 

Tabell 7   Deskriptiv statistik för BHAR 
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I följande tabell visas även en vidare uppdelning för samplet, både på lands- och 

marknadsnivå. I tabellen noteras bland annat att Sverige uppvisar positiva 

genomsnittliga BHARs både på 3- och 6-månaders sikt, samt negativa medianer. 

Finlands och Norges genomsnittliga BHARs är negativa både på 3 och 6 månaders sikt. 

På marknadsnivå ser vi positiva genomsnittliga avkastningar för de flesta marknader 

förutom Oslo Axess (vars genomsnittliga avkastning är starkt negativ) på 3 månaders 

sikt och Main på 6 månader sikt. På 6 månaders sikt är alla marknaders medianer 

negativa.  

BHAR 3m Medeltal Median Max Min Std Av Obs 

SWE 6.78 % -0.34 % 313.48 % -74.64 % 48.58 % 198 

FIN -2.23 % 0.97 % 37.01 % -29.21 % 15.05 % 32 

NOR -1.52 % 2.22 % 80.66 % -56.96 % 24.79 % 38 

Main 3.18 % 2.22 % 37.01 % -25.94 % 13.81 % 68 

First North 6.51 % -3.97 % 313.48 % -74.64 % 53.51 % 162 

Oslo Børs 5.47 % 3.39 % 80.66 % -30.57 % 21.70 % 27 

Oslo Axess -18.67 % -24.83 % 20.37 % -56.96 % 24.39 % 11 

BHAR 6m Medeltal Median Max Min Std Av Obs 

SWE 3.87 % -3.20 % 321.32 % -84.05 % 48.95 % 198 

FIN -3.97 % -5.19 % 43.56 % -32.81 % 17.38 % 32 

NOR -1.90 % -4.04 % 101.14 % -56.70 % 32.31 % 38 

Main -0.24 % -1.30 % 43.56 % -38.47 % 16.77 % 68 

First North 4.05 % -5.21 % 321.32 % -84.05 % 53.65 % 162 

Oslo Børs 3.30 % -3.51 % 101.14 % -39.67 % 28.37 % 27 

Oslo Axess -14.68 % -34.40 % 63.97 % -56.70 % 38.96 % 11 

Tabell 8  Vidare deskriptiv statistik för BHAR 

6.3 Beroende- och kontrollvariabler 

I den här avhandlingens undersökning är det naturligtvis variablerna som har att göra 

med ankarinvesterare som är av största intresse, och dessa presenteras till näst. Jag ger 

därefter även en kort beskrivning av de övriga variablerna som kommer att användas i 

undersökningen.  

6.3.1 Variabler för ankarinvesterare 

Prospektet som utfärdas i anslutning till en börsemission är tänkt att fungera som en 

uttömmande beskrivning av företaget och dess verksamhet, så att investerare kan bilda 

sig en rättvis bild av företaget inför ett eventuellt investeringsbeslut. Lyckligtvis 

presenteras även ankarinvesterarnas deltagande på ett sådant vis att man kan bygga upp 

variabler som beskriver deras roller. I likhet med den tidigare litteraturen som beskrevs 
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i kapitel 5 (se exempelvis McGuiness 2012 och 2014) har jag därför identifierat diverse 

olika mått på ankarinvesterarnas involvering i börsemissionerna. Dessa variabler 

presenteras till näst.  

Dummyvariabel 

Den enklaste ankarinvesterarvariabeln jag använder är helt enkelt en dummyvariabel 

som antar värdet 1 om en ankarinvesterare har identifierats i prospektet till 

börslistningen, och värdet 0 om ingen ankarinvesterare deltar. Vidare har jag även delat 

in ankarinvesterarna i två separata grupper, vilka presenterades i avsnitt 6.1. Även av 

dessa gruppindelningar har jag konstruerat dummyvariabler, som antar värdet 1 ifall en 

”cornerstone” investerare eller en ”teckningsförbindelse” har identifierats, och värdet 0 

om så inte är fallet. Deskriptiv statistik över dessa variabler presenterades redan tidigare 

i avsnitt 6.1, men kort sagt har jag identifierat 140 IPOs med ankarinvesterare, varav 63 

stycken inkluderar ”cornerstones” och 77 stycken inkluderar ”teckningsförbindelser”.  

Procentuell allokering 

I likhet med McGuiness (2012) har jag även samlat in allokeringsdata för 

ankarinvesterarna i mitt sampel. Prospekten som jag har granskat presenterar alltså hur 

stor del av emissionen som de respektive ankarinvesterarna har åtagit sig att köpa. Dessa 

åtaganden är antingen uttryckta i en viss summa pengar (exempelvis 10 miljoner euro), 

eller i en viss procent av den totala emissionen. Ifall åtagandet presenteras som en viss 

summa pengar har jag konverterat det till en procentuell andel av emissionen med hjälp 

av det slutliga emissionspriset. På samma vis som med dummyvariablerna som beskrevs 

ovan har jag även för denna variabel noterat emissionsåtagandena för de separata 

undergrupperna ”cornerstones” och ”teckningsförbindelser”. För de emissioner som inte 

inkluderar ankarinvesterare har jag alltså noterat allokeringen som 0%.  

Poängen med allokeringsvariablerna är alltså att undersöka huruvida 

ankarinvesterarnas relativa vikt i emissionen har någon inverkan på IPO-prestationen. 

Detta kunde tänkas vara i linje med den klassiska ”crowding out”-effekten (Rock, 1986) 

som hävdar att institutionella investerare får större allokeringar på bekostnad av mindre, 

oinformerade investerare. McGuiness (2012) hänvisade även till denna förklaring i sin 

studie av Hong Kong-börsen, samt till det faktum att institutionella investerare påvisats 

vara bättre på att identifiera underprissatta emissioner.  
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Deskriptiv statistik för dessa variabler presenteras i tabellen som följer. Både medeltalet 

och medianen antyder att ankarinvesterarna generellt sett åtar sig att köpa lite under 

hälften av emissionens aktier. Maximumåtagandet på 100% härstammar från listningen 

av Quartiers Properties på First North, där investerare åtog sig att köpa upp hela 

aktiekapitalet i emissionen genom teckningsförbindelser.  

  Ankarinvesterare Cornerstone Teckningsf. 

Medeltal 45.5 % 43.2 % 47.4 % 

Median 46.8 % 42.8 % 50.0 % 

Maximum 100.0 % 96.6 % 100.0 % 

Minimum 1.5 % 13.5 % 1.5 % 

Standardavvikelse 21.4 % 18.7 % 23.2 % 

Observationer 140 63 77 

Tabell 9 Deskriptiv statistik för ankarinvesterarnas allokering 

6.3.2 Andra kontrollvariabler 

Lock-up perioder 

I stil med McGuiness (2012) har jag även noterat ifall ankarinvesterarnas investeringar 

har blivit begränsade med en lock-up period. McGuiness tolkar dessa begränsningar som 

en slags signaleringseffekt gentemot andra investerare – om ankarinvesterarna åtar sig 

att binda sig till sin investering för ett visst antal månader måste det betyda att de 

verkligen tror på företagets långsiktiga förutsättningar. Lock-up perioderna presenteras 

i prospekten som ett visst antal månader efter emissionen, och jag har därför valt att 

definiera variabeln på samma sätt, det vill säga i antal månader. Lock-up perioderna har 

generellt sett varierat mellan 6 och 12 månader. Som tabellen nedan visar har lock-up 

perioder främst identifierats på First North i samband med teckningsförbindelser. På 

Main market och i Norge har man normalt sett väldigt sällan eller inte alls satt in några 

restriktioner för investeringsperioden.  

  Lock-up (månader) 

Medeltal 5.0 

Median 0.0 

Maximum 12.0 

Minimum 0.0 

Standardavvikelse 5.5 

Antal 140 

Antal med lock-up 68 

First North % av totala antalet lock-ups 91% 

Tabell 10 Deskriptiv statistik för lock-up perioder 
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Emissionsstorlek & bolagsålder 

Två kontrollvariabler som har använts flitigt i tidigare forskning är storleken på 

emissionen i fråga och åldern på företaget som listas. Emissionsstorleken är uträknad på 

basis av det slutliga IPO-priset multiplicerat med antalet aktier som emitterades. 

Åldersvariabeln är helt enkelt differensen mellan året då företaget listades och året då 

företaget grundades. Bägge variablerna är logaritmerade för att åstadkomma bättre 

statistiska egenskaper, i stil med tidigare forskning. Tabellen nedan visar deskriptiv 

statistik för dessa variabler. 

 log (storlek) log (ålder) 

Medeltal 7.3 1.0 

Median 7.2 1.0 

Maximum 9.4 2.3 

Minimum 4.8 0.1 

Standardavvikelse 0.8 0.5 

Observationer 268 268 

Tabell 11 Deskriptiv statistik för emissionsstorlek och företagsålder 

Dummyvariabel för emissioner med fastställt pris 

I prospekten för emissionerna presenteras alltid antingen ett fastställt emissionspris 

eller ett visst prisintervall. McGuiness (2012) använde denna variabel som en proxy för 

ex-ante osäkerhet, eftersom det är investeringsbanken och emittenten som bestämmer 

priset på egen hand i emissioner med fastsatt pris, med minimal input från utomstående 

investerare. Detta betyder alltså att det slutliga emissionspriset till stor del beror på 

emittentens riskaversion och investeringsbankens förmåga att uppskatta olika 

investerarklassers efterfrågan för aktierna. (Katti & Phani, 2016)  

Denna prissättningsmetod är vanligtvis använd i mindre emissioner och på mindre 

utvecklade marknader, vilket också är synligt i mitt datasampel (fastsatt pris användes 

främst på First North, se tabellen nedan). De större emissionerna på Main market 

använde i hög grad prisintervall och vidare input från investerare som 

prissättningsmekanism – endast 32.4% av alla IPOs på Main market och 29.6% av alla 

IPOs på Oslo Børs använde ett fast pris, medan motsvarande siffor för First North och 

Oslo Axess är 92.0%, respektive 54.5%.  
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 Antal IPOs % av totala IPOs % av marknad 

IPOs 268 100.0 % - 

Prisintervall 83 31.0 % - 

Fast pris 185 69.0 % - 

Main 22 8.2 % 32.4 % 

First North 149 55.6 % 92.0 % 

Oslo Børs 8 3.0 % 29.6 % 

Oslo Axess 6 2.2 % 54.5 % 

Tabell 12 Deskriptiv statistik för prissättningsmekanismer 

Emissionerna som använde sig av ett fastställt pris inkluderas i undersökningen som en 

dummyvariabel med värdet 1, medan emissioner som istället använde sig av ett 

prisintervall får värdet 0. 

PE/VC understöd 

Jag har även inkluderat en dummyvariabel som är mycket frekvent använd i IPO-studier, 

nämligen huruvida företaget som emitterar aktier är understött av ett private equity- 

(PE) eller ett venture capital-bolag (VC), det vill säga riskkapitalbolag. PE/VC-bolag har 

presenterats som eventuella källor för certifieringssignaler gentemot övriga investerare 

vid börslistningar, vilket har visats leda till lägre underprissättning (och därmed högre 

emissionspris). (Wang et al., 2002) 

Historiska ägandedelar av dylika bolag nämns inte uttryckligen i prospekten, men 

lyckligtvis dokumenterar FactSet detta. Jag har därför konstruerat en dummyvariabel 

med hjälp av FactSet som antar värdet 1 ifall emittentens tidigare ägare inkluderar 

antingen PE- eller VC-bolag, och värdet 0 om så inte är fallet. Kort deskriptiv statistik 

över denna variabel presenteras i tabellformat nedan. Fördelningen mellan IPOs med 

och utan PE/VC-stöd är förhållandevis jämlik. Mer än hälften av alla emissioner som 

inkluderar någon variant av ankarinvesterare är PE/VC-backade, vilket möjligtvis ger 

indikationer om samverkan mellan dessa slags investerartyper. 

 Antal % Cstone % T.förb. % 

PE/VC 121 45 % 39 62 % 40 52 % 

Ingen PE/VC 147 55 % 24 38 % 37 48 % 

Totalt 268 100 % 63 100 % 77 100 % 

Tabell 13 Deskriptiv statistik för PE/VC ägande. Källa: FactSet 
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Emissionen utförd av en topprankad investeringsbank 

Många tidigare studier har identifierat en slags certifieringseffekt vid användandet av 

högt rankade investeringsbanker i emissionen (se exempelvis Ljungqvists studie från 

2004 och kapitel 4 i denna avhandling). Investeringsbankernas roll är därmed, förutom 

att arrangera emissionen och stöda företaget, att signalera en viss trovärdighet gällande 

företaget och emissionens prisnivå. Enligt teorin borde investerarna kunna lita på 

emissionens trovärdighet om en högt ansedd investeringsbank stöder den. 

Jag har konstruerat en dummyvariabel som antar värdet 1 ifall en respekterad 

investeringsbank deltar i emissionen och värdet 0 om så inte är fallet. Det finns många 

olika sätt att göra detta på, men jag har valt att endast inkludera så kallade bulge bracket 

banks (sv. storbanker), vilket baseras på Jay Ritters ranking. Se tabellen nedan för 

rullande marknadsandelar för BB-banker under de fem föregående åren före 

avhandlingens IPO-år, mätt i intäkter. Marknadsandelarna har samlats in från Thomson 

Reuters EIKON. Jag har valt att endast inkludera de tre amerikanska bankerna Goldman 

Sachs, Morgan Stanley och JP Morgan. Dessa banker är de globalt högst rankade och 

mest framgångsrika investeringsbankerna under de senaste årtiondena – med 

betydande verksamhet också i Norden – och torde därför vara en god indikator för 

certifieringseffekten som tidigare litteratur har poängterat. (Ritter, 2016; FT, 2017) 

 

Tabell 14 Deskriptiv statistik för investeringsbanker. Källa: EIKON  

För att exemplifiera denna metod kan Evrys IPO från sommaren 2017 nämnas. Evrys 

finansiella rådgivare var bland andra Goldman Sachs och Morgan Stanley, två bulge 

bracket banks som fanns i toppen av listan för nordiska marknadsandelar under de fem 

föregående åren, 2011-2015. Deskriptiv statistik visas i följande tabell. Av det totala 

samplet har 7.1% använt sig av ”topprankade” banker. Utav emissionerna som inkluderar 

ankarinvesterare är motsvarande andel 6.4%.  

 

IPO

t-5 09-13 % 10-14 % 11-15 % 12-16 %

1 Goldman Sachs 14.8 % Goldman Sachs 12.8 % Morgan Stanley 10.6 % Morgan Stanley 11.1 %

2 Morgan Stanley 8.9 % Morgan Stanley 9.7 % Goldman Sachs 5.4 % JP Morgan 5.4 %

3 JP Morgan 6.6 % JP Morgan 5.0 % JP Morgan 3.5 % Goldman Sachs 4.8 %

2014 2015 2016 2017
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 Sampel % Ankarinvesterare % 

Top bank 19 7.1 % 9 6.4 % 

Ingen top bank 249 92.9 % 131 93.6 % 

Totalt 268 100.0 % 140 100.0 % 

Tabell 15 Deskriptiv statistik för val av investeringsbank 

Andra studier, exempelvis Espenlaub et al. (2016), har använt rullande marknadsandelar 

under de tre föregående åren före en IPO som mått på topprankade investeringsbanker. 

På den nordiska marknaden är dock detta ytterst varierande i och med att de större 

lokala bankerna byter plats i rankingen relativt frekvent. Framgången för de lokala 

bankerna beror främst på ifall de lyckas få ro åt sig platser i arrangemangen av årets 

största börslistningar. Därför anser jag att bulge bracket bankerna är bättre estimering 

av certifieringseffekten i Norden, eftersom de är både lokalt och globalt erkända för sin 

expertis. (Ritter, 2016; FT, 2017) 

Dummyvariabler för sektorer 

Jag är även intresserad av att se huruvida emittentens industrisektor har en inverkan på 

de oberoende variablerna i min undersökning. Detta har exempelvis studerats tidigare 

av Lowry et al. (2010), var teknologibolag visade sig ha en signifikant inverkan på 

initialavkastningen. Sektorerna på de nordiska börserna presenterades tidigare i 

anknytning till indexen som används i BHAR. Sektorerna är de samma som används av 

Nasdaq och Oslo Børs, och har identifierats för varje enskild emission. 

 Sampel % Ankarinvesterare % 

Energy 15 5.6 % 4 2.9 % 

Financials 47 17.5 % 10 7.1 % 

Healthcare 57 21.3 % 40 28.6 % 

Industry 61 22.8 % 31 22.1 % 

Consumer Services 15 5.6 % 10 7.1 % 

Consumer Goods 17 6.3 % 7 5.0 % 

Materials 4 1.5 % 2 1.4 % 

Technology 46 17.2 % 32 22.9 % 

Telecom 6 2.2 % 4 2.9 % 

Totalt 268 100.0 % 140 100.0 % 

Tabell 16 Deskriptiv statistik för sektorindelningen 
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I tabellen ovan presenteras kort vidare deskriptiv statistik över dessa sektorer. De största 

sektorerna med hänsyn till antalet IPOs under tidsperioden är industri, hälsovård, 

finansiella tjänster och teknologibolag. Dessa sektorer är också frekventa användare av 

ankarinvesterare, vilket syns i tabellen. Detta är värt att notera med viss eftertanke, 

eftersom industrier såsom teknologi och hälsovård ofta har höga immateriella tillgångar, 

vilket kan vara svårt att värdera, samt kräver starkt förtroende från investerarna utan 

desto större påtagliga bevis av genomförbarhet. (Lowry et al., 2010) 

Dummyvariabler för länder och marknader 

Jag inkluderar även dummyvariabler för de olika länderna i undersökningen (Sverige, 

Finland och Norge), samt de olika marknaderna som inkluderas (Nasdaq Main samt 

First North i Sverige och Finland, Oslo Børs, och Oslo Axess i Norge), för att se huruvida 

det finns skillnader mellan dessa. Deskriptiv statistik för dessa har presenterats i diverse 

tabeller tidigare i avhandlingen.  
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7 METODBESKRIVNING 

I det här avsnittet presenterar jag de metoder som jag kommer att använda för att 

undersöka ankarinvesterarnas påverkan på de nordiska börsemissionerna. För att 

undersöka skillnaderna i IPOs med och utan ankarinvesterare tänker jag genomföra 

simpla t-test, där jag ställer IPOs med ankarinvesterare mot de som inte innefattar 

ankarinvesterare, för att se om det finns signifikanta skillnader mellan de två grupperna. 

T-testet kan genomföras både på initialavkastningen (underprissättningen) och på den 

långsiktigare avkastningen (BHAR). Jag kommer även att testa huruvida det finns 

skillnader mellan de olika typerna av ankarinvesterare jag har identifierat; 

”cornerstones” och ”teckningsförbindelser”. 

Utöver t-testen tänker jag också använda mig av OLS-regressioner för att se huruvida 

ankarinvesterarvariablerna kan anses påverka avkastningen. Detta kan utföras på båda 

mina oberoende variabler, det vill säga initialavkastningen och den medellånga 

avkastningen (BHAR), med hjälp av de beroende- och kontrollvariabler som 

presenterades i det föregående kapitlet. I tabell 17 listas variablerna återigen i de former 

som de utgör i regressionsmodellerna. Testen utförs med hjälp av mjukvaran Gretl.  

7.1 Tvåsidigt t-test: Initialavkastning & BHAR 

T-testet är en enkel metod för att undersöka huruvida det finns signifikanta olikheter 

mellan två sampels medelvärden (Brooks, 2008). Detta är därmed det första steget för 

att granska ankarinvesterarnas inverkan på de variabler som är av intresse i denna 

avhandling. T-testens utformning beror på huruvida de två samplen antas ha lika eller 

olika varians. Varianserna i de två samplen, 𝑠1
2 och 𝑠2

2, testas först genom ett F-test, se 

nedan: 

𝐹 =  
𝑠1

2

𝑠2
2 (3) 

Ifall F-testet signifikant avviker från värdet 1 förkastas nollhypotesen om att de två 

samplen har lika varians, vilket innebär att vi använder det andra t-testet (se nedan, 

formel 5).  Om nollhypotesen håller används t-testet i formel 4. (Brooks, 2008) 

𝑡 =  
�̅�1 −  �̅�2

√𝑠2(
1

𝑛1
+  

1
𝑛2

)

 
(4) 
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𝑡 =  
�̅�1 −  �̅�2

√(
𝑠1

2

𝑛1
+  

𝑠2
2

𝑛2
)

 

(5) 

I dessa t-test står �̅�1 och �̅�2 för samplens medelvärden, 𝑠1
2 och 𝑠2

2 för samplens varianser 

(i formel 4 används den poolade variansen, 𝑠2), medan 𝑛1 och 𝑛2 i sin tur representerar 

sampelstorlekarna. (StatsDirect, 2016) 

T-testet är alltså utformat för att granska huruvida samplens medelvärden är signifikant 

lika eller olika. Jag kommer att använda mig av signifikansnivåer på 1%-, 5%- och 10%-

nivå, på basis av hypoteserna som presenteras i avsnitt 7.3. T-testets antaganden bör 

även granskas för att säkerställa att testets resultat är pålitliga. Dessa antaganden är att 

datat är kontinuerligt (eng. continuous) oberoende (eng. independent) och 

slumpmässigt (eng. random). Antagandet om varianserna diskuterades tidigare i detta 

avsnitt och åtgärdas genom val av modell för t-testet. Dessutom skall datat vara 

normalfördelat, vilket i det här fallet inte är troligt med tanke på testen i avsnitt 7.4.1. 

Antagandet om normalfördelning kan dock förbises ifall datasamplen är tillräckligt stora 

(n > 30), vilket uppfylls i den här undersökningen. (Brooks, 2008; NCSS, 2016) 

7.2 OLS-regressioner: Modellspecifikation 

I likhet med exempelvis McGuiness (2012) och andra studier med fokus på IPO-

prestation har jag konstruerat enkla regressionsmodeller för att granska relevanta 

faktorers inverkan på börsemissionernas avkastning.  

På basis av mitt ankarinvesterardata har jag konstruerat fyra separata modeller som alla 

testas mot de oberoende variabler som är av intresse i denna avhandling. Dessa modeller 

inkluderar två ”dummymodeller”; en modell med en dummy som inkluderar alla 

ankarinvesteringar och en modell med skilda dummyn för ”cornerstones” och 

”teckningsförbindelser”. Jag gör samma indelning för ”allokeringsmodellerna”; det vill 

säga en modell som inkluderar allokeringarna för alla ankarinvesteringar samt en modell 

som inkluderar allokeringarna skilt för ”cornerstones” och ”teckningsförbindelser”. 

Modellernas variabler och deskriptiv statistik för de samma presenterades redan i 

datakapitlet, men nedan följer en upprepande tabell där variablerna kort presenteras i 

den form som de antar i modellerna jag använder mig av. 
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  Namn Form Beskrivning 
O

b
er

o
e

n
d

e
 

v
a

ri
a

b
le

r 
InitAvk % Initialavkastningen 

BHAR3M % BHAR på 3-månaders sikt 

BHAR6M % BHAR på 6-månaders sikt 

A
n

k
a

ri
n

v
es

te
ra

re
 

Ankare 0/1 Ankarinvesterare - alla typer 

Cstone 0/1 Cornerstone investerare 

TForb 0/1 Teckningsförbindelser 

Allokering % Allokering för alla ankarinvesterare 

CAllok % Allokering för cornerstone investerare 

TFAllok % Allokering för teckningsförbindelser 

E
m

is
si

o
n

 Lock-up månader Lock-up för ankarinvesterare 

log(size) euro Logaritmen av emissionsstorleken 

log(age) år Logaritmen av företagsåldern vid IPO 

FixedP 0/1 Dummy för fast IPO-pris 

L
a

n
d

 o
ch

  
m

a
rk

n
a

d
 

SWE 0/1 Dummy för Sverige 

FIN 0/1 Dummy för Finland 

NOR 0/1 Dummy för Norge 

Main 0/1 Dummy för Main market 

FN 0/1 Dummy för First North 

OsloB 0/1 Dummy för Oslo Børs 

OsloA 0/1 Dummy för Oslo Axess 

S
ek

to
r 

Energi 0/1 Dummy för energibolag 

Finans 0/1 Dummy för finansbolag 

Healthcare 0/1 Dummy för hälsovårdsbolag 

Industri 0/1 Dummy för industribolag 

ConsS 0/1 Dummy för konsumenttjänstebolag 

ConsG 0/1 Dummy för konsumentvarubolag 

Material 0/1 Dummy för materialbolag 

Tech 0/1 Dummy för teknologibolag 

Tele 0/1 Dummy för telekombolag 

Övriga 
PE/VC 0/1 Dummy för historiskt PE/VC understöd 

TOPB 0/1 Dummy för topprankad investeringsbank 

Tabell 17 Undersökningens variabler 
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Basmodellen (modell 1) med en dummyvariabel för ankarinvesterare presenteras till 

näst. 

𝐼𝑛𝑖𝑡𝐴𝑣𝑘 =  𝛼 +  𝛽1 ∗ 𝐴𝑛𝑘𝑎𝑟𝑒𝑖 +  𝛽2 ∗  𝐿𝑜𝑐𝑘𝑢𝑝𝑖 +  𝛽3 ∗ log(𝑠𝑖𝑧𝑒)𝑖 +  𝛽4 ∗ log(𝑎𝑔𝑒)𝑖 +

                      𝛽5 ∗ 𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑𝑃𝑖 +  𝛽6−9 ∗  𝐿𝑎𝑛𝑑𝑖 +  𝛽10−13 ∗ 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑖 +  𝛽14−22 ∗ 𝑆𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑖 +

                      𝛽23 ∗ 𝑃𝐸/𝑉𝐶𝑖 ∗  𝛽24 ∗  𝑇𝑂𝑃𝐵𝑖 +  𝜀𝑖  

(6) 

Samma modell körs även för BHAR på 3- och 6-månaders sikt. Dessutom testas som sagt 

tre andra modeller där variabeln ”Ankare” byts ut mot andra variabler för 

ankarinvesteringar. Jag väljer att inte presentera de övriga modellerna i modellform. 

Den andra modellen (modell 2) innehåller separata dummys för ”cornerstones” och 

”teckningsförbindelser”. Den tredje modellen (modell 3) ersätter dummyvariabeln från 

modell 1 med en allokeringsvariabel, där ankarinvesterarnas emissionsallokering 

uttrycks i procentuell form. Modell 4 gör liknande uppdelning som modell 2, men 

fortsättningsvis i allokeringsform. 

7.3 Undersökningens hypoteser 

Till näst presenteras hypoteserna som ligger till grund för undersökningsfrågorna i 

denna avhandling. Dessa är uppdelade enligt testen som utförs: T-test och regressioner. 

I stil med tidigare litteratur inom området (McGuiness, 2012 & 2014) är hypoteserna inte 

ensidiga, på grund av relativt bristfällig förståelse kring ankarinvesterarnas inverkan på 

börslistningarna.  

Hypoteserna nedan presenteras i sin grundform, det vill säga med fokus på skillnaderna 

mellan emissioner med ”ankarinvesterare” (inkluderar både cornerstone investerare och 

teckningsförbindelser) och emissioner utan dessa. Därutöver kommer jag även att utföra 

ytterligare test för att se om det finns skillnader mellan emissioner som inkluderar 

”cornerstones” och ”teckningsförbindelser”, men hypoteserna gällande dessa 

presenteras inte i detta avsnitt. Dessa tilläggshypoteser är desamma som de nedan, med 

ordet ”ankarinvesterare” utbytt. 

7.3.1 T-test 

Initialavkastning för ankarinvesterare 

H0 = Den initiala avkastningen skiljer sig inte mellan grupper som inkluderar 

ankarinvesterare och grupper som inte inkluderar ankarinvesterare.  
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H1 = Den initiala avkastningen skiljer sig mellan grupper som inkluderar 

ankarinvesterare och grupper som inte inkluderar ankarinvesterare.  

BHAR (3 och 6 månader) för ankarinvesterare 

H0 = Den onormala avkastningen (BHAR) skiljer sig inte mellan grupper som inkluderar 

ankarinvesterare och grupper som inte inkluderar ankarinvesterare.  

H1 = Den onormala avkastningen (BHAR) skiljer sig mellan grupper som inkluderar 

ankarinvesterare och grupper som inte inkluderar ankarinvesterare. 

7.3.2 OLS-regressioner 

Förekomsten av ankarinvesterare: Initialavkastning och BHAR 

H0 = Avkastningen påverkas inte av förekomsten av ankarinvesterare 

H1 = Avkastningen påverkas av förekomsten av ankarinvesterare 

Ankarinvesterarnas allokeringsstorlek: Initialavkastning och BHAR 

H0 = Avkastningen påverkas inte av ankarinvesterarnas emissionsallokering 

H1 = Avkastningen påverkas av ankarinvesterarnas emissionsallokering 

7.4 Diagnostik: Data & modell 

Som sig bör vid empiriska undersökningar bör datat och metodens granskas för att 

validera de underliggande antagandenas robusthet. Vid behov bör datat därefter 

korrigeras för att resultaten skall kunna anses vara tillförlitliga. Därför diskuteras och 

testas metodernas antaganden kort i detta avsnitt. 

7.4.1 T-testens normalfördelningar & varianstest 

Ett av t-testens antaganden är att datat som studeras är normalfördelat. Detta antagande 

kan dock frångås ifall antalet observationer är tillräckligt – en generell tumregel är över 

30 observationer, vilket i mitt fall uppfylls. (Brooks, 2008) 

Tabellen nedan presenterar resultaten från de oberoende variablernas normalitetstest 

(Chi2-test). Nollhypotesen anger att datat följer en normalfördelning, vilket kan 

förkastas för alla oberoende variabler, både på full sampelnivå och för delgrupperna, på 

signifikansnivån 1%. Detta faktum kvarstår även vid exkludering av extremvärden. Jag 
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utgår dock ändå från att testen är tillförlitliga, på basis av Brooks (2008). Subsamplet 

”Övriga” är helt enkelt de emissioner som inte inkluderar någon typ av ankarinvesterare. 

Normalitetstest 
Initialavkastning BHAR3M BHAR6M 

Chi-sq p-värde Chi-sq p-värde Chi-sq p-värde 

Sampel (n = 268) 55.66 0.00*** 801.90 0.00*** 548.80 0.00*** 

Ankarinvesterare 30.56 0.00*** 340.13 0.00*** 320.05 0.00*** 

Cornerstones 14.08 0.00*** 298.82 0.00*** 245.91 0.00*** 

Teckningsförbindelser 21.88 0.00*** 119.87 0.00*** 90.87 0.00*** 

Övriga 20.09 0.00*** 582.78 0.00*** 369.15 0.00*** 

Tabell 18 Normalitetstest för t-testen 

Vidare utför jag F-test för att granska skillnaderna i varians mellan subsamplen. Detta 

för att kunna bestämma vilken variant av t-testen (formel 4 eller 5) som skall användas. 

Denna metod beskrevs kort i ovanstående avsnitt, 7.1. Nollhypotesen för testen är att 

subsamplen har lika varians, mothypotesen är att de har lika varians. Resultaten från 

varianstesten beskrivs nedan i tabellform med orden ”lika” eller ”olika” som tecken på 

vilket t-test som ska användas i de enskilda fallen. Testen utförs på signifikansnivån 5%. 

(Brooks, 2008; StatsDirect, 2016) 

Varianstest Initialavkastning BHAR3M BHAR6M 

Ankare - övriga Olika Lika Lika 

Cstone - övriga Lika Lika Lika 

Tförb - övriga Olika Olika Olika 

Cstone - Tförb Olika Olika Olika 

Tabell 19 Varianstest för val av t-test 

7.4.2 OLS-antaganden 

Regressionsmodellen har ett antal antaganden gällande regressionernas 

residualer/feltermer som bör kontrolleras innan undersökningen utförs. Testen och 

antagandena i detta avsnitt baseras på Brooks (2008). De antaganden som är relevanta 

i denna undersökning är residualernas normalfördelning, homoskedasticitet (konstant 

varians, annars heteroskedasticitet), samt ingen korrelation mellan de beroende 

variablerna (ingen multikollinearitet). Eftersom datat i denna undersökning inte är i 

tidsserieform, behöver vi inte kontrollera antagandet om autokorrelation. Om dessa 

antaganden inte uppfylls kan det leda till att felaktiga konklusioner dras från resultaten.  

Antagandet om normalitet i residualerna undersöks genom ett Jarque-Bera test, vilket 

är allmänt använt för denna typ av kontroll. I J-B testet anger nollhypotesen att 
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residualerna är normalfördelade, medan mothypotesen anger att så inte är fallet. Enligt 

Brooks (2008) kan OLS-regressionerna fortsättningsvis köras om sampelstorleken är 

tillräckligt stor (n>30), även om icke-normalitet påträffas. Eftersom mitt datasampel 

uppfyller detta kriterium kommer saken inte att åtgärdas ifall icke-normalitet påträffas. 

För kontroll av homo-/heteroskedasticitet används Breusch-Pagan testet, vilket erbjuds 

i Gretl-mjukvaran. Nollhypotesen antyder att residualerna har konstant varians (homo), 

medan mothypotesen anger att residualerna har icke-konstant varians (hetero). Om 

heteroskedasticitet påfinns i residualerna korrigeras det med hjälp av Gretls ”robust 

standard errors”. 

För att testa antagandet om ingen multikollinearitet (korrelation mellan beroende 

variabler) används oftast en korrelationsmatris med vissa förutbestämda värden som 

avgränsningar. Detta eftersom perfekt positiv korrelation har värdet 1 och perfekt 

negativ korrelation har värdet -1. Pallant (2010) anger 0.7 och -0.7 som funktionella 

avgränsningar för korrelationen mellan två beroende variabler, och nämner dessutom 

att VIF (variance inflation factor) kan fungera som en ytterligare assistans. VIF > 10 

anges som en antydan om multikollinearitet. 

Korrelationerna återfinns i tabellform i bilaga 2. I matrisen hittas ett fåtal tecken på att 

multikollinearitet kan orsaka problem i undersökningen. Se exempelvis korrelationen 

mellan dummyvariablerna för Norge och de norska börserna. Användandet av bägge 

dessa variabler är i princip överflödigt, eftersom de mäter samma sak. Gretl-programmet 

korrigerar liknande problem automatiskt vid körning av regressionsmodeller genom att 

utesluta variabler som orsakar kollinearitetsproblem.  Efter uteslutandet av vissa 

variabler körs det ovan nämnda VIF-testet för att vidare granska multikollineariteten.  
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8 RESULTAT 

I det här kapitlet uppvisas resultaten från de undersökningsmetoder och modeller som 

presenterades i föregående kapitel.  

8.1 Skillnad mellan börslistningar med och utan ankarinvesterare 

Som tidigare nämnts tar den första delen i denna undersökning formen av ett t-test, där 

subsampel ställs mot varandra för att granska huruvida det finns skillnader i 

initialavkastning och medellång avkastning mellan emissioner med och utan 

ankarinvesterare. Dessutom undersöks även huruvida det finns skillnader i avkastning 

mellan användandet av ”cornerstones” och ”teckningsförbindelser” i börslistningar. T-

testen som används bestämdes i avsnitt 7.4.1 genom F-test för varianserna. 

Resultaten för t-test 1-4 presenteras i nedanstående tabell. Tabellen uppvisar 

skillnaderna i form av t-test mellan följande kombinationer: 1) Ankarinvesterare-övriga, 

2) Cornerstone-övriga, 3) Teckningsförbindelser-övriga och 4) Cornerstone-

teckningsförbindelser. Testen utförs på alla avkastningsformer som är av intresse. 

 Test 1 Initialavkastning BHAR3M BHAR6M Observationer 

Ankarinvesterare 8.68 % 6.14 % 3.59 % 140 

Övriga 1.77 % 2.75 % 0.51 % 128 

t-värde 2.50 0.64 0.57   

p-värde 0.01** 0.52 0.29   
          

 Test 2 Initialavkastning BHAR3M BHAR6M Observationer 

Cornerstone 12.85 % 7.07 % 4.91 % 63 

Övriga 1.77 % 2.75 % 0.51 % 128 

t-värde 3.77 0.73 0.71   

p-värde 0.00*** 0.47 0.48   
          

 Test 3 Initialavkastning BHAR3M BHAR6M Observationer 

Teckningsförb. 5.27 % 5.39 % 2.51 % 77 

Övriga 1.77 % 2.75 % 0.51 % 128 

t-värde 0.92 0.38 0.28   

p-värde 0.36 0.71 0.78   
          

 Test 4 Initialavkastning BHAR3M BHAR6M Observationer 

Cornerstone 12.85 % 7.07 % 4.91 % 63 

Teckningsförb. 5.27 % 5.39 % 2.51 % 77 

t-värde 1.77 0.22 0.31   

p-värde 0.08* 0.82 0.76   

Tabell 20 Resultat från t-test 1-4 
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I tabellen ovan presenteras emissionstyperna som undersöks i vardera test, samt deras 

genomsnittliga initialavkastning och BHAR på 3-och 6-månaders sikt. T-värdena anger 

t-testens resultat och p-värdena anger huruvida t-värdet är signifikant olika noll. 

Signifikansnivåerna som används är 1% (***), 5% (**) och 10% (*). I kapitel 6 

presenterades dessa avkastningsmåtts genomsnitt för hela datasamplet: 5.4% 

initialavkastning, samt 4.5% respektive 2.1% för BHAR3M och BHAR6M. 

I det första testet ställs emissioner som inkluderar ankarinvesterare (både cornerstones 

och teckningsförbindelser) mot emissioner som inte inkluderar någon slags 

ankarinvesterare. Emissionerna med ankarinvesterare har en genomsnittlig 

initialavkastning på hela 8.7%, medan de övriga endast har en initialavkastning på 1.8%. 

Skillnaden mellan dessa är signifikant på signifikansnivån 5% och inte alls långt från 1% 

(p-värde 0.0131). Gällande BHAR ser vi genomsnittliga nivåer på 6.1% och 3.6% på 3- 

och 6-månaders sikt för emissioner med ankarinvesterare, medan de övriga 

emissionerna har betydligt lägre BHARs: 2.8% samt 0.5%. Dessa skillnader är dock inte 

signifikanta; inte ens på signifikansnivån 10%. 

I test 2 undersöks skillnaden mellan ”cornerstone”-emissioner och emissioner helt utan 

ankarinvesterare. Cornerstone-emissionerna ser en väldigt hög genomsnittlig 

initialavkastning: 12.9%. Denna underprissättning är signifikant olika från de övriga 

emissionerna på signifikansnivån 1%. Sett till BHAR har cornerstones genomsnittliga 

medellånga avkastningar på 7.1% och 4.9%, men skillnaden mellan dessa och de övriga 

emissionernas medeltal är inte signifikant olika noll. 

Det tredje testet jämför emissioner med teckningsförbindelser mot emissioner utan 

ankarinvesterare. Emissionerna med teckningsförbindelser har en genomsnittlig 

initialavkastning på 5.3%, men dessa emissioners initialavkastning skiljer sig inte 

signifikant från emissionerna utan ankarinvesterare. Samma icke-signifikans märks 

även på BHAR-nivå, där emissionerna med teckningsförbindelser har åtnjutit 5.3% och 

2.5% avkastning på 3 och 6 månaders sikt.  

Slutligen jämförs emissioner med cornerstones med emissioner med 

teckningsförbindelser i test nummer fyra. Här ser vi en signifikant skillnad mellan de två 

grupperna på initialavkastningsnivå (signifikansnivån 10%), men inte på BHAR-nivå.  
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8.2 Ankarinvesterarnas inverkan på börslistningar 

Vidare undersöks diverse förklarande variablers inverkan på de oberoende variablerna 

initialavkastning och BHAR. Här är variablerna som representerar ankarinvesterare av 

yttersta vikt, medan de övriga förklarande variablerna ger en mer heltäckande bild till 

undersökningen.  

Normalitets- och heteroskedasticitetstesten som nämndes i föregående kapitel har körts 

för alla regressionsmodeller och påvisar att antagandena om normalitet och 

homoskedasticitet inte håller. Normalitetsantagandet borde inte skapa några större 

problem i och med att observationerna är tillräckligt många (se Brooks, 2008), men 

heteroskedasticiteten kan påverka resultaten. I likhet med tidigare forskning har alla 

regressioner i denna undersökning därför korrigerats med robusta standardfel (HC1), 

vilket borde åtgärda problemet. Multikollineariteten som också diskuteras i föregående 

kapitel korrigeras genom att utesluta förklarande variabler som orsakar problem 

(dummyvariablerna för länder – dessa mäts i princip redan genom dummyvariablerna 

för marknaderna). VIF-test visar därefter inga tecken på fortsatt multikollinearitet. 

Resultaten presenteras till näst i tabellformat. Initialavkastningen är den första 

oberoende variabeln som undersöks, med BHAR på 3 och 6 månader som följd. Alla fyra 

modeller presenteras samtidigt i tabellerna för vardera oberoende variabel. Resultaten 

presenteras i decimalform och på signifikansnivåerna 1% (***), 5% (**) och 10% (*). 

8.2.1 Resultat för initialavkastningarna 

Initial- 
avkastning 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 
β p-värde β p-värde β p-värde β p-värde 

α -0.22 0.38 -0.19 0.46 -0.18 0.46 -0.12 0.61 
Ankare 0.10 0.01*** - - - - - - 
Cstone - - 0.12 0.00*** - - - - 
T.forb. - - 0.08 0.25 - - - - 
Allokering - - - - 0.26 0.00*** - - 
C-Allok - - - - - - 0.32 0.00*** 
TF-Allok - - - - - - 0.21 0.02** 
Lock-up 0.00 0.44 0.00 0.66 -0.01 0.25 0.00 0.44 
log(size) 0.02 0.56 0.01 0.65 0.01 0.68 0.01 0.84 
log(age) -0.03 0.45 -0.03 0.45 -0.03 0.41 -0.03 0.42 
FixedP 0.03 0.39 0.03 0.39 0.01 0.61 0.01 0.63 
Main 0.14 0.02** 0.13 0.04** 0.13 0.03** 0.11 0.06* 
FN 0.08 0.12 0.07 0.14 0.06 0.26 0.06 0.28 
OsloB 0.12 0.05* 0.12 0.06* 0.12 0.07* 0.12 0.07* 
OsloA - - - - - - - - 
Energi 0.06 0.67 0.04 0.69 0.04 0.66 0.04 0.70 
Finans 0.06 0.51 0.06 0.54 0.08 0.36 0.07 0.43 
Healthcare 0.06 0.53 0.06 0.55 0.06 0.48 0.06 0.52 
Industri 0.03 0.71 0.03 0.74 0.05 0.54 0.04 0.62 
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ConsS 0.07 0.52 0.06 0.55 0.09 0.32 0.08 0.39 
ConsG 0.06 0.56 0.06 0.58 0.07 0.48 0.06 0.54 
Material 0.00 0.99 0.00 0.97 0.02 0.85 0.01 0.90 
Tech 0.02 0.80 0.02 0.82 0.02 0.83 0.01 0.92 
Telekom - - - - - - - - 
PEVC -0.04 0.19 -0.04 0.19 -0.03 0.31 -0.04 0.27 
TOPB -0.07 0.10* -0.07 0.11 -0.08 0.07* -0.07 0.12 
R2 0.07 0.07 0.10 0.10 

Tabell 21 Regressionsresultat: Initialavkastning 

När initialavkastningen granskas som den oberoende variabeln ser vi i tabell 21 

signifikanta resultat för ankarinvesterarna i alla modeller. I modell 1 är 

ankarinvesterarnas inverkan positiv och på signifikansnivån 1%, vilket är ett tydligt 

tecken på att ankarinvesterarna deltar i mer underprissatta börslistningar. I den första 

modellen ses även signifikanta resultat för ett par av marknadsdummyna. Närvaron av 

bulge bracket banker har en svagt (10%) negativ inverkan på initialavkastningen. 

I den andra modellen är det endast cornerstone investerare som har signifikanta resultat, 

detta återigen på signifikansnivån 1%. I den här modellen verkar 

teckningsförbindelserna inte kunna förklara initialavkastningen. Marknadsdummyna är 

återigen signifikanta, medan investeringsbanksdummyn inte längre har någon 

signifikant inverkan.  

I den tredje modellen mäts ankarinvesterarnas roll genom allokering, och här ser vi ännu 

en gång starkt signifikanta och positiva resultat. Samma tendens syns på marknadsnivå 

och för investeringsbanksdummyn, där vi återigen ser en signifikant negativ inverkan 

när bulge bracket banker är involverade i börslistningarna.  

När vi i modell 4 delar upp allokeringarna enligt investerartyp, är både cornerstone-

allokeringarna och allokeringarna från teckningsförbindelserna signifikanta och 

positiva. I denna modell tappar återigen investeringsbanksdummyn signifikans. 

Intressant i denna modell är att även teckningsförbindelserna är signifikanta, till skillnad 

från modell 2 där teckningsförbindelserna mättes genom en dummyvariabel. 

De två första modellerna har en förklaringsgrad (R2) på cirka 7% medan modellerna som 

inkluderar allokeringsvariabler har en något högre förklaringsgrad på närmare 10%. 

Detta är naturligtvis relativt lågt för att vara statistiska modeller, men 

förklaringsgraderna är ändå i linje med exempelvis McGuiness (2012 och 2014).  
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8.2.2 Resultat för medellånga avkastningar 

Resultaten för regressionerna gentemot BHAR på 3 och 6 månaders sikt presenteras i 

tabellerna nedan. Ingen av modellerna i fråga hittar signifikanta resultat för 

ankarinvesterarnas inverkan på den långsiktigare avkastningen, varken på 3 eller 6 

månaders sikt.  

BHAR3M 
Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

β p-värde β p-värde β p-värde β p-värde 

α 0.37 0.45 0.46 0.40 0.39 0.42 0.47 0.39 

Ankare 0.03 0.72 - - - - - - 

Cstone - - 0.06 0.46 - - - - 

T.forb. - - -0.03 0.79 - - - - 

Allokering - - - - 0.08 0.57 - - 

C-Allok - - - - - - 0.16 0.34 

TF-Allok - - - - - - 0.01 0.96 

Lock-up 0.00 0.87 0.00 0.65 0.00 0.95 0.00 0.81 

log(size) -0.05 0.35 -0.06 0.33 -0.05 0.33 -0.06 0.31 

log(age) -0.04 0.34 -0.04 0.34 -0.04 0.31 -0.04 0.31 

FixedP -0.07 0.25 -0.07 0.25 -0.08 0.24 -0.08 0.24 

Main 0.26 0.01** 0.23 0.02** 0.25 0.02** 0.23 0.02** 

FN 0.28 0.01*** 0.27 0.01** 0.27 0.01** 0.27 0.01** 

OsloB 0.27 0.01** 0.27 0.01** 0.27 0.01** 0.27 0.01** 

OsloA - - - - - - - - 

Energi 0.03 0.92 0.02 0.94 0.03 0.92 0.02 0.94 

Finans -0.19 0.34 -0.20 0.32 -0.19 0.35 -0.20 0.32 

Healthcare -0.19 0.34 -0.20 0.32 -0.19 0.33 -0.20 0.32 

Industri -0.08 0.71 -0.09 0.68 -0.07 0.72 -0.09 0.67 

ConsS 0.14 0.61 0.13 0.64 0.15 0.59 0.13 0.63 

ConsG -0.17 0.40 -0.18 0.38 -0.17 0.39 -0.18 0.37 

Material -0.43 0.06* -0.44 0.06* -0.42 0.06* -0.43 0.06* 

Tech -0.16 0.46 -0.17 0.44 -0.17 0.44 -0.18 0.41 

Telekom - - - - - - - - 

PEVC -0.03 0.67 -0.03 0.65 -0.03 0.69 -0.03 0.63 

TOPB -0.02 0.73 -0.01 0.83 -0.02 0.71 -0.01 0.89 

R2 0.08 0.08 0.08 0.08 

Tabell 22 Regressionsresultat: BHAR 3M 

I undersökningarna gällande BHAR 3M verkar variablerna för marknaderna Main, FN 

och OsloB alla vara starkt signifikanta och positiva – genomgående för alla de fem 

modellerna. Vidare verkar dummyn för materialsektorn också ha en signifikant negativ 

inverkan på BHAR för 3 månader. Här ser vi inte längre heller någon signifikant inverkan 

av bulge bracket bankerna, vilket vi såg spår av i modellerna för initialavkastningen.  

Modellerna har genomgående en förklaringsgrad på cirka 8%, i linje med McGuiness 

(2012 och 2014). 
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BHAR6M 
Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

β p-värde β p-värde β p-värde β p-värde 

α 0.45 0.39 0.55 0.35 0.46 0.38 0.55 0.34 

Ankare 0.04 0.55 - - - - - - 

Cstone - - 0.08 0.33 - - - - 

T.forb. - - -0.02 0.87 - - - - 

Allokering - - - - 0.09 0.53 - - 

C-Allok - - - - - - 0.18 0.28 

TF-Allok - - - - - - 0.00 0.98 

Lock-up 0.00 0.90 0.00 0.80 0.00 0.92 0.00 0.90 

log(size) -0.05 0.34 -0.06 0.31 -0.05 0.33 -0.06 0.30 

log(age) -0.06 0.21 -0.06 0.22 -0.06 0.21 -0.06 0.21 

FixedP -0.08 0.25 -0.08 0.25 -0.08 0.24 -0.08 0.24 

Main 0.17 0.21 0.14 0.28 0.17 0.20 0.15 0.26 

FN 0.21 0.14 0.19 0.16 0.20 0.15 0.20 0.16 

OsloB 0.22 0.12 0.21 0.13 0.22 0.13 0.22 0.13 

OsloA - - - - - - - - 

Energi -0.01 0.96 -0.02 0.94 -0.01 0.96 -0.02 0.94 

Finans -0.17 0.45 -0.18 0.41 -0.16 0.45 -0.18 0.41 

Healthcare -0.18 0.40 -0.19 0.33 -0.18 0.40 -0.19 0.38 

Industri -0.07 0.76 -0.08 0.72 -0.06 0.78 -0.08 0.72 

ConsS 0.16 0.60 0.14 0.63 0.17 0.56 0.15 0.61 

ConsG -0.21 0.34 -0.22 0.32 -0.21 0.34 -0.22 0.31 

Material -0.43 0.10* -0.44 0.10* -0.42 0.11 -0.44 0.10* 

Tech -0.19 0.42 -0.20 0.40 -0.19 0.41 -0.21 0.38 

Telekom - - - - - - - - 

PEVC -0.02 0.82 -0.02 0.79 -0.01 0.85 -0.02 0.77 

TOPB -0.06 0.30 -0.05 0.38 -0.06 0.30 -0.05 0.46 

R2 0.07 0.08 0.08 0.08 

Tabell 23 Regressionsresultat: BHAR 6M 

Resultaten för BHAR 6M är ännu svagare än 3M, i och med att endast en variabel verkar 

ha en signifikant inverkan. Detta är återigen sektordummyn för materialbolag, som är 

svagt signifikant på nivån 10%. Inte ens marknadsdummyna verkar ha någon signifikant 

förklarande inverkan på den långsiktiga avkastningen längre när vi granskar denna 

tidsperiod. 

För både BHAR3M och BHAR6M bör även förtecknen för ankarinvesterarvariablerna 

kommenteras trots att inga signifikanta resultat hittas, eftersom de är genomgående 

positiva för cornerstones, medan teckningsförbindelserna uppvisar negativa eller svagt 

positiva resultat. På dessa tidshorisonter verkar alltså i alla fall emissionerna med 

cornerstone investerare fortfarande generera positiv avkastning i förhållande till 

sektorindexen. Vi skall dock fortsättningsvis vara försiktiga med tolkningen av dessa 

resultat eftersom de inte är statistiskt signifikanta. Förklaringsgraden för alla modeller 

är därutöver väldigt låg – under 10% – men detta är något som vi som sagt även återfann 

i McGuiness (2012 och 2014) studier. 
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9 RESULTATDISKUSSION 

I det här kapitlet diskuterar jag resultatens eventuella implikationer med stöd av tidigare 

forskning. Resultaten för initialavkastning diskuteras inledningsvis i avsnitt 9.1, medan 

resultaten för medellång avkastning och vissa tilläggstest diskuteras i avsnitt 9.2. 

Därefter diskuterar jag viss kritik mot resultaten och undersökningarna samt ger förslag 

på fortsatt forskning. 

9.1 Resultat gällande initialavkastning 

Resultaten från t-testen med avseende till initialavkastning (se avsnitt 8.1) indikerade 

alltså att det fanns signifikanta skillnader i initialavkastning mellan de olika grupperna 

som testades. Vi fann resultat som tyder på att emissioner som har inkluderat 

ankarinvesterare har åtnjutit signifikant högre initialavkastning under tidsperioden som 

undersöks – 8.68% närmare bestämt, gentemot 1.77% för emissioner utan 

ankarinvesterare. Initialavkastningen för cornerstone investerare var dessutom ännu 

högre; 12.85%. Cornerstone investerarna uppvisade även högre initialavkastning än 

emissionerna med teckningsförbindelser, på svag signifikansnivå. I likhet med 

McGuiness (2012) hittar vi alltså en positiv ankarinvesterareffekt för initialavkastning i 

Sverige, Finland och Norge på basis av t-testen, med störst inverkan av investerarna som 

uttryckligen presenteras som cornerstone investerare i prospekten. Det enda testet som 

inte gav signifikanta resultat var test 3, skillnaden mellan teckningsförbindelser och 

övriga emissioner. Resultaten från t-testen är förhållandevis jämförbara med McGuiness 

(2012), där signifikanta skillnader påträffades mellan ankarinvesterare och övriga, även 

om underprissättningen är betydligt lägre för alla grupper i denna studie. 

Vidare hittades även signifikanta resultat gällande ankarinvesterarnas inverkan på 

initialavkastningen i de modeller som användes i OLS-regressionerna i avsnitt 8.2.1. Alla 

fyra modeller uppvisar signifikant positiva resultat, med ett delvist undantag i modell 2, 

där dummyn för teckningsförbindelser inte inverkar signifikant på initialavkastningen. 

När väl teckningsförbindelserna mäts genom allokeringar i modell 4 är resultaten dock 

signifikanta på 5%-nivå. Cornerstone investeringarna är starkt positivt signifikanta i 

både modell 2 och 4 (signifikansnivå 1%), vilket också ankarinvesterarvariablerna är i 

modell 1 och 3 (inkluderar både cornerstones och teckningsförbindelser). På basis av 

detta är det alltså främst cornerstone investeringarna som påverkar initialavkastningen 

positivt, och särskilt när detta mäts genom allokeringsstorleken.  
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För att tolka dessa resultat vänder jag mig först och främst till McGuiness (2012 & 2014), 

utöver den uttömmande teoretiska bakgrund som presenterades i kapitel 4 och 5. 

McGuiness (2012) ursprungliga hypoteser var tudelade. Först och främst formulerade 

han ”certifieringseffekten” via sina hypoteser, det vill säga att ankarinvesterarna skulle 

minska på informationsasymmetrier, något som tidigare uppvisats höra samman med 

exempelvis PE/VC-bolag (se exempelvis Megginson & Weiss, 1991). Genom att certifiera 

emittentens kvalitet borde man alltså kunna kräva ett högre emissionspris och därmed 

mindre underprissättning/initialavkastning – på en rationell marknad. Detta verkar 

dock inte vara fallet, varken för McGuiness på Hong Kong marknaden, eller för denna 

undersökning på den nordiska börserna, eftersom initialavkastningen är signifikant 

positiv för ankarinvesterare i alla regressioner och signifikant högre för emissioner som 

inkluderar ankarinvesterare i t-testen. Ankarinvesterarna verkar alltså inte ha någon 

desto vidare certifieringsförmåga, vilket skulle leda till högre emissionspris, utan verkar 

snarare bidra till högre underprissättning. 

McGuiness andra hypotes berör istället ett antal sammanlänkade teorier som 

presenterades i detalj i kapitel 4. McGuiness resonerar att ankarinvesterarna kan anses 

vara ”informerade investerare” och därmed signalera positiva möjligheter (en positiv 

”hype”) för mer oinformerade investerare genom investeringsåtagandena som 

presenteras i prospekten – Lee (2012) nämner också att mindre informerade investerare 

kan utnyttja det faktum att ankarinvesterare eller andra institutionella investerare har 

ägnat stora resurser till att analysera emittenten och därför är värda att ta rygg på (ett 

free-rider fenomen). I enlighet med Khurshed et al. (2014) råder det alltså ofta en 

sekventiell inlärning vid transparenta bud under IPOs, när institutionella investerare ger 

sina bud tidigt i processen (exempelvis när ankarinvesterare åtar sig att köpa aktier, 

vilket presenteras redan i prospektet). På basis av den informationen kan mindre retail 

investerare ta sina egna investeringsbeslut. Detta är i linje med kaskadteorin som 

beskrevs tidigare i denna avhandling – investeringsbeslut bygger på varandra. 

Resultaten är också i linje med Rocks (1986) teorier om ”vinnarens förbannelse” där de 

informerade investerarna är duktiga på att få stora allokeringar i attraktiva emissioner 

medan oinformerade investerare blir utan. Vinnarens förbannelse hör också samman 

med ”crowding out”-effekten, det vill säga att ankarinvesterarna får stora allokeringar i 

emissionerna, medan mindre investerare tvingas delta i emissionen först på 

sekundärmarknaden, vilket driver upp initialavkastningen under första dagen. Detta har 

påpekats i otaliga studier – se t.ex. Stoughton  & Zechner (1998), Aggarwal et a. (2002) 

med flera.  
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Det är dessa signalerings- och allokeringsteorier som McGuiness (2012) använder för att 

tolka de signifikant positiva initialavkastningarna i sin studie. Han hänvisar även till det 

faktum att vissa av allokeringarna till ankarinvesterare i Hong Kong har varit mer än 

25% av den totala emissionsvolymen. Som min deskriptiva statistik i kapitel 6 visar har 

allokeringarna för ankarinvesterare på de nordiska marknaderna i medeltal rört sig 

närmare 50%. Om denna ransonerings- eller ”crowding out”-effekt kunde förklara 

initialavkastningen på Hong Kong marknaden är det därför också väldigt troligt att det 

samma kan sägas för den nordiska marknaden. Denna hypotes testas genom OLS-

regressionerna i modell 3 och 4, där ankarinvesterarvariablerna tar formen av 

allokeringar. Resultaten pekar mot det faktum att allokeringsstorleken är en stor 

bidragande orsak till storleken på initialavkastningen, i och med att allokeringen är 

starkt positivt signifikant, både för ankarinvesterare som helhet och för de enskilda 

delgrupperna.  

Slutligen nämner McGuiness (2012) även att ankarinvesterare kan tänkas vilja ha stora 

allokeringar i initialemissioner just därför att de har identifierat en attraktiv avkastning 

på kort sikt (återigen i linje med vinnarens förbannelse) – vilket späds på av 

oinformerade investerare som följer i ankarinvesterarnas fotspår. Detta nämns också av 

Rocholl (2009), genom att ankarinvesterare deltar i lågt efterfrågade listningar ifall de 

utlovas stora allokeringar i attraktiva listningar senare. På Hong Kong marknaden är den 

kortsiktiga avkastningen dock inte en särskilt relevant förklaring för ankarinvesterarnas 

allokeringsåtaganden på grund av de lock-up perioder som ankarinvesterarna också åtar 

sig. McGuiness utförde vidare test (2SLS regressioner) för att testa detta men fick tyvärr 

inte några konklusiva svar. På den nordiska marknaden däremot, speciellt med tanke på 

cornerstone investerarna som i regel inte har använt sig av lock-ups, kan den kortsiktiga 

avkastningen tänkas vara en resonabel förklaring till att de deltar i emissionerna. Det 

som talar emot detta är dock det faktum att ankarinvesterare numera har blivit så vanligt 

förekommande i nordiska emissioner, speciellt cornerstone investerare (se deskriptiv 

data i kapitel 6). Om ankarinvesterare uttryckligen vill identifiera attraktiva, kortsiktiga 

investeringar skulle de troligtvis vara mer selektiva i sitt urval av initialemissioner. 

Cornerstone investerarnas varaktighet som investerare kunde säkerligen testas, men det 

faller utanför omfattningen av den här avhandlingen. Den kortsiktiga vinsten är i teorin 

heller inte någon vidare förklaring till förekomsten av teckningsförbindelser, eftersom 

de i likhet med observationerna i McGuiness studie också ofta använder sig av lock-up 

perioder (91% av alla lock-up perioder i mitt sampel kommer från emissioner på First 

North, var teckningsförbindelser främst används).  
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Slutligen vill jag uttryckligen kommentera resultaten kring just teckningsförbindelserna, 

vilka behandlas specifikt i t-test 3 och 4 och regressionsmodellerna 2 och 4. För det första 

uppvisar även teckningsförbindelserna högre initialavkastningar än de ”övriga” 

emissionerna – 5.27% mot 1.77%, men inte på en signifikant nivå. Det verkar alltså som 

att vi ser ett liknande mönster som med cornerstones (hög initialavkastning), men 

betydligt svagare och icke-signifikant, vilket betyder att vi inte kan dra några direkta 

slutsatser på basis av t-test 3. För det andra påvisas skillnaden mellan cornerstones och 

teckningsförbindelser ytterligare i t-test 4, där en svagt signifikant skillnad påträffas. Det 

verkar alltså som att emissioner som involverar cornerstones avkastar signifikant mer 

under den första handelsdagen än de emissioner som endast inkluderar 

teckningsförbindelser. När förhållandet gentemot initialavkastningen mäts i 

regressionsform uppvisar dummy-måttet på teckningsförbindelser positiva, men icke-

signifikanta resultat (modell 2). I modell 4 däremot, där teckningsförbindelserna mäts 

genom allokeringsstorlek, hittas som sagt positivt signifikanta resultat på nivån 5%.  

Dessa skillnader i resultat mellan cornerstones och teckningsförbindelser leder till två 

potentiella slutsatser. För det första verkar det som att själva förekomsten (mätt genom 

en dummyvariabel) av en cornerstone investerare påverkar initialavkastningen 

signifikant positivt, medan förekomsten av teckningsförbindelser inte nödvändigtvis gör 

det. Detta beror troligtvis på kredibilitetsfaktorn som har påvisats i många studier – det 

vill säga att de större, mer välkända institutionella investerarna (cornerstones i det här 

fallet) skapar mer ”hype” kring börslistningarna än åtagandena i form av 

teckningsförbindelser av mindre välkända investerare – se exempelvis Khurshed et al. 

(2014) eller Katti & Phani (2016). Detta stöds även av det faktum att kontrollvariablerna 

för Main Market och Oslo Børs är signifikant positiva i regressionerna, till skillnad från 

First North där teckningsförbindelserna är vanligt förekommande.  

För det andra verkar emissionsallokeringen verkligen ha en betydande förklarande roll 

för initialavkastningen, eftersom även teckningsförbindelsernas allokering är starkt 

signifikant och positiv, trots att själva förekomsten av samma investerare som sagt inte 

signifikant påverkar initialavkastningen. Detta tyder på att McGuiness (2012) slutsatser 

gällande emissionsallokering för ankarinvesterare är den mest bidragande orsaken till 

positiv initialavkastning. Det verkar alltså som att det i första hand är storleken på 

emissionsallokeringen som driver initialavkastningen, oavsett källa (cornerstones eller 

teckningsförbindelser – se resultaten för modell 4). Dessa resultat är som sagt tecken på 

”crowding-out”-effekten. I andra hand kan själva förekomsten av en viss investerartyp 
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influera initialavkastningen positivt exempelvis genom uppbyggandet av hype/kaskader 

(se resultaten för modell 2).  

9.1.1 Övriga iakttagelser 

I resultaten för regressionerna gentemot initialavkastningen kan ett par andra 

iakttagelser kommenteras kort. För det första verkar dummyvariablerna för 

huvudbörserna vara signifikant positiva, vilket ger svaga belägg för att IPOs på dessa 

marknader verkar ha resulterat i positiva initialavkastningar under tidsperioden som 

granskas. Även förtecknen för First North, den mindre marknaden, är positiva (dock 

icke-signifikanta), vilket i kombination med resultaten för huvudbörserna pekar på att 

dessa resultat främst beror på den generellt positiva initialavkastningen som 

dokumenterades redan i den deskriptiva statistiken i kapitel 6. Därför skulle jag inte 

betona betydelsen av resultaten för marknadsdummyna i någon större grad. 

Däremot verkar det som att dummyn för topprankade banker är svagt signifikant och 

negativ i modell 1 och 3, vilket skulle ge svaga belägg för certifieringshypotesen som 

tidigare forskning i många fall har identifierat. Det verkar alltså finnas svaga grunder för 

att de amerikanska bulge bracket bankerna har lyckats värdera sina klienters emissioner 

högt i förhållande till marknadens uppfattning under den första dagens handel. Dessa 

resultat stöder exempelvis resultaten i Carter et al. (1998) och de otaliga andra studier 

som har dokumenterat certifieringseffekten för topprankade investeringsbanker.  

9.2 Resultat gällande medellång avkastning 

Utöver initialavkastningen undersöktes även den medellånga avkastningen, mätt i 

BHAR på 3 och 6 månaders sikt, både genom t-test och i regressioner. Dessa resultat 

presenterades kort i avsnitt 8.1 respektive 8.2.2. Enligt tidigare forskning har man alltså 

på ett flertal marknader kunnat identifiera en underprestation jämfört med marknaden 

på längre sikt (3-5 år), men i denna undersökning är alla mått på BHAR som sagt 

fortsättningsvis positiva efter både 3 och 6 månader. Emissionerna som inkluderar 

cornerstone investerare har högst medellång avkastning, både på 3 och 6 månaders sikt, 

varefter emissionerna med teckningsförbindelser följer. Även emissionerna som inte 

inkluderar ankarinvesterare har positiv avkastning efter dessa tidsperioder. Som sagt är 

BHAR-måtten för emissionerna med ankarinvesterare dock inte signifikant olika från 

emissionerna som inte inkluderar någon form av ankarinvesterare. Emissionerna med 

cornerstones skiljer sig heller inte signifikant från emissionerna som inkluderar 

teckningsförbindelser på basis av t-testen.  



 

 

85 

I regressionerna verkar ankarinvesterarvariablerna inte heller kunna förklara den 

medellånga avkastningen, eftersom ingen av modellerna uppvisade signifikanta resultat 

för variablerna i fokus (se avsnitt 8.2.2). På en allmän nivå kan vi dock konstatera, både 

på basis av den deskriptiva statistiken i kapitel 6 och resultattabellerna för t-testen för 

BHAR, att avkastningen avtar mellan 3 och 6 månader för alla investerargrupper i 

undersökningen. Avkastningen är därutöver positiv för båda tidshorisonterna, med 

undantag för modell 2 där teckningsförbindelsernas förtecken är negativt.  

Tolkningen av resultaten blir därmed aningen svårare i och med att resultaten skiljer sig 

från de resultat som tidigare forskning till största delen har identifierat (signifikant 

underprestation på lång sikt). Det finns dock undersökningar som stöder det faktum att 

den medellånga avkastningen är positiv, eller att inga signifikanta resultat för medellång 

avkastning hittas i denna undersökning. McGuiness (2014) dokumenterar en positiv 

inverkan på avkastningen under den första månaden när ankarinvesterare är 

involverade i emissionen och förklarar detta genom att börslistningens ”certifiering” i 

övriga investerares ögon fortsätter under denna tidsperiod. McGuiness resultat visar 

därmed att underprissatta emissioner fortsättningsvis genererar positiv avkastning efter 

en månads handel på marknaden, något som är i linje med att den initiala optimismen 

fortsättningsvis råder under denna korta tidsperiod.  

Hahl et al. (2014), som granskar skillnaderna mellan tillväxt- och värdeaktier på den 

finska marknaden, hittar positivt signifikanta resultat för de två grupperna på sex 

månaders sikt endast om initialavkastningen inkluderas, inte om den exkluderas såsom 

är fallet i denna undersökning. Författarna gör ytterligare regressioner med hjälp av 

exempelvis Fama & French faktorerna, där de visar att den positiva medellånga 

avkastningen främst påverkas av momentumfaktorn. Ingen av regressionerna hittar 

dock signifikanta alfavärden, vilket tyder på att IPOs på den finska marknaden varken 

presterar sämre eller bättre än jämförelseaktier på sex månaders sikt. Inte heller på ett 

års sikt lyckas Hahl et al. hitta några signifikanta resultat som skulle stöda den klassiska 

underprestationsteorin på den finska marknaden. På lång sikt (tre år) hittas dock en 

underprestation som förklaras med Fama & French faktorerna.  

Hahl et al. ger tyvärr inte desto mer uttömmande förklaringar till det faktum att de inte 

påträffar någon vidare underprestation på medellång sikt. Därför kan jag endast 

spekulera i varför så är fallet, med fokus på sätten som den medellånga avkastningen för 

tillfället mäts i undersökningen. För det första kan man diskutera själva konstruktionen 

eller uträknandet av den medellånga avkastningen i den här studien. Jag har som sagt 
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använt mig av sektorindex som jämförelse, eftersom detta torde fånga exempelvis 

industrispecifika riskfaktorer i de nordiska länderna, vilket ett generellt marknadsindex 

inte nödvändigtvis fångar. Trots detta utför jag även tilläggstest med hjälp av 

marknadsindex som jämförelse i nästa avsnitt. Som tidigare studier har konstaterat vore 

rena jämförelsebolag den bästa metoden att genomföra detta på, men med tanke på det 

specifika data som denna studie baseras på är marknadsindex troligtvis den enda 

alternativa metoden som är genomförbar. Som tidigare nämnts är det exempelvis 

oskäligt svårt att hitta perfekta jämförelsebolag på First North både sett till industri och 

storlek. 

För det andra kan den medellånga avkastningen förvrängas av extremvärdena som är 

synliga i den deskriptiva statistiken i kapitel 6. Därför utför jag test för BHAR3M och 

BHAR6M med trimmat data, det vill säga data där extremvärdena är korrigerade, för att 

se huruvida detta påverkar resultaten. Även detta test utförs i nästa avsnitt. 

Därutöver kan resultaten bero på att marknaden fortsättningsvis värderar IPO-bolagen 

högt efter emissionen – detta diskuteras exempelvis av Boabang (2005), vars studie 

konstaterar att kanadensiska IPO-aktier är rättvist värderade på medellång sikt. 

Marknaden har alltså ännu inte hunnit omvärdera företaget under denna förhållandevis 

korta tidsperiod – 3-6 månader är med andra ord helt enkelt en för kort period för att 

underprestationen ska hinna manifesteras, speciellt med tanke på att denna 

undersöknings tidsperiod genomgående är en ”het” IPO-marknad i Norden. Detta testas 

specifikt i nästa avsnitt genom att utföra tester också på 12 och 18 månaders sikt för de 

emissioner som tillåter sådana tidsperioder att mätas. Dataavgränsningarna tillåter mig 

tyvärr inte att testa de traditionellt använda 3- och 5-årsperioderna för BHAR, eftersom 

den första cornerstone investeringen gjordes år 2014. 

Något som även bör hållas i åtanke med hänsyn till BHAR på 6 månaders sikt är det 

faktum att datat är korrigerat för vissa emissioner som inte hade tillräckligt med 

tillgänglig tid vid datainsamlingstidpunkten (se avsnitt 6.2.2). Detta borde dock vara fullt 

acceptabelt, per Westerholm (2006). 

9.2.1 Tilläggstest för medellång avkastning 

9.2.1.1 BHAR med marknadsindex 

Jag väljer att inte presentera resultaten för BHAR med marknadsindex som 

jämförelseindex i texten, utan endast i bilagorna (bilaga 3), eftersom de är nästintill 
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identiska med originalresultaten som använde sektorindex och som presenterades 

tidigare i avsnitt 8.2.2. Variablernas förtecken hålls lika, samtidigt som variablernas 

signifikansnivåer inte heller förändras desto mera. Ankarinvesterarvariablerna är 

fortsättningsvis icke-signifikanta med marknadsindex som jämförelseunderlag. Den 

enda skillnaden mellan resultaten för de olika BHAR-måtten är att åldersvariabeln är 

svagt signifikant negativ för marknadsindex-BHAR på sex månaders sikt. Detta skulle i 

princip betyda att äldre företag har avkastat förhållandevis sämre gentemot 

marknadsindexet på sex månaders sikt, men den svaga signifikansen gör att jag inte vill 

dra några utgående slutsatser på basis av dessa resultat. Slutligen verkar det alltså inte 

finnas någon desto större skillnad mellan användningen av sektorindex eller 

marknadsindex som jämförelseunderlag för BHAR under denna tidsperiod på de 

nordiska börserna. 

9.2.1.2 Korrigerat för extremvärden 

Nedan presenteras resultaten för t-testen och regressionerna efter att jag har korrigerat 

datat för extremvärden genom ”trunkering” på nivån 5% (fortsättningsvis med 

sektorindex). Med andra ord har jag trimmat eller avgränsat datat genom att ta bort både 

positiva och negativa extremvärden som över-/understiger den femte percentilen. På det 

här viset borde datat vara mindre utsatt för effekterna av dessa extremvärden. I den 

första tabellen presenteras t-testen vars syfte är att granska skillnaden i BHAR mellan 

de olika grupperna. Därefter presenteras regressionsresultat med samma modeller som 

användes tidigare i avhandlingen. (Dixon, 1960; Stata Blog, 2016)  

Test 1 BHAR3M Observationer BHAR6M Observationer 

Ankarinvesterare 0.14 % 124 -1.30 % 123 

Övriga -1.49 % 116 -3.76 % 117 

t-värde 0.67  0.93  

p-värde 0.50  0.35  
      

Test 2 BHAR3M Observationer BHAR6M Observationer 

Cornerstone 2.14 % 61 -0.06 % 61 

Övriga -1.49 % 116 -3.76 % 117 

t-värde 1.33  1.20  

p-värde 0.19  0.23  
     

Test 3 BHAR3M Observationer BHAR6M Observationer 

Teckningsförb. -1.80 % 63 -2.51 % 62 

Övriga -1.49 % 116 -3.76 % 117 

t-värde -0.09  0.37  

p-värde 0.93  0.71  
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Test 4 BHAR3M Observationer BHAR6M Observationer 

Cornerstone 2.14 % 61 -0.06 % 61 

Teckningsförb. -1.80 % 63 -2.51 % 62 

t-värde 1.11  0.66  

p-värde 0.27  0.51  

Tabell 24 Resultat från t-test: Trimmat data för BHAR3M och BHAR6M 

När väl datat är korrigerat för extremvärden hittar vi intressanta, men fortsättningsvis 

icke-signifikanta skillnader mellan de olika undersökningsgrupperna. Som helhet verkar 

ankarinvesterarna fortsättningsvis ha en positiv genomsnittlig avkastning på 3 

månaders sikt, men på 6 månaders sikt är den negativ. Detsamma gäller cornerstone 

investerare. Emissionerna som inkluderar teckningsförbindelser har negativ avkastning 

både på 3 och 6 månaders sikt. Dessa skillnader mellan grupperna är dock som sagt inte 

statistiskt signifikanta. 

BHAR3M 
Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

β p-värde β p-värde β p-värde β p-värde 
α 0.07 0.81 -0.03 0.92 0.09 0.73 0.02 0.94 

Ankare 0.08 0.03** - - - - - - 

Cstone - - 0.05 0.17 - - - - 

T.forb. - - 0.13 0.02** - - - - 

Allokering - - - - 0.16 0.01** - - 

C-Allok - - - - - - 0.10 0.23 

TF-Allok - - - - - - 0.23 0.00*** 

Lock-up -0.01 0.00*** -0.02 0.00*** -0.01 0.00*** -0.01 0.00*** 

log(size) -0.02 0.59 0.00 0.87 -0.02 0.53 -0.01 0.74 

log(age) -0.02 0.38 -0.02 0.39 -0.02 0.39 -0.02 0.40 

FixedP -0.02 0.47 -0.02 0.48 -0.03 0.38 -0.03 0.40 

Main 0.12 0.15 0.14 0.12 0.12 0.15 0.13 0.13 

FN 0.09 0.30 0.09 0.31 0.08 0.34 0.08 0.36 

OsloB 0.14 0.10* 0.15 0.11 0.14 0.10 0.13 0.12 

OsloA - - - - - - - - 

Energi 0.00 1.00 0.01 0.96 0.00 0.97 0.00 0.99 

Finans -0.04 0.75 -0.03 0.81 -0.04 0.78 -0.03 0.84 

Healthcare 0.00 0.98 0.00 0.98 -0.01 0.96 0.00 0.99 

Industri -0.01 0.94 0.00 1.00 0.00 0.99 0.01 0.96 

ConsS 0.03 0.84 0.04 0.81 0.05 0.75 0.06 0.71 

ConsG -0.01 0.94 0.00 0.98 -0.01 0.94 0.00 0.99 

Material 0.01 0.97 0.01 0.95 0.01 0.97 0.01 0.96 

Tech -0.03 0.85 -0.02 0.90 -0.03 0.82 -0.02 0.89 

Telekom - - - - - - - - 

PEVC -0.03 0.30 -0.03 0.34 -0.03 0.41 -0.02 0.54 

TOPB -0.02 0.59 -0.03 0.47 -0.02 0.54 -0.04 0.38 

R2 0.10 0.11 0.11 0.12 

Obs 240 240 240 240 

Tabell 25 Regressionsresultat: BHAR3M med trimmat data 
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I tabell 25 ovan presenteras resultaten för regressionerna gentemot den trimmade 

onormala avkastningen på 3 månaders sikt. Här hittar vi nu väldigt intressanta resultat 

jämfört med de okorrigerade resultaten i avsnitt 8.2.2. Ankarinvesterarvariablerna är 

positivt signifikanta på nivån 5%, medan lock-up variabeln är negativt signifikant på 

nivån 1% i alla modeller. För ankarinvesterarvariablerna verkar det främst vara 

teckningsförbindelserna som driver resultaten, eftersom modell 2 och 4 inte uppvisar 

några signifikanta resultat för cornerstone variabeln. Inverkan på avkastningen är 

fortsättningsvis positiv för alla ankarinvesterarvariabler, vilket också var fallet i de 

tidigare undersökningarna. Lock-up variabeln däremot inverkar negativt på 

avkastningen, vilket tyder på att de emissioner som inkluderade lock-up restriktioner på 

ankarinvesterarna underpresterade under de tre första månaderna. Industridummyn för 

”material” som i den tidigare undersökningen var signifikant är nu långt ifrån 

signifikant, vilket tyder på att den tidigare signifikansen drivs av de extremvärden som 

nu är borttrimmade. Modellernas förklaringsgrad ligger fortsättningsvis på 10-12%. 

BHAR6M 
Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

β p-värde β p-värde β p-värde β p-värde 

α 0.20 0.55 0.08 0.82 0.20 0.54 0.12 0.72 

Ankare 0.11 0.00*** - - - - - - 

Cstone - - 0.07 0.04** - - - - 

T.forb. - - 0.19 0.00*** - - - - 

Allokering - - - - 0.19 0.00*** - - 

C-Allok - - - - - - 0.11 0.17 

TF-Allok - - - - - - 0.26 0.00*** 

Lock-up -0.01 0.00*** -0.02 0.00*** -0.01 0.00*** -0.01 0.00*** 

log(size) -0.02 0.63 0.00 0.98 -0.02 0.60 -0.01 0.83 

log(age) -0.02 0.37 -0.02 0.38 -0.02 0.44 -0.02 0.45 

FixedP -0.03 0.39 -0.03 0.38 -0.04 0.35 -0.04 0.36 

Main -0.08 0.59 -0.06 0.66 -0.06 0.66 -0.05 0.71 

FN -0.09 0.54 -0.09 0.51 -0.09 0.54 -0.09 0.52 

OsloB -0.02 0.87 -0.03 0.82 -0.09 0.85 -0.03 0.82 

OsloA - - - - - - - - 

Energi -0.02 0.88 -0.01 0.93 -0.02 0.87 -0.02 0.90 

Finans 0.00 0.97 0.02 0.87 0.01 0.93 0.02 0.85 

Healthcare 0.02 0.84 0.03 0.79 0.03 0.82 0.03 0.79 

Industri 0.03 0.83 0.04 0.76 0.04 0.75 0.05 0.69 

ConsS 0.07 0.64 0.07 0.59 0.09 0.50 0.10 0.46 

ConsG -0.02 0.86 -0.01 0.91 -0.02 0.88 -0.01 0.94 

Material 0.11 0.39 0.11 0.36 0.10 0.40 0.11 0.39 

Tech 0.00 0.99 0.01 0.94 0.00 0.99 0.02 0.91 

Telekom - - - - - - - - 

PEVC -0.04 0.25 -0.03 0.29 -0.03 0.38 -0.02 0.53 

TOPB -0.06 0.17 -0.07 0.12 -0.06 0.18 -0.08 0.11 

R2 0.11 0.13 0.11 0.12 
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Obs 240 240 240 240 

Tabell 26 Regressionsresultat: BHAR6M med trimmat data 

Liknande resultat märks även i ovanstående tabell för trimmat BHAR på 6 månaders 

sikt. Även här är ankarinvesterarvariablerna positivt signifikanta (i modell 2 är även 

cornerstone variabeln signifikant, men inte i modell 4). Variabeln för lock-ups ger även 

här liknande resultat som för den kortare avkastningshorisonten; signifikant negativ 

inverkan. Modellernas förklaringsgrad ligger på 11-13%. 

Den intressanta slutsatsen som följer dessa resultat är kombinationen av signifikanta 

resultat för teckningsförbindelse variabeln och lock-up variabeln. På egen hand verkar 

emissionerna som inkluderar teckningsförbindelser inverka positivt på avkastningen, 

medan de emissioner som inkluderar lock-ups inverkar negativt på avkastningen. Som 

tidigare nämnt i kapitel 6 är det First North-emissionerna och teckningsförbindelserna 

som inkluderar nästan alla identifierade lock-ups i datat (91%). Resultaten kan därmed 

alltså vara en följd av att ankarinvesterare säljer sina andelar efter tre eller sex månader, 

när väl lock-up avtalen tar slut. Dessa prisförvrängningar har identifierats som en 

negativ följd av ankarinvesterarnas närvaro i emissionerna bland annat i Hong Kong. 

(FT, 2016; The Economist, 2016) 

9.2.1.3 BHAR för längre tidsperioder: 12 och 18 månader 

Jag presenterar resultaten för okorrigerat BHAR med längre tidsperioder (12 och 18 

månader, baserat på sektorindex) i de nedanstående tabellerna. Värt att notera här är att 

antalet observationer naturligtvis har minskat jämfört med de tidigare testen, eftersom 

alla emissioner inte har tillgängligt data för dessa tidsperioder. För 12-månaders BHAR 

har vi nu totalt 194 observationer, medan testen för 18-månaders BHAR har totalt 162 

observationer. 

Test 1 BHAR12M Observationer BHAR18M Observationer 

Ankarinvesterare 21.52 % 83 30.54 % 65 

Övriga 8.75 % 111 8.06 % 97 

t-värde 1.08   1.88   

p-värde 0.28   0.06*   
          

Test 2 BHAR12M Observationer BHAR18M Observationer 

Cornerstone 28.07 % 37 50.41 % 30 

Övriga 8.75 % 111 8.06 % 97 

t-värde 1.54   3.24   

p-värde 0.13   0.00***   
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Test 3 BHAR12M Observationer BHAR18M Observationer 

Teckningsförb. 16.25 % 46 13.51 % 35 

Övriga 8.75 % 111 8.06 % 97 

t-värde 0.50   0.32   

p-värde 0.62   0.75   
          

Test 4 BHAR12M Observationer BHAR18M Observationer 

Cornerstone 28.07 % 37 50.41 % 30 

Teckningsförb. 16.25 % 46 13.51 % 35 

t-värde 0.71   1.92   

p-värde 0.48   0.06*   

Tabell 27 Resultat från t-test: BHAR12M & BHAR18M 

Med avseende till t-testen ovan kan vi för BHAR på 12 månaders sikt konstatera att 

ankarinvesterarna generellt sett åtnjuter högre avkastning, men vi kan inte identifiera 

några desto större förändringar jämfört med resultaten för BHAR på 3 och 6 månaders 

sikt på basis av statistisk signifikans. Inget av de fyra testen ger några signifikanta 

resultat, även om t-värdet för test 2 är förhållandevis högt.  

Resultaten för BHAR på 18 månaders sikt är däremot mer intressanta. Här ser vi, 

förutom att emissionerna som inkluderar cornerstones har väldigt hög avkastning 

(50.4%) även att det verkar finnas signifikanta skillnader mellan emissioner som 

inkluderar ankarinvesterare och övriga emissioner. Test 1 visar att emissionerna med 

ankarinvesterare har avkastat mer än övriga emissioner på signifikansnivån 10%. 

Skillnaden är ännu starkare i test 2 där vi jämför emissioner med cornerstones och övriga 

emissioner – skillnaden i BHAR-avkastning är signifikant på nivån 1%. Vi ser även en 

svagt signifikant skillnad mellan emissioner som backas av cornerstones jämfört med 

emissioner som inkluderar teckningsförbindelser. Dessa resultat kan alltså i stort sett 

jämföras med skillnaderna i initialavkastning. Emissionerna med cornerstone 

investerare verkar alltså avkasta signifikant mer än andra emissioner också på 18 

månaders sikt. 

BHAR12M 
Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

β p-värde β p-värde β p-värde β p-värde 

α -0.98 0.25 -0.96 0.27 -0.97 0.26 -1.15 0.19 
Ankare 0.01 0.96 - - - - - - 
Cornerstone - - 0.02 0.91 - - - - 
Teckningsf. - - 0.00 0.99 - - - - 
Allokering - - - - 0.07 0.85 - - 
C-Allok - - - - - - -0.10 0.80 
TF-Allok - - - - - - 0.24 0.60 
Lock-up 0.01 0.68 0.01 0.67 0.01 0.76 0.00 0.87 
log(size) 0.11 0.27 0.11 0.29 0.11 0.30 0.12 0.24 
log(age) -0.10 0.19 -0.10 0.19 -0.10 0.18 -0.10 0.18 
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FixedP -0.04 0.76 -0.04 0.76 -0.05 0.75 -0.05 0.73 
Main 0.33 0.24 0.33 0.24 0.33 0.24 0.35 0.22 
FN 0.29 0.32 0.29 0.32 0.29 0.33 0.30 0.33 
OsloB 0.18 0.49 0.18 0.49 0.18 0.50 0.19 0.50 
OsloA - - - - - - - - 
Energi 0.13 0.51 0.12 0.53 0.14 0.51 0.17 0.43 
Finans 0.09 0.50 0.08 0.56 0.10 0.51 0.15 0.36 
Healthcare -0.05 0.76 -0.05 0.75 -0.04 0.80 0.00 0.99 
Industri 0.15 0.37 0.14 0.41 0.16 0.36 0.21 0.27 
ConsS 0.17 0.50 0.16 0.52 0.18 0.49 0.24 0.37 
ConsG -0.24 0.11 -0.24 0.12 -0.23 0.16 -0.18 0.30 
Material -0.56 0.05** -0.57 0.05* -0.54 0.09* -0.49 0.14 
Tech 0.44 0.19 0.43 0.19 0.43 0.14 0.48 0.11 
Telekom - - - - - - - - 
PEVC 0.20 0.28 0.20 0.28 0.20 0.27 0.21 0.26 
TOPB -0.22 0.08* -0.22 0.08* -0.21 0.11 -0.24 0.08* 

R2 0.08 0.08 0.08 0.09 

Obs 194 194 194 194 

Tabell 28 Regressionsresultat: BHAR 12M 

I tabellen ovan presenteras resultaten för OLS-regressionerna med BHAR på 12 

månaders sikt som oberoende variabel. Här ser vi i stort sett liknande resultat som för 

de ursprungliga regressionerna gentemot den kortsiktigare avkastningen. 

Industrydummyn för materialsektorn fortsättningsvis är signifikant och intressant nog 

ser vi även en svagt signifikant negativ inverkan av variabeln för bulge bracket banks i 

tre av modellerna. Det verkar alltså finnas svaga belägg för att emissioner som verkställs 

av dylika banker har underpresterat på ett års sikt. Emissionerna som bulge bracket 

banks har att göra med verkar alltså både överprissättas (negativ initialavkastning, se 

tidigare resultat) och underprestera på ett års sikt. Detta tyder alltså på att bulge bracket 

bankerna lyckas väl i att inbringa möjligast mycket emissionsintäkter till sina 

emitterande klienter i Norden. Här bör dock hållas i minne att det minskade antalet 

observationer jämfört med de tidigare undersökningarna kan ha påverkat resultaten. 

Några belägg för att ankarinvesterarna skulle inverka på avkastningen över den här 

tidsperioden hittas inte, eftersom inga av variablerna uppger några signifikanta resultat. 

BHAR18M 
Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

β p-värde β p-värde β p-värde β p-värde 

α -0.69 0.33 -0.61 0.42 -0.48 0.53 -0.66 0.37 
Ankare 0.33 0.04** - - - - - - 
Cornerstone - - 0.36 0.02** - - - - 
Teckningsf. - - 0.30 0.24 - - - - 
Allokering - - - - 0.87 0.04** - - 
C-Allok - - - - - - 0.71 0.01** 
TF-Allok - - - - - - 1.09 0.11 
Lock-up -0.03 0.23 -0.02 0.33 -0.03 0.26 -0.03 0.23 
log(size) 0.11 0.20 0.10 0.25 0.08 0.38 0.10 0.26 
log(age) -0.05 0.55 -0.05 0.55 -0.05 0.58 -0.05 0.57 
FixedP -0.22 0.19 -0.22 0.19 -0.25 0.13 -0.26 0.12 
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Main 0.49 0.05* 0.48 0.05* 0.49 0.06* 0.52 0.05* 
FN 0.55 0.04** 0.54 0.04** 0.52 0.06* 0.54 0.06* 
OsloB 0.52 0.04** 0.52 0.04** 0.49 0.06* 0.49 0.06* 
OsloA - - - - - - - - 
Energi -0.44 0.10* -0.45 0.09* -0.42 0.12 -0.39 0.14 
Finans -0.30 0.12 -0.31 0.11 -0.25 0.18 -0.21 0.23 
Healthcare -0.41 0.10* -0.42 0.10* -0.40 0.08* -0.38 0.09* 
Industri -0.22 0.27 -0.24 0.25 -0.16 0.39 -0.12 0.50 
ConsS 0.24 0.47 0.23 0.49 0.37 0.25 0.40 0.21 
ConsG -0.66 0.00*** -0.68 0.00*** -0.63 0.00*** -0.59 0.00*** 
Material -0.65 0.00*** -0.67 0.01*** -0.57 0.01*** -0.53 0.01** 
Tech 0.01 0.96 0.00 1.00 -0.04 0.90 -0.02 0.95 
Telekom - - - - - - - - 
PEVC 0.00 0.98 0.00 0.98 -0.02 0.91 -0.01 0.93 
TOPB -0.35 0.03** -0.36 0.03** -0.31 0.06* -0.33 0.04** 

R2 0.21 0.21 0.23 0.23 

Obs 162 162 162 162 

Tabell 29 Regressionsresultat: BHAR 18M 

På basis av ovanstående tabell verkar däremot ankarinvesterarna inverka positivt på 

avkastningen på 18 månaders sikt, något som även märktes i resultaten från t-testen som 

presenterades tidigare. I alla modeller hittas positivt signifikanta resultat för 

ankarinvesterarvariablerna, men igen verkar det som att det är emissionerna som 

inkluderar cornerstone investerare som driver resultaten, eftersom varken modell 2 eller 

modell 4 resulterar i några signifikanta resultat för teckningsförbindelserna. 

Koefficienterna är stora och positiva, vilket även märktes i t-testen, och resultaten är 

signifikanta på 5% nivå i alla modeller. På basis av dessa resultat verkar det alltså som 

att ankarinvesterarnas involvering under tidsperioden i denna avhandling har lett till 

signifikant underprissättning (se tidigare resultat) och överprestation på 18 månaders 

sikt jämfört med sektorindex. Återigen bör dock påpekas att antalet observationer har 

minskat jämfört med tidigare resultat, samt det faktum att undersökningen i 

ovanstående tabell berör en betydligt kortare tidsperiod än de tidigare undersökningarna 

(1.5 år, de sista observationerna är alltså från början av 2016), vilket naturligtvis kan 

medföra vissa tidsmässiga problem – 2016-2017 kan ha annorlunda förutsättningar för 

de nordiska IPO-marknaderna än tidigare år, även om vi generellt sett har haft en ”het” 

marknad. Resultaten för BHAR18M är i linje med Katti & Phani (2016) som hävdar att 

institutionella ägares emissionsallokering kan fungera som en signalering till marknaden 

om företagets framtidsutsikter, något som till viss mån verkar bekräftas i mina resultat, 

eftersom emissionerna som inkluderar ankarinvesterare har åtnjutit signifikant högre 

avkastning än de emissioner som inte inkluderar ankarinvesterare.  

Vidare hittas även signifikanta resultat för börs- och industridummyn, vilket jag inte 

kommenterar i desto större detalj eftersom exempelvis skillnaden mellan otrimmat och 
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trimmat data i föregående avsnitt visade att signifikansen för materialindustrin inte 

nödvändigtvis håller ifall extremvärden tas bort. Däremot verkar det som att resultaten 

för bulge bracket banks fortsättningsvis uppvisar signifikanta resultat, precis som för 

initialavkastningarna och BHAR på 12 månaders sikt. TOPB-variabelns resultat är 

negativa och signifikanta på nivån 5% i modell 1, 2 och 4, vilket tyder på samma slutsatser 

som diskuterades tidigare – toppbankerna verkar kunna maximera sina klienters 

emissionsintäkter vilket leder till negativ avkastning både på kort och lång sikt när 

värderingarna korrigeras mot fundamentalvärdet. Även här bör dock påpekas att 

resultaten kan ha påverkats av det minskade antalet observationer.  

9.2.2 BHAR-konklusioner och övriga iakttagelser 

Slutligen vill jag kort sammanfatta resultatdiskussionen kring BHAR och de olika 

tilläggstesten som har utförts. Vid undersökningen av avhandlingens originaldata 

(BHAR3M och BHAR6M) hittades inga signifikanta resultat som skulle tyda på någon 

slags ankarinvesterarinverkan, varken genom t-test eller genom OLS-regressioner. Detta 

faktum ändrades heller inte vid användandet av marknadsindex som jämförelse. På 

allmän nivå kan dock sägas att den genomsnittliga avkastningen tycks vara positiv för 

ankarinvesteraremissionerna efter dessa tidsperioder.  

När väl extremvärden korrigeras för på nivån 5% ser vi positiv avkastning för 

ankarinvesterarna (förutom för teckningsförbindelserna) på 3 månaders sikt, medan 

avkastningen på sex månaders sikt är negativ för alla grupper. Några signifikanta 

skillnader mellan grupperna identifieras dock inte genom t-testen. Däremot uppvisar 

regressionerna för både BHAR3M och BHAR6m positivt signifikanta resultat för 

ankarinvesterarvariablerna, samt negativt signifikanta resultat för lock-up variabeln. 

Detta kan bero på att ankarinvesterare med lock-up restriktioner säljer sina andelar när 

lock-up perioden tar slut vid 3 eller 6 månader. 

Tidigare forskning har identifierat underprestation för IPO-aktier på lång sikt, vilket jag 

också testar för på 12 och 18 månaders sikt. Här visar t-testen signifikanta skillnader 

mellan grupperna för BHAR18M, drivet av en stark överprestation från emissionerna 

med cornerstone investerare. Några liknande skillnader hittas inte för BHAR12M. 

Därutöver hittas inga signifikanta resultat för ankarinvesterarna i regressionerna för 

BHAR12M, men nog i regressionerna för BHAR18M, där vi märker en signifikant 

överprestation för emissioner som har inkluderat ankarinvesterare (främst drivet av 

cornerstones). Därutöver finns det även en antydan om en viss certifieringseffekt när det 
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gäller topprankade investeringsbanker både för BHAR12M och BHAR18M, eftersom 

TOPB-variabeln ger negativa och signifikanta resultat. 

I dessa tilläggstest minskar dock observationerna, vilket påverkar resultaten. Exempelvis 

vissa industridummyn som i originalregressionerna var signifikanta tappar denna 

signifikans när väl extremvärdena tas bort. Förklaringsgraden för modellerna för 

BHAR18M är dock betydligt högre (21-23%) än övriga för modeller i undersökningen.  

9.3 Kritik och rekommendationer för vidare forskning 

I det här avsnittet kommenterar jag först avhandlingens brister, vilket sedan mynnar ut 

i en diskussion kring eventuell fortsatt forskning som kan ta över stafettpinnen med 

avseende till ankarinvesterare.  

9.3.1 Kritik mot avhandlingens omfattning och undersökningar 

Ett av de huvudsakliga problemen med denna avhandlings omfattning och 

avgränsningar är att ankarinvesterarfenomenet är relativt färskt på den nordiska 

marknaden. Detta leder till ett antal mer eller mindre besvärliga bekymmer. För det 

första drivs hela undersökningen väldigt starkt av den svenska marknaden, eftersom 

både antalet IPOs och förekomsten av ankarinvesterare är som högst på den svenska 

marknaden. Detta gör att resultaten som erhålls är aningen snedvridna och därför inte 

helt applicerbara på den finska och norska marknaden. Fenomenets relativa färskhet gör 

även att tidsperioden för den långsiktiga avkastningen begränsas rejält, varefter jag i 

princip endast granskar den medellånga onormala avkastningen. Jag gör naturligtvis 

tilläggstest med längre tidshorisont, men då minskas antalet observationer avsevärt, 

vilket leder till att resultaten troligtvis inte är helt jämförbara med den kortsiktigare 

avkastningen.  

Som tidigare nämnts är även jämförelsen vid uträknandet av BHAR av relativt stor 

betydelse i undersökningar såsom denna. Tidigare forskning har poängterat att direkta 

referensbolag (eng. propensity score matching) vore den bästa metoden, vilket dock i 

det här fallet skulle leda till oskäligt komplicerad datainsamling. Därför använder jag 

mig av sektorindex och gör tilläggstest i form av marknadsindex, vilket som sagt inte ger 

några indikationer om desto större skillnader mellan de två metoderna. 

Som nämnts i diagnostikavsnittet (7.4) håller en del av antagandena för t-testen och 

OLS-regressionerna inte, men exempelvis antalet observationer gör att icke-

normaliteten kan förbises (Brooks, 2008), medan heteroskedasticitet och 
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multikollinearitet korrigeras för i regressionsmodellerna. Såtillvida borde dessa 

bristande antaganden inte vålla några större problem, men detta är ändå något som bör 

beaktas vid resultattolkningen. 

9.3.2 Möjlig vidare forskning inom området 

Mitt direkta förslag på fortsatt forskning vore att göra om denna undersökning om ett 

par år, när väl data för långsiktig avkastning (3-5 år, i stil med tidigare forskning) finns 

tillgängligt. Då skulle resultaten vara mer jämförbara med tidigare forskning. Dessutom 

skulle de andra marknaderna möjligtvis hinna utvecklas mera i riktning mot den 

svenska, det vill säga fler börslistningar och fler ankarinvesterare. Dessutom skulle en 

längre tidsperiod eventuellt möjliggöra en studie av olika IPO-cykler, inte endast den 

”heta” marknaden som jag för tillfället identifierar i denna undersökning. Man kunde 

förstås även nu göra en längre studie kring teckningsförbindelserna, eftersom dessa även 

existerade före år 2014, och därmed granska mer i detalj hur dessa åtaganden påverkar 

IPO-avkastningen. Här finns i mitt tycke fortsättningsvis ett någorlunda stort tomrum i 

den tidigare forskningen, eftersom inte heller teckningsförbindelser har berörts i någon 

större mån av tidigare studier.  

Något som även vore ytterst intressant att forska vidare i är hur enskilda 

ankarinvesterare och investeringsbanker samarbetar vid återkommande emissioner, 

eftersom tidigare forskning har indikerat att vissa institutionella investerare deltar i lågt 

efterfrågade emissioner för att få tillgång till underprissatta emissioner som utförs av 

samma investeringsbank vid ett senare tillfälle (se Rocholl, 2009). Detta samband och 

hur frekvent detta sker vore en ytterst intressant tilläggsundersökning som tyvärr faller 

utanför denna avhandlings omfattning. Vidare vore en mer uttömmande granskning av 

ankarinvesterarnas varaktighet som investerare väldigt intressant och kontribuerande. 

Detta är exempelvis något som fattas i min deskriptiva statistik, men som kunde vara 

möjligt att samla in data för. Därmed skulle man även få mer data att backa upp eller 

testa antagandet om att ankarinvesterare möjligtvis säljer sina aktieandelar när väl lock-

up perioden tar slut, vilket resultaten i avsnitt 9.2.1.2 tyder på. 

I stil med McGuiness (2014) kunde man även granska hur ankarinvesterarna i Norden 

påverkar IPO-värdet (mätt genom diverse värderingsmultiplar) istället för 

avkastningsmåtten som i denna studie. McGuiness skriver att det verkar som att 

ankarinvesterarna har kraftigare inverkan på själva värdet av IPOs än på 



 

 

97 

initialavkastningen. Huruvida detta även är fallet på marknaderna i denna undersökning 

är något som kunde granskas i fortsatt forskning.  

Med avseende till den medellånga/långa avkastningen anser jag att man även kunde 

utföra tilläggsundersökningar som anammar faktormodeller i stil med Hahl et al. (2014), 

eftersom den undersökningen tydde på att prestationen över längre sikt kunde förklaras 

genom exempelvis storleksfaktorn.  
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10 SLUTLIGA KONKLUSIONER 

Syftet med denna avhandling var att studera ankarinvesterarens roll vid nordiska 

börslistningar, och hur förekomsten av denna slags investerare har påverkat 

initialavkastning och medellång avkastning under tidsperioden 2014-2017. Förekomsten 

av ankarinvesterare i nordiska initialemissioner (speciellt på Stockholmsbörsen) har 

ökat dramatiskt sedan 2014, men det finns fortsättningsvis ett stort tomrum i den 

finansiella litteraturen gällande dessa investerares inverkan på IPO-avkastning, speciellt 

i Norden. Avhandlingen bygger på McGuiness (2012 & 2014) studier kring 

ankarinvesterare i Hong Kong och övrig relevant IPO-forskning.  

Utöver resultaten som undersökningen för med sig kontribuerar avhandlingen också till 

ämnet genom den deskriptiva statistik som presenteras i kapitel 6. Ankarinvesterarna på 

den nordiska marknaden är främst fondbolag, pensionsbolag och andra 

investeringsbolag (exempelvis Swedbank Robur Fonder och AP-fonderna). Jag 

identifierar en genomsnittlig underprissättning för nordiska initialemissioner under 

tidsperioden på 5.4%, samt en genomsnittlig överprestation på medellång sikt gentemot 

sektorindex (4.1% respektive 2.0% på 3 och 6 månaders sikt). Ankarinvesterarna får 

förhållandevis stora allokeringar i initialemissionerna (i genomsnitt 45-50%). Vidare är 

ankarinvesterarna frekvent delaktiga i emissioner inom industrier med höga 

immateriella tillgångar, såsom teknologi och hälsovård, vilka kräver stort förtroende från 

investerarna.  

Resultaten i undersökningen visar att emissioner som har inkluderat ankarinvesterare 

har åtnjutit signifikant högre initialavkastning (underprissättning) än övriga emissioner. 

Detta är tydligast med avseende till cornerstone investerare (12.9%), men däremot inte 

signifikant i t-testen med teckningsförbindelser (5.3%). Vidare hittas positivt 

signifikanta resultat för ankarinvesterarvariablerna i alla modeller i OLS-regressionerna, 

vilket enligt McGuiness (2012) därmed inte beror på certifiering, utan snarare på 

signalering gentemot övriga investerare och kaskader/sekventiell budgivning i stil med 

Khurshed et al. (2014). Vidare verkar de stora allokeringarna vara starkt positivt 

förknippade med initialavkastning, i linje med Rocks (1986) klassiska teori om vinnarens 

förbannelse och ”crowding out” – övriga investerare ryms inte med i initialemissionen 

utan tvingas köpa aktier på sekundärmarknaden under den första dagen. På basis av 

modellerna är det mest troligt att det i huvudsak är allokeringen som påverkar 

initialavkastningen, och i andra hand själva förekomsten av cornerstones eller 
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teckningsförbindelser (den senare nämnda gruppen inverkar inte signifikant på 

initialavkastningen genom dummyvariabeln i modell 2). 

När den onormala avkastningen över medellång sikt (BHAR) undersöks hittas inga 

signifikanta resultat mellan ankarinvesterargrupperna, varken på 3 eller 6 månaders 

sikt. Inte heller OLS-regressionerna ger någon indikering om att ankarinvesterarna 

skulle påverka den medellånga onormala avkastningen, varken gentemot sektorindex 

eller marknadsindex. Detta kan bero på att marknaden fortsättningsvis värderar bolagen 

på ungefärligen samma nivå som efter börslistningen under det första halvåret, i stil med 

Boabangs (2005) och Hahl et als. (2014) konklusioner, utöver det faktum att 

tidsperioden som undersöks genomgående är en ”het” marknad i Norden. Alternativt är 

det extremvärdena som gör att avkastningsresultaten inte uppvisar underprestation på 

medellång sikt. Dessa teorier testas ytterligare genom fortsatta test. 

På basis av t-testen för korrigerat data (trunkerat på nivån 5%) verkar det som att de 

genomsnittliga medellånga avkastningarna (3-6 månader) inte kan sägas vara 

signifikant olika mellan ankarinvesterare och övriga. Däremot verkar ankarinvesterare 

ha en positiv inverkan på IPO-avkastning gentemot sektorindex på basis av OLS-

regressionerna, ifall extremvärden exkluderas. Vidare verkar lock-up restriktionerna 

inverka negativt på avkastningen över medellång sikt med korrigerat data, vilket kan 

bero på att ankarinvesterarna säljer sina andelar efter 3 eller 6 månader (FT, 2016; The 

Economist, 2016). På 12 månaders sikt ser vi igen icke-signifikanta skillnader mellan 

ankarinvesterare och övriga i t-testen, men på längre sikt (18 månader) identifieras 

däremot en signifikant skillnad, speciellt för emissioner med cornerstone investerare, 

vilka har signifikant högre onormal avkastning än övriga grupper. För BHAR18M ser vi 

även en starkt positivt signifikant inverkan på den onormala avkastningen från 

ankarinvesterare i regressionsmodellerna. Detta kan antingen förklaras med att 

ankarinvesterarna är bra på att identifiera attraktiva IPOs eller med att övriga 

investerare ser ankarnas närvaro som en positiv faktor på längre sikt (McGuiness, 2014).  

Därutöver hittas svaga belägg för certifieringseffekten för topprankade 

investeringsbanker, vilket tidigare forskning också har identifierat. Certifieringseffekten 

(negativt signifikant inverkan) hittas både för regressionerna gentemot 

initialavkastningen, samt för regressionerna gentemot BHAR på lång sikt (12 och 18 

månader). De amerikanska bulge bracket bankerna verkar därmed i någon mån lyckas 

maximera emissionsintäkterna för sina klienter, vilket resulterar i sämre prestation på 

sekundärmarknaden.  
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BILAGA 1 LISTNINGSKRAV PÅ DE NORDISKA BÖRSERNA 

SWE/FIN Nasdaq Main Market Nasdaq First North 

Prospektus 

Ett prospekt måste förberedas, 

publiceras och godkännas av 

relevant myndighet före listning 

Prospekt behövs endast ifall 

aktierna erbjuds till allmänheten 

Examinering Juridisk examination 
Examination av utsedd  

Certified Adviser 

Godkännande Godkännande av börsen Godkännande av börsen 

Operativ 

historia 

Tillräcklig operativ historia; 3 år av 

årlig redovisning 
Behövs ej 

Dokumenterad 

lönsamhet 

Krav på dokumenterad lönsamhet 

eller tillräckliga finansiella 

resurser 

Behövs ej 

Aktier 
Minst 25% av aktierna görs 

publika 

Tillräcklig mängd aktieägare och 

åtminstone 10% av aktierna görs 

publika, eller säljs till en tilldelad 

likviditetsgarant 

Marknadsvärde Minimum EUR 1m Inget minimumvärde 

Administration Krav ställs på företagets ledning 
Administrationen stödd av 

Certified Adviser 

Corporate 

Governance 

Krav på att följa Corporate 

Governance reglemente 
Krävs ej 

Certified 

Adviser 
Behövs ej Certified Adviser förutsätts alltid 

Listningskraven på Nasdaq Main och First North – applicerbart både på den finska och 
den svenska börsen. Källa: Nasdaq 
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 NORGE Oslo Børs Oslo Axess Merkur Market 

Prospektus 

Ett prospekt måste 
förberedas, publiceras 
och godkännas av 
relevant myndighet 
före listning 

Ett prospekt måste 
förberedas, 
publiceras och 
godkännas av 
relevant myndighet 
före listning 

Listningsdokument 
krävs, mindre 
omfattande än ett 
fullt prospekt 

Examinering 
Full finansiell och 
juridisk DD, oberoende 
rådgivare 

Full finansiell och 
juridisk DD, 
oberoende rådgivare 

Begränsad DD, inga 
krav på oberoende 
rådgivare 

Godkännande 
Godkännande av 
styrelsen för Oslo Børs 

Godkännande av 
styrelsen för Oslo 
Børs 

Godkännande av 
Oslo Børs 
listningskommitté 

Operativ historia 
3 år av redovisad 
rapportering (IFRS) 

1 år av redovisad 
rapportering (IFRS) 

1 år av redovisad 
rapportering 

Dokumenterad 
lönsamhet 

Ej specificerat Ej specificerat Ej specificerat 

Aktier 
Minst 25% av aktierna 
görs publika, minst 
500 aktieägare 

Minst 25% av 
aktierna görs 
publika, minst 100 
aktieägare 

Minst 15% av 
aktierna görs 
publika, minst 30 
aktieägare 

Marknadsvärde NOK 300m NOK 8m Inga krav 

Administration 
Krav ställs på 
företagets ledning 

Krav ställs på 
företagets ledning 

Krävs ej 

Corporate 
Governance 

Rapport förutsätts Rapport förutsätts Krävs ej 

Certified Adviser Ej applicerbart Ej applicerbart Ej applicerbart 

Listningskraven de norska börserna. Källa: Oslo Børs 
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BILAGA 2 KORRELATIONSMATRIS 

 

 

Korrelationsmatris för huvudmodellen. 

  

Ankare Lockup log(size) log(age) FixedP SWE FIN NOR Main FN OsloB OsloA Energi Finans Healthcare Industri ConsS ConsG Material Tech Tele PE/VC TOPB

Ankare 1.00

Lockup 0.53 1.00

log(size) -0.12 -0.42 1.00

log(age) 0.10 -0.13 0.30 1.00

FixedP 0.12 0.29 -0.58 -0.24 1.00

SWE 0.35 0.28 -0.20 -0.10 0.30 1.00

FIN -0.11 -0.13 0.02 0.11 -0.10 -0.62 1.00

NOR -0.34 -0.23 0.23 0.02 -0.28 -0.68 -0.15 1.00

Main 0.15 -0.22 0.57 0.34 -0.46 0.09 0.13 -0.24 1.00

FN 0.11 0.36 -0.67 -0.32 0.61 0.40 -0.01 -0.50 -0.72 1.00

OsloB -0.33 -0.19 0.28 0.12 -0.29 -0.56 -0.12 0.82 -0.20 -0.41 1.00

OsloA -0.10 -0.11 -0.02 -0.14 -0.06 -0.35 -0.08 0.87 -0.12 -0.26 -0.07 1.00

Energi -0.12 0.03 0.04 -0.07 -0.01 -0.15 -0.09 0.27 -0.14 -0.07 0.24 0.11 1.00

Finans -0.29 -0.22 0.15 -0.09 0.01 -0.02 0.01 0.01 0.00 -0.01 0.04 -0.05 -0.11 1.00

Healthcare 0.19 0.18 -0.09 -0.07 0.09 0.10 -0.05 -0.08 -0.01 0.07 -0.11 0.03 -0.13 -0.24 1.00

Industri -0.02 -0.02 0.05 0.20 -0.08 -0.04 0.05 0.01 0.11 -0.11 0.05 -0.07 -0.13 -0.25 -0.28 1.00

ConsS 0.07 0.01 0.03 -0.06 -0.08 0.00 0.11 -0.10 0.16 -0.07 -0.08 -0.05 -0.06 -0.11 -0.13 -0.13 1.00

ConsG -0.06 -0.05 0.04 0.12 -0.09 0.02 -0.10 0.07 -0.01 -0.04 0.12 -0.05 -0.06 -0.12 -0.14 -0.14 -0.06 1.00

Material -0.01 0.09 -0.10 -0.02 0.08 0.07 -0.05 -0.05 -0.07 0.10 -0.04 -0.03 -0.03 -0.06 -0.06 -0.07 -0.03 -0.03 1.00

Tech 0.16 -0.03 -0.16 -0.06 0.07 0.00 0.05 -0.04 -0.13 0.15 -0.12 0.11 -0.11 -0.21 -0.24 -0.25 -0.11 -0.12 -0.06 1.00

Tele 0.04 0.11 0.01 0.04 -0.01 0.03 0.02 -0.06 0.09 -0.03 -0.05 -0.03 -0.04 -0.07 -0.08 -0.08 -0.04 -0.04 -0.02 -0.07 1.00

PE/VC 0.24 0.18 0.12 0.14 -0.17 0.06 0.06 -0.13 0.23 -0.11 -0.05 -0.15 -0.06 -0.32 0.15 0.04 0.04 0.10 0.14 0.00 0.01 1.00

TOPB -0.07 -0.36 0.68 0.24 -0.62 -0.16 -0.08 0.28 0.55 -0.69 0.27 0.07 0.01 0.06 -0.05 0.03 0.11 0.05 -0.10 -0.13 0.04 0.12 1.00
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BILAGA 3 RESULTAT FÖR BHAR MED MARKNADSINDEX 

M-
BHAR3M 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

β p-värde β p-värde β p-värde β p-värde 

α 0.45 0.33 0.53 0.32 0.46 0.32 0.54 0.30 

Ankare 0.03 0.62 - - - - - - 

Cornerstone - - 0.06 0.43 - - - - 

Teckningsf. - - -0.01 0.91 - - - - 

Allokering - - - - 0.07 0.60 - - 

C-Allok - - - - - - 0.15 0.36 

TF-Allok - - - - - - 0.00 0.99 

Lock-up 0.00 0.83 0.00 0.66 0.00 0.86 0.00 0.74 

log(size) -0.06 0.29 -0.06 0.28 -0.06 0.27 -0.06 0.26 

log(age) -0.05 0.22 -0.05 0.22 -0.05 0.20 -0.05 0.20 

FixedP -0.09 0.19 -0.09 0.19 -0.09 0.18 -0.09 0.19 

Main 0.26 0.01*** 0.24 0.01*** 0.26 0.01*** 0.24 0.01*** 

FN 0.27 0.01*** 0.26 0.01*** 0.27 0.01*** 0.26 0.01*** 

OsloB 0.24 0.02** 0.23 0.01** 0.24 0.02** 0.24 0.02** 

OsloA - - - - - - - - 

Energi -0.03 0.91 -0.03 0.89 -0.03 0.91 -0.03 0.89 

Finans -0.20 0.29 -0.21 0.27 -0.20 0.29 -0.21 0.26 

Healthcare -0.20 0.29 -0.20 0.28 -0.20 0.29 -0.20 0.28 

Industri -0.09 0.63 -0.10 0.60 -0.09 0.65 0.10 0.60 

ConsS 0.12 0.66 0.11 0.68 0.13 0.63 0.11 0.67 

ConsG -0.15 0.43 -0.16 0.42 -0.15 0.44 -0.16 0.41 

Material -0.47 0.04** -0.47 0.04** -0.46 0.04** -0.47 0.04** 

Tech -0.20 0.34 -0.20 0.33 -0.20 0.33 -0.21 0.31 

Telekom - - - - - - - - 

PEVC -0.04 0.54 -0.04 0.53 -0.04 0.55 -0.04 0.51 

TOPB -0.01 0.88 0.00 0.96 -0.01 0.86 0.00 0.97 

R2 0.08 0.08 0.08 0.09 

 

Resultat för BHAR med marknadsindex: 3 månader. Nästintill identiska resultat som för 

BHAR med sektorindex i avsnitt 8.2.2. Marknadsindexen som användes är OMXS All-

Share för Stockholmsbörserna, OMXH All-Share för Helsingforsbörserna och Oslo Börs 

All-Share för Olsobörserna. 
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M-BHAR6M 
Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

β p-värde β p-värde β p-värde β p-värde 

α 0.50 0.29 0.60 0.26 0.50 0.28 0.60 0.25 

Ankare 0.04 0.53 - - - - - - 

Cornerstone - - 0.08 0.32 - - - - 

Teckningsf. - - -0.02 0.88 - - - - 

Allokering - - - - 0.08 0.55 - - 

C-Allok - - - - - - 0.18 0.28 

TF-Allok - - - - - - 0.00 0.99 

Lock-up 0.00 0.98 0.00 0.71 -0.05 0.96 0.00 0.79 

log(size) -0.05 0.31 -0.06 0.28 -0.07 0.29 -0.06 0.27 

log(age) -0.07 0.10* -0.07 0.10* -0.10 0.10* -0.07 0.10* 

FixedP -0.10 0.15 -0.10 0.16 -0.10 0.15 -0.10 0.15 

Main 0.18 0.11 0.15 0.17 0.18 0.11 0.15 0.15 

FN 0.21 0.07* 0.20 0.09* 0.20 0.08* 0.20 0.09* 

OsloB 0.16 0.18 0.15 0.19 0.16 0.19 0.16 0.19 

OsloA - - -0.10 - - - - - 

Energi -0.09 0.71 -0.19 0.69 -0.09 0.71 -0.10 0.70 

Finans -0.18 0.35 -0.20 0.32 -0.17 0.36 -0.19 0.32 

Healthcare -0.19 0.30 -0.09 0.28 -0.19 0.30 -0.20 0.28 

Industri -0.08 0.67 0.11 0.63 -0.08 0.70 -0.02 0.63 

ConsS 0.13 0.63 -0.18 0.66 0.14 0.60 0.12 0.64 

ConsG -0.17 0.37 -0.45 0.35 -0.17 0.38 -0.18 0.35 

Material -0.44 0.06* -0.25 0.05* -0.43 0.06* -0.45 0.05* 

Tech -0.24 0.24 -0.25 0.23 -0.24 0.24 -0.25 0.22 

Telekom - - - - - - - - 

PEVC -0.03 0.70 -0.03 0.68 -0.02 0.73 -0.03 0.66 

TOPB -0.02 0.78 -0.01 0.89 -0.02 0.77 0.00 0.97 

R2 0.08 0.08 0.08 0.08 

 

Resultat för BHAR med marknadsindex: 6 månader. Nästintill identiska resultat som för 

BHAR med sektorindex i avsnitt 8.2.2, med undantaget av åldersvariabeln som är svagt 

signifikant och negativ. Marknadsindexen som användes är OMXS All-Share för 

Stockholmsbörserna, OMXH All-Share för Helsingforsbörserna och Oslo Börs All-Share 

för Oslobörserna. 


