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Avhandlingens syfte är att identifiera finska företags determinanter för påbörjande av 
aktieåterköp. Aktieåterköp är en form av utbetalning men är mindre vanligt 
förekommande och praktiskt sett annorlunda än mera vanligt förekommande 
dividender. Enligt detta kan aktieåterköp sammankopplats med liknande men även 
olika motiv eller determinanter som dividender som exempelvis signalering av 
undervärdering. I avhandlingen presenteras 10 möjliga teoretiska motiv för 
aktieåterköp varav de flesta undersöks i avhandlingens empiriska del.  

Undersökningens tidsintervall faller mellan åren 2006-2017 under vilket meddelanden 
om påbörjande aktieåterköp och meddelanden om faktiska aktieåterköp insamlats. 
Publika finska företag är av intresse, där företag som meddelat om aktieåterköp jämförs 
emot företag som inte meddelat om aktieåterköp. Målet är att identifiera gemensamma 
determinanter för återköpande företag. I enlighet med vad som använts i tidigare 
forskning används en probit- och en tobit-modell för undersökningen. 

Resultaten av studien visar flera intressanta samband som huvudsakligen är i linje med 
den tidigare forskningen. Finska företags sannolikhet att meddela om påbörjande 
aktieåterköp ökar med ett gott kassaflöde, högre utländskt ägarskap och förekomsten 
av prestationsaktieprogram. Sannolikheten för aktieåterköp minskar emellertid med en 
ökning i företagets skuldsättningsgrad och investeringar. Sambandet med 
prestationsaktieprogram kan förklaras med att företag hellre använder återköpta aktier 
för kompensation, istället för nyemitterade aktier som har en utspädande effekt. 
Sambandet med investeringar kan förknippas med vanlig kritik för aktieåterköp som 
ett tecken på en brist av lönsamma investeringar. Med att kombinera sambandet med 
lägre investeringar och ett gott kassaflöde kan sambandet även tyda på att mer mogna 
företag gör aktieåterköp.  

Relationen med utländskt ägarskap är i linje med tidigare forskningsresultat. 
Dividender som betalas av finska företag till utlandet är utsatta för en källskatt som 
betalas till Finland. Däremot betalas ingen källskatt på möjliga försäljningsvinster av 
aktiehandel. Detta kan förklara varför utländska investerare hellre investerar i företag 
som betalar sin utdelning i form av aktieåterköp.  

Nyckelord: Aktieåterköp, dividender, motiv, determinanter, signalering, 
agentkostnader, probit, tobit 
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1 INTRODUKTION 

Då ett företags kassa överstiger värdet av potentiella investeringar kan företaget välja 

mellan att behålla det överflödiga kapitalet eller betala ut en del till företagets aktieägare 

och med det minska potentiella uppkomsten av agentkostnader (Jensen, 1986). Enligt 

grundteori har företag två huvudsakliga alternativ vid valet av utbetalning: 1) via 

dividendutbetalning eller 2) via aktieåterköp. Val mellan dessa alternativ kan exempelvis 

bero på investerares skattepreferenser, kassaflödesstabilitet eller asymmetrisk 

information.  

En av de flera skillnader mellan dividender och aktieåterköp är att aktieåterköp kan ses 

som en mera flexibel utbetalningsmetod. Exempelvis är inte aktieåterköp fasta 

åtaganden för företaget. Detta betyder att företaget inte nödvändigtvis behöver köpa 

tillbaka några aktier fastän de meddelat om ett återköpsprogram bl.a. då de görs på den 

öppna marknaden. Volymen av aktieåterköp kan även vanligtvis fritt variera, detta till 

skillnad från praxis för dividender där investerare prefererar stabila nivåer och där en 

sänkning i dividendutbetalning ofta följs av negativa marknadsreaktioner (Grullon et al., 

2002).    

Flexibiliteten med aktieåterköp har lett till att företag idag, stött av tidigare forskning, 

kan tänkas använda aktieåterköp för flera olika ändamål utöver utbetalning. Dittmar 

(2000) beskriver 5 möjliga motiv till varför företag väljer att återköpa aktier: 1) för att 

distribuera överflödigt kapital till aktieägare, 2) för att signalera till marknaden om 

undervärdering, 3) för att justera kapitalstrukturen, 4) för att motverka utspädning av 

centrala nyckeltal och 5) som en försvarsåtgärd emot förvärv. En skicklig ledning kan 

således använda aktieåterköp för flera olika ändamål. Mest värde skapar ledningen då 

företaget kan köpa aktierna till ett undervärderat pris. Då sägs det existera asymmetrisk 

information mellan företaget och marknaden. Med antagandet att ledningen agerar NPV 

positivt och endast väljer att återköpa aktier då de är undervärderade borde dessa köp 

signalera marknaden om undervärdering och följas av en omvärdering. 

Aktieåterköp ses dock inte alltid kommunicera positiv information eller vara drivet av 

värdeskapande eller goda motiv. Mycket kritik mot aktieåterköp har riktas i form av att 

de är ett tecken på en brist av lönsamma investeringar för företaget. Exempelvis Larry 

Fink, verkställande direktör för världens största förmögenhetsförvaltare BlackRock 

(Statista, 2017), har öppet kritiserats de senaste höga nivåerna av aktieåterköp i USA. 

Fink påstår att aktieåterköp förhindrar amerikanska företag att investera i långsiktiga 
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tillväxtmöjligheter och därmed krymper ekonomiska tillväxten (Financial Times, 2017). 

Vidare har aktieåterköp kritiseras som ett medel för företagsledning att manipulera 

centrala nyckeltal för värdering och sålunda stöda aktiekursutvecklingen utan att någon 

förbättring i den operationella verksamheten har skett (Ezekoye et. al, 2016). 

I kontrast till kritiken har investeringstungviktare som Warren Buffet yttrat sig positivt 

om aktieåterköp. Buffet nämner att företag idag har stora mängder överflödiga 

kassamedel som väntar på lönsamma investeringar och anser således att lönsamma 

investeringar inte idag lider av en brist på finansiering. Vidare påstår Buffet att 

aktieåterköp är vettiga då marknaden undervärderar företagets aktier och inget annat 

brådskande behov för kassamedel finns (Financial Times, 2017). Buffets 

investeringsbolag Berkshire Hathaway har exempelvis en egen policy där företaget 

återköper aktier då marknadsvärdet av aktierna faller under 120 % av deras bokvärde 

(Financial Times, 2017). 

Argument för och emot aktieåterköp och möjliga motiv bakom dessa är alltså flera. I 

denna avhandling ämnar jag därför undersöka närmare möjliga motiv för varför företag 

återköper aktier. Genom att undersöka flera möjliga motiv för samma datasampel kan 

en helhetsbild av gemensamma determinanter för aktieåterköp fås. Med stöd av dessa 

resultat kan möjligen slutsatser dras i huruvida aktieåterköp är drivna av rationella och 

godtyckliga ekonomiska motiv eller om de drivs av orationella och icke-värdeskapande 

motiv. 

1.1 Problemområde och kontribution  

Eftersom aktieåterköp är ett relativt vanligt förekommande fenomen bland börslistade 

bolag är forskningen inom området tämligen återkommande. De tidigaste omfattande 

studierna kring aktieåterköp gjordes kring 1990 för amerikanska marknaden då 

aktieåterköp blivit ett vanligt fenomen och tillräcklig pålitlig historisk data fanns 

tillhanda. Därefter har forskningen spridit sig till att studera flera olika samband mellan 

företagskaraktär och aktieåterköp och aktiemarknadsreaktioner på meddelanden om 

aktieåterköp. 

Som vanligt är den tidigare forskningen mycket koncentrerad till den amerikanska 

marknaden där aktieåterköp varit tillåtet en längre tid och varit mera vanligt 

förekommande jämfört med exempelvis den Europeiska marknaden (Financial Times, 

2016). Vidare existerar skillnader mellan regionerna i form av att exempelvis i USA görs 

beslut om aktieåterköp av företagets styrelse medan t.ex. i Finland och Sverige är det 
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aktieägarna som beviljar tillstånd om aktieåterköp under bolagstämman (Kim et al., 

2004). Ytterligare undersöker den tidigare empirin i flera fall endast samband mellan en 

eller några olika variabler och aktieåterköp och därmed utesluter möjliga andra 

förklarningar. 

Denna avhandling kontribuerar till existerande litteratur kring aktieåterköp utanför den 

amerikanska marknaden genom att undersöka aktieåterköp som gjorts på den finska 

marknaden. Tidigare forskning för den finska marknaden är relativt knapp och data för 

de studier som gjorts härstammar från flera år tillbaka då bland annat andra regleringar 

för aktieåterköp och utbetalning gällde. Den finska marknaden är intressant att 

undersöka eftersom data för varje aktieåterköp är publikt tillgängligt vilket möjliggör 

insamlandet av pålitlig samt detaljerad data och således minskas risken för databias 

vilket stöder undersökningens validitet. Vidare genom att koncentrera sig på en marknad 

kan flera aspekter tas i beaktan då mycket data insamlas manuellt och mindre 

landspecifika aspekter måste beaktas. 

Till min vetskap är denna avhandling en av de första undersökningar för den finska 

marknaden som ämnar undersöka flera motiv för aktieåterköp. Genom att använda 

detaljerad data för varje aktieåterköp som gjorts på den finska marknaden under 

undersökningsperioden kan en omfattande studie göras och en uppdaterad förståelse för 

determinanter och möjliga motiv bakom aktieåterköp fås. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna avhandling är att identifiera determinanter för aktieåterköp bland 

finska företag. 

1.3 Avgränsningar 

I min undersökning har jag valt att undersöka aktieåterköp som gjorts på den finska 

marknaden. För att få ett uppdaterat perspektiv för undersökningen kombinerat med 

tillgängligheten av data kommer jag att inkludera alla observationer av aktieåterköp som 

skett mellan åren 2006 och 2017. De företag som är av intresse är företag som varit 

listade på Nasdaq Helsinki under den undersökta tidsperioden. För att bli inkluderat i 

samplet måste data för de aktuella företagen vara publikt tillgängligt via databaser 

(Factset, Eikon) eller via företagens hemsidor. Databegränsningen är även driven av att 

information om aktieåterköp manuellt insamlats via pressmeddelanden tillgängliga på 

Nasdaq Nordics hemsida. 
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1.4 Avhandlingens fortsatta upplägg 

Avhandlingens struktur följer en standardmodell för uppsatser av högre utbildning och 

avhandlingar inom finansiell ekonomi på Hanken. Avhandlingens inledning följs av 

relevant teori sett till undersökningens syfte där kapitlen 2-5 ger läsaren en introduktion 

till utbetalningsmetoder, möjliga motiv till aktieåterköp, aktiemarknadsreaktioner på 

aktieåterköp och avslutas med en beskrivning av aktieåterköp i Finland. Efter detta följer 

i kapitel 6 en genomgång av de mest relevanta tidigare forskningarna enligt 

undersökningens syfte. Därefter presenteras läsaren tillvägagångssättet för insamlingen 

av data och deskriptiv statistik för insamlad data i kapitel 7. Sedermera följer 

metodkapitlet (8) var använda statistiska modeller presenteras med deras olika 

antaganden och robusthetstest och kapitlet avslutas med en del för hypotesformulering. 

Då läsaren blivit bekant med undersökningens data och metod presenteras 

undersökningens resultat med en omfattande diskussion kring resultaten. Avhandlingen 

avslutas med konklusioner och en diskussion kring fortsatt forskning inom ämnet. 
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2 FÖRETAGENS UTBETALNING 

Ett av de mest centrala besluten för företag ur investerarsynvinkel är hur mycket av 

företagets vinst eller kassa som ska sparas och hur mycket av medlen som ska betalas ut 

till företagets aktieägare. Detta beslut fattas idag i enlighet med företagets 

utbetalningspolitik. Beroende på företag kan utbetalningen idag utgöra en stor del av den 

årliga avkastningen för investerare och är således en central del för hur högt företagets 

aktier värderas. Detta är orsaken till att allt fler företag idag publikt informerar om 

riktlinjerna för den årliga utbetalningen som investerare kan förvänta sig. Exempelvis 

skogsföretaget Stora Enso kommunicerar att de strävar till att betala en stabil dividend 

kopplad till företagets långsiktiga prestation och distribuera 50 % av förtagets nettovinst 

över den ekonomiska cykeln (Stora Enso, 2018).  

Som nämnts i inledande kapitlet kan företag sägas ha två alternativ vid utbetalning: 

dividender eller aktieåterköp. Faktorer som tas i beaktan när utbetalningsnivåer och -

typer fastställs har studerats flitigt av akademiker. Exempelvis har utbetalning vistats 

variera mellan olika branscher och företag i olika tillväxtfaser.  

I detta kapitel presenteras i detalj de olika utbetalningsmetoder som företagen har d.v.s. 

dividender och aktieåterköp. Först presenteras s.k. direktutbetalning till aktieägare i 

form av dividender. Detta är den vanligaste formen av utbetalning. Därefter presenteras 

s.k. indirekt utbetalning i form av aktieåterköp. Efter detta följer en diskussion där dessa 

två utbetalningsmetoder jämförs med varandra och en genomgång av beskattningen för 

dessa utbetalningsmetoder. 

2.1 Dividender 

Dividender är numera och har under de senaste åren varit den mera vanligt 

förekommande utbetalningsmetoden i nominella termer. Enligt Kauppalehti (2018) var 

2008 ett rekordår för utbetalda dividender i Finland då investerare tog emot totalt ca 

12,1 miljarder euro i dividender av finska bolag. År 2018 förespås dock bli ett nytt 

rekordår där de flesta företag meddelat om förslag att höja dividenderna (Kauppalehti, 

2018). Goda dividendutbetalande företag i Finland under de senaste åren har varit 

Nordea, Sampo och Fortum.  

I Finland fastställs idag nivån för dividendutbetalning av aktieägarna under 

bolagstämman. Enligt den finländska aktiebolagslagen ska dividendutbetalning basera 

sig på det senast fastställda bokslutet (Aktiebolagslag, 2006). Baserat på det senaste 
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bokslutet föreslår styrelsen en nivå för det aktuella årets dividend. I praktiken publiceras 

styrelsens förslag för den årliga dividenden ofta i samband med resultatet för det fjärde 

kvartalet och för hela året. Förslaget för dividenden nämns även ofta i agenda för 

bolagstämman i stämmokallelsen. 

För fastställande av dividendnivån krävs en enkel majoritet under bolagstämman. Ifall 

bolagstämman inte är överens om dividendnivån eller om bolagstämman kräver att 

godkännandet av dividenden skall överföras till en fortsatt stämma skall en ny samling 

hållas tidigast en månad och senast tre månader efter den ordinarie bolagstämman. 

(Aktiebolagslag, 2006) 

Då aktieägarna är överens om dividenden fastställs utbetalningsdatum samt vilka medel 

som skall användas för att fullgöra utbetalningen. Dividender betalas ur företagets fria 

egna kapital. De aktieägare som är registrerade i företagets aktieägarförteckning senast 

på avstämningsdagen har rätt till utdelningen. Egna aktier som hålls av företaget har inte 

rätt till den utbetalda dividenden. (Aktiebolagslag, 2006) 

2.1.1 Centrala teorier kring dividendutbetalning 

Lintner (1956) var en av de första akademikerna som studerade teorier och motiv kring 

dividendutbetalning och ger en grund för hur företagsledningar bestämmer 

dividendnivåer och hur de beaktar möjliga aktieägarpreferenser. Lintner undersökte 28 

bolags dividendbeslut under efterkrigstiden genom intervjuer med centrala 

nyckelpersoner. Ur intervjuerna framgår att företagets aktuella nettovinst är den mest 

centrala parametern i beslutet för dividendutdelning. Det framgår också att grunden för 

utbetalningen oftast är föregående års dividendnivå – inte att man inom företaget varje 

år beslutar om en ny nivå. Det som mest diskuteras är huruvida det skall ske en 

förändring i dividendnivån för det aktuella året. 

När det gäller möjliga ändringar i dividendnivåer tydde Lintners (1956) undersökning 

på att störst vikt lades på aktuella intäkter, framtida utsikter och aktieägarnas 

förväntningar och preferenser. Under den undersökta perioden hade flera av företagen 

ett långsiktigt mål för utbetalning, som ofta var anknutet till företagets vinster. Vinster 

ansågs av ledningen vara ett transparent mått, som är tillgängligt för aktieägarna, och 

kunde användas som referenspunkt för att motivera olika dividendbeslut. Aktieägarna 

ansågs även enligt ledningen föredra stabila dividendnivåer utan större variation. För att 

kunna ändra på dividendnivåerna krävde ledningen att en långsiktig förändring i 

företagets vinster och framtidsutsikter hade skett. Detta motiverat med att kunna hålla 
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den högre (eller lägre) dividendnivån stabil för en längre framtid. Vid en positiv 

förändring i företagets aktuella vinster och framtidsutsikter föredrog även flera en 

kontrollerad stabil ökning mot företagets långsiktiga mål för dividendnivån istället för 

direkta ökningar till målnivån som senare kunde riskeras av en sänkning.  

Några år senare 1959, publicerade Gordon en artikel där han satte grunden för Gordons 

tillväxtmodell (eng: Gordon growth model). Enligt Gordons dividendhypotes betalar 

aktieägare för den aktuella dividenden och för den möjliga tillväxten i dividenden för en 

oändlig framtid då de köper företagets aktie. Detta motiverade Gordon med att 

dividender är det enda kassaflöde aktieägaren får ifall hen behåller aktien för all framtid. 

Med stöd av att aktievärdet grundas på framtida kassaflöden till aktieägaren kan således 

ett estimat för aktievärdet göras genom att använda sig av en dividendmodell. Denna 

modell är dock beroende av flera antaganden om bl.a. en stabilt ökande nivå för 

dividender för en oändlig framtid. Denna modell kan följaktligen sägas stöda teorin och 

åsikten om att stabilitet för dividender prefereras. 

I kontrast till tidigare studier kring motiv för dividendnivåer, hur företag bestämmer 

dividendnivåer och aktiemarknadsreaktioner på dividendutlåtanden publicerade Miller 

och Modigliani (1961) en välkänd artikel där de hävdar att företagets utbetalningspolitik 

under perfekta marknader är irrelevant. På en perfekt marknad, vilken är karaktäriserad 

av bl.a. rationellt beteende, inga transaktionskostnader och garanterad säkerhet (om 

framtiden), är en investerares möjlighet till förmögenhet densamma. Detta oberoende 

av hur stora dividender företaget betalar ut, d.v.s. investeraren kan motverka och 

replikera olika dividender genom att sälja och låna kapital emot sina portföljer. Under 

perfekta marknader påverkar dividender endast företagets kapitalstruktur och inte 

företagets lönsamma framtida investeringar som är grunden för hur företagets aktie 

värderas. Dagens marknader är dock inte perfekta vilket leder till att teorins 

basantaganden inte uppfylls och således är teorins prediktioner irrelevanta för dagens 

realitet. 

Det som denna modell eller teori av Miller och Modigliani dock kan tänkas påvisa är att 

eftersom marknaderna inte är perfekta har olika dividender en betydelse och man kan 

diskutera vilket av de brutna basantaganden som förklarar dividendernas relevans. 

Exempelvis kan skatter tänkas påverka olika utbetalningsbeslut, om det i vissa 

förhållanden existerar skattefördelar för olika investerare. Vidare eftersom det ofta 

existerar informationsasymmetri mellan företaget och marknaden kan en 
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dividendökning användas som ett sätt för företaget att kommunicera god information 

och motverka informationsasymmetrier. 

År 1976 publicerade Jensen & Meckling teorin kring agentkostnader som uppstår då 

företagets ledning inte agerar enligt aktieägarnas preferenser d.v.s. i enighet med att 

maximera värdet av företagets aktier. Med stöd av Jensens & Mecklings teori undersökte 

Rozteff (1982) dividenders samband med agentkostnader och kom fram till att 

dividender är ett sätt för företagen att minska på uppkomsten av agentkostnader. Enligt 

Rozteff (1982) har företag där ledningen äger mindre andelar av bolaget högre 

dividender i snitt och kan således tolkas som ett effektivt sätt att minska risken för 

uppkomsten av agentkostnader. Easterbrook (1984) stöder teorin om att 

dividendutbetalning kan minska agentkostnader genom att hålla företaget aktivt på 

kapitalmarknaderna där övervakning av exempelvis långivare är tillgängligt till en låg 

kostnad.  

Också tidigare forskning om dividender visar således att företag föredrar att betala en 

stabil nivå av dividender där möjliga ökningar i dividendnivåer baseras på en hållbar 

positiv utveckling i företagets lönsamhet. Precis som aktuell forskning, antyder tidigare 

forskning även att företag ogärna sänker sina dividender. Detta visade sig exempelvis 

under den finansiella krisen där flera företag fortsatte att betala dividender i linje med 

tidigare nivåer fastän resultaträkningarna redovisade stora förluster.  

2.2 Aktieåterköp 

Aktieåterköp är ett alternativt sätt för företaget att distribuera vinstmedel. Till skillnad 

från dividender är aktieåterköp inte en direkt betalning till företagets aktieägare utan 

anses indirekt påverka aktieägarens förmögenhet positivt genom att i stället stöda 

företagets aktiekursutveckling.  

Aktieåterköp, som namnet antyder, innebär att företag köper tillbaka sina egna aktier 

som de tidigare emitterat. Köpen finansieras ur företagets kassa och precis som 

dividender minskar köpen företagets fria egna kapital. Genom att anta en teoretisk 

modell där företagets aktievärde representerar en nivå där efterfrågan och utbud av 

aktien är i balans kommer företaget som bestämt sig för att återköpa egna aktier att 

åstadkomma en ökning i efterfrågan på aktierna. Med antagandet att utbudet är konstant 

kommer en ökning i efterfrågan i detta fall att leda till en prisökning i företagets aktier. 

Det estimerade värdet på företagets framtida kassaflöden delas även på en mindre 

mängd aktier då flera aktier återköps och makuleras och ökar således varje utomstående 
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akties nominella värde. Vidare kommer de personer som säljer sina aktier vara de 

personer som värdesätter aktierna minst. I och med prisökningen kommer de tidigare 

aktieägarnas aktier att öka i värde och samtidigt ökar investerarnas totala förmögenhet.  

Bland de största ekonomierna runtom världen har aktieåterköp varit tillåtet längst i USA 

där aktieåterköp dateras tillbaka till år 1957 då företag genom en ändring i ”The Model 

Act” beviljades rätten att återköpa aktier (Kessler, 1959). Dock började företag i allt högre 

grad använda sig av aktieåterköp i USA först kring 1980. Aktieåterköp ökade i popularitet 

under de följande åren till att t.o.m. överstiga värdet av dividender år 1999 och 2000 för 

amerikanska industriella företag (Grullon & Michaely, 2002). 

I Asien beviljades Hong Kong-listade företag rätten att återköpa aktier på den öppna 

marknaden år 1991 medan japanska offentliga företag beviljades rätten att återköpa 

aktier år 1994. Bland de europeiska ekonomierna tilläts brittiska företag bland de första 

att återköpa aktier år 1981. Franska och tyska företag måste däremot vänta ända till 1998 

för att få påbörja aktieåterköp (Grullon & Michaely, 2002). I Finland tilläts aktieåterköp 

år 1997 medan aktieåterköp i Sverige blev tillåtet först år 2000. 

Bland dagens företag förekommer aktieåterköp i varierande grad. Aktieåterköp är 

exempelvis mera vanligt förekommande i USA där företagets styrelse själv kan 

bestämma om aktieåterköp och där transparensen för aktieåterköp är mindre (Kim et 

al., 2004). Fastän aktieåterköp sägs vara ett sätt för företag att betala ut vinstmedel har 

teorin och praktiken visat att aktieåterköp kan användas för flera andra olika ändamål 

(Dittmar, 2000). Möjliga olika motiv för aktieåterköp kommer att presenteras senare i 

kapitel 3.  

Det finns flera olika sätt för företag att återköpa sina aktier. I regel anses de tre vanligaste 

förfarandena vara aktieåterköp på öppen marknad, återköp till fast pris och holländsk 

auktion (ECB, 2007). Dessa tre olika förfaranden presenteras i detalj härnäst.  

2.2.1 Aktieåterköp på den öppna marknaden 

Aktieåterköp på den öppna marknaden är generellt det vanligaste förfarandet då företag 

väljer att återköpa aktier (EU, 2007: Grullon & Ikenberry, 2000) vilket även gäller för 

Finland baserat på denna studies data. Då företag återköper aktier på den öppna 

marknaden agerar företaget som vilken som helst aktör på aktiemarknaden. Företagen 

betalar rådande marknadspriser för de aktier de återköper där en säljande aktör inte 

nödvändigtvis har kännedom om att hen säljer aktier till bolaget. Vanligtvis reglerar 
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handelsplatsen aktieåterköpsaktiviteten med specifika riktlinjer om hur företaget får 

agera på marknadsplatsen. Exempelvis i Finland reglerar Nasdaq Helsinki volymen samt 

vilka priser som får betalas för aktierna (mera om detta i kapitel 5). Dessa riktlinjer leder 

ofta till att återköp på den öppna marknaden är spridda över en längre period och sker 

dag för dag och således varierar även det pris som företaget betalar för de återköpta 

aktierna.  

Till skillnad från andra förfaranden är återköp på den öppna marknaden ett mer flexibelt 

tillvägagångssätt för företaget att återköpa aktier. Aktieåterköp på den öppna 

marknaden initieras ofta med ett meddelande där företaget kommunicerar sin avsikt att 

påbörja aktieåterköp. Efter detta meddelande kan företaget dock relativt fritt variera 

volymen och tiden för när företaget genomför faktiska återköp. Företaget behöver 

nödvändigtvis inte göra några återköp ifall de sedermera inte anser att det är lämpligt att 

återköpa aktier. 

2.2.2 Återköp till fast pris 

Som termen ”återköp till fast pris” antyder återköper företaget alla aktier genom detta 

förfarande till ett och samma pris. I praktiken fungerar tillvägagångssättet så att 

företaget först publicerar ett meddelande där företaget meddelar om att de har som 

avsikt att återköpa egna aktier. I detta meddelande inkluderas ett och samma köpspris 

(vanligtvis lite högre än det rådande marknadspriset), antalet aktier som företaget har 

som avsikt återköpa (ofta med ett minimiantal som skall erbjudas för att företaget skall 

fullgöra köpet) och ett slutdatum för erbjudandet (Comment & Jarell, 1991). Ifall 

erbjudandet är övertecknat kan företagets ledning öka storleken av återköpet från det 

tidigare tänkta antalet. Ifall företaget väljer att inte öka antalet och återköpet är 

övertecknat får aktieägarna en allokerad mängd (eng: pro-rated) kassamedel och 

resterande balansen av aktörens teckning returneras i form av aktier (Grullon & 

Ikenberry, 2000). Detta tillvägagångssätt har fördelen gentemot återköp på öppen 

marknad genom att det inte begränsas av handelsplatsens regler för priser eller dagliga 

volymer och således kan flera aktier återköpas under en förhållandevis kort period. 

2.2.3 Holländsk auktion 

En holländsk auktion påminner om återköp till fast pris i och med att företaget i en 

holländsk auktion även betalar ett och samma pris för alla återköpta aktier, dock härleds 

priset för återköpet på ett annat sätt. I en holländsk auktion kan ledningen sägas samla 

in information från aktieägarna för att fastställa priset för återköpet.  
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En holländsk auktion inleds med att företaget kommunicerar en räckvidd av olika priser 

inom vilket företaget kan tänka sig återköpa aktier. Aktieägare som är villiga att sälja sina 

aktier till företaget kommunicerar sedan till företaget till vilket pris de är villiga att delta 

i anbudet och hur många aktier de är villiga att sälja till ett visst pris. I en holländsk 

auktion är minimipriset ofta något högre än det aktuella marknadspriset medan 

maximiprisets premium är i linje med motsvarande pris för ett återköp till fast pris 

(Comment & Jarrell, 1991). 

I slutet av anbudsperioden samlar företaget sedan in all information om alla 

erbjudanden och sorterar dem enligt pris. Återköpspriset för aktierna härleds sedan 

genom att summera ihop anbudets aktier med början från de aktierna med lägst 

anbudspris. Priset fastställs sedan vid den nivå där kumulativa mängden av de 

summerade aktierna motsvarar den mängd aktier som företaget haft för avsikt att 

återköpa. Alla aktier som inkluderas i denna mängd återköps sedan till samma pris (även 

de som indikerat ett lägre pris). Aktier som inkluderas i anbudet med priser ovanför det 

fastställda priset returneras till aktieägarna. (Grullon & Ikenberry, 2000).  

Eftersom en holländsk auktion liknar ett återköp till fast pris är även fördelarna för 

förfarandet desamma bl.a. att förtaget under en relativt kort period kan återköpa en stor 

mängd aktier. I en holländsk auktion är dock ofta det betalda premiet till aktieägarna 

något lägre jämfört med ett återköp till fast pris (Grullon & Ikenberry, 2000). Ifall 

ledningen med återköpet har som avsikt att signalera till marknaden positiv information 

om företaget (mera om motiv bakom återköp i kapitel 3) anses också ett återköp till fast 

pris vara det mest trovärdiga tillvägagångssättet med dess högre premium, där fasta 

anbud generellt anses som en mera trovärdig signalering jämfört med återköp på den 

öppna marknaden (Grullon & Ikenberry, 2000).  

2.3 Dividender i jämförelse till aktieåterköp 

Såsom tidigare nämnts är dividender idag vardag för de flesta väletablerade listade 

företag och bland investerare. Dividender kan sägas vara så etablerade att företag idag 

gör nästan allt för att undvika sänkta dividender fastän företagets lönsamhet och 

kassaflöde kan variera i större grad. Aktieåterköp som är företags alternativa möjlighet 

för att distribuera vinstmedel är inte etablerat till samma nivå och förekommer i 

varierande mängd bland olika företag och marknader. Onekligen finns flera 

fundamentala skillnader mellan aktieåterköp och dividender, exempelvis beskattning, 
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aktieprispåverkan och flexibilitet samt flera andra externa faktorer som påverkar 

respektive metods popularitet.  

Jagannathan, Stephens och Weisbach (2000) undersöker användningen av aktieåterköp 

kontra dividender i USA under tidsperioden 1985-1996 då aktieåterköp blivit alltmer 

populära. De grundar sin teori kring dividender på Lintners undersökning 1956 som 

tyder på att företag ökar dividender stabilt i enlighet med stabila kassaflöden och 

undviker dividendsänkningar om bara möjligt. Enligt detta föreslår forskarna att 

aktieåterköp skulle ha ett samband med mera tillfälliga kassaflöden. Genom att betala ut 

tillfälliga kassaflöden via aktieåterköp kan företagen justera utbetalningsnivån framgent 

(och helt enkelt välja att inte återköpa mera). Resultaten för studien stöder detta 

argument där graden av aktieåterköp är mer volatil och varierar med den ekonomiska 

cykeln medan dividender är mer stabila. Studiens resultat tyder även på att företag 

återköper aktier till följd av en sämre aktieavkastning medan företaget ökar dividender 

efter en period med god aktieavkastning. Eftersom aktieåterköp inte i lika stor grad är 

associerade med några förväntningar på framtida utbetalningar kan således aktieåterköp 

vara en prefererad metod för utbetalning för företag med mera volatila kassaflöden. 

Företag med väldigt volatila kassaflöden kan ha det svårare att fastställa en stabil 

dividendnivå som kan hållas stabil för framtida år och således kan aktieåterköp vara ett 

bättre alternativ för vinstutdelning.  

Jagannathan et. al. (2000) nämner i sin studie skatter och anställdas aktieoptioner som 

faktorer som kan påverka valet mellan aktieåterköp och dividender, dock var dessa 

parametrar inte möjliga att beakta i undersökningen enligt forskarna. Olika skatter för 

kapitalinkomster och dividender bland företagets investerare kan påverka den relativa 

fördelen och preferensen mellan dividender och aktieåterköp. En ledning med 

aktieoptioner kan tänkas preferera aktieåterköp eftersom när dividender utbetalas 

minskas värdet av ledningens optioner (ifall de inte är dividendskyddade). Vidare, och 

för att undvika utspädning av centrala nyckeltal, kan ledningen i och med att anställdas 

aktieoptioner realiseras, preferera att återköpa aktier istället för att emittera nya aktier 

(Jagannathan et al., 2000).  

Kahle (2002) undersökte några år senare effekten av optioner på aktieåterköp och fann 

ett positivt samband mellan aktieåterköp och anställdas aktieoptioner. Liljeblom och 

Pasternack (2006) hittade resultat som tyder på att anställdas optioner påverkar valet 

mellan dividender och aktieåterköp som även påverkas av ifall optionerna är 

dividendskyddade eller inte. De fann även resultat som tyder på skattepreferenser bland 
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investerare har en signifikant effekt för investerare vid valet mellan bolag som utbetalar 

vinster i form av aktieåterköp eller dividender då de jämför utländskt och inhemskt 

ägarskap på den finska marknaden. Skattefördelen för dividender som finska inhemska 

investerare hade under denna tid slopades dock år 2004 och Korkeamäki, Liljeblom och 

Pasternack (2010) fann en markant effekt av reformen på utbetalningar där dividender 

sjönk efter reformen och aktieåterköp ökade i popularitet. Bevis för påverkan av olika 

investerare hittades även redan 1998 av Bartov, Krinsky och Lee i USA där graden av 

institutionellt ägarskap hade en effekt på valet mellan aktieåterköp och dividender. 

Grullon och Michaely (2002) fann resultat som tyder på att ett substitutförhållande 

mellan dividender och aktieåterköp då amerikanska företag i allt högre grad ersatt 

dividendökningar med aktieåterköp. Vidare finner de att negativa aktiekursreaktioner 

vid en sänkning i dividendnivån skiljde mellan företag som återköper aktier och företag 

som inte återköper aktier där återköpande företag upplevde en mindre negativ 

avkastning.  

Brav, Graham, Harvey och Michaely (2005) gjorde en uppdaterad studie om vad som 

ledningen beaktar vid valet av utbetalningen genom att intervjua nyckelpersoner i 

företagens ledning, detta med inspiration från Lintners (1956) undersökning men nära 

på 50 år senare. Flera av de tidigaste studierna för utbetalningspolitik som Lintner 

(1956) brister i att de inte beaktar aktieåterköp då dessa var relativt obefintliga under 

denna tid. 

Brav et al. (2005) visade att dividendnivån idag i mindre grad sammanlänkas med 

företagets vinster och anknyts i en större grad till företagets investeringar och likviditet 

där dividender kan tänkas ökas endast efter att dessa aspekter beaktas. Företag som 

tidigare inte betalat dividender sägs möjligen initiera dividendbetalning som en följd av 

investerarpress eller då en hållbar ökning i företagets vinster skett. Ur intervjuerna 

framgår att aktieåterköp ses som ett mera flexibelt alternativ för utbetalning och att 

företagsledningar i allmänhet försöker tajma aktieåterköp till perioder där aktiepriset 

anses lågt. Ledningen är även i snitt medveten om effekten av aktieåterköp på centrala 

nyckeltal där aktieåterköp kan användas då investeringsbehovet är mindre och för att 

motverka utspädningseffekter av optioner. Enligt undersökningen använder sig inte 

ledningen av olika utbetalningsmetoder för att attrahera olika investerare eftersom de 

anser att båda alternativen är generellt lika attraktiva, speciellt för institutionella 

investerare, och olika skatter beaktas först i andrahand då utbetalningsbeslut görs.  
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Enligt vad som tidigare studier och teori visar kan valet mellan aktieåterköp och 

dividender sägas vara bundet till utbetalningens relativa flexibilitet (m.a.o. ifall ex. 

dividendnivån kan hållas), ledningens preferenser ex. i anknytning till optioner, 

aktieavkastning och investerares skattesatser. Vad som dock måste påpekas är att flera 

av de studier som gjorts där dividender och aktieåterköp jämförs har gjorts för flera olika 

tidsperioder. Exempelvis har skatter varierat i Finland där den stora skattefördelen för 

dividender slopades snart efter millennieskiftet (2004) och vidare har det blivit alltmera 

vanligt att ledningens optioner är dividendskyddade. Således kan tänkas att dessa 

förklarningar mellan valet av dividender och aktieåterköp möjligtvis försvagats.  

Det är även anmärkningsvärt att nämna att flera av studierna är gjorda för den 

amerikanska marknaden där byråkratin och förfarandet för aktieåterköp varit något 

flexiblare. Vidare har aktieåterköp varit tillåtna en längre tid i USA än för de flesta 

västeuropeiska länderna vilket kan tänkas påverka de resultat som tidigare studier hittat. 

2.4 Beskattning av vinstutdelning  

För investerare är skatter en av de största aspekterna som minskar på den absoluta 

avkastningen. Vidare visar flera av de tidigare studierna att skatter påverkar de olika 

utbetalningsmetodernas popularitet. Således är det relevant att behandla olika skatter 

för investerare i anknytning till utbetalning. Eftersom studien koncentrerar sig på den 

finska marknaden kommer finska regleringar och skatter att behandlas. 

I Finland klassificeras i regel vinstutdelning, exempelvis dividender, från företag som 

kapitalinkomster och beskattas enligt de skattesatser som gäller för kapitalinkomster. 

Till skillnad från ordinär förvärvsinkomst som i Finland beskattas progressivt enligt 

förtjänst är beskattning för kapitalinkomst fast d.v.s. skattesatsen varierar inte enligt 

förtjänst. Nedan ges en överblick av den finska beskattningen av dividender och 

beskattningen av värdeskapande effekten för aktieåterköp. 

2.4.1 Beskattning av dividender 

Som nämnts ovan är dividender en form av kapitalinkomst för investerare. Skattesatsen 

som idag gäller för finska fysiska inhemska investerare på kapitalinkomster är 30 % och 

för den delen av kapitalinkomsterna som överstiger 30 000 € är procenten 34 % (Vero, 

2018). Eftersom dividender betalas ur det fria egna kapitalet som har sitt ursprung i 

företagets årliga vinstmedel lider dividender av dubbelbeskattning. Detta betyder att de 

medel som företagen betalar ut i form av dividender beskattas på såväl företags- som 
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investerarnivå. För att undvika dubbelbeskattning till viss mån gäller idag att av de 

dividender som betalas av noterade bolag är 15 % skattefri inkomst och 85 % skattepliktig 

inkomst. Detta betyder att den effektiva skattesatsen för inhemska investerare är 25,5 % 

på dividender från noterade bolag. Enligt detta skall ett noterat bolag på totalbeloppet 

av dividender som betalas till fysiska personer betala en förskottsinnehållning på 25,5 % 

(Vero, 2018). 

Den idag förekommande dubbelbeskattningen av dividender har kritiserats och men 

blivit större under de senaste åren. Under en tidig period under 2000-talet gällde 

lagstiftning i Finland baserat på år 1993s reglering då ett s.k. avoir fiscal system för 

dividender gällde. Detta betydde att den mängd skatt (enligt skattesatsen) som företaget 

betalat på sin vinst kunde dras av från den skatt investerare skulle betala på de 

dividender de fick. Eftersom skattesatsen för företag under denna tid var den samma 

som skattesatsen för kapitalinkomst (29 %) var dividender i effekt skattefria 

(Korkeamäki et al., 2010). Detta förmånliga förfarande slopades dock år 2004 då 

samtliga skattesatser sänktes men 70 % av utbetalda dividender till aktieägare blev 

skattepliktiga enligt den nya skattesatsen på 28 % (Korkeamäki et al., 2010). Som 

tidigare nämnts har bägge dessa procentar höjs till att idag ligga på 85 % skattepliktig 

inkomst för dividender och 30 % skattesats på kapitalinkomster. 

För olika samfund gäller flera olika undantag för skatt på dividender där dividender från 

entiteter som ingår i samfundets näringsverksamhet i regel är skattefria (Vero, 2018). 

För publika företag gäller även att dividenderna är skattefria ifall mottagande företaget 

även det är publikt eller ifall det privata mottagande samfundet har ett ägarskap i publika 

företaget som överstiger 10 % (Vero, 2018). Exempel på ägarskap över 10 % i publika 

bolag motiverade av denna skatteförmån är exempelvis Rettig Groups och Hartwall 

Capitals deltagande i Terveystalos initialemission där dessa privata investerarföretag 

båda fick och idag har ett ägarskap på knappt över 10 % (Terveystalo, 2018). 

För utländska investerare i finska bolag beror beskattning av dividender i stor grad på 

de olika skattekontrakt som gjorts med respektive land. I regel är dessa investerare ofta 

utsatta för en källskatt på dividender som betalas av finska företag och som betalas åt 

den finska staten. Exempel på dessa procentsatser för år 2018 är exempelvis 0 % för 

Storbritannien, 10 % för Kina och 15 % för Sverige och USA. Beroende på landets egna 

regler för beskattning kan denna källskatt ofta avdras från den inhemska beskattningen. 

Om investeraren dock är en skattefri institution (ex. placeringsfond), som inte betalar 

någon skatt överhuvudtaget, blir denna källskatt en tilläggskostnad eftersom det inte 
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finns några skatter att avdra källskatten ifrån. Eftersom en stor del av de utländska 

investerarna i Finland är institutionella investerare kan de tänkas preferera andra 

utbetalningsmetoder än dividender (Vero, 2018) 

2.4.2 Beskattning av aktieåterköp 

Eftersom aktieåterköp inte är en direkt utbetalning till aktieägare skiljer även sättet på 

hur effekten av aktieåterköp beskattas. Faktiska aktieåterköp beskattas inte direkt i 

anknytning till utbetalningen som för dividender där dividendbetalande bolaget skall 

verkställa förskottsbehållning. Möjlig beskattning sker först vid försäljning av aktien och 

då möjlig försäljningsvinst uppstår.  

Detta betyder att den enligt teorin värdeökande effekt som aktieåterköp har ökar möjliga 

försäljningsvinsten för en aktie där denna försäljningsvinst sedan beskattas som 

kapitalinkomst. Denna möjliga försäljningsvinst för en aktie är dock beroende av inköps- 

och försäljningspriset för aktien och möjliga tidigare förluster från tidigare handel som 

kan dras av från vinsten. Investerare kan således sägas ha en större flexibilitet för när de 

väljer att effekten av utbetalningen beskattas eftersom de själv väljer när de säljer sina 

aktier och kan även dra av tidigare förluster från möjliga försäljningsvinsten. Således kan 

även sägas att investerare har en större möjlighet för olik skatteplanering då det kommer 

till utbetalning via aktieåterköp jämfört med dividender. 

I Finland beskattas aktiers försäljningsvinst som kapitalinkomster. Som tidigare nämnts 

är skattesatsen för kapitalinkomster 30 % och för kapitalinkomster som överskrider 

30 000 € är skattesatsen 34 %. Till skillnad från dividender som även klassas som 

kapitalinkomster är 100 % av försäljningsvinsterna skattepliktiga med beaktan för 

möjliga avdrag från tidigare försäljningsförluster (Vero, 2018). Således i och med att en 

del av dividender som betalas åt finska investerare är skattefria kan det sägas finnas en 

relativ fördel för beskattning av dividender jämfört med aktieåterköp för inhemska 

investerare. 
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3 MOTIV FÖR AKTIEÅTERKÖP 

Som påpekats av flera av de tidigare teorierna och studierna är aktieåterköp ett relativt 

flexibelt påtagande för företag i fråga om mängd och fullgörande. Aktieåterköp är dock i 

grunden en form av utbetalning och kan således motiveras med liknande argument som 

dividender. Trots detta är aktieåterköp praktiskt annorlunda och har därmed även 

anknutits till alternativa motiv som inte omedelbart kan kopplas till dividender. I detta 

kapitel presenteras möjliga motiv för aktieåterköp som enligt teori och tidigare forskning 

kan tänkas förklara varför företag väljer att återköpa egna aktier.  

3.1 Distribution av kassamedel och minskning av agentkostnader 

I enlighet med vad som tidigare nämnts är aktieåterköp en alternativ form av utbetalning 

för företag då dessa, såsom dividender, finansieras ur företagets fria egna kapital och 

kom att bli en alltmer populär utbetalningsmetod under 1980- och 1990-talen. Återköp 

av aktier är ett sätt för företag att distribuera överflödiga vinstmedel som inte behövs för 

företagets investeringsverksamhet. Aktieåterköp och dividender kan dock inte ses som 

perfekta komplement där tidigare studier funnit bl.a. att aktieåterköp förknippas med 

mera tillfälliga kassaflöden och förekommit mera varierande (Jagannathan et al., 2000).  

Jensen och Meckling (1976) presenterade teorin om agentkostnader som kan uppstå då 

ägarskap och kontroll av företag separeras. Agentkostnader uppstår som en följd av 

intressekonflikter och asymmetrisk information mellan företagets ledning, som sägs 

agera som agenter på uppdrag av företagets aktieägare, och företagets ägare 

(principalen). Easterbrook (1984) hävdar att utbetalning i form av dividender är ett 

effektivt alternativ för företag att bl.a. justera kapitalstrukturen (öka 

skuldsättningsgraden) för att öka kapitalmarknadens övervakning av företaget och 

minska möjliga agentkostnader. Jensen (1986) stöder detta påstående med att klargöra 

att utbetalning i form av dividender eller aktieåterköp minskar resurserna under 

företagsledningen och ökar sannolikheten för övervakning av kapitalmarknadsaktörer. 

Övervakningen från kapitalmarknadsaktörer kan även ökas genom att exempelvis 

finansiera dividender eller aktieåterköp med skuld. Studier som hittat ett positivt 

samband mellan gott kassaflöde eller högre kassenivåer och aktieåterköp är bl.a. Dittmar 

(2000) och Andriosospoulus och Hoque (2013). Dessa resultat stöder 

agentkostandsmotivet.  

Vad som dock bör nämnas är att de möjliga fördelarna av dessa förfaranden måste vägas 

mot de potentiella riskerna. Enligt Myers (1984) pecking order-teori är interna medel 
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den mest attraktiva finansieringskällan för företagets investeringar och således bör 

möjliga utbetalningar av vinstmedel ske efter att företaget beaktat finansieringen av 

företagets lönsamma investeringar. 

3.2 Signalering  

Ett av de tidigaste undersökta motiven bakom aktieåterköp är att företag använder 

aktieåterköp för att signalera till marknaden positiv information om företaget. I detta fall 

sägs det existera asymmetrisk information mellan företaget och marknaden. Genom att 

anta att företagsledningen agerar lönsamt återköper företaget endast aktier då det ses 

som en lönsam investering. Då företaget återköper aktier kan det sålunda tolkas av 

marknaden som en signal där företagets ledning anser att aktien är undervärderad. 

Följaktligen kan företaget bestämma sig för att indirekt använda aktieåterköp som 

kommunikation till marknaden att företagets aktie anses undervärderad. I och med att 

aktier i regel värderas enligt framtida kassaflöden anses signalering via aktieåterköp 

kommunicera positiv information om företagets framtidsutsikter. 

Vermaelen (1981) var en av de första forskarna som undersökte signaleringshypotesen 

och fann resultat som är konsistenta med tesen av att företag använder aktieåterköp för 

signalering. Comment och Jarell (1991) undersökte olika former av aktieåterköp och 

signaleringseffekten. De fann att aktieåterköp till fast pris och holländska auktioner i 

regel ses som mera trovärdiga signaler jämfört med återköp på öppen marknad. Detta 

förklaras delvis med det högre premiet som i regel betalas åt aktieägarna genom dessa 

tillvägagångssätt. Mängden av återköp på öppen marknad regleras även ofta av relevanta 

handelsplatser (mer om reglering i Finland i kapitel 5) och som tidigare nämnts skall 

godkännas av bolagstämman. Detta kan tänkas begränsa hastigheten för hur snabbt 

företag kan reagera på undervärdering med att återköpa aktier på öppen marknad. Även 

Dittmar (2000) och Ejara et al. (2010) stöder signaleringshypotesen.  

Grullon och Michaely (2004) hör till de första som också studerar ifall det sker några 

faktiska operationella förbättringar efter aktieåterköpen i anknytning till 

signaleringshypotesen. Studien hittar dock inga resultat som skulle tyda på operationella 

förbättringar skulle ske efter aktieåterköp. Lie (2005) finner dock resultat som tyder på 

ett positivt samband mellan operationella förbättringar och aktieåterköp. Till skillnad 

från Grullon och Michaely använder Lie kvartalsdata där operationella förbättringar i 

snitt sker inom två kvartal efter påbörjandet av aktieåterköp. Operationella förbättringar 
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förekommer även enligt studien i större grad hos bolag som faktiskt återköper aktier 

efter publiceringen av ett återköpsprogram.  

3.3 Justering av skuldsättningsgrad 

I och med att aktieåterköp finansieras ur det fria egna kapitalet och de köpta aktierna 

som företaget väljer att inte ogiltigförklara inte har något värde på företagets 

balansräkning, ökar aktieåterköp företagets skuldsättningsgrad. Detta förutsatt att inga 

andra justeringar till kapitalstrukturen görs.  

Ekonomichefer kan följaktligen använda sig av aktieåterköp för att öka företagets 

skuldsättningsgrad. Varför företag skulle välja att öka sin skuldsättningsgrad med 

aktieåterköp kan motiveras med Jensens (1986) artikel om att motverka uppkomsten av 

agentkostnader. Ett mera skuldsatt företag är mer sannolikt att övervakas av 

kapitalmarknadsaktörer där effektiv övervakning minskar chansen för potentiella 

intressekonflikter. Ifall skuldsättningsgraden i företaget sjunkit under det optimala, 

möjligen till följd av tillfälliga goda kassaflöden, kan aktieåterköp användas som ett 

flexibelt sätt öka skuldsättningen mot det ”normala”. Detta utan att ta på sig mera skuld, 

större räntebetalningar och framtida amorteringar. 

Tidigare undersökningar stöder även detta motiv till en del. Dittmar (2000) finner i sin 

studie av amerikanska företag att företag som återköper aktier i snitt har en lägre 

skuldsättningsgrad jämfört med medelvärden inom industrin. Andriosopoulus och 

Hoque (2013) studie för europeiska företag hittar även vissa delresultat där företag som 

återköpt egna aktier i snitt haft en lägre skuldsättningsgrad innan påbörjandet av 

återköp. Här bör dock nämnas att för att öka skuldsättningsgraden med hjälp av 

aktieåterköp bör även företaget beakta möjliga finansieringsbehov för investeringar. Ifall 

företagets aktie skulle kunna tolkas som övervärderad (och således överbetalar företaget 

för aktierna) är aktieåterköp inte heller det mest optimala sättet för företaget att öka sin 

skuldsättningsgrad. Vidare nyttjas inte företaget av skatteskyddet som ökade 

räntebetalningar med en högre skuldfinansiering medför.  

3.4 Skattefördelar för investerare 

En av de fundamentala skillnaderna mellan dividender och aktieåterköp är när och hur 

investerares nytta av de olika utbetalningsmetoderna beskattas. Dividender är direkta 

betalningar till aktieägare och skatt på dessa skall betalas i samband med utbetalningen. 

Aktieåterköp är däremot inte en direkt betalning till aktieägare och effekten av återköpen 
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beskattas först då investeraren säljer sina aktier, förutsatt att investeringen avkastat 

positivt (se kapitel 2 del 4 för detaljerad beskrivning av beskattningen). Till följd av detta 

har aktieägaren mera flexibilitet att själv påverka tidpunkten då hen beskattas för 

effekten av aktieåterköp.  

Dividender och aktieåterköp har även genom historien upplevt olika skattefördelar 

baserat på olika skatteregleringar för olika länder. Då aktieåterköp blev tillåtna i Finland 

gällde en relativ fördel för beskattning av dividender där skatt betald av företaget kunde 

dras av från den skatt som aktieägaren skulle betala för dividenden. Före skattereformen 

som ledde till delvis dubbelbeskattning år 2004 var alltså dividender i praktiken 

skattefria då skatteprocenten för företag och kapitalinkomster för investerare var 

densamma. Således hade dividender en relativ skattefördel jämfört med aktieåterköp för 

finländska investerare. Det kan även tänkas finnas en relativ nackdel för dividender för 

utländska investerare i Finland där dessa ofta är utsatta för en källskatt som skall betalas 

till Finland. 

Korkeamäki, Liljeblom och Pasternack (2010) undersökte effekten av skattereformen i 

Finland år 2004 och fann att företag markant justerade sin utbetalningspolitik efter 

reformen. Liljeblom och Pasternack (2006) visade även att finländska bolag med högre 

utländskt ägarskap i snitt mellan åren 1997 och 2001 återköpte aktier i större grad. Båda 

dessa studier stöder hypotesen om att företag kan vara motiverade av olika 

skattefördelar för investerare när de väljer mellan dividender och aktieåterköp eller så 

vice versa påverkar utbetalningsmetoder olika investerares investeringar. Liljeblom et 

al. (2001) finner även att handel kring dagarna då aktier handlas utan och med dividend 

påverkas av utländskt ägarskap som kan vara motiverat av skattepreferenserna för 

utländska investerare. 

De resultat som presenteras ovan kan möjligen förklaras av den signifikanta fördelen för 

dividender som gällde under dessa perioder och gällde även endast för den finska 

marknaden. Exempelvis Brav et al. (2005) finner att olika skattefördelar bland 

investerare endast spelar en sekundär roll då företagsledningen fastställer sin 

utbetalning och att flera anser att dividender och aktieåterköp bemöts lika positivt av 

speciellt institutionella investerare. 

3.5 Kompensationsprogram 

Ett viktigt mål för konstruktionen av företagsledningens kompensationsprogram är att 

bygga upp en struktur som sammanför ledningens och aktieägarnas intressen och mål 
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för att motverka potentiella agentkostnader (Lewellen et al., 1987). Ett sätt för att försöka 

sammanföra aktieägares och ledningens intressen är att till en viss mån kompensera 

ledningen med aktieoptioner. Aktieoptioner kom att bli allt vanligare under 1990-talet 

där företag i högre grad försökte föra samman ledningens och aktieägarnas intressen 

(Kahle, 2002; Liljeblom & Pasternack, 2006).  

Dynamiken för aktieoptioner är strukturerad så att värdet av en köpoption stiger då 

värdet av den underliggande tillgången stiger. Följaktligen då företagsledningen 

kompenseras med aktieoptioner kommer värdet av dessa optioner öka med värdet av 

företagets aktie. Ledningen kan således sägas vara motiverad av att maximera värdet av 

företagets aktie, vilket även enligt teori är det främsta målet för företagets aktieägare.  

Då företaget betalar ut dividender antas det, enligt teorin, att aktiepriset för den första 

handelsdagen då aktien handlas utan rätt till dividend sjunker med ett värde 

motsvarande dividendens storlek per aktie. Studier har funnit att detta generellt 

stämmer (Campell & Beranek, 1955; Boyd & Jagannathan 1994). För aktieåterköp är 

aktieprisreaktionen generellt den motsatta och följs av stigande aktiekurser. Ifall 

dividender och aktieåterköp skulle antas vara perfekta substitut, skulle då, givet dessa 

prisrektioner för respektive utbetalningsmetod, kunna tänkas att en ledning som 

tilldelats aktieoptioner skulle preferera utbetalning i form av aktieåterköp.  

Jolls (1998) hör till de första som undersökte sambandet mellan aktieoptioner och 

aktieåterköp. Jolls använde sig av en snäv dataperiod för åren 1992 och 1993 men visade 

resultat som tydde på att företag med optioner som en del av ledningens kompensation 

mer sannolikt återköpte aktier. Fenn & Liang (2001) undersökte en längre tidsperiod 

från 1993 till 1997 och fann även ett positivt samband mellan aktieåterköp och 

ledningens aktieoptioner och vice versa ett negativt samband mellan dividender och 

ledningens aktieoptioner. Kahles (2002) resultat stöder även resonemanget. Liljeblom 

och Pasternack (2006) lyfter fram i en senare studie att det blivit alltmera vanligt att 

ledningens optioner övergått till att vara dividendskyddade vilket eliminerar 

dividendeffekten som beskrivits ovan. Då de undersöker denna effekt hittar de resultat 

som tyder på ett positivt samband mellan dividender och ledningens optioner då de är 

dividendskyddade. Forskarna förklarar detta samband med att ledningen möjligen 

önskar kommunicera god information med ökade dividender och att företag inte 

undviker dividender då ledningens optioner är dividendskyddade. 
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Olika kompensationsprogram kan även motivera företaget att återköpa aktier för att 

motverka den potentiella utspädningseffekten som nya beviljade aktier leder till. Genom 

att återköpa aktier kan företaget använda sig av återköpta aktier i stället för nyemitterade 

aktier då anställdas optioner realiseras. Aktieåterköp kan även motverka utspädning då 

användning av optioner redan skett och nya aktier blivit beviljade. Bens et al. (2003) 

stöder detta motiv och finner att ledningen ökar aktieåterköp med den möjliga 

utspädningseffekten av anställdas optioner. 

3.6 Skydd mot förvärv 

Enligt Bagwell (1991) existerar det bland ett företags aktieägare en uppåt stigande kurva 

för vilka priser aktieägare är villiga att sälja sina aktier. Ifall företaget väljer att återköpa 

aktier som en form av utdelning, exempelvis i form av ett publikt anbud, istället för 

dividender hävdar Bagwell att kostnaden för ett förvärvsbud på företaget kan öka. 

Logiken bakom detta resonemang är att ifall företaget återköper aktier kommer de 

aktieägare som värderar företagets aktier lägst att vara mest villiga att sälja sina aktier. 

Då företag återköper aktier kommer detta att förskjuta utbudskurvan för företagets 

aktier mot ett högre pris där de resterande aktieägarna är villiga att sälja sina aktier, 

detta då aktieägarna som värderar aktierna lägst sålt sina aktier i samband med 

återköpet. De resterande aktieägarna värderar företagets aktier högre och en potentiell 

förvärvare måste således betala ett högre pris för företagets aktier för att övertyga de 

resterande aktieägarna att sälja sina aktier. Denna effekt speglas även ofta direkt i priset 

för företagets aktie som skjuts uppåt vid meddelande om aktieåterköp. 

Dittmar (2000) som gör årliga regressioner för motiv bakom aktieåterköp i USA mellan 

åren 1977 och 1996 finner stöd för teorin om att återköp kan användas för att motverka 

förvärv. Under år karaktäriserade av hög förvärvsaktivitet hittas ett signifikant positivt 

samband mellan aktieåterköp och företag som varit hotade av förvärv. Billet och Xue 

(2007) finner även ett signifikant positivt samband mellan återköp på den öppna 

marknaden och sannolikheten för ett potentiellt förvärv. 

Ett företag som är en aktiv förvärvare kan även tänkas själv vara motiverad av att 

återköpa aktier. Ifall en förvärvare återköpt flera aktier före ett bud där en del av köpet 

finansieras med aktier kan företag använda de återköpta aktierna i samband med köpet. 

Företaget behöver således inte nödvändigtvis emittera nya aktier för att finansiera köpet 

som har en utspädande effekt på flera centrala nyckeltal. 
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3.7 Ökad aktielikviditet 

En akties likviditet påverkas av flera olika faktorer som t.ex. ägarskap, storlek och 

aktiebevakning av marknadsaktörer (Irvine, 2003; Agarwal, 2007). För att få en 

indikation av en akties likviditet kan investerare se på skillnaden mellan priser som 

marknadsaktörer är villiga att köpa och sälja aktien på (eng: bid-ask spread) och aktiens 

dagliga handelsvolym. Nokia är exempelvis en av de mest likvida, om inte den mest 

likvida, aktien på Nasdaq Helsinki som handlas för flera miljoner dagligen (Kauppalehti, 

2018). 

Då en aktie är olikvid handlas den av få aktörer mera sällan, där potentiella köpare och 

säljare i snitt betalar högre priser och säljer för lägre priser i jämförelse med mera likvida 

aktier. Då företag återköper aktier på den öppna marknaden agerar företag som ordinära 

marknadsaktörer och köper aktier till rådande marknadspriser. Aktieåterköp är dock 

aktivitet som inte vanligt hör till den vardagliga handeln för ett företags aktie och sålunda 

då företaget idkar handel med sina egna aktier kan de ses som en ny aktör som möjligen 

tillfälligt ökar aktiens likviditet. Exempelvis för små bolag som i snitt tenderar vara 

mindre likvida kan återkommande aktieåterköp öka på aktielikviditeten. En akties 

likviditet kan även tänkas påverka beslut att återköpa aktier där en mera likvid aktie 

lämpar sig bättre för aktieåterköp (Brockman, Howe & Mortal, 2008).  

Aktieåterköp kan dock även ses motverka en akties likviditet. Då företag återköper aktier 

på den öppna marknaden och sedan makulerar dessa aktier minskar mängden 

utestående aktier som kan handlas på marknaden. Detta betyder att aktieåterköp 

minskar på den s.k. ”free-floaten” och tvärtemot minskar aktielikviditeten.  

Enligt detta har studier om hur aktieåterköp påverkar aktielikviditeten inte kommit fram 

till någon enhetlig slutsats där studier som tyder på sämre likviditet relaterar till 

förekomsten av bl.a. negativt urval (eng: adverse selection) i samband med aktieåterköp. 

Brockman och Chungs (2001) studie kom fram till att köp och sälj spridningar ökar med 

aktieåterköp motiverat av asymmetrisk information och informerad handel. Cook, 

Krigman & Leachs (2003) studie visar dock motsatta resultat där de finner ett samband 

mellan lägre spridning mellan köp- och säljnivåer och aktieåterköp. Även Hillert, Maug 

och Obernberger (2015) hävdar att aktieåterköp förbättrar aktielikviditeten. Brockman, 

Howe och Mortal (2008) finner även resultat som tyder på att aktielikviditet är en viktig 

faktor vid aktieåterköp där ett betydande villkor för påbörjande av aktieåterköp är en 

tillräcklig likviditet för företagets aktier. 
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3.8 Justering av centrala nyckeltal  

Aktieanalytiker och investerare använder sig ofta av olika nyckeltal för att bedöma 

värderingen och prestationen av företag. Genom att se på några nyckeltal och jämföra 

dessa med företagets konkurrenter och andra liknande företag fås en snabb inblick i 

marknadens värdering av företaget. Vidare skapas en förståelse för hur bra företaget 

presterar utan att bekanta sig djupt med operationella siffror, branschen och olika 

framtidsutsikter. 

Ett exempel på ett centralt nyckeltal som investerare mer eller mindre använder för att 

bedöma företagets prestation är vinst per aktie. Genom att dela företagets totala vinst på 

totala mängden aktier fås en inblick i hur bra företagets avkastning per aktie är. En 

förbättring av detta nyckeltal från tidigare år och relativt till konkurrenter bemöts ofta 

positivt av marknaden. Detta mått är dock inte det mest optimala måttet för investerare 

eftersom måttet kan manipuleras av företaget genom exempelvis aktieåterköp. 

Genom att återköpa aktier och avregistrera dessa minskar mängden utestående aktier 

för bolaget. Då mängden utestående aktier för företaget minskar, minskar även antalet 

aktier som företagets vinst delas på då företagets vinst per aktie räknas. Allt annat lika 

kommer detta leda till en ökning i företagets vinst per aktie. Denna ökning är ett resultat 

av en minskad mängd aktier och representerar inte en ökning i företagets vinster. Genom 

att återköpa aktier kan företag således manipulera vinsten per aktie som möjligtvis kan 

tolkas felaktigt av investerare som en förbättring i företagets prestation.  

Manipulering av nyckeltal mot det bättre utan någon operationell förbättring är en del 

av den kritik som riktas mot aktieåterköp och motivet har även hittas bland tidigare 

studier. Bens et al. (2003) kom fram till företag ökar sina aktieåterköp när anställdas 

optioner riskerar utspäda vinst per aktie måttet och när vinsten är för låg för att nå den 

önskvärda ökningen i vinst per aktie. Hribar, Jenkins och Johnson (2006) visade att 

företagens aktieåterköpsaktivitet påverkas av motivationen att möta eller överträffa 

analytikers estimat för företagets vinst per aktie. De visade dock även att investerare 

diskonterar effekten av aktieåterköp på företagets vinst per aktie speciellt då återköp 

stött utvecklingen markant. Almeida, Fos och Kronlund (2015) finner att sannolikheten 

för företag att återköpa aktier är signifikant större för företag som skulle ha missat 

marknadens vinst per aktie estimat utan återköpen. De finner även resultat som tyder på 

att vissa företag är villiga att utbyta investeringar och sysselsättning för att nå 

marknadens estimerade vinst per aktie.   
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3.9 Brist på lönsamma investeringar 

En av de mest återkommande kritiska åsikterna emot aktieåterköp är att de är ett tecken 

på företagets brist på lönsamma investeringar. Iden bakom denna kritik är att då 

företaget inte har några framtida lönsamma investeringar väljer företaget istället att 

återköpa aktier för de kassamedel som kunde ha använts för investeringar.  

En grundsten till företags långsiktiga tillväxt är lönsamma investeringar. För att kunna 

växa eller fortsätta växa måste företag hitta olika lönsamma investeringar som avkastar 

mer än vad de kostar. Med att företaget kontinuerligt gör lönsamma investeringar 

kommer även företagets aktievärde att öka där tillväxt generellt belönas av 

aktiemarknaden. Ifall företaget plågas av en brist på lönsamma investeringar kommer 

även den framtida tillväxten för företaget att lida och utan tillväxt kan investerare 

förvänta sig en sämre avkastning för företagets aktie. Ifall aktieåterköp är motiverade av 

en brist på lönsamma investeringar hos bolaget är återköp således en negativ signal till 

marknaden om företagets framtida tillväxt. 

Aktieåterköpens samband med brist på lönsamma investeringar är dock inte så brett 

studerat där omsorgsfulla studier om ett kausalt samband och klara slutsatser kan vara 

svåra att utföra. Dittmar (2000) använder företagets marknadsvärde i förhållande till 

bokvärde för att kontrollera för investeringsmöjligheter där ett högre värde skulle tyda 

på bättre investeringsmöjligheter. I Dittmars studie hittas ett negativt samband med 

återköpande företag och företagets marknadsvärde i förhållande till bokvärde under 

flera år. Det går dock att ifrågasättas hur väl Dittmars mått lyckas fånga effekten av en 

brist på lönsamma investeringar då variabelsambandet ofta även anknyts till signalering 

med aktieåterköp. Bhargava (2013) gör en studie för den amerikanska marknaden som 

m.h.a. förklarande variabler ämnar förklara bl.a. företags investeringsverksamhet. I 

studien hittas ett statistiskt signifikant negativt samband mellan aktieåterköp och 

investeringar i forskning och utveckling och en förändring i investeringsnivån. Detta 

samband kan sägas bättre fånga effekten av aktieåterköp på investeringar och stöder 

delvis hypotesen om att återköpande företag möjligtvis präglas av färre lönsamma 

investeringar. Boudry, Kallberg och Liu (2013) finner även i sin studie resultat som tyder 

på att sämre investeringsmöjligheter är relaterade till högre nivåer av aktieåterköp, dock 

fokuserar de endast på fastighetsbolag.  
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3.10 Press från investerare 

Då aktivistinvesterare blivit allt aktivare och vanligare har flera av deras kampanjer 

inkluderat aktieåterköp. En av de mest kända aktivistkampanjer för aktieåterköp är Carl 

Icahns kampanj emot Apple. Hösten 2013 köpte Icahn en stor del av aktierna i Apple och 

förde fram idén om att Apple skulle använda sina stora kassareserver för att återköpa 

aktier för t.o.m. 150 miljarder dollar som han senare sänkte till 50 miljarder. Icahns idé 

möttes dock med förundran och saknade stöd från övriga investerare vilket slutligen 

resulterade i att Icahn senare drog tillbaka sitt krav (Bradshaw & Foley, 2014). Det kan 

dock nämnas att under våren 2018 meddelande Apple om ett återköpsprogram med ett 

värde på 100 miljarder dollar (Financial Times, 2018).  

Ett år tillbaka under sommaren 2017 meddelade Nestlé om ett återköpsprogram med ett 

värde på ca 21 miljarder dollar några dagar efter aktivistinvesteraren Daniel Loeb 

investerat i bolaget. Inga direkta anknytningar mellan intåget av Loeb och 

återköpsprogrammet gjordes publikt men rykten om sambandet har spekuleras (Atkins 

& Daneshkhu, 2017). 

Aktivistinvesterare säger sig själv agera i enlighet med motiv som främjar företagets 

aktieägare. Under flera omständigheter kan tänkas att aktivistägare agerar enligt 

värdeskapande motiv där aktivisten kräver att ledningen för ett underpresterande 

företag avgår eller att underpresterande divisioner säljs. Dock kan krav för aktieåterköp 

och de ekonomiska motiven bakom dem ifrågasättas. Genom att aktivisten önskar att 

företaget återköper aktier kan återköpen tillfälligt blåsa upp aktievärdet av företaget där 

denna investerare lyckas göra en snabb god avkastning. Dessa återköp skapar dock inte 

några konkreta förbättringar i den operationella verksamheten eller företagets framtida 

tillväxt och kan således tänkas drivas av mera kortsiktiga ekonomiska motiv.  

3.11 Diskussion kring de olika motiven 

De äldsta och mest etablerande motiven för aktieåterköp är motiven för vinstutdelning 

och signalering via aktieåterköp, där signalering hör till de mest studerade motiven för 

aktieåterköp. Ur dessa studier hittas ofta resultat som tyder på en positiv 

aktiemarknadsreaktion till följd av aktieåterköp. Vad som dock kan diskuteras är hur 

effektiv denna signalering är och ifall det varit det enda motivet bakom aktieåterköpet.  

Idag har företag flera olika möjligheter för kommunikation av positiva nyheter 

exempelvis direkt via pressmeddelanden och indirekt via olika utbetalningar. Grullon 
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och Michaely (2004) fann att operationella förbättringar efter återköp sker relativt 

snabbt efter återköp och varar i snitt upp till två år efter återköpen. För dagens företag 

är det således relevant att fråga varför inte dessa ”goda” nyheter kunde kommuniceras 

m.h.a. exempelvis ett pressmeddelande om förbättrade framtidsutsikter. Genom att 

kommunicera marknaden om förbättrade framtidsutsikter via ett pressmeddelande kan 

de medel som skulle ha använts för aktieåterköp istället användas på exempelvis 

lönsamma investeringar eller sparas som en buffert för sämre dagar. Ett 

pressmeddelande som kommunicerar goda nyheter är även ett mycket klarare 

meddelande för aktieägare om en förbättrad framtidsutsikt. Utan någon klarhet i varför 

företaget återköper aktier kan marknadsaktörer tolka återköpen på olika sätt där den 

möjliga positiva reaktionen kan motverkas av aktörer som inte drar samma slutsatser 

från de påbörjade återköpen. 

Motiv för aktieåterköp kan även vara olika för olika företag. Liang, Chan, Lai och Wang 

(2013) undersöker aktieåterköp under företagets livscykel och hittar resultat som skiljer 

mellan mogna företag och tillväxtföretag. Studien tyder på att mogna företag återköper 

aktier för att minska på det fria kassaflödet, ex. för att motverka agentkostnader, medan 

tillväxtföretag återköper aktier för att signalera om undervärdering. Följaktligen kan 

tänkas att motiv för aktieåterköp kan vara mycket olika för olika företag och även för ett 

enskilt företag under olika stadier av företagets livscykel. 

Flera av de tidigare nämnda studierna har även ofta fokuserat på ett eller väldigt få motiv 

för aktieåterköp och har således uteslutit andra förklarande faktorer. En skicklig 

företagsledning kan kombinera flera olika motiv och effekter av aktieåterköp och ofta har 

aktieåterköp flera följder. Exempelvis då företag väljer att återköpa aktier kan de vara 

motiverat av vinstutdelning men samtidigt ökar skuldsättningsgraden och företaget blir 

dyrare för en potentiell förvärvare. Således bör företaget inte blint vara motiverat av ett 

motiv utan även bedöma vilka andra effekter som ett aktieåterköp har. 

Vad som även kan diskuteras är att ifall vissa aspekter eller motiv påverkar beslut om 

återköp enligt andra motiv. Exempelvis ifall företaget önskar använda de återköpta 

aktierna för framtida förvärv skall värderingen av dessa aktier även beaktas. Ifall 

företagets aktie övervärderas av marknaden överbetalar företaget för de återköpta 

aktierna där de i ett potentiellt senare förvärv inte kan användas till samma värde som 

de köpts för.   
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Kostnaden för aktieåterköp bör även alltid vägas mot företagets kapitalkostnad. Företags 

investeringar bedöms enligt teorin i relation till företagets kapitalkostnad där en 

investering skall avkasta högre än företagets kapitalkostnad för att vara lönsam. Ifall 

aktieåterköp kan skapa en högre avkastning i relation till företagets kapitalkostnad kan 

de ses som värdeskapande. Men ifall företaget riskerar att överbetala för de återköpta 

aktierna kan det vara värdedestruktivt. Detta resonemang kan sägas dock endast stämma 

då företaget ämnar nå någon nytta av de återköpta aktierna. Ifall företagets återköp är 

endast drivet av en önskan att distribuera vinstmedel eller justera skuldsättningsgraden 

leder den använda pengamängden till att effekten på företagets balans är den samma 

oberoende hur dyr företagets aktie är. Detta betyder att om inte mängden återköpta 

aktier bör beaktas spelar inte heller aktiens pris någon roll vid återköp.  

I tabell 1 på nästa sida följer en sammanfattning över de uppräknande möjliga motiven 

för aktieåterköp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

29 

 

 

Tabell 1  Sammanfattning av olika motiv för aktieåterköp 

Motiv Förklarning 
Stött av tidigare undersökning / 

exempel 

Vinstutdelning och minskning 

av agentkostnader 

Aktieåterköp kan användas för att distribuera 

vinstmedel och extra kassabesparingar för att 

minska potentiella uppkomsten av 

agentkostnader. 

Easterbrook (1984), Jensen (1986), 

Dittmar (2000) 

Signalering 

Aktieåterköp kan användas för signalering genom 

att indirekt kommunicera till marknaden att 

ledningen anser att företagets aktie är 

undervärderad.  

Vermaelen (1981), Comment & Jarell 

(1991), Dittmar (2000), Ejara et al. 

(2010) 

Justering av 

skuldsättningsgrad 

Då aktieåterköp finansieras ur det fria egna 

kapitalet kan aktieåterköp vara ett sätt för 

företaget att öka sin skuldsättningsgrad. 

Dittmar (2000), Andriosopoulus & 

Hoque (2013) 

Skattefördelar för investerare 

Aktieägare kan uppnå olika skattefördelar med 

olika utbetalningsmetoder vilket gör att 

investerare kan föredra en viss form av 

utbetalning. 

Brav et al. (20005), Liljeblom & 

Pasternack (2006), Korkeamäki et al. 

(2010) 

Kompensationsprogram 

Aktieåterköp relateras ofta till stigande 

aktiekurser vilket ökar värdet på anställdas 

köpoptioner, detta i motsats till dividender. 

Aktierna kan även användas för överlåtelse av 

aktier vid ledningens realisering av köpoptioner.  

Fenn & Liang (2001), Kahle (2002), 

Bens et al. (2003), Liljeblom & 

Pasternack (2006)  

Skydd mot förvärv 

Aktieåterköp relateras ofta med stigande 

aktiekurser där de som inte säljer sina aktier 

värderar sina aktier högre. Det leder till att en 

förvärvare måste betala ett högre pris för att 

övertyga resterande aktieägare att sälja aktier. 

Bagwell (1991), Dittmar (2000), 

Billet & Xue (2007) 

Ökad aktielikviditet 

Genom att företaget utgör en ny spelare på 

aktiemarknaden då de återköper aktier, utöver det 

vanliga, kan det öka aktiens likviditet. 

Brockman & Chung (2001), Cook et 

al. (2003), Hillert et al. (2015) 

Justering av centrala nyckeltal 

Aktieåterköp kan användas för att manipulera 

nyckeltal som räknas enligt utestående aktier, 

exempelvis vinst per aktie. 

Bens et al. (2003), Hribar et al. 

(2006), Almeida et al. (2015) 

Brist på lönsamma 

investeringar 

Aktieåterköp kan vara ett tecken på att företaget 

lider av en brist på lönsamma investeringar och 

således använder inbesparade kassamedel istället 

på aktieåterköp. 

Dittmar (2000), Bhargava (2013), 

Boudry et al. (2013) 

Investerar press 

Företag kan vara pressade av investerare att 

återköpa aktier för att nå en god kortsiktig 

avkastning eller minska potentiella 

agentkostnader. 

Apple – Carl Icahn (2014),         

Nestlé – Daniel Loeb (2017) 
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4 AKITEMARKNADSREAKTIONER PÅ AKTIEÅTERKÖP 

Generellt kan den tidigare forskningen kring aktieåterköp delas in i två områden. Det 

första området är forskning som undersöker samband mellan aktieavkastning och 

aktieåterköp ofta teoretiskt relaterat till signaleringshypotesen. Det andra området 

tenderar att fokusera på olika motiv eller determinanter för aktieåterköp. Eftersom 

denna avhandling undersöker olika determinanter för aktieåterköp och inte undersöker 

aktiemarknadsreaktioner på aktieåterköp presenterar detta kapitel kort teori och 

tidigare forskning kring aktiemarknadsreaktioner på aktieåterköp.  

I och med flexibiliteten med aktieåterköp kan företagen tajma aktieåterköp till 

tidpunkter då det existerar asymmetrisk information mellan företaget och marknaden 

och företagets aktier potentiellt är undervärderade. Beroende på hur marknaden tolkar 

aktieåterköpen borde aktieåterköp följas av en omvärdering i aktien. Detta förfarande 

relateras ofta till signaleringshypotesen. 

Potentiella positiva aktiemarknadsreaktioner kan även förklaras med Grullons (1991) 

teori om en stigande utbudskurva för företagets aktier bland investerare. Genom att de 

aktieägare som värderar företagets aktier lägst säljer sina aktier först i samband med ett 

återköp kommer värderingsdistributionen bland resterande aktieägare att förskjutas 

uppåt och således följas en positiv marknadsreaktion. Vidare leder aktieåterköp till att 

företagets värde delas på en mindre andel aktier. Som nämnts ovan studeras ofta 

signaleringshypotesen för aktieåterköp genom att undersöka hur aktiemarknaden 

reagerar på ett aktieåterköp. 

Vermaelen (1981) fann tidigt resultat som tydde på att företag använder aktieåterköp för 

signalering och att marknaden använder denna information för att prissätta aktien kring 

datumet för meddelandet. Comment och Jarrell (1991) undersöker marknadsreaktioner 

för olika typer av aktieåterköp för den amerikanska marknaden. De finner att återköp till 

fast pris ofta relateras till en högre onormal avkastning jämfört med en holländsk auktion 

(11 % emot 8 %), detta dock förklarat av ett i snitt högre premium för återköp till fast 

pris. För återköp på öppen marknad hittas en genomsnittlig onormal avkastning på 2,3 

%. Generellt anses således aktieåterköp till fasta priser som strakare signaler till 

marknaden om potentiell undervärdering.  

Ikenberry, Lakonishok & Vermaelen (1994) undersökte aktieavkastningens samband 

med aktieåterköp för kortare och längre tidsperioder i USA. Den genomsnittliga 

kortsiktiga positiva onormala avkastningen vid meddelande om aktieåterköp för studien 
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var 3,54 % för ett 4 dagar långt händelsefönster kring meddelandet och varierade mellan 

4,25 % och 2,33 % för olika perioder. Studien visade även att större återköpsprogram 

bemöts med en högre avkastning i relation med mindre återköpsprogram. För de längre 

perioderna vars mätning börjar 1 månad efter återköpet visas positiva onormala 

avkastningar på 2,04 %, 2,31 % och 4,59 % för 1, 2 och 3 års perioder efter meddelande 

om aktieåterköp. De högsta positiva långsiktiga onormala avkastningarna gällde för 

bolag med högt bokvärde i förhållande till marknadsvärde där återköpande företag hade 

en positiv onormal avkastning på t.o.m. 45,29 % för en period på 4 år. 

Zhang (2005) undersökte marknadens reaktion på faktiska återköp i Hong Kong. Zhang 

hittade inga större onormala avkastningar för bolag som gjort faktiska aktieåterköp. I 

genomsnitt var marknadsreaktion ca 0,43 % för en period på 3 dagar kring återköpet. 

Zhang fann dock att marknadsreaktionerna varierade betydligt enligt företagskaraktär 

där mindre värdebolag upplevde större positiva avkastningar. För en 3-årig köp och håll 

strategi hittades en genomsnittlig onormal avkastning på t.o.m. 20% för små värdebolag 

emot relevanta referensportföljer. 

Andriosopoulos & Lasfer (2014) undersökte aktiemarknadsreaktioner på aktieåterköp ur 

ett europeiskt perspektiv (Storbritannien, Frankrike och Tyskland). De fann att 

marknadsreaktionen på dagen då avsikt för återköp publiceras generellt var mindre än 

för motsvarande amerikanska bolag huvudsakligen p.g.a. företag med återkommande 

meddelanden, kulturella- och ledningsskillnader och skillnader i reglering. Den 

genomsnittliga onormala positiva avkastningen för händelsedagen var 1,55 % för de 

europeiska bolagen. Denna marknadsreaktion visade sig även vara högre för företag som 

meddelade om aktieåterköp för första gången jämfört med företag som återkommande 

meddelande om aktieåterköp.  

Ur de ovannämnda studierna kan konstateras att marknaden i snitt reagerar positivt på 

meddelanden om aktieåterköp och faktiska återköp, detta i linje med teorin om 

signalering och värderingseffekten. Aktieåterköp till fast pris kan även sägas följas av 

högre positiva avkastningar detta motiverat att de ofta är mer trovärdiga signaler till 

marknaden med den i snitt högre betalda premien. Företag som meddelar om 

aktieåterköp mera sällan och för första gången ses även ge mer trovärdiga signaler än 

företag med återkommande meddelanden om aktieåterköp. Vidare kan konstateras att 

olika marknader med olika regleringar och institutionella skillnader i snitt reagerar olika 

på aktieåterköp. 
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4.1 Aktiemarknadsrektioner på aktieåterköp i Finland 

Högholm (2015) undersöker i sin magisteravhandling aktiemarknadsreaktioner på 

aktieåterköp i Finland mellan åren 1998 och 2013. Högholm använder i enlighet med 

tidigare forskning en eventstudiemetodologi och studerar kumulativa onormala 

avkastningar för olika händelsefönster kring meddelandet om återköpsprogram och 

första återköpsdagen.  

Högholm finner signifikanta positiva onormala avkastningar för företag som meddelar 

om inledande av aktieåterköp för dagen av meddelandet och för ett 4 dagars 

händelsefönster kring återköpsmeddelandet. Denna avkastning är även högre för företag 

som meddelade om större återköp och för företag som meddelade första gången om 

aktieåterköp. Högholm finner även att den onormala avkastningen har ökat med 

lagförändringen i Finland år 2005 där företag fått återköpa upp till 10 % av utestående 

aktier från de tidigare 5 % (Högholm, 2015).  

Då första återköpsdagen undersöks hittas även liknande resultat till följd av 

lagförändringen. Företag som genomför sitt första återköpsprogram har de högsta 

avkastningarna kring första återköpsdagen jämfört med företag som genomfört fler än 

två återköpsprogram (Högholm, 2015). 
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5 AKTIEÅTERKÖP I FINLAND 

I enlighet med flera västeuropeiska och andra nordiska länder där aktieåterköp blev 

tillgängliga kring millennieskiftet blev aktieåterköp tillåtna i Finland genom en 

lagförändring i februari år 1997 till den ursprungliga aktiebolagslagen från år 1978. 

Enligt lagförändringen tilläts finska börslistade företag återköpa upp till 5 % (sedan mars 

2005 tillåtet att återköpa upp till 10 %) av utestående aktier. Efter det ursprungliga 

tillåtandet av aktieåterköp har aktieåterköp bland finska börsbolag varit ett mer eller 

mindre vanligt förekommande fenomen som varierat från år till år, med den ekonomiska 

cykeln och andra lagförändringar.  

I detta kapitel presenteras de regleringar och riktlinjer för aktieåterköp som idag gäller 

för finska börslistade företag. De huvudsakliga reglerna bestäms av den finska 

aktiebolagslagen samt börshandelsplatsen Nasdaq Helsinki i enlighet med Europeiska 

Unionens riktlinjer.   

5.1 Reglering för aktieåterköp i finska lagen 

I den finska lagen regleras aktieåterköp för finska bolag av Aktiebolagslag 21.7.2006/624 

där aktieåterköp behandlas i 15 kap – Bolagets egna aktier. Denna aktiebolagslag ersatte 

den tidigare ursprungliga aktiebolagslagen från år 1978 (Lag om aktiebolag 

29.9.1978/734).  

Enligt aktiebolagslagen fattas idag beslut om aktieåterköp under bolagsstämman. Ett 

beslut för aktieåterköp kräver en kvalificerad majoritet vilket för finska börslistade bolag 

betyder två tredjedelar av rösterna baserat på aktierna representerade under 

bolagstämman. I bolagsstämmas beslut skall enligt lag inkluderas maximiantalet aktier 

som kan förvärvas, giltighetstiden för bemyndigandet och begränsningar för beloppet 

som kan förvärvas. Bolagstämman kan även bevilja bolagets styrelse ett mandat att 

bestämma om aktieåterköp till sin helhet eller delar. Bolagstämmans bemyndigande för 

aktieåterköp är i kraft i högst 18 månader efter beslutet. (Aktiebolagslag, 2006) 

Ett finskt publikt aktiebolag är begränsat till att återköpa aktier till den mån att aktier 

som innehas eller mottagits som pant av bolagets alla identiteter (inkluderat 

dotterbolag) inte överskrider 10 % av utestående aktier (sedan 2005, tidigare 5 %). Ett 

privat aktiebolag får inte återköpa alla sina egna aktier. Aktieåterköp fås vidare endast 

förvärvas med fritt eget kapital (Aktiebolagslag, 2006).  
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De aktier som företaget återköper kan företaget välja mellan att behålla, ogiltigförklara 

eller överlämna. Bolagets styrelse kan enligt lag ogiltigförklara egna aktier som innehas 

av bolaget genom anmälning för registrering (Aktiebolagslag, 2006). Genom att 

ogiltigförklara aktier kan således tänkas att gränsen för 10 % av utestående aktier endast 

relativt sätt är fast. Genom att ogiltigförklara aktier i innehav av företaget sjunker 

mängden aktier som innehas i relation till totala utestående aktier vilket ger företag 

effektivt mer utrymme att återköpa flera aktier. Således kan företag över tid återköpa fler 

aktier än vad som förhållandet av 10 % av utestående aktier för ett år hänvisar. Eftersom 

aktieåterköp beviljas av bolagstämman måste företaget dock före påbörjande av 

ytterligare återköp beviljas en ny rätt att återköpa mera aktier vilket kan tänkas begränsa 

den ovannämnda effekten. Egna aktier som ägs av bolaget saknar vidare rösträtt under 

bolagstämman och har inte heller rätt till någon dividendutbetalning och inget värde på 

företagets balansräkning (Aktiebolagslag, 2006).   

5.2 Nasdaq Helsinkis hänvisningar för aktieåterköp  

För alla bolag som är listade på Nasdaq Helsinki gäller förutom de regler som stiftas i 

finska lagen angående aktieåterköp även de regler som bestäms av Nasdaq Helsinki, 

vilka baserats på EU:s förordningar om felaktig tillämpning och marknadsmissbruk. 

Dessa regler ställer kräv för rapportering av aktieåterköp samt bestämmer över hur 

företaget skall agera som en part av aktiemarknaden då företaget återköper aktier på den 

öppna marknaden. (Nasdaq, 2016) 

5.2.1  Rapportering 

Vid initiering av ett återköpsprogram är företaget enligt Nasdaq Helsinki skyldigt att 

publikt publicera ett meddelande som skall innehålla en motivation för 

återköpsprogrammet, det maximiantal medel som kan användas för programmet, 

maximiantal aktier som tillåts köpas och giltighetstiden för det aktuella programmet. 

Vidare skall möjliga ändringar till aktuella programmet under en senare tidpunkt 

meddelas publikt (Nasdaq, 2016). 

För varje handelsdag då faktiska aktieåterköp sker skall bolaget vid slutet av dagen 

detaljerat ge en sammanställning över de aktieåterköpen som skett under dagens lopp. 

Detta meddelande skall inkludera företagets namn, ifall det är frågan om ett köp eller en 

överlåtelse, datum för transaktionen, köpets form, aktieserien ifråga, totala mängden 

aktier återköpta under dagen, ett vägt medeltal för aktiernas pris, den totala summan 

betalat för aktierna köpta under handelsdagen samt datumet för meddelandet. Vidare 
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skall detta sammanställda meddelande, exempelvis som bilaga, inkludera detaljerad 

information för varje faktiskt köp som skett under dagen. Det sammanställda 

meddelandet skall vara tillgängligt hos Nasdaq Helsinki före nästa handelsdags början. 

Ett företag kan bevilja en aktiemäklare ett befogande att sammanställa det dagliga 

meddelandet men ansvaret för meddelandet förblir hos företaget. (Nasdaq, 2016)  

5.2.2  Funktion vid aktieåterköp 

Då företag återköper aktier på den öppna marknaden skall företag agera i den mån att 

företaget inte skapar några exceptionella marknadsfluktuationer d.v.s. företaget får inte 

utföra för stora återköp på en gång utan måste sprida ut köpen under loppet av dagen 

(Nasdaq, 2016). 

Specifikt regleras mängden aktier som tillåts återköpas under en handelsdag till en 

volym på maximalt 25 % av den normala handelsvolymen per dag för aktuella aktien. 

Den normala handelsvolymen bestäms antingen som medeltalet av handelsvolymen 20 

dagar före köpet eller medeltalet av handelsvolymen för månaden före meddelandet om 

ett aktieåterköpsprogram. Enligt vissa undantag kan denna volym stiga upp till 50 % av 

handelsvolymen exempelvis då företagets aktielikviditet är begränsad. (Nasdaq, 2016) 

Priset eller budet för ett aktieåterköp får inte heller överstiga det senaste betalda priset 

för företagets aktie eller det högsta ikraftvarande budet för företagets aktie. Vidare skall 

företaget inte återköpa aktier då företag kan sägas ha insynsinformation. Exempelvis får 

företaget inte återköpa aktier under en period på 30 dagar före en resultatpublicering. 

(Nasdaq, 2016)  
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6 TIDIGARE FORSKNING 

Eftersom aktieåterköp är ett återkommande och vanligt fenomen för företag med många 

olika teoretiska anknytningar är även den tidigare forskningen på området relativt 

omfattande. Den tidigare forskningen om aktieåterköp kan generellt sägas fokusera på 

aktiemarknadsreaktioner (lång och kort sikt) på aktieåterköp och olika samband mellan 

företagskaraktär eller determinanter för aktieåterköp. Sett till syftet för denna 

avhandling är den tidigare forskningen om samband mellan företagskaraktär eller 

determinanter för aktieåterköp mest relevant.  

Majoriteten av tidigare studier är gjorda på den amerikanska marknaden där 

aktieåterköp varit tillåtet en längre tid än i exempelvis flera EU-länder. Inom EU blev 

aktieåterköp för flera länder tillåtet åren kring millennieskiftet (ex. Finland 1997 och 

Sverige 2000). Till följd av detta har alltmer undersökningar ur ett europeiskt perspektiv 

genomförts.   

Nedan presenteras först mera ingående de undersökningar som anses mest relevanta för 

denna avhandling och där inspiration för metod och datainsamling har hämtas. Efter 

detta presenteras mera kortfattat övriga relevanta undersökningar som identifierat 

enstaka eller flera samband för möjliga determinanter för aktieåterköp. 

6.1 Dittmar, A. K. (2000) 

Dittmar är den av de första som undersöker en kombination av flera determinanter eller 

motiv för att förklara varför företag väljer att återköpa aktier. Studier om motiv för 

aktieåterköp har publicerats före Dittmars undersökning men Dittmar påstår att de 

flesta av dessa studier undersöker endast samband mellan ett eller få motiv för 

aktieåterköp. Dittmar exemplifierar med studier som Jensen (1986), som identifierar att 

företag återköper aktier för att distribuera kassabesparingar, Bagwell och Shoven (1988) 

som visar effekten av återköp på skuldsättningsgraden och Stephens och Welsbach 

(1998) som finner en negativ korrelation mellan aktieåterköp och aktieavkastning före 

återköpen. Dittmar lyfter fram två begränsningar för dessa studier: 1) de ignorerar andra 

faktorer som kan ha en betydande effekt på beslut om aktieåterköp och 2) de ignorerar 

sambandet med att företag endast återköper aktier med stöd av flera kriterier. Genom 

att inkludera flera möjliga motiv i sin studie ämnar Dittmar åtgärda dessa brister. 

Dittmar undersöker faktiska aktieåterköp som skett i USA mellan åren 1977 och 1996. 

Samplet består av alla företag listade i Compustat- och CRSP-databaserna under det 
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undersökta tidsintervallet. Ur undersökningen exkluderas finansiella institut, 

kommunala bolag och transportföretag (enligt SIC-koder) eftersom dessa företag varit 

reglerade under denna tidsperiod.  

Ett av de tidigaste undersökta motiven för aktieåterköp enligt Jensen (1986) är att 

företag använder sig av aktieåterköp för att distribuera kapital (som inte används för 

investeringar) till aktieägare. För att undersöka denna effekt använder Dittmar två olika 

mått: 1) företagets kassamedel i förhållande till totala tillgångar (CASH) och 2) företagets 

nettoinkomst före skatter plus avskrivningar och ändringar i företagets uppskjutna 

skatter och andra uppskjutna poster i förhållande till totala tillgångar (CASHFLOW). 

Ifall företaget väljer att distribuera överskottskassamedel till aktieägare borde 

förhållandet vara positivt mellan variablerna och återköpen. Som proxy för 

investeringsmöjligheter använder Dittmar sig av företagets marknadsvärde 

(marknadsvärdet av eget kapital + skulder) i förhållande till bokvärdet av totala 

tillgångar (MKBK). Dividender i förhållande till vinster (PAYOUT) används för att 

undersöka ifall återköpande företag betalar lägre dividender. 

Ett annat förekommande motiv i tidigare empiri är att företag väljer att återköpa aktier 

då de anser att aktien är undervärderad och att det således existerar asymmetrisk 

information mellan företaget och marknaden. Företaget använder då aktieåterköp som 

en investeringsstrategi och för att indirekt signalera till marknaden om 

informationsasymmetrin. För att undersöka denna effekt använder sig Dittmar av 

variabler för storleken av företaget (lnASST = logaritmen av totala tillgångar), detta med 

stöd av Vermaelens (1981) undersökning som hävdar att informationsasymmetrin kan 

vara större för små företag. Vidare inkluderas ett vikt-vägt, marknadsjusterat mått på 

företagets aktieavkastning för en period på 1 år före aktieåterköpen (RETURN).  

Företag kan även tänkas återköpa aktier för att öka sin skuldsättningsgrad då denna 

sjunkit under det optimala. För att undersöka denna effekt estimerar Dittmar först en 

s.k. målskuldsättning för de olika företagen genom att jämföra skuldsättningsgrader för 

företag i samma bransch (tvåsiffriga SIC-koder). Därefter räknas ut en skillnad mellan 

den aktuella skuldsättningsgraden och den s.k. målskuldsättningsgraden (LEVER). Om 

rationaliteten bakom att öka skuldsättningsgraden via aktieåterköp stämmer borde 

således förhållandet med aktieåterköp vara positivt d.v.s. företag med låg 

skuldsättningsgrad i förhållande till målskuldsättningsgraden återköper mera aktier.  
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Till slut inkluderar Dittmar två variabler för att fånga upp effekten av hot för uppköp 

(TAKEOVER) samt användningen av optioner i kompensationsprogram (OPTIONS). 

Variabeln för hot av uppköp är den dummyvariabel som tar värdet 1 ifall företaget 

upplevt ett uppköpsförsök eller ifall det gått rykten om ett potentiellt uppköp. Data för 

denna variabel tas från SDC Platinum och är tillgänglig fr.o.m. 1981. Ifall företaget 

upplever ett hot om att bli uppköpt kan återköp av aktier driva upp priset på ett 

potentiellt bud på företaget och således motverka budet, alltså borde sambandet med 

aktieåterköp vara positivt. För företag med optionsprogram fungerar aktier som köps av 

företaget som en reserv för framtida beviljandet av aktier och kan användas för att 

motverka utspädningseffekten av beviljade optioner. För att beakta denna effekt räknar 

Dittmar ut procenten av utestående aktier som hålls i reserv för optionsprogrammen. 

Följaktligen borde sambandet enligt teorin även här vara positivt. 

Dittmar använder sig av en tobit-modell för att undersöka potentiella motiv för 

aktieåterköp för varje år i samplet med tvärsnittsdata. Dittmar använder sig av 

tvärsnittsdata för att möjliggöra en analys av skillnader i motiv från år till år. Den slutliga 

regressionsmodellen presenteras nedan. Som beroende variabel används REPit som 

specificeras som dollarmängden som använts för återköp av aktier under året, dividerat 

med företagets marknadsvärde på eget kapital för sista handelsdagen under föregående 

kalenderår. Vidare kan ses från modellen nedan att alla oberoende variabler är 

observationer för föregående års slut d.v.s. (t-1) observationer. 

𝑅𝐸𝑃𝑖𝑡 =  𝛼𝑖𝑡 +  𝛽₁𝐶𝐴𝑆𝐻𝑖(𝑡−1) + 𝛽₂𝐶𝐴𝑆𝐻𝐹𝐿𝑂𝑊𝑖(𝑡−1)  + 𝛽₃𝑀𝐾𝐵𝐾𝑖(𝑡−1) + 𝛽₄𝑃𝐴𝑌𝑂𝑈𝑇𝑖(𝑡−1) 

+ 𝛽₅𝑙𝑛𝐴𝑆𝑆𝑇𝑖(𝑡−1) + 𝛽₆𝑅𝐸𝑇𝑈𝑅𝑁𝑖(𝑡−1) + 𝛽₇𝐿𝐸𝑉𝐸𝑅𝑖(𝑡−1)+

+ 𝛽₈𝑇𝐴𝐾𝐸𝑂𝑉𝐸𝑅𝑖(𝑡−1) + 𝛽₉𝑂𝑃𝑇𝐼𝑂𝑁𝑆𝑖(𝑡−1)  

Från ett endimensionellt perspektiv (enligt t-test) där företag som återköpt aktier 

jämförs med företag som inte återköpt aktier tyder resultaten på att företag som 

återköper aktier har högre kassareserver, lägre skuldsättningsgrad, kan vara 

undervärderade och har under vissa år av samplet mer sannolikt hotats av förvärv. Då 

motiven testas för i samma tobit-modell tyder resultaten på att företag som återköper 

aktier har genom åren högre kassabesparingar, är de facto större, betalar inte lägre 

dividender och har en lägre skuldsättningsgrad under vissa år. Under vissa år, speciellt 

med hög förvärvsaktivitet, är sambandet med hot av förvärv och aktieåterköp positivt 

signifikant. Under början av 1990-talet, då det blev allt vanligare med optioner som en 

del av kompensationsprogram, finner även studien en signifikant positiv effekt för detta 
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motiv. Studien avslutas med att studera marginaleffekten av de olika variablerna. Ur 

dessa resultat syntetiseras att kassaflöde, storlek, användningen av optioner som en del 

av kompensationsprogram och förhållandet mellan marknadsvärdet och bokvärdet av 

företaget har den största ekonomiska effekten på beslutet att återköpa aktier. 

6.2 Ejara, D., Gleasen, K. & Lee, C. (2010) 

Ejara, Gleasen och Lee (2010) undersöker i sin studie ”An empirical analysis of European 

stock repurchases” aktiemarknadsreaktioner på aktieåterköp, determinanter för 

återköpsprogram samt determinanter för storleken av återköpsprogram. För det 

europeiska perspektivet av deras studie fokuserar de på större ekonomier i området, 

nämligen franska, tyska, italienska samt brittiska företag.  

Enligt forskarna är det av intresse att studera aktiemarknadsreaktioner för aktieåterköp 

på marknader där marknadsövervakningen är lägre (investerarsynvinkel) och skiljer sig 

länder emellan. För europeiska länder finns flera specifika restriktioner för aktieåterköp 

gällande storlek, tajmning och priser och dessa skiljer sig länder emellan. För de flesta 

europeiska länder var aktieåterköp dessutom förbjudna före 1998. Forskarna är även 

intresserade av ifall determinanter för aktieåterköp som identifieras för amerikanska 

företag i tidigare forskning är liknande för europeiska företag.   

Data för aktieåterköp har forskarna hämtat från SDC Platinum. Företag som inte har ett 

register för aktieåterköp i databasen anses inte ha återköpt aktier. Aktiekurser har 

forskarna hämtat ur Datastream, bokslutsdata är tagna ur S&P Global Vantage och 

nationella data är avhämtade från World Bank WDI databasen. Data för undersökningen 

består av 512 återköpsprogram (Frankrike 220, Storbritannien 126, Tyskland 115, Italien 

51) för en 15-årig period mellan åren 1990 och 2005. 

För att undersöka aktiemarknadsreaktioner för meddelanden om aktieåterköp 

undersöker forskarna den kumulativa onormala avkastningen (CAR) i samband med 

meddelandet om aktieåterköp. Forskarna mäter den kumulativa onormala avkastningen 

för tre olika händelsefönster (-1,0), (-1,+1) och (0,0) emot nationella, ett europeiskt samt 

ett världsomfattande index. Resultaten för aktiemarknadsreaktionerna på meddelanden 

om aktieåterköp indikerar att meddelandet om aktieåterköp har bemötts positivt. För 

hela samplet är de onormala avkastningarna positiva för mellan 54 % och 57 % av fallen 

beroende på undersökningsfönstret. Emot världsindexet är de genomsnittliga positiva 

signifikanta onormala avkastningarna 1,06 %, 0,85 % och 1,28 % respektive för 

händelsefönstren (-1,0), (0,0) och (-1,+1). Då forskarna undersöker de kumulativa 
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onormala avkastningarna landspecifikt finner de att till skillnad från de andra länderna 

hittas ingen positiv signifikant onormal avkastning för franska bolag. De största 

onormala avkastningarna är associerade med den tyska marknaden där den positiva 

signifikanta onormala avkastningen ligger mellan 2,8 % och 3,6 % beroende på det 

undersökta händelsefönstret. 

För att undersöka determinanterna för storleken av aktieåterköp använder sig forskarna 

av tobit-modeller. Den undersökta variabeln (beroende variabeln) mäts som aktier 

riktade mot återköp (programmets storlek) i förhållande till utestående aktier. Som 

förklarande variabler använder sig forskarna av flera företagsspecifika variabler för att 

mäta effekter så som undervärdering, dividendutbetalning, skuldsättningsgrad, 

förvärvsaktivitet och investeringsaktivitet vilkas samband med aktieåterköp knutits till 

tidigare forskning och ekonomisk teori. Modellen sammanfattas nedan: 

𝑅𝑃𝑖 =  𝛽0 +  𝛽₁ ∗ 𝐷𝑖𝑣𝑛𝑖𝑖 + 𝛽₂ ∗ 𝑙𝑜𝑔 (𝑇𝑜𝑡𝐴𝑠𝑠)𝑖  + 𝛽₃ ∗ 𝑃/𝐸𝑖 + 𝛽₄ ∗ ∆𝐷𝑒𝑏𝑡𝑖 

+ 𝛽₅ ∗ 𝑇𝑎𝑘𝑒𝑂𝑣𝑒𝑟𝑖 + 𝛽₆ ∗ 𝑅𝑢𝑛𝑢𝑝𝑖 + 𝛽₇ ∗ 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑂𝑝𝑝𝑖 + 𝛽₈ ∗ 𝐼𝑁𝑇𝐴𝑁𝐺𝑖 

+ 𝛽₉ ∗ 𝑇𝐸𝐶𝐻𝑖 + ∑𝛼𝑖𝑗 ∗ 𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦𝑖𝑗 +  ∑𝛿𝑖𝑗 ∗ 𝑀𝑒𝑡ℎ𝑜𝑑𝑖𝑗 +  휀𝑖 

Utöver undersökningen för storleken av aktieåterköp används även logit-modeller för att 

undersöka motiv för att påbörja aktieåterköp. Denna modell har identiska förklarande 

variabler med den tidigare nämnda tobit-modellen men beroende variabeln är formad 

som en dummyvariabel som får värdet 1 ifall företaget återköper aktier och 0 i annat fall.  

För samtliga landspecifika (Frankrike, Tyskland och Storbritannien) regressioner tyder 

resultaten på att P/E-värdet för ett bolag har ett statistiskt negativt samband med 

storleken av återköpsprogrammet, medan storleken av företaget visar ett statistiskt 

signifikant positivt samband. För Storbritannien identifieras vidare ett statistiskt 

negativt samband mellan öppenmarknadsåterköp och återköpens storlek. Resultat för 

den italienska marknaden presenteras inte.  

I regressionen för det fulla samplet hittas liknande resultat som för de landspecifika 

regressionerna samt vissa övriga samband. För P/E-värdet, som i denna modell räknas 

som en skillnad mellan landets genomsnittliga P/E-värde och företagets P/E-värde, 

hittas ett positivt samband som stöder hypotesen om att företag som undervärderas 

återköper mera aktier. Öppenmarknadsåterköp är även associerade med en mindre 

storlek på aktieåterköpen och storleken av företaget inverkar positivt på storleken av 

aktieåterköpen.  
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Utöver dessa resultat hittas ett positivt samband mellan investeringar och storlek av 

aktieåterköp. Detta går emot teorin om att aktieåterköp skulle motiveras av en brist på 

lönsamma investeringar. Det kan dock tänkas att återköpande företag möjligen skulle 

vara tillväxt företag och således hellre ger utdelning i form av aktieåterköp än dividender 

(se diskussion om motiven). Vidare hittas ett positivt samband för förvärvsaktivitet inom 

landet och storleken av aktieåterköp som stöder teorin om att företag kan tänkas 

återköpa aktier för att höja priset på ett potentiellt bud för företaget. Resultaten för logit-

modellerna där företag som återköper aktier jämförs emot företag som inte återköper 

aktier ges inte konkret. Forskarna förklarar dock i en fotnot att resultaten för modellerna 

indikerade att sannolikheten för återköp ökar med undervärdering, investeringar, 

storlek av företaget och förvärvsaktivitet.  

Slutligen förklarar forskarna skillnader i de onormala avkastningarna med användning 

av samma variabler som i determinantmodellerna. I Frankrike och Tyskland hittas 

signifikanta negativa samband mellan aktieavkastning före återköpen och den onormala 

avkastningen runt tillkännagivandet av aktieåterköp. För Storbritannien hittas ett 

statistiskt negativt samband mellan företags P/E-värde samt den onormala 

avkastningen kring tillkännagivandet av aktieåterköp. Resultaten för det fulla samplet 

tyder på att den onormala avkastningen är främst driven av landspecifika determinanter. 

6.3 Andriosopoulus, D. & Hoque, H. (2013) 

Andriosopoulus och Hoque (2013) ämnar i sin undersökning identifiera gemensamma 

determinanter eller drivare för företag där ledningen väljer att tillkännage program för 

aktieåterköp. De väljer ett europeiskt perspektiv och fokuserar undersökningen och 

datasamplet på aktieåterköp på den öppna marknaden för företag i Storbritannien, 

Tyskland och Frankrike.  

De inkluderade variablerna för undersökningen identifierar skribenterna enligt tidigare 

empiri inom området. De inkluderar variabler och data för att mäta effekten av 

kassaöverskott och kassaflöde, skuldsättningsgrad, ägarskapskoncentration, storlek, 

tidigare års aktieavkastning, skattesatser, dividender och ett relationsmått mellan 

förtegets marknadsvärde och bokvärde av eget kapital.  

Datasamplet består av samtliga observationer av meddelanden om att återköpa aktier på 

den öppna marknaden mellan åren 1998 och 2006, motiverat med att aktieåterköp blev 

tillåtet i Tyskland och Frankrike från början av år 1998. De exkluderar observationer för 

finansiella institut och fastighetsbolag som skribenterna hävdar vara praxis för empirin. 
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Det slutliga testsamplet består av 970 meddelanden om avsikt att återköpa aktier. 

Majoriteten av observationerna är från Storbritannien (513) medan 263 observationer 

finns från Frankrike och 194 från Tyskland. Som kontrollföretag använder sig 

skribenterna av alla samtliga företag som varit listade på respektive lands 

huvudmarknader och som inte meddelat om aktieåterköp under 

undersökningsperioden. 

För att bedöma förhållandet mellan möjliga motiv för aktieåterköp börjar skribenterna 

med att studera endimensionella förhållanden (eng: univariate analysis) för varje 

variabel mellan företag som meddelat om aktieåterköp och kontrollföretag som inte 

meddelat om aktieåterköp för respektive land. Kontrollföretagen matchas enligt 4 olika 

tillvägagångssätt: 1) enligt industri (tvåsiffrig SIC-kod), 2) enligt storlek 

(marknadsvärde) 3) enligt marknadsvärde av eget kapital i relation till bokvärdet av eget 

kapital 4) slumpmässig matchning.  

För det industrimatchade samplet tyder resultaten på att testföretagen (företag som 

meddelat om återköp) har högre kassabesparingar och är större för de samtliga länderna. 

Vidare har tyska återköpande företag en lägre skuldsättningsgrad och i Frankrike har de 

högre dividender. För storleksmatchade samplet däremot har testföretag i Tyskland och 

Frankrike lägre dividender och skuld och i Tyskland har testföretagen lägre tillväxt. För 

värderingsmatchade samplet är återköpande företag i snitt större i respektive länder och 

i Storbritannien och Tyskland har företagen en högre tillväxt. Vidare i Frankrike har 

testföretagen ett lägre koncentrerat ägarskap. De omatchade testen stöder 

huvudsakligen de tidigare resultaten men hittar i kontrast till franska och tyska företag 

att återköpande företag i Storbritannien betalar i snitt högre dividender.  

För att bedöma relationen mellan företagskaraktär och sannolikheten för meddelande 

av återköp av egna aktier på den öppna marknaden använder sig skribenterna av en binär 

logit-modell. I en logit-modell ämnar man med hjälp av olika förklarande variabler 

bedöma sannolikheten för att en händelse skall ske från 0 till 1, i detta fall sannolikheten 

för att företaget skall meddela om ett återköpsprogram. De inkluderar samtliga tidigare 

nämnda variabler i samma modell och undersöker det industrimatchade samplet. 

Resultat från de övriga matchade samplen används för att kontrollera robustheten av 

resultaten från det industrimatchade samplet.  

Resultaten från logit-modellen indikerar att ägarskapskoncentration och företagsstorlek 

har en signifikant inverkan på sannolikheten för återköp av egna aktier i samtliga länder, 
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exempelvis en standardavvikelses ökning i ägarskapskoncentrationen minskar 

sannolikheten för återköp i Storbritannien och Tyskland med kring 19 %. Större företag 

är även mer sannolika att återköpa aktier. Resultaten tyder vidare på att sannolikheten 

för tillväxtföretag i Frankrike och Tyskland att meddela om aktieåterköp är större.  

Förhållandet mellan dividender och aktieåterköp skiljer sig länder emellan. I 

Storbritannien och Tyskland tyder relationen på att dividender och aktieåterköp 

fungerar som komplement medan resultaten för Frankrike tyder på att dividender och 

aktieåterköp fungerar som substitut. För att kontrollera robustheten av de olika 

resultaten väljer skribenterna att inkludera samtliga länders observationer i ett och 

samma sampel. Resultaten från detta sampel tyder på att större företag med lägre 

ägarskapskoncentration och lägre skuldsättningsgrad är mer sannolika att meddela om 

aktieåterköp. Vidare på en 10 % signifikansnivå finner skribenterna en positiv relation 

mellan en kombination av hög kassalikviditet och låg tillväxt med sannolikheten för att 

återköpa aktier.  

För att bedöma modellens förmåga att förutse aktieåterköp använder sig skribenterna av 

McFadden R2 och Hosmer-Lemeshow statistik med respektive chi2 statistik. För det olika 

samplen presterar det industrimatchade samplet bäst. I testsamplet för Frankrike har 

modellen rätt i 78 %, för Storbritannien i 73 % och för Tyskland i 68 % av fallen. För det 

kombinerade samplet har modellen rätt i 71 % av fallen. För att testa robustheten av 

förutsägningsförmågan av de använda modellerna gör forskarna även in och ut ur 

sampel test. Simuleringen görs genom att slumpmässigt välja 85 % av testföretagen för 

att estimera modellen varefter denna modell sedan appliceras för den resterande 15 % av 

företagen för att få ett ut ur sampel resultat. Simuleringen upprepas 5000 gånger. 

Eftersom de industrimatchade modellerna presterade bäst rapporteras resultat för dessa 

simuleringar. 

Koefficientestimaten för dessa modeller är i linje med de tidigare rapporterade 

sambanden från logit-modellerna utan några signifikanta skillnader i tolkningen av 

resultaten. Modellernas förmåga att förutse företag som återköper aktier är signifikant 

högre än för de rapporterade logit-modellerna. För samtliga länder lyckas modellerna 

förutse kring 85 % av fallen korrekt. Övergripande kan sägas att simuleringen stöder de 

tidigare nämnda logit-modellernas förmåga att förutse sannolikheten för att ett företag 

skall meddela om aktieåterköp. 
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6.4 Liljeblom, E. & Pasternack, D (2006) 

Liljeblom och Pasternack (2006) undersöker olika determinanter för aktieåterköp och 

dividender på den finländska aktiemarknaden. Fokus i undersökningen är att studera 

samband och karaktäreristiska för företags optionsprogram (ifall optionerna är 

dividendskyddade) i relation till aktieåterköp och dividendutbetalning. Utöver 

företagens optionsprogram fokuserar forskarna på möjliga skatteförklaringar vid val 

mellan aktieåterköp och dividender och inkluderar även andra möjliga effekter som 

identifierats av tidigare forskning. 

Enligt tidigare empiri listar forskarna asymmetrisk information, skatter och 

aktieoptioner som exempel på tre olika icke ömsesidigt uteslutande faktorer som 

påverkar valet mellan aktieåterköp och dividender. Asymmetrisk information kan leda 

till signalering via olika utdelningsmetoder medan skatter påverkar investerares 

preferenser mellan dividender och aktieåterköp. Under tiden för undersökningen var 

skattesatsen för företag och kapitalinkomster i Finland den samma och ett s.k. ”avoir 

fiscal” system gällde vilket i effekt gjorde dividendutbetalning skattefritt då investerare 

kunde avdra skatter betalda av bolaget. Vidare beroende på karaktärerna av företags 

optionsprogram (dividendskydd, maturitet, prisnivåer) kan företagsledning tänkas ha 

speciella preferenser mellan aktieåterköp och dividender.  

Forskarna använder sig av mycket detaljerad och unik data för att undersökta de olika 

sambanden. Till skillnad från tidigare studier inom ämnet har forskarna detaljerad data 

för faktiska aktieåterköp och beviljade mängder för återköpsprogram där tidigare studier 

använt data från databaser som inte korrekt anger faktiska utförda återköp. Dessutom 

inkluderar de detaljerad data för optionsprogrammen bl.a. ifall optionerna är 

dividendskyddade eller inte vilket inte använts i tidigare undersökningar. Data för 

undersökningen är samlat från år 1997 då aktieåterköp blev tillåtna i Finland till slutet 

av år 2001. Fram till september 2001 hade 138 aktieåterköpsprogram publicerats medan 

257 optionsprogram för företagsledning publicerats från år 1987 (nämnt år i 

undersökningen) till oktober 2001 för börslistade företag. På grund av viss avsaknad av 

data för sampelföretagen består det slutliga samplet av företag mellan samtliga år av 296 

observationer av möjliga 487, varav 97 företag har återköpt aktier, 217 hade 

optionsprogram och 77 hade bägge.  

I undersökningen använder sig forskarna av en probit-modell för att undersöka 

determinanter för aktieåterköp och en tobit-modell för att undersöka nivåer för 
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dividendutbetalning. Forskarna börjar dock med att undersöka ifall det finns några 

skillnader i månatliga aktieåterköp mellan företag som har optionsprogram och företag 

som inte har det. Resultaten tyder på att återköpsaktiviteten är större för företag med 

optionsprogram. Denna skillnad försvinner dock då månatliga återköp mäts i 

förhållande till faktiska köp. Vidare finner forskarna en högre aktieåterköpsaktivitet hos 

företag där optioner är längre från att vara ”i värde” (eng: in-the-money).  

I probit-modellen för aktieåterköp definieras återköpande bolag som de bolag som bett 

om tillstånd för aktieåterköp under bolagstämman. Resultaten tyder på ett positivt 

samband mellan fasta intäkter och aktieåterköp till skillnad från tillfälliga intäkter 

(hypotes om att tillfälliga ökningar i kassamedel leder till aktieåterköp). Resultaten 

stöder även hypotesen om signalering i anknytning till asymmetrisk information med ett 

statistiskt signifikant negativt samband för företags marknadsvärde i förhållande till 

bokvärdet av eget kapital. Vidare visas ett negativt samband för lågt kassaflöde och 

aktieåterköp som kan stöda agentkostnadsmotivet. Variabeln för graden av utländskt 

ägande som tolkas som en variabel för att fånga effekten av skatteskillnader mellan 

finländska och utländska investerare är starkt statistiskt signifikant. En ökning av 1 % i 

utländsk ägarskap ökar sannolikheten för aktieåterköp med 0,39 %. Dock lider denna 

variabel möjligen av multikolinearitet vilket försvagar det påstådda sambandet. 

I tobit-modellen för dividender (dividender/totala tillgångar) visas förväntade samband 

mellan variablerna för optionsprogrammen. Resultaten tyder på klara skillnader för 

företagen där optionerna är dividendskyddade och företag där optionerna inte är 

dividendskyddade. Exempelvis är variabeln för icke dividendskyddade optionsprogram 

signifikant negativ vilket tyder på att dessa företag i snitt betalar mindre dividender. 

Dock begränsas pålitligheten av detta samband i och med att variablerna inte har någon 

signifikans i regressionen för aktieåterköp. 

För att undersöka detta vidare delar forskarna in företag med optioner i två delar, de 

med dividendskyddade optioner och de utan. Här tyder resultaten på att företag som har 

optioner inte tenderar att undvika dividendutbetalning i större grad. Vidare för företag 

med dividendskyddade optioner är sambandet med dividendutbetalning signifikant 

positivt vilket kunde förklaras med möjligheten att kommunicera goda nyheter alltid då 

möjligt och således undviker dessa företag inte dividender. Resultaten för aktieåterköp 

visar få signifikanta resultat. Variabeln för utländskt ägarskap är signifikant positiv för 

företag vars optioner är dividendskyddade medan variabeln inte är signifikant för det 
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andra samplet, detta dock till en grad förklarat med en stor skillnad på graden av 

utländskt ägarskap mellan de två samplen. 

För att ytterligare undersöka utbetalningskaraktärerna kombinerar forskarna återköpen 

och dividendutbetalningarna i ett sampel för total utbetalning där beroende variabeln 

definieras som dividender i förhållande till total utbetalning. För att utforma variabeln 

använder forskarna den beviljade mängden aktieåterköp istället för faktiska köp, vilket 

kan tänkas påverka resultatet då företag i Finland ofta begär om beviljande av 

maximimängd för återköp men sedan återköper en mindre del. För denna modell väntas 

endast variabler som har en annan effekt på återköp jämfört med dividender vara 

signifikanta. I detta fall visar sig variabeln för utländskt ägarskap vara en orsak till 

mindre dividender i förhållande till totala utbetalningar även med ett förväntat tecken (-

) för företag med dividendskyddade optioner, dock inte riktigt signifikant. Då endast 

företag med optioner undersöks skiljt är utländskt ägarskap signifikant och variabeln för 

dividendskyddade företag är även signifikant. Andra signifikanta variabler är tidigare 

aktieavkastning (-) för företag med dividendskyddade optioner och operativ inkomst (+) 

för företag utan dividendskyddade optioner. 

Slutligen undersöker forskarna även timingen av faktiska aktieåterköp emot variabler 

för optionsprogrammen (skillnaden mellan optionens inlösningspris och aktievärdet och 

optionernas löptid) och aktieavkastningen för en 6 månaders period före återköpen 

(signaleringshypotesen). För alla variabler förväntas ett negativt samband. Resultaten 

för regressionerna visar dock endast att variabeln för optionernas löptid är signifikant 

på en 10 % nivå, alla variabler kan dock nämnas ha det förväntade förtecknet.   

6.5 Övrig relevant forskning  

Grunden till teorin kring att företag med överflödiga kassamedel gör fler aktieåterköp 

kommer från Jensen (1986) där han beskriver detta som ett effektivt sätt att minska 

agentkostnader för företag. Dittmar (2000) som tidigare presenteras hittar bevis för 

denna teori och stöds även av Mitchell och Dharmawan (2007) för den australiensiska 

marknaden. I anknytning till detta hittar Gray och Harford (2000) resultat som tyder på 

att företag använder sig mera av aktieåterköp då ökningar i kassaflöden är tillfälliga. 

Detta går dock delvis emot Liljeblom och Pasternack (2006) som fann att återköpande 

företag är associerade med stabila kassaflöden.  

Vermaelen (1981) hör till de första som undersöker aktieåterköp och hittar resultat som 

stöder signalering av positiv information via aktieåterköp. Senare studier av Ikenberry 
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et al. (1995) hittar liknande resultat som även tyder på att företag med låga värden för 

marknadsvärdet av eget kapital i förhållande till bokvärdet är mer sannolika att meddela 

om aktieåterköp motiverat av en undervärdering för aktier. Signalering av 

undervärdering stöds även av Dharamawan och Mitchell (2007). 

Bagwell (1991) undersöker möjligheten att använda aktieåterköp som ett medel för att 

motverka potentiella förvärv för ett företag. Denna teori stöds av Dittmar (2000) ovan 

och ett samband mellan aktieåterköp på den öppna marknaden och sannolikhet för 

förvärv hittas även av Billet och Hue (2007).  

Bagwell och Shoven (1988) hittar bevis för att företag kan tänkas använda aktieåterköp 

för att justera sin skuldsättningsgrad med ett negativt samband mellan företagets 

skuldsättningsgrad och aktieåterköp. Denna tes stöds även till viss mån av Dittmar 

(2000) ovan som finner att återköpande företag tenderar ha en lägre skuldsättningsgrad. 

Som nämns i indelningen har aktieåterköp kritiserats som ett tecken på en brist på 

lönsamma investeringar. Tidigare undersökningens stöd för denna tes är inte alltför bred 

med Boudry et al. (2013) hittar stöd för denna tes då de undersöker fastighetsbolag. De 

hittar ett positivt samband mellan sämre investeringsmöjligheter och högre nivåer av 

aktieåterköp.    

Kahle (2002) hittar resultat som tyder på att förändringar i kompensationsprogram har 

ändrat på företags utbetalningsmetoder. Närmare hittas bevis för att optioner ökar 

sannolikheten för företag att återköpa aktier och vidare beror mängden av återköp på 

totala mängden optioner som kan utnyttjas. Weisbenner (2000) hittar även tecken som 

tyder på ett positivt samband mellan optioner och aktieåterköp. Påverkan av 

optionsprogram på företagens utbetalning stöds även av Liljeblom och Pasternack 

(2006).  

Grullon och Michealey (2002) undersöker skatters effekter på utbetalningsmetoder och 

hittar bevis för att marknadsreaktioner för aktieåterköp är mera positiv där de kommer 

med skattefördelar. Olika skatters påverkan på aktieåterköp stöds även ovan av 

Liljeblom och Pasternack (2006) som hittar ett positivt samband mellan aktieåterköp 

och utländskt ägarskap där inhemska aktieägare antas preferera dividender p.g.a. deras 

fördelaktiga beskattning. 
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Tabell 2 Sammanfattning över tidigare forskning 

Studie / Forskningsfokus Data Metod Huvudsakliga resultat 

Dittmar, A. K. (2000) 

 

Identifiera gemensamma 

determinanter för bolag 

som återköper aktier  

Amerikanska publika 

företag åren 1977-1996 

 

Tvärsnittsregressioner 

med en tobit-modell 

(Dollarmängden som 

använts för 

aktieåterköp år t i 

förhållande till 

marknadsvärdet av eget 

kapital i slutet av år t-1) 

Återköpande företag har/är i 

snitt: 

- högre kassareserver 

- lägre skuldsättningsgrad 

- möjligen undervärderade 

- större 

- hotats av förvärv under vissa år av 

samplet 

- har optioner som en del av 

ledningens kompensationsprogram 

Ejara, D., Gleasen, K. 

& Lee, C. (2010) 

 

Att undersöka 

aktiemarknadsreaktioner 

på aktieåterköp, 

determinanter för 

återköpsprogram samt 

determinanter för 

storleken av 

återköpsprogram 

Aktieåterköp för 

franska, tyska, 

italienska och 

brittiska publika 

företag mellan åren 

1990-2005 

 

512 observationer 

- Frankrike 220 

- Storbritannien 126 

- Tyskland 115 

- Italien 51  

CAR –

marknadsreaktioner, 

tobit-modell -  

storlek av 

återköpsprogram 

(aktier riktade för 

återköp / mängden 

utestående aktier), 

logit-modell –

återköpsprogram 

(dummy för 

återköpande företag) 

Marknadsreaktioner 

- i snitt positiva mellan 0,85 % och 

1,28 %, högst för tyska företag 

 

Storlek av återköpsprogram 

och påbörjande av aktieåterköp 

(återköpande företag karaktäriseras 

av att vara/att ha) 

- lägre värderade 

- högre investeringar 

- möjligtvis hotas av förvärv 

- större 

Andriosopoulus, D. & 

Hoque, H. (2013) 

 

Identifiera gemensamma 

determinanter för bolag 

som återköper aktier 

Aktieåterköp för 

franska, tyska och 

brittiska publika 

företag mellan åren 

1997-2006 

 

Totalt 970 

meddelanden om 

återköp 

- Storbritannien 513 

- Frankrike 263 

- Tyskland 194 

Logit-modell för 

matchande sampel 

enligt industri, storlek, 

värdering (MTB) och 

slumpmässigt 

(dummyvariabel för 

meddelande om 

påbörjande av 

aktieåterköp) 

Företag är mer sannolika att 

återköpa aktier ifall de har/är: 

- högre tillväxt (tyska & franska 

bolag) 

- mindre koncentrerat ägarskap 

- större 

- lägre skuldsättningsgrad 

- högre kassareserver 

Liljeblom, E. & 

Pasternack, D (2006) 

 

Identifiera determinanter 

för aktieåterköp och 

dividender med fokus på 

optionsprogram och 

utländskt ägarskap 

Finska listade företag 

för åren mellan 1997-

2001  

 

Totalt 296 

observationer  

Probit-modell – 

aktieåterköp (dummy 

variabel för ifall 

tillstånd för 

aktieåterköp sökts) 

 

Tobit-modell – 

dividender 

(dividender i 

förhållande till totala 

tillgångar) 

Företag är mer sannolika att 

återköpa aktier ifall de har/är: 

- fasta intäkter (inte ur tillfälliga 

intäkter) 

- lägre värderade 

- högre kassaflöde 

- högre utländskt ägarskap 

 

Dividendskydd för optioner inverkar 

positivt på utbetalda dividender 

 



 

 

49 

7 UNDERSÖKNINGENS DATA 

I detta kapitel presenteras data som används för undersökningen genom att förklara hur 

data insamlats, hur undersökningens variabler estimeras och genom att ge deskriptiv 

statistik för insamlad data. Data för undersökningen kan sägas bestå av två 

huvudgrupper 1) data för aktieåterköp och 2) data för förklarande variabler såsom olika 

bokslutsdata och aktieavkastningsdata. Först presenteras data för aktieåterköp varefter 

följer en presentation av data för diverse förklarande variabler där de förklarande 

variablerna är baserade på relevant tidigare forskning.  

7.1 Aktieåterköp i Finland 

Eftersom studien fokuserar på ett finskt perspektiv är aktieåterköp som gjorts av finska 

börslistade bolag av intresse. Aktieåterköp, som tidigare nämnts, blev tillåtna för finska 

börslistade bolag år 1997 då 5 % av utestående aktier fick återköpas vilket senare 

utökades till 10 % genom en lagförändring under år 2005.  

För att undersöka en period med homogen lagstiftning kommer aktieåterköp fr.o.m. år 

2006 att undersökas fram till slutet av år 2017, detta för att även beakta så relevanta 

aktieåterköp som möjligt. De börslitade bolagen vars aktieåterköp undersöks är även 

begränsat till företag som varit listade på Nasdaq Helsinki under 

undersökningsperioden. Finska First North listade bolag utesluts ur studien eftersom 

First North etableras först år 2007 i Finland och handelsplatsen var relativt omogen 

under flera år av studiens tidsintervall (Nasdaq, 2018). Jämförelsegruppen består av de 

listade bolag på samma börs som inte genomfört aktieåterköp under vartdera året. 

Det är även standard för liknande studier att vissa bolag inom vissa branscher utesluts 

ur studien. Vanligtvis är dessa bolag verksamma inom finansbranschen och 

fastighetsbranschen. Uteslutandet motiveras av fundamentala skillnader i 

affärsmodeller vilket leder till stora skillnader i kapitalstruktur och rapportering vilket 

gör beräkning av centrala nyckeltal olika. Således har finansbolag och fastighetsbolag 

uteslutits ut datasamplet. Mera specifikt är dessa bolag de bolag som klassificeras med 

koder mellan 6000 och 6999 enligt US SIC-koder för industriell klassificering.  

7.1.1 Meddelande om påbörjande aktieåterköp 

Meddelande om påbörjande av aktieåterköp har samlats in manuellt via 

pressmeddelanden tillgängliga på Nasdaq Nordics hemsida eller kontrollerat för på det 

aktuella företagets hemsida. Som nämnts i kapitel 5 godkänns tillåtandet av aktieåterköp 
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under företags bolagstämma och således följer även meddelanden om påbörjande av 

aktieåterköp ofta kort efter företagets årliga bolagstämma och följs oftast av 

meddelanden om faktiska återköp kort därefter. I bilaga 1 hittas ett exempel på ett 

meddelande om påbörjande av aktieåterköp. 

Meddelanden om påbörjandet av aktieåterköp utgör grunden till den binära beroende 

variabeln som skiljer mellan företag som återköper aktier och företag som inte återköper 

aktier. För denna studie är det av intresse vilka företag som meddelat om påbörjande av 

aktieåterköp och dess möjliga gemenskaper. Variabeln utformas så att de bolag som 

meddelat om påbörjande aktieåterköp under ett visst år får värdet 1 och de resterande 

bolag som inte meddelat om påbörjande av återköp får värdet 0.  

7.1.2 Faktiska återköp 

Data för varje enskilt aktieåterköp som skett under undersökningens tidsintervall har 

även insamlats manuellt. Närmare bestämt består data av varje dagligt meddelande om 

faktiska aktieåterköp där datum, företag, mängden aktier som återköps och totala 

kostanden för de återköpta aktierna under dagen insamlats. Likaså som 

pressmeddelanden för påbörjande av aktieåterköp har data för faktiska återköp 

insamlats från Nasdaq Nordics eller bolagets hemsida. Data för faktiska återköp har 

delvis insamlats för att utforma en alternativ beroende variabel samt för att ge läsaren 

en bild av återköpsaktiviteten bland finska börslistade bolag under 

undersökningsperioden. I bilaga 2 hittas ett exempel på ett pressmeddelande om 

faktiska aktieåterköp. 

Den alternativa beroende variabeln som utformas med hjälp av data för faktiska återköp 

räknas ut som antalet återköpta aktier under år t i förhållande till mängden utestående 

aktier vid slutet av det föregående räkenskapsåret t-1. Eftersom meddelande om 

påbörjande av aktieåterköp inte inkluderar en skyldighet att faktiskt återköpa några 

aktier kan ett företag meddela om påbörjande av aktieåterköp utan att göra faktiska 

återköpt. Denna möjlighet kan till en viss mån sneddriva resultaten för modellen där 

meddelanden om påbörjande av aktieåterköp används som beroende variabel och 

således möjligtvis leda till felaktiga slutsatser. 

Genom att använda en beroende variabel som endast beaktar faktiska återköp under ett 

år elimineras effekten av att bolag bara skulle meddela om aktieåterköp utan att sedan 

återköpa några aktier. Denna alternativa specifikation möjliggör en verifiering och en 

kontroll för modellen som använder sig av meddelanden om påbörjande av aktieåterköp 
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som beroende variabel. Nedan följer en sammansättning av aktieåterköpsaktivitet av 

bolag listade på Nasdaq Helsinki mellan åren 2006 och 2017. 

Det bör nämnas att vid granskning av tabellen nedan kan ett företag ha meddelat om 

aktieåterköp vid slutet av ett år och således kan de faktiska återköpen vara utspridda över 

två kalenderår. Detta leder till att företaget räknas ha köpt aktier under två år medan 

meddelandet kan vara räknat till ett år. Vidare kan företag ha meddelat om återköp utan 

att ha gjort faktiska återköp. 

Tabell 3 Återköpsaktivitet på Nasdaq Helsinki mellan 2006 och 2017 

År 
Antal företag som 

återköpt aktier 

Antal återköpta aktier 

(m) 

Summa återköpt för 

(EURm) 

Meddelanden 

påbörjande av återköp 

2017 13 160,5 856,5 12 

2016 14 60,4 312,8 12 

2015 16 30,1 270,4 14 

2014 16 74,1 515,1 16 

2013 9 8,3 79,4 4 

2012 15 3,7 61,2 18 

2011 21 13,8 193,6 20 

2010 21 5,5 44,0 23 

2009 29 45,3 78,6 21 

2008 38 187,8 3 684,7 45 

2007 21 223,4 4 680,5 20 

2006 20 233,6 3 796,0 19 

Totalt 233 1 046,5 14 572,8 224 

Utesluter finansiella och fastighetsbolag 

Ur tabellen ovan ses klart att återköpsaktiviteten på Nasdaq Helsinki varit betydligt 

större före den ekonomiska krisen som tog fart mot slutet av 2008. Vad som dock bör 

nämnas då summan av återköp beaktas är att Nokias aktieåterköp utgör en betydlig del 

av de återköpta summorna då bolaget återköpt aktier, speciellt under åren 2006-2008 

och 2014-2017. 
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7.2 Förklarande variabler 

Då undersökningen ämnar hitta gemensamma determinanter för aktieåterköp kommer 

flera olika förklarande variabler användas för att identifiera dessa. De förklarande 

variablerna är i stort sätt baserade på teori kring motiv för aktieåterköp samt tidigare 

relevanta undersökningar. Den begränsade mängden observationer och 

datatillgängligheten har dock lätt till att vissa variabler som ämnar beakta vissa motiv 

har uteslutits eller så har andra liknande variabler inkluderas för att mäta samma effekt. 

Vidare anses vissa av de tidigare behandlade motivens undersökning praktiskt mycket 

utmanande och faller således utanför denna studie. Data för de förklarande variablerna 

är hämtat ur databaserna FactSet och Eikon eller direkt ur företagens årsredovisningar. 

En presentation av de inkluderade variablerna enligt de motiv de ämnar beakta följer. 

7.2.1 Distribution av kassamedel och minskning av agentkostnader 

För att utreda ifall företag väljer att återköpa aktier för att distribuera överflödiga 

kassamedel och med det potentiellt minska möjliga agentkostnader används två mått 1) 

kassamedel i förhållande till totala tillgångar (Kassa) som används av Dittmar (2000) 

och Dharmawan och Mitchell (2007) och 2) företagets operationella vinst i förhållande 

till totala intäkter (OpInt) som används av Liljeblom och Pasternack (2006). Båda 

variablerna baseras på företagens helårsresultat vid slutet av förra kalenderåret (t-1). 

Dessa variabler ämnar mäta effekten av överflödiga kassamedel och ett gott kassaflöde 

som enligt teorin kan tänkas leda till ett större behov för utdelning hos företag. Effekten 

kontrolleras även för dividender (Div) genom att inkludera en variabel som definieras 

som utbetalda dividender år t i förhållande till företagets vinst för det föregående 

kalenderåret (t-1) som exempelvis används av Ejara et al. (2010).  

Enligt teorin om att distribuera kassamedel och samtidigt minska agentkostnader 

förväntas ett positivt samband mellan de olika måtten för kassa och kassaflöde med 

aktieåterköp. Sambandet mellan dividender och aktieåterköp har däremot inte något 

klart förväntat samband enligt teorin. Signifikanta samband mellan dividender och 

aktieåterköp kunde tyda på att företag möjligtvis använder dividender och aktieåterköp 

som substitut (negativt samband) eller som komplement (positivt samband). Vidare kan 

det visa sig att de motiveras av olika faktorer och inget klart samband hittas. 

7.2.2 Signalering 

För att undersöka möjlig signalering till marknaden om undervärdering används även 

två olika mått 1) företagets marknadsvärde av eget kapital i förhållande till bokvärdet av 
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eget kapital (MB) observerat vid slutet av år t-1 och 2) logaritmen av företagets 

aktieavkastning minus logaritmen av marknadens avkastning för hela förra kalenderåret 

t-1 (Avk). Eftersom marknadsvärdet för ett företag speglar företagets framtidsutsikter 

kan ett lägre värde på förhållandet mellan företagets marknadsvärde och bokvärde av 

eget kapital vara ett tecken på att marknaden undervärderar företaget. Detta sett till de 

framtidsutsikter ledningen har för företaget. Vidare kan en sämre aktieavkastning i 

förhållande till marknaden vara ett tecken på att företaget möjligen blivit undervärderat. 

För dessa variabler förväntas enligt teorin ett negativt samband med aktieåterköp. 

Mycket liknande definitioner på variablerna används i tidigare studier av både Dittmar 

(2000) och Andriosopoulus & Hafiz (2013).  

Bland variablerna inkluderas även en variabel för logaritmen av företagets totala 

tillgångar (LogT) som även observeras enligt slutet av förra räkenskapsperioden (t-1). 

Denna variabel ämnar fånga effekten av skillnader i aktieåterköp mellan företag av olika 

storlek men kan också anknytas till signalering. Det är välkänt att mindre företag i snitt 

upplever mindre marknadsövervakning eller bevakas av mindre antal aktieanalytiker. 

Detta leder till att det ofta antas att mindre företag i snitt lider av större 

informationsasymmetrier jämfört med större företag. Följaktligen kunde mindre företag 

använda sig av aktieåterköp som signalering för att minska dessa 

informationsasymmetrier. Således kunde ett möjligt negativt samband mellan 

företagsstorlek och aktieåterköp förväntas. Tidigare studier har dock hittat blandade 

resultat. Variabeln för logaritmen av totala tillgångar används i undersökningarna av 

Dittmar (2000) och Ejara et al. (2010). 

7.2.3 Justering av skuldsättningsgrad 

Som tidigare nämnts minskar aktieåterköp företagets fria egna kapital där en minskning 

i företagets eget kapital med allt annat lika ökar företagets skuldsättningsgrad. 

Aktieåterköp kan således användas för att öka företagets skuldsättningsgrad utan att ta 

på sig mera skulder. För att beakta denna effekt inkluderas en variabel för företagets 

räntebärande skulder i förhållande till totala tillgångar (SKG) som även observeras enligt 

slutet av förra räkenskapsperioden (t-1). Ifall företag motiveras att återköpa aktier för att 

justera sin skuldsättningsgrad förväntas ett negativt samband mellan en högre 

skuldsättningsgrad och aktieåterköp.  

Liknande mått på skuldsättningsgrader används i de tidigare nämnda studierna där 

exempelvis Dittmar (2000) räknar en skillnad mellan bolagets skuldsättningsgrad och 
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ett branschgenomsnitt enligt tvåsiffriga s.k. SIC-koder för industriell klassificering. 

Detta tillvägagångssätt är dock inte optimalt för denna studie eftersom flera branscher 

enligt två siffriga SIC-koder p.g.a. samplets storlek innehåller för få bolag för att räkna 

ut någon genomsnittlig skuldsättningsgrad. I stället inkluderas industridummys 

(presenteras senare) som torde fånga en del av effekten. Vidare då tillvägagångssättet 

enligt Dittmar (2000) testades enligt ensiffriga SIC-koder hade denna variabel en sämre 

förklaringsgrad än den nu inkluderade variabelspecifikationen. 

7.2.4 Skattefördelar för investerare 

För att mäta effekten av möjliga skattepreferenser bland investerare för aktieåterköp 

används två olika variabler för att karaktärisera företags aktieägare. Först skiljs 

inhemska och utländska investerare åt genom att räkna ut hur stor del av aktiekapitalet 

ägs av utländska investerare (UtAg). Denna variabel avser mäta olika preferenser för 

aktieåterköp mellan inhemska och utländska investerare. Exempelvis studien av 

Liljeblom & Pasternack (2006) använder denna variabel och hittar att bolag med större 

utländskt ägarskap oftare väljer aktieåterköp vilket hävdas drivas av skattepreferenser. 

Vidare skiljs aktieägarna även åt enligt hur stor del av bolaget ägs av institutionella 

investerare exempelvis pensionsfonder och förmögenhetsförvalrare (IntAg) emot 

privata investerare såsom direkt av vissa individer eller individer via holdingbolag. 

Variabeln avser mäta olika preferenser för aktieåterköp mellan institutionella och 

privata investerare. Båda dessa variabler är baserade på ägarskapsstrukturen vid slutet 

av föregående räkenskapsperiod (t-1).  

Eftersom det skett betydliga förändringar i beskattning av dividender för inhemska 

investerare sen Liljeblom och Pasternacks (2006) är inte det fullkomligt klart ifall ett 

likadant samband mellan utländskt ägarskap kan förväntas. Källskatten som utländska 

investerare dock lider av kan tänkas leda till att liknande resultat hittas. Ett förväntat 

samband mellan institutionella eller privata aktieägare kan inte starkt specificeras enligt 

tidigare forskning. 

7.2.5 Kompensationsprogram 

Den tidigare nämnda studien av Liljeblom & Pasternack (2006) visade att 

kompensationsstrukturer för företags nyckelpersoner kan påverka valet för att återköpa 

aktier, exempelvis då optioner är en del av kompensationen. För att kontrollera för 

effekten av olika kompensationsstrukturer används 3 olika variabler. Först som i 

Liljeblom och Pasternack (2006) används en dummyvariabel (OptD) för att beakta ifall 
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bolaget hade ett optionsprogram i kraft vid slutet av föregående räkenskapsperiod. För 

de bolag som hade ett optionsprogram i kraft räknas sedan ut en variabel där totala 

utestående optioner delas med totala mängden aktier (OptAk), även observerat vid slutet 

av föregående räkenskapsperiod. Data för dessa variabler är insamlat manuellt via 

samtliga företags årsredovisningar. Här måste dock påpekas att för alla företag som hade 

ett optionsprogram i kraft rapporterades inte i detalj hur många utestående optioner 

företaget de facto hade. För båda variablerna förväntas ett positivt samband med 

aktieåterköp.  

Liljeblom och Pasternack (2006) beaktar även i sin studie ifall dessa optioner är 

dividendskyddade som blivit alltmera vanligt under deras undersökta tidsintervall. Ifall 

optionerna skulle vara dividendskyddade skulle inte en dividendutbetalning påverka 

optionernas värde genom en negativ pris reaktion enligt sambandet förklarat i kapitel 

3.5. Data för ifall företagets optioner är dividendskyddare eller inte är dock mycket 

begränsat från informationen i företagens årsredovisningar och således har denna 

aspekt uteslutits ur studien. Uteslutandet kan motiveras med att effekten av 

kompensationsprogram eller ledningens optioner inte är av någon mer central roll 

jämfört med andra möjliga förklarningar och således kan denna marginella effekt 

förbises. Vidare antas att den rapporterade trenden i Liljeblom och Pasternacks (2006) 

undersökning för ett ökat antal av dividendskyddade optioner har fortsatt in på denna 

avhandlings undersökningsfönster och således är effekten av dessa optioner möjligen 

liten. 

Vad som dock visas ur samtliga företags årsredovisningar är att traditionella 

optionsprogram blivit alltmer ovanliga och ersatts av olika aktiebaserade 

kompensationsstrukturer såsom prestationsaktieprogram. Dessa 

prestationsaktieprogram består ofta av s.k. prestationsperioder följda av en 

åtagandeperiod och sedan av kompensation i form av aktier och kontanter. För att nå en 

full kompensation enligt programmet skall vissa fastställda mål som bestämts av 

styrelsen nås av bolaget under prestationsperioden. Dessa finansiella mål kan 

exempelvis vara en viss tillväxt i företagets försäljning, mål för avkastning på investerat 

kapital eller en viss nivå för företagets vinst per aktie. De aktier som ges som 

kompensation är ofta återköpta aktier av bolaget. För att beakta effekten av denna 

kompensationsstruktur inkluderas en dummyvariabel (PreD) som får värdet 1 ifall 

företaget enligt årsredovisningen hade ett prestationsaktieprogram i kraft vid slutet av 
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föregående räkenskapsperiod. Såsom med optionsvariablerna förväntas ett positivt 

samband med prestationsaktieprogram och aktieåterköp. 

7.2.6 Brist på lönsamma investeringar 

En av den mest återkommande kritiken emot aktieåterköp är att de är ett tecken på 

företagets brist på lönsamma investeringar. Genom att använda kassamedel för att 

aktieåterköp istället för investeringar motverkas den långsiktiga tillväxten för företaget 

som en god aktieavkastning delvis bygger på.  

För att beakta detta samband räknas företagets totala investeringar i förhållande till 

företagets totala intäkter (Inv). Totala investeringarna räknas för samma år som 

meddelandet om aktieåterköp observeras och relateras till förra årets totala intäkter för 

att beakta företagsstorlek. Meddelanden om aktieåterköp och mängden investeringar 

observeras under samma år eftersom det antas att företagsledning redan i början av det 

aktuella året har en bra bild av årets investeringar. Således ifall företaget har höga 

planerade investeringar för året kanske företaget låter bli att återköpa aktier eller endast 

återköper aktier då de är säkra på att behoven för kommande investeringar täcks, detta 

stött av Brav et al. (2005). För denna variabel förväntas ett negativt samband med 

aktieåterköp. 

Variabeln för marknadsvärdet i förhållande till bokvärdet av eget kapital (MB) kan även 

ses kontrollera för effekten av en brist på lönsamma investeringsmöjligheter. Ett högre 

marknadsvärde för bolaget förknippas ofta med en förväntad hög tillväxt för bolaget som 

drivit upp prissättningen. I regel för att ett bolag skall kunna växa en längre tid krävs 

investeringar i verksamheten där lönsamma investeringar skapar mest aktievärde. 

Således kunde ett högre marknadsvärde i förhållande till bokvärde av eget kapital 

anknytas till flera lönsamma investeringsmöjligheter. Ett negativt samband mellan 

denna variabel (MB) och aktieåterköp kunde även ses som att återköpande bolag i snitt 

har mindre lönsamma investeringsmöjligheter.   

7.2.7 Övriga variabler 

De övriga variablerna som inkluderas i studien är dummyvariabler för specifika 

industrier och för undersökningsperiodens enskilda år. Dummyvariabler för industrier 

(IndD) ämnar kontrollera för effekten av att aktieåterköpen skulle vara kontrollerade 

inom vissa specifika industrier och andra branschspecifika faktorer. Dummyvariablerna 

för industrierna är konstruerade enligt ensiffriga SIC-koder. De tidigare nämnda 
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studierna använder sig ofta av tvåsiffriga SIC-koder men för dessa data lämpar detta sig 

inte eftersom flera industrier har endast en observation och vidare skulle mängden 

dummyvariabler bli såpass stor sett till samplet av företag. Som nämnts tidigare har ur 

studien exkluderas finansiella bolag och fastighetsbolag p.g.a. deras olika rapportering 

och kapitalstruktur sett till övriga bolag. Dessa bolag har SIC-koder mellan 6000 och 

6999. 

Dummyvariabler för år (ÅrD) ämnar kontrollera för effekten av att vissa av 

aktieåterköpen skulle vara koncentrerade under vissa år. Vidare kan årsdummyn tänkas 

fånga effekterna för olika skattesatser för utbetalning under vissa år. Som vanligt 

struktureras dummyvariablerna binärt med värden för antigen 1 eller o. Vidare utesluts 

ett års och en industris dummyvaribel ur modellens data för att undvika dummyvaribel 

fällan. Under följer en sammanställning av de inkluderade variablerna i studien. 

Tabell 4 Sammanfattning över studiens variabler 

Variabel, form och 
förväntat förtecken 

Beräkning Mätt effekt 
Använd i tidigare 
forskning 

Beroende variabler 

ÅtMed 

1/0 

Meddelande om påbörjande av 

aktieåterköp 
Aktieåterköp 

Andriosopoulus & Hafiz 

(2013) 

ÅtAk 

% 

Antal återköpa aktier under år t 

i förhållande till totala 

utestående aktier i slutet av år 

t-1 

Aktieåterköp 
Liknande använt av 

Dittmar (2000) 

Förklarande variabler 

Kassa 

% 

(+) 

Företagets kassamedel i 

förhållande till totala tillgångar 

år t-1 

Utbetalning och minskning av 

agentkostnader 

Dittmar (2000) 

Dharmawan & Mitchell 

(2007) 

KF 

% 

(+) 

Företagets operativa vinst i 

förhållande till totala 

omsättningen år t-1 

Utbetalning och minskning av 

agentkostnader 

Liljeblom & Pasternack 

(2006) 

Liknande specifikationer i 

annan tidigare forskning 

Div 

% 

(+/-) 

Företagets totala 

dividendutbetalning t i 

förhållande till företagets vinst 

år t-1 

Kontroll för dividendutbetalning och 

ifall aktieåterköp fungerar som 

substitut eller komplement för 

dividender 

Dittmar (2000) 

Andriosopoulus & Hafiz 

(2013) 

Ejara et al. (2010) 

MB 

0,0 

(-) 

Företagets marknadsvärde av 

eget kapital i förhållande till 

bokvärdet av eget kapital vid 

slutet av år t-1 

Signalering och brist på lönsamma 

investeringsmöjligheter 

Dittmar (2000) 

Liljeblom & Pasternack 

(2006) 

Andriosopoulus & Hafiz 

(2013) 

Avk 

% 

(-) 

Företagets avkastning 

över/under marknaden för hela 

år t-1 

Signalering  

Dittmar (200) – 1 år 

Andriosopoulus & Hafiz 

(2013) – 1 år 

LogT 

€ 

(+/-) 

Logaritmen av företagets totala 

tillgångar vid slutet av år t-1 

Kontroll för storlek och möjlig 

signalering 

Dittmar (2000) 

Ejara et al. (2010) 
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SKG 

% 

(-) 

Företagets totala räntebärande 

skulder i förhållande till totala 

tillgångar för år t-1 

Justering av skuldsättningsgrad  

Andra liknande 

specifikationer används i 

tidigare forskning 

UtAg 

% 

(+) 

Procenten av aktiekapital som 

ägas av utländska investerare 

vid slutet av år t-1 

Mäter effekten av olika preferenser för 

aktieåterköp mellan utländska och 

inhemska investerare 

Liljeblom & Pasternack 

(2006) 

InAg 

% 

(+/-) 

Procenten av aktiekapital som 

ägas av institutionella 

investerare vid slutet av år t-1 

Mäter effekten av olika preferenser för 

aktieåterköp mellan institutionella och 

privata investerare 

- 

OptD 

1/0 

(+) 

Dummyvariabel för ifall 

företaget hade ett 

optionsprogram i kraft vid 

slutet av år t-1 

Mäter effekten av optionsprogram på 

aktieåterköp i enlighet med Kahle 

(2002)  

Liljeblom & Pasternack 

(2006) 

OptAk  

% 

(+) 

Företagets utestående optioner 

i förhållande till utestående 

aktier vid slutet av år t-1 

Alternativ mått på effekten av 

optionsprogram i enlighet med Kahle 

(2002)  

Liljeblom & Pasternack 

(2006) använder liknande 

mått 

 

PreD 

% 

(+) 

Dummyvariabel för ifall 

företaget hade ett 

prestationsaktieprogram i kraft 

vid slutet av år t-1 

Mäter effekten av 

prestationsaktieprogram på 

aktieåterköp 

- 

Inv 

% 

(-) 

Företagets totala investeringar 

för år t i förhållande till 

företagets totala intäkter år t-1 

Aktieåterköp som ett tecken på en 

brist av lönsamma 

investeringsmöjligheter 

Andra liknande 

specifikationer används av 

annan tidigare forskning 

IndD 

1/0 

( ) 

Dummyvariabel för företagens 

industri enligt 1-siffrig SIC-kod 

Fångar effekten av att återköpen skulle 

vara koncentrerade enligt industri 
-  

ÅrsD 

1/0 

( ) 

Dummyvariabel för varje år i 

samplet 

Fångar effekten av at återköpen skulle 

vara koncentrerade under ett år 
-  

 

7.2.8 Deskriptiv statistik  

I tabell 5 presenteras deskriptiv statistik för de kvantitativa förklarande variablerna d.v.s. 

deskriptiv statistik för alla variabler utom dummyvariabler. För presentation av 

deskriptiv statistik har bolag som meddelat om aktieåterköp och bolag som inte 

meddelat om aktieåterköp skilts åt för att identifiera möjliga skillnader mellan bolagen 

som kunde visas ur regressionerna. 

Flera statistiska modeller antar att data för modellen är normalfördelat vilket även antas 

av denna studies probit-modell som presenteras i nästa kapitel. För att testa för detta har 

samtliga variabler testas för normalitet med Jarque-Bera-test för normalitet. Jarque-

Bera teststatistikan mäter skillnaden i skevhet och kurtosis för data med den för en 

normalfördelning där nollhypotesen är att data följer en normalfördelning. Som klargörs 

av den deskriptiva statistiken förkastas nollhypotesen för samtliga variabler vilket skulle 

tyda på att data inte följer en normalfördelning (eViews, 2017). Detta även efter att flera 

observationer med extremvärden från det ursprungliga samplet uteslutits. 
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Enligt centrala gränsvärdessatsen (eng: Central Limit Theorem) konvergerar summan 

av observationerna mot en normalfördelning då flera oberoende observationer från 

samma fördelning tilläggs och hela samplets storlek växer. En tumregel för antalet 

observationer som skall inkluderas i ett sampel för att kunna anses nå dessa egenskaper 

är att observationerna skall överstiga 30. Vad som klargörs ur den deskriptiva statistiken 

är att antalet observationer överstiger 30 observationer och således kan en modell 

estimeras med användning av samplet. Jarque-Bera värdena visar dock ett brott mot 

normalfördelningen för förklarande variablerna vilket kan leda till ett brott mot OLS-

antaganden om normalfördelade residualer. Således bör påpekas att estimerade t-

värden eller z-statistikor bland resultaten kan tolkas med viss försiktighet. (Brooks, 

2008; Wooldrige, 2013) 

Tabell 5 Deskriptiv statistik för kvantitativa förklarande variabler 

Deskriptiv statistik för förklarande variabler för återköpande och icke-återköpande företag 

Variabler Kassa KF Div MB Avk LogT SKG UtAg InAg OptAk Inv 

Medeltal 
13,0 % 

11,8 % 

7,1 % 

5,0 % 

59,8 % 

47,9 % 

2,6 

2,2 

0,9 % 

-0,5 % 

5,8 

5,6 

21,0 % 

25,7 % 

25,4 % 

19,0 % 

44,9 % 

38,8 % 

0,9 % 

0,8 % 

4,5 % 

5,1 % 

Median 
9,3 % 

8,3 % 

7,0 % 

5,3 % 

59,1 % 

46,0 % 

2,2 

1,7 

0,0 % 

0,0 % 

5,7 

5,4 

21,1 % 

25,5 % 

15,2 % 

8,4 % 

41,9 % 

34,9 % 

0,0 % 

0,0 % 

3,0 % 

3,1 % 

Maximum 
73,5 % 

86,2 % 

32,6 % 

48,9 % 

450,0 % 

569,0 % 

9,9 

9,6 

296,1 % 

213,0 % 

10,8 

10,6 

57,5 % 

77,2 % 

89,3 % 

99,7 % 

100,0 % 

100,0 % 

8,7 % 

19,0 % 

29,6 % 

62,1 % 

Minimum 
0,2 % 

0,1 % 

-16,2 % 

-64,5 % 

-303,2 % 

-447,2 % 

0,5 

0,2 

-141,3 % 

-251,7 % 

0,9 

0,7 

0,0 % 

0,0 % 

0,0 % 

0,0 % 

0,0 % 

0,0 % 

0,0 % 

0,0 % 

0,2 % 

0,0 % 

Standardav. 
11,9 % 

11,9 % 

6,9 % 

9,7 % 

76,9 % 

90,1 % 

1,8 

1,6 

36,9 % 

32,7 % 

2,0 

1,9 

12,7 % 

15,7 % 

24,3 % 

23,2 % 

27,4 % 

29,9 % 

1,7 % 

1,9 % 

4,3 % 

6,3 % 

Skevhet 
1,8 

2,5 

0,5 

-1,3 

0,6 

0,4 

1,7 

1,6 

2,9 

-1,0 

0,0 

0,2 

0,2 

0,3 

0,8 

1,2 

0,2 

0,3 

2,1 

3,7 

2.3 

3,5 

Kurtosis 
4,7 

8,6 

2,8 

9,2 

8,7 

9,6 

2,8 

3,0 

28,0 

17,0 

-0,5 

-0,7 

-0,4 

-0,4 

-0,4 

0,5 

-1,0 

-1,1 

3,9 

21,7 

6,7 

17,0 

Antal 

Observationer 
163 

873 

163 

873 

163 

873 

163 

873 

163 

873 

163 

873 

163 

873 

163 

873 

163 

873 

163 

873 

163 

873 

Normalitetstest 

(Jarque-Bera) 

Chi-sq 

p-värde 

4 174,9 

0,000*** 

4 663,0 

0,000*** 

4 407,4 

0,000*** 

946,2 

0,000*** 

1 7518,2 

0.000*** 

27,0 

0.000*** 

26,3 

0.000*** 

269,7 

0.000*** 

76,4 

0.000*** 

20 733,7 

0.000*** 

17 197,9 

0.000*** 

* Statistiskt signifikans på 10 % nivå, ** Statistiskt signifikans på 5 % nivå, *** Statistiskt signifikans på 1 % nivå. 
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8 METOD 

I detta kapitel presenteras studiens metodologi. För att undersöka de hypotiserade 

sambanden mellan aktieåterköp och de tidigare uppräknade förklarande variabler 

kommer studien att använda en probit-modell. Valet för denna metod är i linje med 

tidigare forskning och motiveras även av hur studiens variabler är definierade. För att 

verifiera och bedöma resultaten för probit-modellen kommer även en alternativ tobit-

modell att användas. 

8.1 Probit-modellen 

Viktigt för val av metodologi för undersökningen är formen av data för undersökningen 

och speciellt vilken form den undersökta variabeln har. Vidare skall den valda metoden 

idealt även ha uppenbaras bland tidigare liknande studier. Eftersom denna studie 

undersöker determinanter för aktieåterköp delas samplet i företag som återköper aktier 

och företag som inte återköper aktier där gemensamma egenskaper för återköpande 

bolag önskas hittas. Som nämnts i föregående kapitel är den beroende variabeln binär 

som får värdet 1 eller 0 beroende på om företaget meddelat om påbörjande av 

aktieåterköp eller inte. Statistiska modeller som kan användas för undersökning där 

modellens beroende variabel är binär är probit- eller logit-modeller. 

Probit- och logit-modeller kan sägas mäta effekten på sannolikheten att ett utfall av två 

sker, i detta fall att företaget återköper aktier eller inte. Probit- och logit-modeller är av 

liknande karaktär, ger liknande resultat och båda varianter har använts i de tidigare 

nämnda forskningarna. Den huvudsakliga skillnaden är den distribution som 

modellerna antar där logit-modellen antar en standard logistisk kumulativ distribution 

medan probit-modellen antar en standard normal kumulativ distribution (Wooldrige, 

2013). Enligt Wooldrige (2013) tenderar ekonomer att preferera normalitets antagande 

och därför är probit-modellen mera populär inom ekonometri. I enlighet med detta och 

med stöd av att tidigare relevant undersökning har använt probit-modeller ex. Liljeblom 

& Pasternack (2006) kommer en probit-modell användas i denna studie.  

En probit-modell mäter alltså sannolikheten för en händelse skall ske och kan uttryckas 

med följande funktion: 

𝑃(𝑌 = 1 | 𝑋) =  𝛷 (𝑿𝒕𝜷) 

I funktionen betecknar P sannolikheten för att en händelse (Y=1) skall ske, i detta fall att 

företaget skall återköpa aktier, givet X. Φ illustrerar den normala standard kumulativa 
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distributionen medan X står för funktionens förklarande variabler vars effekt fångas av 

β som i regel estimeras med Maximum-likelihoodmetoden. En sammanfattning av den 

sammansatta probit-modellen med de tidigare nämnda variablerna följer: 

Å𝒕𝑴𝒆𝒅𝒕 = 𝛼 + 𝐾𝑎𝑠𝑠𝑎𝑡−1𝛽1 + 𝐾𝐹𝑡−1𝛽2 + 𝐷𝑖𝑣𝑡𝛽3 + 𝑀𝐵𝑡−1𝛽4 + 𝐴𝑣𝑘𝑡−1𝛽5 + 𝐿𝑜𝑔𝑇𝑡−1𝛽6

+ 𝑆𝐾𝐺𝑡−1𝛽7 + 𝑈𝑡𝐴𝑔𝑡−1𝛽8 + 𝐼𝑛𝐴𝑔𝑡−1𝛽9  + 𝑂𝑝𝑡𝐷𝑡−1𝛽10 + 𝑂𝑝𝑡𝐴𝑘𝑡−1𝛽10

+ 𝑃𝑒𝑟𝐷𝑡−1𝛽11 + 𝐼𝑛𝑣𝑡𝛽11 + 𝛴 𝐼𝑛𝑑𝐷 + 𝛴 Å𝑟𝑠𝐷 

I probit-modellen ovan används den binära variabeln som skiljer mellan företag som 

meddelar om påbörjande av aktieåterköp och företag som inte meddelar om aktieåterköp 

som beroende variabel. 

8.1.1 Probit-modellens robusthet 

Heteroskedasticitet är ett relativt vanligt karaktärsdrag för olika regressionsmodeller 

som uppstår då variansen av feltermen i en regressionsmodell inte är konstant. Ifall 

heteroskedasticitet uppstår i en modell och inte korrigeras för gör den modellens estimat 

felaktiga där medelfelen för estimaten blir missvisande och således kan felaktiga 

slutsatser göras (Wooldridge, 2013). För att beakta möjlig heteroskedasticitet används 

statistikprogrammets (eViews) funktion för heteroskedasticitets robusta medelfel enligt 

Huber/White metoden vilket gör medelfelen robusta för heteroskedasticitet. 

Ett annat förekommande statistiskt problem i regressionsmodeller är multikolinearitet 

bland modellens förklarande variabler. Mulitkolinearitet uppstår då flera av de 

förklarande variablerna är korrelerade i en högre grad. Problem som ofta uppstår då flera 

variabler i hög grad är korrelerade är att modellens förklarningsförmåga är hög och 

modellen ser bra ut som en helhet men de individuella koefficienterna har högre medelfel 

och är inte signifikanta. Ytterligare blir modellen mycket sensitiv till ändringar i 

modellen, exempelvis till uteslutande av vissa variabler, där koefficientestimaten och 

signifikansen av variablerna kan variera stort. (Brooks, 2008)  

Ett effektivt sätt att kontrollera för mulitkolinearitet är att räkna ut en korrelationsmatris 

för de olika variablerna. Vid analys av mulitkolinearitet är således en central fråga hur 

stor korrelation kan tålas för att kunna bevara modellens pålitlighet. Pallant (2010) 

anger värden 0.7 (positiv korrelation) och -0.7 (negativ korrelation) som riktlinjer för 

avgränsningar för korrelerade variabler. En korrelationsmatris över de förklarande 

variablerna presenteras bland avhandlingens bilagor.  
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Ur korrelationsmatrisen framgår att ingen korrelation bland de förklarande variablerna 

överskrider de givna riktlinjerna. Högre korrelation finns som väntat mellan storlek och 

utländskt ägarskap där utländska ägare även ofta är institutionella investerare. Detta kan 

förklaras med att större utländska investerare kan tänkas preferera en högre 

aktielikviditet som större företag kan erbjuda. Ytterligare är de bolag som till största grad 

ägas av privatpersoner ofta personer från Finland där dessa personer haft en betydande 

eller har en betydande roll i den operationella verksamheten. 

För att probit-modellens förklarningsförmåga används ett mått med namnet McFadden 

R2 (eller Psuedo R2) som exempelvis används av Andriosopoulus och Hafiz (2013). 

Formeln för McFadden R2 hittas nedan. 

𝑀𝑐𝐹𝑎𝑑𝑑𝑒𝑛 𝑅2 = 1 −
𝐿𝐿𝐹

𝐿𝐿𝐹0
 

I modellen ovan är LLF det maximerade värdet av log-sannolikhets (eng: log-likelihood) 

funktionen för probit-modellen och LLF0 betecknar värdet av log-sannolikhet 

funktionen för en begränsad modell där alla lutningsparametrar tar värdet noll d.v.s. 

modellen inkluderar endast ett intercept. Ett högre värde för måttet tyder på en bättre 

modell eller en bättre förklarningsförmåga där ett teoretiskt värde på ett skulle tyda på 

att modellen passar perfekt. (Brooks, 2008) 

8.2 Tobit-modell 

Som framgår av den tidigare forskningen inom ämnet använder sig den tidigare 

forskningen av olika definitioner på aktieåterköp som beroende variabel. Som tidigare 

nämnts använder sig den tidigare forskningen av olika definitioner på beroende 

variabeln. Exempelvis Dittmar (2000) använder dollarmängden använt för aktieåterköp 

i förhållande till marknadsvärdet av eget kapital, Liljebolm och Pasternack (2006) 

ansökan om att återköpa aktier under bolagstämman och Andriosopoulus & Hafiz (2013) 

av meddelanden om påbörjande av aktieåterköp osv. Ur detta framgår att det inte 

existerar en enighet om vilken definition av beroende variabeln är den mest optimala där 

både för- och nackdelar för alla variabler kan hittas. 

I probit-modellen används meddelande om påbörjande av aktieåterköp som beroende 

variabel för att skilja mellan företag som återköper aktier och inte återköper aktier. 

Enligt min egen bedömning representerar publiceringen av detta meddelande bäst den 
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tidpunkt där företaget enligt rådande omständigheter bestämmer sig för att återköpa 

aktier. Kritik kan dock även riktas mot detta val.  

Som tidigare nämnts är publiceringen av ett meddelande om avsikt att påbörja 

aktieåterköp inte ett fast åtagande d.v.s. företaget behöver inte göra några faktiska 

återköp efter detta meddelande. Detta betyder att ett meddelande som observeras bland 

studiens data inte behöver följas av faktiska återköp.  

För att beakta möjlig kritik mot den valda specifikationen för studiens beroende variabel 

formas en alternativ variabel som korrigerar för det ovannämnda problemet. Variabeln 

(ÅtAk) beräknas genom att summera ihop alla återköpta aktier under år t och dela denna 

mängd med totala antalet utestående aktier vid förra årets slut (t-1). Kritik kan dock 

riktas mot denna specifikation även där exempelvis faktiska återköp under ett program 

kan vara spridda över flera år fast de möjligtvis är motiverade av ett och samma års 

omständigheter.  

Denna alternativa specifikation för beroende variabeln betyder att variabeln inte mera 

är av binär karaktär och således lämpar inte sig en probit- eller logit-modell för denna 

modell. Variabeln är dock fortfarande begränsad i och med att den inte teoretiskt kan ta 

värden under 0 eller över 1. Vidare kommer flera av observationerna få värdet noll då 

majoriteten av bolagen för varje år inte återköper aktier. Den statistiska modell som 

lämpar sig för estimering med begränsade beroende variabler som inte är binära är en 

tobit-modell som exempelvis även används i Dittmars (2000) studie. En tobit-modell 

kan uttryckas enligt nedan. 

𝑦∗ =  𝛽0 + 𝒙𝜷 + 𝑢, 𝑢|𝑥 ~ 𝑁 (0, 𝜎2) 

𝑦 = max  (0, 𝑦∗) 

Som för probit-modellen estimeras även koefficienterna β för en tobit-modell med 

Maximum-likelihoodmetoden. Den senare formeln illustrerar att iakttagna variabeln 𝑦, 

är lika med 𝑦∗ då 𝑦∗ ≥ 0, men 𝑦 = 0 då 𝑦∗ < 0. Variabeln 𝑦∗ bygger på de klassiska 

antagandena för linjära modeller där tobit-modeller är sensitiva för normalitet samt 

homoskedasticitets antaganden (Brooks, 2008). I enlighet med probit-modellen 

kommer tobit-modellen att estimeras med användning av statistikprogrammets 

Huber/White metod för heteroskedasticitets robusta standardfel. 
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Den använda tobit-modellen har identiska förklarande variabler som för den primära 

probit-modellen där endast den förklarande variabeln ändras. Modellen uttrycks nedan. 

Å𝒕𝑨𝒌𝒕 = 𝛼 + 𝐾𝑎𝑠𝑠𝑎𝑡−1𝛽1 + 𝐾𝐹𝑡−1𝛽2 + 𝐷𝑖𝑣𝑡𝛽3 + 𝑀𝐵𝑡−1𝛽4 + 𝐴𝑣𝑘𝑡−1𝛽5 + 𝐿𝑜𝑔𝑇𝑡−1𝛽6

+ 𝑆𝐾𝐺𝑡−1𝛽7 + 𝑈𝑡𝐴𝑔𝑡−1𝛽8 + 𝐼𝑛𝐴𝑔𝑡−1𝛽9  + 𝑂𝑝𝑡𝐷𝑡−1𝛽10 + 𝑂𝑝𝑡𝐴𝑘𝑡−1𝛽10

+ 𝑃𝑒𝑟𝐷𝑡−1𝛽11 + 𝐼𝑛𝑣𝑡𝛽11 + 𝛴 𝐼𝑛𝑑𝐷 + 𝛴 Å𝑟𝑠𝐷 

Eftersom modellen främst används för att jämföra resultaten med den ursprungliga 

probit-modellen kommer modellens förklarningsförmåga inte i detalj att utvärderas. 

Vidare finns inte heller några optimala mått för att bedöma en tobit-modells 

förklarningsförmåga. Tobit-modeller kan dock jämföras med probit-modeller för att se 

om de ger liknande estimat då de kommer till variablernas signifikans och förtecken för 

att få en bild av bägge modellers konsistens. En analys enligt detta tillvägagångssätt 

presenteras i samband med studiens resultat. (Brooks, 2008)   

8.3 Hypotesformulering 

Hypoteserna för studien grundar sig på att någon av de förklarande variablerna skall ha 

en signifikant effekt på sannolikheten att återköpa aktier och således kan denna 

determinant anknytas till ett möjligt motiv för varför finska företag väljer att återköpa 

aktier. 

Statistiskt sett betyder detta i praktiken att denna förklarande variabel skall ha en 

signifikant inverkan på sannolikheten att återköpa aktier enligt probit-modellen d.v.s. 

att nollhyptesen för en eller flera variabler skall förkastas. I tabell 6 klargörs de 

förklarande variablerna som är av intresse och dess respektive hypoteser.  
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Tabell 6 Hypotesformulering 

Variabel  Nollhypotes (H0) Alternativ hypotes (H1) 

Kassa 

% 

(+) 

Företagens kassa har ingen eller en negativ 

inverkan på sannolikheten att återköpa aktier 

Företagens kassa har en positiv inverkan på 

sannolikheten att återköpa aktier  

KF 

% 

(+) 

Företagens kassaflöde har ingen eller en negativ 

inverkan på sannolikheten att återköpa aktier 

Företagens kassaflöde har en positiv inverkan på 

sannolikheten att återköpa aktier  

Div 

% 

(+/-) 

Företagens dividendutbetalning har inte en 

inverkan på sannolikheten att återköpa aktier 

Företagens dividendutbetalning har en inverkan 

på sannolikheten att återköpa aktier  

MB 

0,0 

(-) 

Företagens värdering har ingen eller en positiv 

inverkan på sannolikheten att återköpa aktier 

Företagens värdering har en negativ inverkan på 

sannolikheten att återköpa aktier  

Avk 

% 

(-) 

Företagens tidigare aktieavkastning har ingen 

eller en positiv inverkan på sannolikheten att 

återköpa aktier 

Företagens tidigare aktieavkastning har en 

negativ inverkan på sannolikheten att återköpa 

aktier  

LogT 

€ 

(+/-) 

Företagens storlek har inte en inverkan på 

sannolikheten att återköpa aktier 

Företagens storlek har en inverkan på 

sannolikheten att återköpa aktier 

SKG 

% 

(-) 

Företagens skuldsättningsgrad har ingen eller en 

positiv inverkan på sannolikheten att återköpa 

aktier 

Företagens skuldsättningsgrad har en negativ 

inverkan på sannolikheten att återköpa aktier 

UtAg 

% 

(+) 

Graden av företagens utländska ägarskap har 

ingen eller en negativ inverkan på sannolikheten 

att återköpa aktier 

Graden av företagens utländska ägarskap har en 

positiv inverkan på sannolikheten att återköpa 

aktier 

InAg 

% 

(+/-) 

Graden av företagens institutionella ägarskap har 

inte en inverkan på sannolikheten att återköpa 

aktier 

Graden av företagens institutionella ägarskap har 

en inverkan på sannolikheten att återköpa aktier 

OptD 

1/0 

(+) 

Förekomsten av optionsprogram bland företag 

har ingen eller en negativ inverkan på 

sannolikheten att återköpa aktier 

Förekomsten av optionsprogram bland företag 

har en positiv inverkan på sannolikheten att 

återköpa aktier 

OptAk  

% 

(+) 

Mängden utestående optioner för 

optionsprogram har ingen eller en negativ 

inverkan på sannolikheten att återköpa aktier 

Mängden utestående optioner för 

optionsprogram har en positiv inverkan på 

sannolikheten att återköpa aktier 

PreD 

% 

(+) 

Förekomsten av prestationsaktieprogram bland 

företag har ingen eller en negativ inverkan på 

sannolikheten att återköpa aktier 

Förekomsten av prestationsaktieprogram bland 

företag har en positiv inverkan på sannolikheten 

att återköpa aktier 

Inv 

% 

(-) 

Företagens investeringsnivåer har ingen eller en 

positiv inverkan på sannolikheten att återköpa 

aktier 

Företagens investeringsnivåer har en negativ 

inverkan på sannolikheten att återköpa aktier 

 



 

 

66 

9 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras resultaten från de specificerade modellerna där resultaten för 

probit-modellen presenteras först och följs av resultaten för tobit-modellen. Efter de 

rapporterade resultaten följer en resultatdiskussion var de presenterade resultaten 

analyseras mera ingående och jämförs med teori och slutsatser från tidigare forskning. 

9.1 Resultat för probit-modellen 

Som nämndes i kapitel 8 där studiens metod presenterades är den huvudsakliga 

modellen för denna studie en probit-modell där beroende variabeln specificeras som en 

binär variabel för ifall företag meddelat om påbörjande av aktieåterköp eller inte under 

ett visst år. 

Resultaten för probit-modellen presenteras i tabell 7. I tabellen presenteras de 

estimerade variablernas lutningskoefficienter, z-statistikor med deras probvärden som 

används för att kunna verifiera eller förkasta de ställda hypoteserna för samtliga 

variabler. Ur resultatpresentationen utesluts dummyvariabler för år och industrier 

eftersom de främst används som kontroller och inte är av huvudsakligt intresse. 

Tabell 7  Resultat för probit-modellen 

Variabel Koefficient z-Statistika Probvärde  

Intercept -0,508190 -1,429929 0,1527 

Kassa -0,495786 -0,994493 0,3200 

KF 1,684446 2,581386 0,0098*** 

Div 0,017155 0,304436 0,7608 

MB 0,037094 0,991532 0,3214 

Avk 0,002435 0,015671 0,9875 

LogT 0,000541 0,012739 0,9898 

SKG -0,858711 -2,006849 0,0448** 

UtAg 0,590358 1,841598 0,0655* 

InAg -0,293435 -1,050273 0,2936 

OptD -0,150854 -1,105172 0,2691 

PerD 0,380926 3,012075 0,0026*** 

OptAk 3,283342 1,108061 0,2678 

Inv -3,512831 -3,309670 0,0009*** 
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Totala Observationer 

Beroende variabel = 1 

Beroende variabel = 0 

McFadden R2 

1036 

163 

873 

0,114594 

  

* Statistiskt signifikans på 10 % nivå, ** Statistiskt signifikans på 5 % nivå, *** Statistiskt signifikans på 1 % nivå. 

 

Ur resultaten för probit-modellen kan tydas att fyra av de estimerade variablerna är 

statistiskt signifikanta på en signifikansnivå om 5 % medan en variabel är statistiskt 

signifikant på en signifikansnivå om 10 %. Den första variabeln som visar sig starkt 

signifikant är variabeln för företagets kassaflöde där ett positivt signifikant samband 

hittas, detta i enlighet med hypotesen för variabeln. 

Nästa signifikanta variabel ur resultaten är variabeln för företags skuldsättningsgrad 

som i enlighet med förväntade sambandet för variabeln tyder på ett negativt samband 

mellan en högre skuldsättningsgrad och sannolikheten att återköpa aktier. Variabeln för 

utländskt ägarskap är signifikant på en signifikansnivå om 10 %. I linje förväntade 

sambandet, kommer ett högre utländskt ägarskap med en större sannolikhet att 

företagen väljer att återköpa aktier.  

Dummyvariabeln för prestationsaktieprogram visar även den en stark signifikans på 1 % 

signifikansnivå där företag som har prestationsaktieprogram i snitt har en större 

sannolikhet för att återköpa aktier. Även detta samband är i linje med förväntade 

sambandet för variabeln. Intressant nog ger inte variablerna för optioner som en del av 

kompensationsprogram några signifikanta resultat, detta även då modellen testas med 

att inkludera endast en av de båda variablerna för optioner. 

Sist men inte minst visar variabeln för investeringar en stark signifikans. För den 

estimerade variabeln hittas I linje med förväntade sambandet ett negativt samband 

mellan mängden investeringar och sannolikheten att återköpa aktier. De övriga icke-

signifikanta variablerna kan granskas för ifall de hade de tilltänkta förtecknen enligt de 

antagna sambanden. Vad som kan ses ur de övriga variablerna är att variablerna för 

kassa, marknadsvärde i förhållande till bokvärde av eget kapital och aktieavkastning inte 

har de tilltänkta förtecknen eller sambanden som förväntats enligt teorin. Det skall dock 

inte läggas större vikt på dessa variabler eftersom lutningskoefficienterna inte är 

signifikanta. 
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Probit-modellens förklarningsförmåga kan analyseras enligt McFadden R2 där som 

tidigare nämnts ett högre värde tyder på en bättre modell. Modellen visar ett ungefärligt 

värde på 0,11 för McFadden R 2. Detta värde säger i sig själv inte särskilt mycket utan 

måste jämföras med andra liknande studier. Jämfört med Mitchell och Dharmawan 

(2007) har denna studies probit-modell en bättre förklaringsförmåga. Samtidigt så visar 

Liljeblom & Pasternack (2006) en förklaringsgrad på ungefär 0,16 och Andriosopoulus 

& Hafiz (2013) en förklaringsförmåga kring 0,20. Enligt ovanstående studier och Brooks 

(2008) kommentar om att relativt låga värden på McFadden R2 är vanliga kan denna 

studies modell anses som en okej approximation för att identifiera determinanter för 

aktieåterköp.  

Eftersom vissa av de tidigare studierna använde sig av logit-modeller istället för probit-

modeller har även en logit-modell estimeras för de variabler som inkluderades i probit-

modellen. Resultaten för logit-modellen är i linje med resultaten från den ovannämnda 

probit-modellen, detta i enlighet med att modellerna borde producera liknande resultat 

enligt teorin (Brooks, 2008). Resultaten från denna logit-modell finns bland 

avhandlingens bilagor. 

9.2 Resultat för tobit-modellen 

För att bedöma probit-modellens resultat och för att åtgärda möjliga missvisningar eller 

felaktiga samband som kan vara drivna av specifikationen för beroende variabeln 

används en alternativ tobit-modell. Modellen har identiska förklarande variabler som 

probit-modellen men beaktar endast faktiska aktieåterköp genom att definiera beroende 

variabeln som antal återköpta aktier i förhållande till utestående aktier (se kapitel 7 för 

detaljerad specifikation av beroende variablerna).   

Resultaten för tobit-modellen presenteras nedan i tabell 8 och följer samma format som 

för resultaten för probit-modellen. 

Tabell 8  Resultat för tobit-modellen  

Variabel Koefficient z-Statistika Probvärde   

Intercept -0,007883 -1,102217 0,2704 

Kassa -0,012055 -0,828543 0,4074 

KF 0,022735 1,583673 0,1133 

Div 0,000532 0,440303 0,6597 

MB -0,000191 -0,232599 0,8161 
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Avk -0,003891 -1,049440 0,2940 

LogT -0,001278 -1,398749 0,1619 

SKG -0,032592 -2,462415 0,0138** 

UtAg 0,022530 2,825680 0,0047*** 

InAg -0,003251 -0,544936 0,5858 

OptD -0,002343 -0,750898 0,4527 

PerD 0,005861 2,283005 0,0224** 

OptAk 0,049996 0,600216 0,5484 

Inv -0,077617 -2,737944 0,0062*** 

Totala Observationer 1036 Log sannolikhet  194,5262 

* Statistiskt signifikans på 10 % nivå, ** Statistiskt signifikans på 5 % nivå, *** Statistiskt signifikans på 1 % nivå. 

 

Resultaten från tobit-modellen verifierar till viss mån de resultat som den huvudsakliga 

probit-modellen visar. Företagets skuldsättningsgrad har i enlighet med resultatet för 

probit-modellen ett statistiskt signifikant negativt samband med aktieåterköp och hur 

mycket aktier som de facto återköps. Även dummyvariabeln för prestationsaktieprogram 

är signifikant och visar samma positiva samband som för probit-modellen. 

Företagets investeringar i förhållande till företagets omsättning visar även i tobit-

modellen ett negativt samband med aktieåterköp. Utländskt ägarskap har även ett 

positivt samband med graden av aktieåterköp. Vad som dock skiljer sig från resultaten 

av probit-modellen är att variabeln för kassaflöde inte mera är signifikant. Vad som dock 

kan konstateras är att variabeln är nära en signifikans på 10 % nivå och således är 

resultaten inte markant annorlunda.  

Man ska inte fokusera allt för mycket på de specificerade koefficienternas absoluta 

värden i tobit-modellen eftersom de är fundamentalt annorlunda jämfört med probit-

modellen (olika specifikationer för modellernas respektive beroende variabler). Vad som 

dock kan nämnas är att tobit-modellens koefficientestimat för marknadsvärde i 

förhållande till bokvärde av eget kapital, aktieavkastning och logaritmen av totala 

tillgångar har de förväntade förtecknen enligt de teoretiska sambanden, vilket inte kan 

ses ur probit-modellen. 

Resultaten för tobit-modellen med den olikt specificerade beroende variabeln förstärker 

således resultaten för probit-modellen och möjliga slutsatser som kan göras på basen av 

de hänvisade sambanden.  
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9.3 Resultatdiskussion 

Den första variabeln ur resultaten som visar ett statistiskt signifikant resultat är 

variabeln för företags operativa vinst i förhållande till totala försäljningen som ämnar 

mäta effekten av ett gott kassaflöde. Resultaten för variabeln i probit-modellen visar ett 

positivt samband där en 1 procents ökning i måttet skulle öka sannolikheten för 

aktieåterköp med ca 1,7 %. Enligt teorin om motiv för aktieåterköp i kapitel 3 är ett 

möjligt motiv för aktieåterköp att distribuera extra kassamedel och således minska 

möjliga agentkostnader. Detta motiv för utbetalning och dess samband med 

agentkostnader presenterades redan 1976 av Jensen. Andra aspekter måste dock lyftas 

fram före en möjlig slutsats om att finska företag skulle vara motiverade enligt detta 

motiv då de återköper aktier kan göras.  

Det första som måste påpekas är att variabeln för kassamedel (kassa/totala tillgångar) 

inte är signifikant och även har ett negativt förtecken både i probit- och tobit- modellen. 

Ifall denna variabel skulle vara positiv och signifikant skulle en slutsats om motivet för 

att distribuera kassamedel via aktieåterköp vara starkare. I exempelvis Dittmars (2000) 

studie hittas under flera år positiva samband mellan kassaflöde, kassa och aktieåterköp. 

Jämfört med andra tidigare studier hittar Andriosopoulus och Hoque (2013) positiva 

samband mellan kassaflöde och aktieåterköp för brittiska företag och ett positivt 

samband hittas även av Liljeblom och Pasternack (2006) som använder samma mått för 

kassaflöde. Flera studier använder dock en annan variabelspecifikation för att mäta 

nivåer för kassamedel eller kassaflöde och Liljeblom och Pasternack (2006) tolkar sin 

kassaflödesvariabel mera som ett tecken på att aktieåterköp är relaterade till stabila 

intäkter istället för ett gott kassaflöde. Dock torde positiva samband mellan kassaflöde 

eller kassa och utbetalning kunna tolkas i linje med motivet för att minska potentiella 

agentkostnader. 

Vad som dock kan tänkas är att företag med ett högre kassaflöde över tiden har en högre 

grad av utbetalning i form av både aktieåterköp och dividender och även möjligtvis 

använder sin kassa mer effektivt. Således efter dessa, i snitt högre utbetalningar, bildar 

företaget inte en i snitt högre kassa eftersom en större del utbetalas. Således kunde 

företags aktieåterköp vara motiverade enligt ett kassaflödesmotiv. Vad som dock även 

kan diskuteras är ifall det använda måttet för att spegla kassaflöde är optimalt. Som 

klargörs ur kassaflödesrapporter ingår också flera andra aspekter i ett företags 

kassaflöde, exempelvis investeringar. Investeringar speglas dock till en viss mån i det 

valda måttet där företagets operativa vinst rapporteras efter företagets avskrivningar 
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som är en post där företags historiska investeringar indirekt kostandsförs på 

resultaträkningen.  

Naturligt följer att resultaten för variabeln för företagens investeringar diskuteras. Som 

tidigare poängterats finner modellen ett statistiskt negativt samband mellan företags 

investeringar och aktieåterköp. Probit-modellens resultat tyder på att en 1 % ökning i 

företagets investeringar i förhållande till totala intäkter skulle sänka sannolikheten för 

aktieåterköp med hela 3,5 % vilket kan tolkas som ekonomiskt signifikant.  

Enligt viss teori och bland de uppräknade motiven hävdas att företag väljer att återköpa 

aktier då de inte har några lönsamma investeringar att spendera dessa medel på. Vanlig 

kritik mot aktieåterköp är att de är ett tecken på en brist av lönsamma investeringar hos 

företag. Resultaten ur modellerna stöder delvis denna tes där företag som återköper 

aktier i snitt har lägre investeringar. Vidare kan tänkas att sambandet kan tyda på att de 

år som företagen i snitt har lägre investeringar väljer de att återköpa aktier för att stöda 

utbetalningen. Det kan också diskuteras om återköpande företag är företag som inte har 

lika stora behov för investeringar som övriga bolag, detta tros dock till en del fångas upp 

av de branschspecifika dummyvariablerna.  

Jämfört med andra studier hittar Dittmar (2000) resultat som kan tyda på färre 

investeringsmöjligheter där studien visar ett negativt samband med företagets 

marknadsvärde jämfört med bokvärde av eget kapital. Detta samband hittas dock inte 

bland denna studies resultat och vidare kan resultat för denna variabel också anknytas 

till motiv för signalering och således är variabeln inte den bästa för att mäta effekten. 

Ejara et al. (2010) finner även indikationer på att återköpande företag skulle förknippas 

med lägre investeringar med en variabel som relaterar företagets investeringar till en 

nationell nivå.  

De tidigare exemplifierade undersökningarna har inte använt samma specifikation av en 

investeringsvariabel som används i denna studie vilket kan förklara möjliga skillnader i 

resultaten. Jag anser dock att definitionen av variabeln kan stödas enligt logistiskt 

resonemang där investeringsnivåer enligt årsbudgeter ofta är kända tidigt under det 

påbörjade året. Vad som dock kan diskuteras är ifall resultatet för denna variabel är 

drivet av en brist på lönsamma investeringar eller ett tecken på att vissa företag i snitt 

använder sitt kassaflöde till en större del på investeringar och således inte har rum för 

utbetalningar. Kombinationen av en högre operativ vinst och lägre investeringar leder 
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allmänt till ett högre kassaflöde som i högre grad kan användas för utbetalning i någon 

form.   

Denna diskussion kan föras vidare genom att fundera över hurudana företag som 

karaktäriseras av i snitt lägre investeringar och en förhållandevis högre operativ vinst 

eller ett högre kassaflöde. Som nämnts sammankopplas ofta tillväxt med investeringar 

där hög tillväxt stöds av högre investeringar. Företag med god tillväxt eller i en tidig 

tillväxtfas är ofta associerade med en relativt sett sämre lönsamhet och bränner ofta 

pengar i hög takt och måste ta in externt kapital för att stöda tillväxten. Detta stämmer 

även för teknikjättar som exempelvis Spotify som även vid sin emission gick med förlust 

trots en god tillväxt (Financial Times, 2018). 

Dessa karaktäristiska är i kontrast med mera mogna företag med relativt stabila 

kassaflöden, mindre investeringar i tillväxt och möjligtvis en bättre lönsamhet och ett 

högre fritt kassaflöde. Således kunde kombinationen av aktieåterköpens samband med 

de två variablerna för kassaflöde och investeringar kunna tolkas som att aktieåterköp är 

associerade med mera mogna företag som har ett bättre kassaflöde och ett större behov 

för vinstutdelning. Detta resonemang för utbetalning stöds delvis av Grullon, Michaely 

och Swaminathan (2002) och deras mognadshypotes enligt vilken ökningar i dividender 

och andra kontantutbetalningar är en del av processen då företaget rör sig från en 

tillväxtfas till en mera mogen fas. 

Företagets skuldsättningsgrad visar sig även ha ett statistiskt negativt samband med 

aktieåterköp där återköpande företag i snitt anknyts med en lägre skuldsättning. Detta 

resultat stöds av de tidigare forskningarna av Dittmar (2000), Dharmawan och Mitchell 

(2007) och Andriosopoulus och Hoque (2010) som även använder samma specifikation 

för variabeln. Dessa studier anknyter dessa resultat till att företag använder sig av 

aktieåterköp för att justera sin skuldsättningsgrad till en högre nivå. Aktieåterköp är ett 

effektivt sätt att öka den relativa skuldsättningsgraden utan att ta på sig mera skuld med 

högre räntebetalningar och framtida amorteringar. Detta framkommer även i en del av 

de meddelanden om påbörjande av aktieåterköp som har samlats in. Många av företagen 

motiverar nämligen dess aktieåterköpsprogram med att de vill justera sin 

skuldsättningsgrad. 

Det negativa sambandet mellan skuldsättning och aktieåterköp kan dock även ses ur ett 

annat perspektiv där en lägre skuldsättningsgrad snarare skulle ses som en determinant 

för att kunna påbörja aktieåterköp drivet av andra motiv. Allt annat lika kommer 
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aktieåterköp att öka företagets skuldsättningsgrad och således även öka företagets risk 

och således möjligtvis ses negativt av marknaden. Vidare kan företaget ha specifika 

kovenanter för diverse skuldinstrument som begränsar företagets skuldsättningsgrad 

och således ifall företaget har en högre skuldsättningsgrad kanske de inte är bekväma 

med att återköpa aktier eftersom de riskerar att bryta mot dessa kovenanter. Således 

undviker företag med en högre skuldsättningsgrad att återköpa aktier. 

En annan teori som möjligtvis skulle tala emot att justera sin skuldsättningsgrad med 

aktieåterköp är skatteskyddet som högre räntebetalningar leder till som en följd av ökade 

skulder. Genom att öka skuldsättningsgraden med ny skuld istället för aktieåterköp kan 

företag utnyttja skatteskyddet som räntan på skulden erbjuder. Dock genom att återigen 

anknyta sambandet med skuld och aktieåterköp med sambandet för lägre investeringar 

och aktieåterköp kan möjligtvis motivet för justering av skuldsättning med aktieåterköp 

motiveras. Ifall företag skulle välja att justera skuldsättningsgraden med skuld skulle det 

innebära att nytt kapital tillförses företaget. För att kunna motivera detta tillskott av 

kapital för bolaget bör det även investeras och inte bara fylla på företagets kassa. Ifall 

företaget inte har några lönsamma investeringar är detta tillskott i kapital onödigt och 

förblir på företagets kassakonto möjligtvis med en negativ ränta i dagens ekonomiska 

förhållanden. Givet att återköpande företag sammankopplas med mindre investeringar 

enligt studiens resultat kan således tänkas att företag justerar sin skuldsättningsgrad via 

aktieåterköp. 

Kompensationsstrukturer visar sig även ha en effekt på aktieåterköp, närmare bestämt 

kompensation i form av prestationsaktieprogram där ett statistiskt signifikant positivt 

samband med aktieåterköp hittas. Som tidigare nämnts bland studiens datapresentation 

framgår det av de finska börslistade bolagens årsredovisningar att företag alltmer har 

övergivit traditionella optionsprogram för prestationsaktieprogram som en del av 

centrala nyckelpersoners kompensation. De tidigare nämnda studierna har inte 

inkluderat variabler för prestationsaktieprogram vilket gör sambandet svårt att jämföra 

med de tidigare studierna. Sambandet kan dock anses som logiskt då aktier som används 

som kompensation för prestationsaktieprogram ofta är tidigare återköpta aktier. Motivet 

för påbörjande av aktieåterköp för användning av framtida kompensation via 

prestationsaktieprogram hittas även bland flera företagsmeddelanden om att påbörja 

aktieåterköp. 

Intressant nog hittas inget statistiskt signifikant samband mellan variablerna för 

optionsprogram eller antal utestående optioner som exempelvis hittas av Dittmar 
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(2000). Optionsprogram förekommer som sagt mera sällan bland de undersökta 

företagen under de senaste åren men är relativt vanliga under början av 

undersökningsperioden. Som dock påpekas och undersöks specifikt av Liljeblom och 

Pasternack (2006) så har alltmera av optionerna i Finland blivit dividendskyddade 

under deras undersökningsperiod (slutar 2001). Detta leder till att värderingsmotivet för 

optionerna där aktieåterköp prefereras över dividender inte mera gäller. Data för ifall 

optionerna är dividendskyddade eller inte är även mycket svåråtkomligt. Det antas dock 

att trenden för en ökad andel av dividendskyddade optioner fortsatt in på denna studies 

undersökningsfönster. Således kan ett sådant samband nu ha försvagats. 

Den sista variabeln som visar sig ha ett signifikant samband med aktieåterköp är graden 

av utländskt ägarskap, detta dock endast på en 10 % signifikansnivå i probit-modellen 

men starkt signifikant i tobit-modellen. Detta resultat överensstämmer med resultaten 

från Liljeblom och Pasternacks (2006) studie som hittar ett starkt samband mellan 

utländskt ägarskap och aktieåterköp. Vad som dock bör nämnas är att under 

studieperioden för deras undersökning gällde ett s.k. avoir fiscal system där dividender 

effektivt var skattefria för inhemska investerare, vilket delvis förklarar varför inhemska 

investerare skulle ha prefererat dividendutbetalning. 

Detta system slopades dock under år 2004 där partiell dubbelbeskattning inleddes 

(Korkeamäki, Liljeblom & Pasternack, 2010). Som tidigare nämnts gäller idag att 15 % 

av dividender från noterade bolag är skattefria och 85 % är skattepliktig kapitalinkomst 

(tidigare varit 30 % / 70 %) som det skall betalas en 30 % skatt på. Dividender över 30 

000 € skall beskattas med en 34 % skattesats (Vero, 2018). Försäljningsvinst som 

uppstår av aktier beskattas enligt skattesatserna för kapitalinkomster men utan någon 

skattefri del (Vero, 2018). Således råder en mild skattefördel för dividender än idag för 

finska inhemska investerare vilket delvis kan förklara resultatet där inhemska 

investerare skulle preferera dividender istället för aktieåterköp.  

Varför utländska investerare skulle preferera aktieåterköp i större grad kan vara drivet 

av den källskatt som betalas till Finland på den dividend som utländska ägare utdelas 

från finska bolag. Denna källskatt varierar enligt skatteavtal mellan landet och Finland. 

Däremot betalas ingen källskatt på den försäljningsvinst som utländska investerare gör 

på handel med finska aktier där skatt på denna vinst baseras på hemlandets regler där 

förmånliga regler kan vara vanliga för speciellt institutionella investerare.  
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Ur resultaten kan även nämnas att ingen stark slutsats om återköpens samband med 

dividender kan göras. Sambandet är i hög grad icke-signifikant och den estimerade 

koefficienten väldigt låg. Således kan tänkas att dessa utbetalningsmetoder inte fungerar 

som substitut utan snarare som komplement. De kan även vara drivna av olika motiv, 

exempelvis är dividender knappast påverkade till en större grad av 

prestationsaktieprogram. Det kan dock vara svårt att på basen av denna studie tolka 

dessa samband då företag i regel väldigt ofta betalar ut dividender, som är den vanligare 

utbetalningsmetoden, och aktieåterköp förekommer mera sällan och för ett mindre antal 

bolag. För att kunna dra slutsatser om sambandet vore det bättre att exempelvis 

intervjua olika ledningspersoner för bolagen och fråga hur de ser på sambandet. 
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10 KONKULUSIONER 

Syftet med denna avhandling har varit att identifiera determinanter för finska företag att 

återköpa aktier. Återköp av aktier som namnet säger betyder att företaget återköper egna 

aktier som de tidigare emitterat. Aktieåterköp ses i regel som en utbetalning av företaget 

då dessa köp finansieras ur företagets fria egna kapital. Till skillnad från dividender var 

en given summa pengar de facto betalas ut till alla aktieägare, förväntas dock ett 

meddelande om aktieåterköp främst komma med ett mervärde i och med en positiv 

marknadsreaktion (vilken kan realiseras då aktien säljs).   

Olikheterna mellan aktieåterköp och dividender har lett till att flera teorier om 

determinanter och motiv bakom aktieåterköp utvecklats. Vissa av dessa motiv kan 

förklara såväl aktieåterköp som dividender, medan andra specifikt förklarar varför 

aktieåterköp kan tänkas ske. Exempel på motiv för aktieåterköp är vinstutdelning för 

minskning av agentkostnader, signalering av undervärdering, justering av 

skuldsättningsgrad, motverkan av förvärv, brist på lönsamma investeringar osv. För att 

kunna bedöma om dessa motiv kan anknytas till verkligheten undersöks de här 

empiriskt. 

Studien koncentrerar sig på den finska marknaden där aktieåterköp varit tillåtna sedan 

1997. Meddelanden om finska publika bolags aktieåterköp mellan åren 2006 och 2017 

har samlats in. Företag som meddelat om aktieåterköp har jämförts med andra företag 

som inte meddelat om aktieåterköp. Målet är att identifiera gemensamma determinanter 

för aktieåterköpande bolag och därav härleda möjliga motiv bakom transaktionerna. De 

modeller som har använts för undersökningen är probit- och tobit-modeller. 

Studiens resultat visar att sannolikheten för företag att meddela om aktieåterköp ökar 

med ett gott kassaflöde, högre utländskt ägarskap och förekomsten av 

prestationsaktieprogram. Sannolikheten för aktieåterköp minskar däremot med en 

ökning i företagets skuldsättningsgrad och investeringar. Enligt dessa resultat kan först 

påpekas att sambandet med företags prestationsaktieprogram och aktieåterköp är 

logiskt. Företag använder hellre återköpta aktier för ledningens kompensation än 

nyemitterade aktier som har en utspädande effekt på företagens nyckeltal så som 

exempelvis företagets vinst per aktie. Sambandet med prestationsaktieprogram och 

aktieåterköp har inte tidigare studerats omsorgsfullt och kan således inte jämföras med 

tidigare studier.  
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Negativa sambandet mellan aktieåterköp och investeringar tyder på att företag som 

återköper aktier i snitt har lägre investeringar. Detta är vanlig kritik mot aktieåterköp 

och sägs vara ett tecken på att berörda företag har en brist på lönsamma investeringar. 

Dittmar (2000) finner resultat i linje med denna tes. Detta resultat kan dock vara drivet 

av att företag under vissa år inte har ett lika stort investeringsbehov och således väljer 

att återköpa aktier just under dessa år. Sambandet med investeringar och kassaflöde kan 

även tänkas motiveras av att återköpande företag i snitt är mera mogna och således har 

ett gott kassaflöde och mindre investeringsbehov. 

Slutligen tyder resultaten på att graden av utländskt ägarskap påverkar sannolikheten 

att återköpa aktier. Detta resultat är i linje med Liljeblom och Pasternacks (2006) 

undersökning. Sambandet torde till en stor del vara en funktion av att dividender som 

betalas av finska bolag till utländska aktieägare utsätts för en källskatt vars procent kan 

vara upp till 20 %. Ingen källskatt betalas dock på försäljningsvinst för finska aktier vilket 

kan motivera varför utländska investerare söker sig till företag som i snitt betalar en 

större del av sin utdelning i form av aktieåterköp. Vidare existerar en marginell 

skattefördel för dividender bland finska inhemska aktieägare. 

De resultat som hittas i denna studie och de konklusioner som kan göras med stöd av 

dessa resultat är huvudsakligen i linje med vad den tidigare undersökningen kring 

området funnit. Avhandlingen kontribuerar dock till empirin om aktieåterköp genom att 

använda nyare data som visar att liknande slutsatser för aktieåterköp ännu kan dras för 

dagens företag. Vidare eftersom insamlad data på aktieåterköp är mycket detaljerad 

(inkluderar information om 1. meddelanden om återköp, och 2. faktiska återköp), stiger 

undersökningens validitet där tidigare forskning haft brister. 

10.1 Förslag till fortsatt forskning inom området 

Den tidigare forskningen inom området är som nämnts relativt bred och flera olika 

aspekter har undersökts. Dessa studier är dock ofta baserade på ett relativt gammalt 

datasampel vilken gör undersökningar med uppdaterad data relevanta. 

För att utveckla förståelsen inom området ytterligare kunde man möjligtvis undersöka 

olika determinanters samband med storleken av ett återköpsprogram. Denna aspekt har 

inte undersökts i denna studie eftersom finska företag i regel begär om ett 

maximaltillstånd under bolagstämman och sedan återköper det antal aktier ledningen 

finner lämpligt. 
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En annan intressant aspekt skulle vara att studera samtliga nordiska länder och se om 

man kan påvisa likheter eller skillnader länderna emellan. Detta skulle dock kräva en 

längre tid för fullgörandet av undersökningen eftersom insamlandet av all detaljerad 

data för alla nordiska bolag skulle vara mycket arbetsdrygt. Alternativt kunde även 

determinanter för europeiska och amerikanska bolag kunna jämföras sinsemellan. 

Möjliga skillnader kunde hittas här eftersom beslutprocessen för aktieåterköp för 

regionerna är annorlunda och därtill varierar populariteten av aktieåterköp regionerna 

emellan. 

Ur ett aktiemarknadsperspektiv kunde det vara av intresse att undersöka olika 

aktiemarknadsreaktioner på meddelanden om aktieåterköp som motiveras av olika 

orsaker. Exempelvis ifall aktiemarknaden reagerar olika på aktieåterköp som motiveras 

av utbetalning eller justering av skuldsättningsgrad. Logiskt kunde man tänka att 

reaktionerna skulle bero på den relativa storleken av ett program där större program 

skulle bemötas mera positivt då flera aktier återköps och den möjliga positiva effekten 

därav är större. Dock kunde man även tänka sig att marknadsreaktionen även 

återspeglar informationen om motivet bakom återköpet. 
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BILAGA 1 EXEMPEL FÖR ETT PRESSMEDDELANDE FÖR 
PÅBÖRJANDE AV AKTIEÅTERKÖP (TIETO, 2017) 

Tieto - Börsmeddelande  
Tieto startar program för återköp av egna aktier 

TietoEnator Abp Börsmeddelande 24.4.2009, kl 8.00 CET 
 
Tieto startar program för återköp av egna aktier 
 
Tietos styrelse har beslutat att förvärva högst 252 610 av bolagets 
egna aktier på basis av ordinarie bolagsstämmans bemyndigande den 26 
mars 2009. Aktierna kommer att förvärvas till marknadspris genom 
offentlig handel på NASDAQ OMX Helsinki. Aktierna återköps för att 
fullfölja och säkra bolagets incitamentsprogram för nyckelpersoner. 
 
Köpet av aktierna påbörjas tidigast den 4 maj 2009 och avslutas 
senast den 22 maj 2009. 
 
Aktierna förvärvas i enlighet med NASDAQ OMX Helsinkis regler samt 
enligt föreskrifterna för förvärv av egna aktier. 
 
 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Jukka Karjalainen, Vice President, Compensation & Benefits, tel. +358 
40 508 8526 
 
 
 
TIETOENATOR ABP 
STYRELSEN 
 
DISTRIBUTION 
NASDAQ OMX Helsinki 
NASDAQ OMX Stockholm 
Centrala media 
 
 
Tieto är ett IT-tjänsteföretag som erbjuder IT-, FoU- och 
konsulttjänster. Med cirka 16 000 anställda är Tieto ett av de 
ledande IT-tjänsteföretagen i norra Europa och världsledande inom 
vissa segment. Vi specialiserar oss inom de områden där vi har 
djupast kunskap om våra kunders verksamheter och behov. Våra 
konkurrensfördelar bygger på ett starkt kundfokus och vårt nordiska 
ursprung. 
 
Sedan den första december 2008 heter vårt varumärke Tieto. Det 
officiella, registrerade bolagsnamnet är TietoEnator Abp. 
www.tieto.com 
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BILAGA 2 EXEMPEL FÖR ETT PRESSMEDDELANDE FÖR 
AKTIEÅTERKÖP (AKTIA, 2017) 

ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER 17.11.2017 

Helsingforsbörsen 

Datum                             17.11.2017 

Börshandel                        KÖP 

Aktieserie                        AKTAV              

Aktiemängd                        10 100     aktier 

Kostnad, totalt                   92 911,00  EUR 

Snittkurs / aktie                 9,199109   EUR 

Högsta kurs / aktie               9,24       EUR 

Lägsta kurs / aktie               9,15       EUR 

 

I bolagets besittning finns efter köpena 17.11.2017: 

A-aktier 122 140 st. 

R-aktier 6 658 st. 

 

För Aktia Bank Abp 

S-Banken Ab 

Richard Johansson 
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BILAGA 3 KORRELATIONSMATRIS 

 Kassa KF Div MB Avk LogT SKG UtAg InAg OptD OptAk PreD Inv 

Kassa 1,000             

KF -0,053 1,000            

Div 0,041 0,213 1,000           

MB 0,255 0,262 0,135 1,000          

Avk 0,004 0,054 0,051 0,122 1,000         

LogT -0,201 0,204 0,092 -0,079 0,031 1,000        

SKG -0,465 -0,092 -0,135 -0,314 -0,023 0,111 1,000       

UtAg -0,066 0,232 0,090 0,147 0,067 0,575 -0,035 1,000      

InAg -0,020 0,263 0,141 0,177 0,048 0,464 -0,148 0,656 1,000     

OptD 0,149 -0,074 -0,008 0,073 -0,037 0,065 -0,151 0,156 0,186 1,000    

OptAk 0,091 -0,071 -0,061 -0,005 -0,027 -0,081 -0,090 0,035 0,070 0,598 1,000   

PreD -0,085 0,095 0,077 0,044 0,027 0,410 -0,037 0,246 0,329 -0,127 -0,216 1,000  

Inv -0,065 0,200 0,051 0,030 0,012 0,089 0,110 0,107 0,077 -0,032 -0,034 -0,027 1,000 
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BILAGA 4 RESULTAT UR LOGIT REGRESSION 

 

 

Variabel Koefficient z-Statistila Probvärde   

Intercept -0.854719 -1.314259 0.1888 

Kassa -0.959118 -1.065286 0.2867 

KF 2.954683 2.488306 0.0128** 

Div 0.033355 0.324743 0.7454 

MB 0.077842 1.144322 0.2525 

Avk 0.022781 0.079652 0.9365 

LogT 0.003351 0.042012 0.9665 

SKG -1.474271 -1.882134 0.0598* 

UtAg 1.014908 1.711669 0.0870* 

InAg -0.580249 -1.124327 0.2609 

OptD -0.288418 -1.181961 0.2372 

PerD 0.660897 2.884152 0.0039*** 

OptAk 6.319559 1.219095 0.2228 

Inv -6.144975 -2.987525 0.0028*** 

Totala Observationer 1036   

Beroende variabel =1 163   

Beroende variabel =0 873   

McFadden R2 0,112576   

* Statistiskt signifikans på 10 % nivå, ** Statistiskt signifikans på 5 % nivå, *** Statistiskt signifikans på 1 % nivå. 
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BILAGA 5 INSAMLADE MEDDELANDEN FÖR AKTIEÅTERKÖP 

År Datum Företag Typ av meddelande 
Bolagstämmans 
datum 

2017 02-05-2017 Ahlstrom-Munksjö Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  06-04-2016 

2017 16-05-2017 Ahlstrom-Munksjö Meddelande om fortsättning av aktieåterköp 16-05-2017 

2017 22-03-2017 Alma-Media Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  22-03-2017 

2017 21-02-2017 Alma-Media Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  17-03-2016 

2017 13-02-2017 Amer Sports Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  08-03-2016 

2017 09-03-2017 Amer Sports Beviljande av aktieåterköp under bolagstämman 09-03-2017 

2017 18-05-2017 DNA Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  22-03-2017 

2017 05-12-2017 Dovre Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  30-03-2017 

2017 21-06-2017 Etteplan Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  04-04-2017 

2017 02-02-2017 Nokia Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  02-02-2007 

2017 20-06-2017 Oriola Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  20-06-2017 

2017 02-02-2017 Outokumpu Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  06-04-2016 

2016 31-10-2016 Cargotec Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  22-03-2016 

2016 21-06-2016 Etteplan Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  05-04-2016 

2016 09-03-2016 Fiskars Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  09-03-2016 

2016 07-06-2016 Innofactor Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  29-03-2016 

2016 07-03-2016 Kone Beviljande av aktieåterköp under bolagstämman 07-03-2016 

2016 15-11-2016 Nokia Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  16-06-2016 

2016 27-04-2016 Orion Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  22-03-2016 

2016 13-05-2016 Outokumpu Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  06-04-2016 

2016 12-02-2016 Rapala VMC Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  27-03-2015 

2016 25-02-2016 Revenio Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  29-03-2015 

2016 23-11-2016 Soprano Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  21-04-2016 

2016 29-04-2016 Vaisala Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  05-04-2016 

2015 24-02-2015 Aspo Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  03-04-2014 

2015 16-09-2015 Cargotec Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  18-03-2015 

2015 18-03-2015 Cargotec Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  18-03-2015 

2015 30-11-2015 Etteplan Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  27-03-2015 

2015 18-12-2015 Finnair Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  25-03-2015 

2015 25-08-2015 Innofactor Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  24-03-2015 

2015 23-02-2015 Kone Beviljande av aktieåterköp under bolagstämman 23-02-2015 

2015 02-09-2015 Lassila & Tikanoja Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  18-03-2015 

2015 23-12-2015 Olvi Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  16-04-2015 

2015 22-04-2015 Restamax Beviljande av aktieåterköp under bolagstämman 22-04-2015 

2015 29-10-2015 Sanoma Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  08-04-2015 

2015 10-02-2015 Tikkurila Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  25-03-2014 

2015 28-04-2015 Vaisala Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  31-03-2015 

2015 10-04-2015 Wulff Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  10-04-2015 

2014 15-08-2014 Amer Sports Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  06-03-2014 

2014 04-02-2014 Cargotec Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  20-03-2013 

2014 22-07-2014 Caverion Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  17-03-2014 

2014 27-08-2014 Comptel Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  12-03-2014 

2014 04-02-2014 Kesko Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  08-04-2013 

2014 24-02-2014 Kone Beviljande av aktieåterköp under bolagstämman 24-02-2014 

2014 27-10-2014 Lassila & Tikanoja Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  19-03-2014 

2014 24-01-2014 Neste Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  03-04-2014 

2014 18-06-2014 Nokia Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  17-06-2014 

2014 10-04-2014 Rapala VMC Beviljande av aktieåterköp under bolagstämman 10-04-2014 

2014 20-11-2014 Restamax Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  23-04-2014 

2014 17-03-2014 Solteq Meddelande om fortsättning av aktieåterköp 17-03-2014 

2014 11-03-2014 Solteq Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  15-03-2013 

2014 20-08-2014 Talentum Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  27-03-2014 

2014 08-05-2014 Tikkurila Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  25-03-2014 

2014 12-02-2014 Munksjö Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  02-04-2014 

2013 25-04-2013 Amer Sports Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  07-03-2013 
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2013 25-02-2013 Kone Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  25-02-2013 

2013 23-04-2013 Orion Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  19-03-2013 

2013 20-03-2013 QPR Software Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  14-03-2013 

2012 26-04-2012 Affecto Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  19-04-2012 

2012 16-02-2012 Basware Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  16-02-2012 

2012 02-04-2012 Efore Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  09-02-2012 

2012 19-12-2012 Finnair Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  28-03-2012 

2012 02-08-2012 Fiskars Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  15-03-2012 

2012 28-08-2012 Innofactor Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  27-08-2012 

2012 13-11-2012 Intervanti Meddelande om påbörjade av aktieåterköp   N/A 

2012 10-09-2012 Outotec Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  23-03-2012 

2012 03-02-2012 QPR Software Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  22-03-2012 

2012 31-05-2012 Raisio Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  29-03-2012 

2012 16-02-2012 Ramirent Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  07-04-2011 

2012 08-02-2012 Rapala VMC Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  05-04-2011 

2012 24-07-2012 Rapala VMC Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  11-04-2012 

2012 23-10-2012 Rapala VMC Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  11-04-2012 

2012 16-08-2012 Soprano Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  26-04-2012 

2012 01-08-2012 Vacon Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  27-03-2012 

2012 18-05-2012 Vaisala Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  28-03-2012 

2012 23-04-2012 Wulff Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  23-04-2012 

2011 15-09-2011 Ahlstrom Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  30-03-2011 

2011 15-08-2011 Amer Sports Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  10-03-2011 

2011 15-02-2011 Amer Sports Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  10-03-2010 

2011 13-06-2011 Aspo Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  05-04-2011 

2011 11-08-2011 Fiskars Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  16-03-2011 

2011 31-05-2011 F-Secure Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  30-03-2011 

2011 28-04-2011 Kesko Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  04-04-2011 

2011 28-02-2011 Kone Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  28-02-2011 

2011 09-08-2011 Konecranes Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  31-03-2011 

2011 02-09-2011 Lassila & Tikanoja Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  31-03-2010 

2011 05-08-2011 Okmetic Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  07-04-2011 

2011 24-04-2011 Pöyry Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  10-03-2011 

2011 01-04-2011 QPR Software Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  18-03-2011 

2011 01-07-2011 Raisio Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  24-03-2011 

2011 16-02-2011 Ramirent Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  29-03-2010 

2011 17-11-2011 Rapala VMC Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  05-04-2011 

2011 08-08-2011 Revenio Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  31-03-2011 

2011 18-05-2011 Solteq Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  16-03-2011 

2011 18-08-2011 Soprano Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  05-05-2011 

2011 28-04-2011 Wulff Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  28-04-2011 

2010 04-06-2010 Affecto Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  25-03-2010 

2010 26-10-2010 Ahlstrom Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  31-03-2010 

2010 03-02-2010 Ahlstrom Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  25-03-2009 

2010 31-05-2010 F-Secure Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  24-03-2010 

2010 18-03-2010 Keskisuomalainen Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  N/A 

2010 01-03-2010 Kone  Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  01-03-2010 

2010 07-05-2010 Lassila & Tikanoja Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  31-03-2010 

2010 08-02-2010 Metso Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  31-03-2009 

2010 10-06-2010 
Neomarkka / Neo 
Industrial 

Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  09-06-2010 

2010 12-05-2010 
Neomarkka / Neo 
Industrial 

Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  10-06-2009 

2010 11-02-2010 Okmetic Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  06-11-2008 

2010 18-05-2010 Orion Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  24-03-2010 

2010 10-05-2010 Ponsse Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  31-03-2010 

2010 05-05-2010 QPR Software Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  18-03-2010 

2010 21-10-2010 Rapala VMC Meddelande om fortsättning av aktieåterköp 14-04-2010 

2010 22-07-2010 Rapala VMC Meddelande om fortsättning av aktieåterköp 14-04-2010 

2010 27-04-2010 Rapala VMC Meddelande om fortsättning av aktieåterköp 14-04-2010 
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2010 27-04-2010 Revenio  Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  08-04-2010 

2010 07-05-2010 Solteq Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  26-03-2010 

2010 18-02-2010 Suominen Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  20-03-2009 

2010 05-05-2010 Tikkurila Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  29-04-2010 

2010 23-04-2010 Wulff Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  23-04-2010 

2009 26-02-2009 Ruukki / afarak Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  24-04-2009 

2009 02-12-2009 Comptel Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  16-03-2009 

2009 27-08-2009 F-Secure Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  26-03-2009 

2009 12-05-2009 Lassila & Tikanoja Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  24-03-2009 

2009 04-02-2009 Metso Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  02-04-2008 

2009 27-02-2009 
Neomarkka / Neo 
Industrial 

Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  11-06-2008 

2009 16-11-2009 
Neomarkka / Neo 
Industrial 

Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  10-06-2009 

2009 29-05-2009 Olvi Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  07-04-2009 

2009 11-05-2009 Panostaja Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  26-01-2009 

2009 10-03-2009 Pöyry Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  10-03-2009 

2009 04-02-2009 Pöyry Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  10-03-2008 

2009 26-03-2009 QPR Software Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  12-03-2009 

2009 06-02-2009 Rapala VMC Meddelande om fortsättning av aktieåterköp 03-04-2008 

2009 24-07-2009 Rapala VMC Meddelande om fortsättning av aktieåterköp 07-04-2009 

2009 23-10-2009 Rapala VMC Meddelande om fortsättning av aktieåterköp 07-04-2009 

2009 10-02-2009 Raute Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  02-04-2008 

2009 26-03-2009 Revenio / Done Solutions Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  15-04-2009 

2009 22-04-2009 Solteq Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  27-03-2009 

2009 13-05-2009 SRV Yhtiöt Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  24-03-2009 

2009 24-04-2009 Tieto Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  26-03-2009 

2009 24-04-2009 Wulff Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  24-04-2009 

2008 29-02-2008 Cargotec Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  29-02-2008 

2008 28-03-2008 Etteplan Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  28-03-2008 

2008 07-05-2008 Honkarakenne Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  04-04-2008 

2008 28-10-2008 Afarak Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  28-10-2008 

2008 08-05-2008 Apetit / Lännen Tehtaat Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  02-04-2008 

2008 21-08-2008 Aspo Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  10-04-2008 

2008 18-09-2008 Atria Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  29-04-2008 

2008 22-07-2008 Cargotec Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  22-07-2008 

2008 29-02-2008 Cargotec Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  29-02-2008 

2008 01-08-2008 Elisa Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  18-03-2008 

2008 04-01-2008 Finnair Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  22-03-2007 

2008 29-10-2008 F-Secure Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  26-03-2008 

2008 24-07-2008 QPR Software Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  12-03-2008 

2008 26-08-2008 Raisio Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  27-03-2008 

2008 06-11-2008 Revenio / Done Solutions Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  02-04-2008 

2008 30-10-2008 Scanfil / Sievi Capital Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  03-04-2008 

2008 29-12-2008 Soprano Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  23-04-2008 

2008 27-02-2008 Soprano Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  26-04-2007 

2008 30-05-2008 SRV Yhtiöt Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  14-04-2008 

2008 28-10-2008 Suominen Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  27-03-2008 

2008 20-05-2008 Teleste Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  01-04-2008 

2008 06-11-2008 Uponor Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  13-03-2008 

2008 23-10-2008 Vacon Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  26-03-2008 

2008 07-02-2008 Beltton / Wulff Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  04-04-2007 

2008 20-11-2008 YIT Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  06-10-2008 

2008 14-10-2008 Basware Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  14-02-2008 

2008 28-11-2008 Digia Meddelande om fortsättning av aktieåterköp 11-03-2008 

2008 23-02-2008 Digia / Sysopendigia Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  28-02-2007 

2008 12-12-2008 Efore Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  31-01-2008 

2008 12-12-2008 Tulikivi Meddelande om fortsättning av aktieåterköp 17-04-2008 

2008 22-07-2008 Tulikivi Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  17-04-2008 

2008 22-04-2008 Wulff Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  04-04-2008 
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2008 19-12-2008 Ruukki / afarak Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  28-10-2008 

2008 29-09-2008 Ruukki / afarak Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  31-03-2008 

2008 17-03-2008 HKScan Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  20-04-2007 

2008 06-02-2008 Pöyry Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  05-03-2007 

2008 10-03-2008 Pöyry Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  10-03-2008 

2008 22-10-2008 Rapala VMC Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  03-04-2008 

2008 23-04-2008 Rapala VMC Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  03-04-2008 

2008 02-04-2008 Sanoma Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  01-04-2008 

2008 21-05-2008 Solteq Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  28-03-2008 

2008 27-02-2008 Solteq Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  23-03-2007 

2008 26-02-2008 Talentum Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  27-03-2007 

2008 08-08-2008 Tekla Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  19-03-2008 

2007 08-09-2007 Amer Sports Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  08-03-2007 

2007 26-02-2007 Cargotec Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  26-02-2007 

2007 14-02-2007 Comptel Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  13-03-2006 

2007 26-10-2007 Etteplan Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  29-03-2007 

2007 28-03-2007 Fortum Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  28-03-2007 

2007 07-05-2007 HKScan Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  20-04-2007 

2007 03-05-2007 Honkarakenne Beviljande av aktieåterköp under bolagstämman 03-05-2007 

2007 23-10-2007 Outokumpu Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  28-03-2007 

2007 28-06-2007 Panostaja Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  15-12-2007 

2007 30-03-2007 QPR Software Meddelande om påbörjade av aktieåterköp   N/A 

2007 05-04-2007 Raisio Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  30-03-2007 

2007 20-08-2007 UPM-Kymmene Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  27-03-2007 

2007 06-08-2007 Orion Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  02-04-2007 

2007 21-12-2007 Ponsse Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  12-04-2007 

2007 26-06-2007 Aspo Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  29-03-2007 

2007 24-04-2007 Elisa Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  19-03-2007 

2007 31-10-2007 Konecranes Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  08-03-2007 

2007 16-08-2007 Olvi Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  03-04-2007 

2007 02-08-2007 Sanoma Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  04-04-2007 

2007 20-07-2007 Tieto Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  22-03-2007 

2010 11-08-2010 Ramirent Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  29-03-2010 

2006 04-04-2006 Affecto Beviljande av aktieåterköp under bolagstämman 04-04-2006 

2006 28-02-2006 Cargotec Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  28-02-2006 

2006 20-10-2006 Elisa Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  27-03-2006 

2006 18-10-2006 Etteplan Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  29-03-2006 

2006 31-05-2006 Fortum Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  16-03-2006 

2006 17-08-2006 Honkarakenne Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  07-04-2006 

2006 27-02-2006 Kone Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  27-02-2006 

2006 02-05-2006 Metso Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  04-04-2006 

2006 30-03-2006 Nokia Beviljande av aktieåterköp under bolagstämman 30-03-2006 

2006 07-07-2006 Nurminen Logistics Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  21-04-2006 

2006 04-04-2006 Olvi Beviljande av aktieåterköp under bolagstämman 04-04-2006 

2006 25-08-2006 Scanfil / Sievi Capital Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  30-03-2006 

2006 09-10-2006 Soprano Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  26-04-2006 

2006 26-10-2006 Suominen Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  20-03-2006 

2006 27-04-2006 Tieto Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  23-03-2006 

2006 20-04-2006 Tiimari Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  28-04-2005 

2006 08-08-2006 Trainers House Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  29-03-2006 

2006 14-02-2006 Vaisala Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  14-02-2006 

2006 14-11-2006 Yleiselektroniikka Meddelande om påbörjade av aktieåterköp  23-03-2006 

 

 


