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1. Indledning 

Finanskrisens indtog, som ændrede sig fra at være en industriel til en strukturel krise1, har skabt 

en uro på de finansielle markeder, som ikke er set siden krakket af Wall Street tilbage i 1929. Det 

har resulteret i, at markedet for børsnoteringer er gået i stå i forhold til niveauet af noteringer 

inden finanskrisen for alvor brød ud. I Danmark kender vi til sagen omkring ISS, som havde planlagt 

at lade sig børsnotere i 2011, men som dagen inden første handelsdag valgte at trække deres 

notering tilbage grundet den finansielle uro og dermed ustabilitet i aktiemarkedet.  

Nye vinde skulle dog ifølge medierne være ved at blæse ind over markedet for nye 

børsnoteringer2. Alene C20 indekset, som udgør de 20 mest sælgende aktier på den danske 

fondsbørs, steg med mere end 20 % i 2012, hvilket synes at have fået troen tilbage på, at lysere 

tider er i vente. I pressen taler man bl.a. om olieselskabet Welltech A/S, Matas og Just Eat som 

mulige børskandidater på det danske marked i 2013.   

Med forventning om at det danske børsmarked vil opleve nye børsintroduktioner inden for 

nærmeste fremtid, finder jeg det ganske interessant at gå i dybden med de teorier og analyser, 

som er beskrevet til at påvise nye børsselskabers performance på kort sigt. Flere undersøgelser og 

analyser3 peger i retning af, at investorer kan opleve en underprisfastsættelse på de nye selskaber, 

der bliver børsnoteret i forhold til benchmark.  

Denne opgave vil derfor ud fra et teoretisk og et empirisk perspektiv forsøge at skildre, hvorvidt 

underpricing er et direkte anvendeligt begreb inden for danske børsnoteringer fra 1995 -2010 og 

derudover undersøge, om der kunne findes andre plausible forklaringer på det fænomen, som 

synes at være mere reglen end undtagelsen for børsnoteringer verden over.  

 

                                                           
1
 http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/27559/artikel.html 

 
2
 http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/47114/artikel.html?hl=Yvhyc25vdGVyaW5nZXI, 

 
3
 Se side 8 

http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/27559/artikel.html
http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/47114/artikel.html?hl=Yvhyc25vdGVyaW5nZXI
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2. Problemformulering 

Formålet med denne rapport er at vurdere, hvorledes børsnoteringer på det danske marked bliver 

underprisfastsat i forhold til sammenlignelige investeringsmuligheder og derudover finde svarene 

på, hvilke faktorer der er afgørende for størrelsen på den underpricing, der bliver givet.  

Fremgangsmåden er opdelt i 3 trin; først vil de mest hyppige teorier skrevet om underpricing blive 

gennemgået. Dernæst vil rapporten gennem et empirisk studie af danske børsnoteringer fra 1995-

2010 afgøre, om der har fundet underpricing sted på det danske børsmarked og ligeledes forsøge 

at finde svarene på, hvilke forhold, der har betydning for, hvorledes kurserne af 1. dags afkastet 

udvikler sig.  

Denne rapport søger at svare på ovennævnte problemstillinger gennem den overordnede 

problemformulering: 

 

”Kan der påvises underpricing på det danske marked for børsnoteringer, og hvilke hypoteser og 

parametre kan forklare grunden til, at begrebet er et udbredt internationalt fænomen?” 
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3. Afgrænsning 

Opgaven har til formål at analysere alene danske børsnoteringer i perioden fra 1995 til 2010. 

Teoretisk er der dog inddraget både teori og analyser fra internationale studier skrevet af 

velansete forfattere. Dette skyldes primært, at der inden for området blot er ganske få studier 

alene baseret på det danske børsmarked. Derudover benytter jeg mig af den udenlandske teori til 

at spore evt. paralleller mellem det danske og udenlandske børsmarked for at kunne konkludere 

på mine analyser.  

I min analyse omkring påvisning af underpricing på det danske marked har jeg i alt analyseret 43 

selskaber. I perioden har der været flere børsnoteringer end min rapport tilsiger, men jeg har 

været nødsaget til at selektere i de virksomheder, der indgår i min analyse, da det i nogle tilfælde 

ikke har været muligt at indhente de nødvendige data, som jeg skulle bruge til min dataanalyse.   

Jeg vil mene, at mine resultater repræsenterer et udmærket billede af de karakteristika, der gør sig 

gældende for børsnoteringer på det danske marked, men det er naturligvis klart, at flere 

populationer blot ville have haft gjort mine resultater i min dataanalyse endnu mere valide og 

retvisende.  

Kursudviklingen på selskaberne er sket på baggrund af lukkekursen efter første handelsdag. Der 

tages ikke højde for dividende i min opgave, da jeg kun måler over en enkelt dags afkast.  

Investeringsselskaber er ikke medtaget i min analyse, da en kursudvikling af disse selskaber er 

direkte påvirket af investeringer i andre selskaber og dermed ikke sammenlignelige med en 

investering i et enkelt børsnoteret selskab. Det skyldes, at den underliggende værdi i 

investeringsselskabet blandt andet udgøres af de selskaber, som der investeres i. Med andre ord 

undgår jeg, at en virksomhed kommer til at indgå i min undersøgelse af flere omgange, og dermed 

forhindrer jeg en bias i at opstå.  

Derudover har jeg i min analyse valgt at undlade børsnoteringerne af danske sparekasser, der 

fandt sted tilbage i 07-08, da der her var tale om konvertering af gæld til aktiekapital.  
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Ligeledes har der været nylige børsnoteringer i selskaberne SmartGuy A/S og DK Company. Disse 

fremgår ikke af min analyse, idet der har været tale om en proces, hvor de har overtaget pladsen 

på børsen fra et allerede eksisterende aktieselskab.  

 

4. Metode og data  

Jeg har valgt, at min opgave skal omhandle danske børsnoteringer og deres performance efter 

første noteringsdag. I adskillige studier bliver det påvist, at selskaber på børsen bliver 

underprisfastsat i forhold til alternative investeringer. Derfor vil denne opgave forsøge at diskutere 

de væsentligste teorier, der beskriver underpricing-begrebet og samtidig udlede alternative 

hypoteser til at forklare fænomenet. Den grundlæggende model til at påvise, hvorvidt der finder 

underpricing sted på det danske marked, er ved at korrigere aktieafkastene for første handelsdag 

på børsen med udviklingen i et valgt benchmark. Jeg har valgt at benytte mig af OMX C20 og 

brancheindekset som benchmark efter den opdeling, som NASDAQ OMX Copenhagen benytter sig 

af på deres hjemmeside4. Jeg beskriver i min analyse, at jeg vurderer brancheindekset som 

værende det mest korrekte benchmark, da jeg her sammenligner det direkte afkast på 

førstedagen med tilsvarende selskaber, som man kan forvente har nogenlunde samme beta- 

værdier. Begrundelsen, for at jeg vælger at korrigere med et benchmark, er, at jeg mener, at den 

reelle underpricing først kan gøres op, når man tager højde for, hvad investorerne ellers kunne 

have haft valgt at placere deres midler i. Det er derfor vigtigt, at man korrigerer med et index, som 

udgøres af sammenlignelige selskaber med nogenlunde samme risikoprofil.  

Tillige benytter jeg mig af en metode efter inspiration fra Neumann5, hvor der tillige korrigeres for 

den udbudte aktieandel i forbindelse med børsnoteringen. Dette gøres, da det langt fra er 

samtlige aktier i et selskab, der bliver udbudt i forbindelse med en børsintroduktion.  

 

                                                           
4
 http://www.nasdaqomxnordic.com/ 

 
5
Neumann, Robert: Aspects of Institutional Investors’ Ownership, Portfolio Decisions and 

Corporate Performance, Ph.D. 

http://www.nasdaqomxnordic.com/
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De indsamlede data har jeg hentet fra NASDAQ OMX COPENHAGENS hjemmeside, Yahoo Finance6 

og Datastream, hvor tidligere kurser er tilgængelige. For at finde frem til 

aktionærsammensætningen, markedsværdier, antal investorer mv. har jeg været nødsaget til at 

gennemgå selskabsmeddelelser og børsprospekter på samtlige selskaber, som er en del af min 

analyse.  

Ved enkelte selskaber har jeg benyttet mig af en ”VP Online” adgang7, som det er muligt for mig at 

benytte gennem mit arbejde. Det har gjort det muligt for mig at finde frem til det procentuelle 

udbud, som børsnoteringen udgjorde. ”VP Online” er et link, som udbydes af VP SECURITES A/S.  

Mine kilder anser jeg som værende valide. 

De indsamlede data, som især fremgår af mine bilag, er blevet anvendt til at finde frem til, om 

enkelte teorier og hypoteser kan forklare underprisfastsættelsen på det danske marked for 

børsnoteringer.  Jeg vælger at benytte mig af statistiske test for at finde svaret på, om teorierne og 

mine fremsatte hypoteser kan forklare årsagen til denne underpricing. De test, jeg vælger at 

benytte mig af, er t-test, regressionsanalyser, F-test og beregning af korrelationskoefficienter.  Jeg 

har benyttet mig af excel og statistikprogrammet ”Hypostat” til beregning af mine resultater.  

Enkelte figurer og diagrammer er ligeledes blevet konstrueret på egen hånd for at uddybe og 

påvise de resultater, som jeg beregner mig frem til i min dataanalyse.  

 

Til at beskrive de væsentligste teorier inden for dette område har jeg benyttet mig af bøger lånt på 

CBS’ bibliotek. Det drejer sig især om bøgerne Initial public offerings – Findings and Theories” af 

Anderson mfl. Fra 1995 og bogen “Going Public – The Theory and Evidence On How Companies 

Raise Equity Finance” af Jenkinson mfl. Fra 2001.  

Som reference til mine afsnit omkring corporate governcance og betydningen for underpricing har 

jeg valgt at benytte mig af Robert Neumanns Ph.d afhandling8.  

                                                           
6
 www.finance.yahoo.com/ 

7
 www.vp.dk 

8
 Aspects of Institutional Investors’ Ownership, Portfolio Decisions and 

Corporate Performance, Ph.D. 

http://www.finance.yahoo.com/
http://www.vp.dk/
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Mange af bøgerne og studierne er aldrende kilder efterhånden, men anses fortsat som værende 

brugbare til at kunne forklare, hvorfor underpricing opstår. I mange artikler på internettet bliver 

de gamle teorier fortsat nævnt som forklaringsgrad på underprisfastsættelsen, hvorfor jeg mener, 

at det fortsat er nødvendigt at referere og nævne disse i mine teoretiske afsnit.  

Derudover er artikler blevet brugt som reference i denne opgave for at uddybe og underbygge de 

resultater, som jeg påviser. I opgaven forsøger jeg ligeledes at relatere teorien til praksis ved at 

påpege konkrete hændelser, som har gjort sig gældende for de selskaber, som indgår i min analyse.   
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5. Teorier skrevet om underpricing  

Underpricing er et alment kendt begreb i forbindelse med børsnoteringer af nye selskaber. Der er 

skrevet mange analyser og undersøgelser både nationalt og internationalt, der påviser, at 

underpricing finder sted og direkte outperformer sammenlignelige aktier inden for den første 

periode på børsen. 9 

Definitionen på underpricing er den introduktionsrabat, der tilfalder investorerne ved at investere 

i en ny børsnotering (også kaldet IPO). Underpricing kan måles direkte vha. følgende formler: 

Underpricing = ( First day closing price – offer price ) / offer price *100  

   Eller 

Underpricing = ( First day closing price – offer price ) / offer price – ( closing price on benchmark – 

opening price on benchmark ) / opening price *100 

Forskellen på de formler er, hvorvidt der bliver korrigeret for et benchmark eller ej.  

 

Som det fremgår af nedenstående illustration er der blevet påvist underpricing i flere lande. For 

Danmarks vedkommende er analysen udarbejdet af Jacobsen og Sørensen10, den mest anvendte, 

hvor de analyserer sig frem til en underprincing på 3,90 %, ved at analysere 1. dagsafkastet på 76 

danske selskaber.  

Danmark er ifølge tabellen på næste side et af de lande, hvor underpricing er i den lave ende 

sammenlignet med andre markeder, hvor det ikke er usædvanligt at opleve en 

underprisfastsættelse på mere end 50 %! 

 

                                                           
9
 Brealey, Myers & Allan 

10
 Decomposing and Testing Long-term Returns: an Application on Danish IPOs”, version November 1999 
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Land Antal selskaber Underpricing (gns.) 

Australien 381 12,1 % 

Østrig 76 6,5 % 

Belgien 28 10,1 % 

Brasilien 62 78,5 % 

Canada 258 5,4 % 

Chile 55 8,8 % 

Danmark 117 6,4 % 

Finland 85 9,6 % 

Frankrig 187 4,2 % 

Tyskland 407 27,7 % 

Grækenland 79 48,5 % 

Israel 28 4,5 % 

Italien 135 20,3 % 

Mexico 37 33 % 

Holland 143 10,2 % 

New Zealand 201 23 % 

Nigeria 63 19,1 % 

Norge 68 12,5 % 

Polen 149 35,6 % 

Portugal 62 54,4 % 

Spanien 71 35 % 

Sverige 251 34,1 % 

Schweiz 42 35,8 % 

Tabel 1: Internationale studier af underpricing.  

Kilde: Aminul Islam, Ruhani Ali, Zamri Ahmad (2010): “An Empirical Investigation of the Underpricing of Initial Public 

Offerings in the Chittagong Stock Exchange” 
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Da underpricing ifølge tidligere studier er et udbredt fænomen, ønsker jeg i de næste afsnit at 

beskrive de mest udbredte teorier, der er skrevet til at forklare underprisfastsættelsen. Disse 

teorier bliver herefter efterfulgt af et diskussionsafsnit, hvor jeg ud fra en subjektiv betragtning vil 

kommentere på, om jeg fortsat mener, at disse kan benyttes til at beskrive den eventuelle 

underpricing, der må have haft fundet sted på det danske marked for børsnoteringer. Meget af 

teorien skrevet om underpricing er baseret ud fra internationale studier, skrevet og analyseret af 

velansete teoretikere. Til trods for at teorierne ikke er skrevet af danskere og dermed ikke bygger 

på danske forhold, mener jeg fortsat, at det er relevant at frembringe netop disse, da jeg antager, 

at der kan være direkte paralleller mellem danske og udenlandske forhold.  

Jeg har i denne opgave valgt at tage udgangspunkt i teorierne omkring Winners curse, Hot Issue 

markedet og Moral Hazard. Disse teorier beskriver meget asymmetrien i informationsbesiddelsen 

mellem de forskellige interessenter. Nyere studier har endvidere forsøgt at finde svaret på 

underpricing vha. corporate governance, hvorfor et af mine afsnit ligeledes vil omhandle dette 

emne.  
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5.1 Winners Curse 

Denne teori er udledt af Kevin Rock tilbage i 198611 og omhandler den efter sigende asymmetri, 

der er mellem de forskellige investortyper i en IPO. Rock deler investorerne op i to grupper: Den 

informerede og ikke informerede investor.  

Kendetegnende for den informerede investor er, ifølge Rock, at de er i stand til at vurdere 

selskabets teoretiske værdi på baggrund af prisfastsættelsesmodeller og derfor kun vil deltage i 

børsintroduktioner, hvor de kan opnå en rabat i forhold til alternative investeringer med samme 

risiko. Med andre ord vil de informerede investorer afgive bud ved de børsnoteringer, hvor aktiens 

sande værdi overstiger udbudskursen. I modsatte tilfælde, hvor aktierne udbydes til en overkurs, 

vil de informerede investorer undlade at købe aktierne i forbindelse med udbuddet og placere 

pengene i selskaber, hvor det må kunne forventes at opnå et højere afkast.  

Anderledes forholder det sig med de ikke informerede investorer. Grundet deres mangel på 

forudsætninger og kvalifikationer til at kunne estimere værdier på de nye børsnoterede selskaber 

vil der blive skabt asymmetri i informationsbesiddelsen mellem investorerne. Det betyder helt 

konkret, at ikke informerede investorer vil vælge at tegne aktier i de selskaber, som både er 

undervurderede, men også overvurderede.  

Ifølge Rock har asymmetrien den effekt, at begge investorgrupper vil købe aktier i det 

børsnoterede selskab, hvor underpricing finder sted. Den store efterspørgsel kan betyde, at de 

udbudte aktier for børsnoteringen bliver overtegnet12 og Lead manageren13 i samråd med 

selskabet skal foretage en fordeling af aktierne, som ifølge Rock, bliver gjort vha. lodtrækning 

mellem de indgivne bud.   

I overprisfastsatte børsnoteringer vil der være større sandsynlighed for de ikke-informerede 

investorer vil modtage aktier i en sådan børsnotering, hvilket vil medføre en bias. Denne bias, som 

ligger bag betydningen for winners curse, medfører, at der finder en større rationeringsproces i 

                                                           
11

 “ Why new Issues are underpriced” 
12

 Der er angivet ordrer for mere end det udbudte antal aktier 
13

 Se kapitel om Lead Manager fra side 37 
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gang på de underprisfastsatte aktier, mens der vil være tale om en mindre rationering på aktier, 

der er overprisfastsat. Det har konkret den betydning, at ikke-informerede investorer vil få tildelt 

flere overprisfastsatte aktier i gennemsnit og dermed kan forvente at opnå et mindre afkast end 

de informerede investorer.  Grundet ”winners curse” er udstederen derfor nødt til at 

underprisfastsætte deres aktier for at kompensere de ikke informerede investorer i at deltage i 

selskabets børsnotering.  

 

I teorien omkring Winners Curse opstiller Rock nogle forudsætninger og antagelser, der er vigtige 

at nævne i denne forbindelse og i forhold til, hvorledes processen for børsnoteringer bliver 

håndteret i nyere tid.  

En af de væsentligste forudsætninger vedrører fastlæggelsen af udbudsmetoden og 

fordelingsnøglen ved overtegningen af børsnoteringen. Teorien er udledt tilbage i 1986, hvor 

udbudsmetoderne for børsnoteringer blev gjort vha. enten fastkurs-systemet eller tender- 

systemet. Fastkurs-systemet er kendetegnende ved, at emissionsbanken i samråd med udstederen 

fastsætter en fastkurs, som aktierne udbydes til. Dermed bliver investorerne, som vi kender fra 

book-building princippet, ikke inddraget i fastsættelsen af udbudskursen for børsnoteringen. Det 

har konkret den betydning, at investorer ikke har givet tilsagn på forhånd, og dermed opstår der 

større usikkerhed omkring markedets interesse for aktien.  

En anden vigtig forudsætning, der gør sig gældende for Rocks teori, er, at udstederen og Lead 

manageren på opgaven bliver karakteriseret som værende ikke-informerede i denne 

sammenhæng.  
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5.1.1 Diskussion af winners curse  

Som skrevet er teorien udledt af Ritter tilbage i 1986, og derfor har standarderne og måden, 

hvorpå børsnoteringerne bliver håndteret, ændret sig graverende i forhold til, hvad jeg vil 

karakterisere som værende praksis i dag.  

Ved at analysere de seneste noteringer, der har været i Danmark, er det tydeligt, at hele 

udbudsmetoden og processen for tildeling ved overtegning har ændret sig, siden Rock skrev sin 

teori.  

Udbudsmetoden, man har benyttet i de danske børsnoteringer, jeg har analyseret, har alle været 

efter book-building princippet på nær børsnoteringen af William Demant, som fandt sted i 1995.  

Processen bag book-building går ud på, at emissionsbanken i samarbejde med selskabet 

fastlægger et kursinterval, som de to parter har fastlagt på baggrund af en grundig research. Forud 

for den endelige udbudskurs har emissionsbankerne i samarbejde med selskabet afholdt 

adskillige ”road shows”, hvor selve casen bliver gennemgået for institutionelle investorer og 

potentielle store privat kunder. Formålet med road showet er at få tilkendegivet interessen for 

selskabets kommende børsnotering og naturligvis at opnå nogle bud fra kunderne inden for 

intervallet. Buddene fra de institutionelle investorer kan løbende ændres til i processen, indtil den 

endelige udbudskurs bliver fastsat. Når emissionsbankerne og selskabet i samråd har modtaget 

tilstrækkeligt med tilkendegivelser fra potentielle investorer, bliver den endelige udbudskurs 

fastsat, og det endelige prospekt offentliggjort. Herefter kan investorer byde på noteringen og 

angive ordrer, indtil udbuddet er solgt. I tilfælde af overtegning vil der som oftest i forbindelse 

med book-building princippet blive allokeret aktier ud fra en matematisk reduktion for ordrer op 

til typisk mellem 2 og 3 mio DKK. Ordrer, som overstiger dette beløb vil blive tildelt individuelt. 

Den matematiske reduktion og individuelle tildeling ved overtegning er en direkte forskel i forhold 

til de forudsætninger og antagelser, som gør sig gældende bag teorien for winners curse, hvor 

allokeringen i forbindelse med overtegninger blev gjort ved hjælp af lodtrækning. Der vil grundet 

den matematiske reduktion være mulighed for, at investorerne op til 2 eller 3 mio. grænsen 

fortsat ikke vil modtage alle de aktier, de har budt på, men risikoen for ikke at modtage nogen 
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aktier, som det er tilfældet i Rock’s teori må forventes at være mindre med book-building 

princippet. 

  

Alt andet lige må book-building princippet ligeledes være med til at skabe en sikkerhed for de ikke 

investerede investorer, som vælger at placere deres ordrer, når det endelige prospekt og 

udbudskurs er blevet offentliggjort. Det må give de ikke informerede investorer en form for 

garanti af selskabet, at de informerede investorer har haft direkte indflydelse på kursfastsættelsen, 

ved at de har haft mulighed for at afgive de ikke-bindende bud på udbudskursen. Dermed kan de 

ikke-informerede gøre brug af viden fra de informerede investorer til at vurdere, om aktien er 

overprisfastsat eller ej.  

For emissionsbanken ligger fordelen ved denne udbudsmetode i, at risikoen ved at komme til at 

ligge inde med en stor portion aktier efter en endt børsnotering ikke er lige så stor som tidligere, i 

og med at der er givet en form for forhåndstilsagn. Dette gør, at man kan tale om, at risikoen ikke 

længere ligger hos emissionsbanken, som det tidligere har været ved tendersystemet, men nu 

ligger hos udstederen og investorerne. Fordelen for de institutionelle selskaber ved book-building 

er, ifølge min betragtning, at de kan opnå informationer tidligere om selskabet, da de er med i den 

indledende prisfastsættelse.  

Et andet punkt i Rock’s teori, som bør nævnes i en diskussion som denne, går på hans antagelse 

om, at selskabet og udstederen bør karakteriseres som værende ikke-informerede. Umiddelbart 

lyder det mest sandsynligt for mig, at det netop er selskabet, som er i besiddelse af mest 

information i samråd med emissionsbankerne, som gennem et grundigt analysearbejde må 

formodes at have tilstrækkelig med viden til at blive karakteriseret som værende informerede. En 

af emissionsbankens væsentligste opgaver er jo at prissætte udbudskursen for aktien. Dette 

kræver en betydelig viden omkring selskabets nuværende og fremtidige situation, da 

aktiekurserne kan beregnes vha. de fremtidige cash flows14. 
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En anden grund til, at man kan stille spørgsmålstegn ved winners curse teorien, går endnu engang 

på fordelingen mellem informerede og ikke informerede investorer. Grundet den seneste tids 

store volatilitet i aktiemarkederne, tænker jeg, at det vil få de ikke informerede investorer til at 

investere gennem mere informerede investorer, som har et større kendskab til markedet og 

dermed også større kendskab til de risici, der er forbundet ved investeringen. Ikke informerede 

investorer vil derfor typisk placere deres investeringer gennem investeringsforeninger eller andre 

institutter, som må betegnes som værende informerede investorer i denne sammenhæng.  

 

Alt i alt vil jeg konkludere, at de forudsætninger og antagelser, som der bliver gjort fra Rock’s side 

med denne model, ikke længere er tidsvarende de metoder og standarder, som man benytter sig 

af til at børsnotere danske selskaber i dag. Dermed mener jeg også, at der må findes andre teorier 

og variabler, som umiddelbart kan forklare underprisfastsættelsen bedre. Jeg vælger derfor i min 

dataanalyse ikke at teste, hvorvidt underprisfastsættelsen i Danmark kan forklares ved denne teori.  
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5.2 Hot Issues 

Begrebet ” Hot Issue market” blev for første gang brugt af Roger G. Ibbotson og Jeffrey F. Jaffe15 , 

da de på baggrund af empiriske test havde fundet frem til hypotesen om, at selskaber, der bliver 

børsnoteret i perioder med vækst i aktiemarkedet, oplever højere afkast på førstedagen og 

dermed større underpricing. Resultatet af dette bliver, ifølge Ibbotson og Jeffrey, at flere selskaber 

vælger at lade sig børsintroducere, når der finder højkonjunktur og dermed højere markedskurser 

sted. Ibbotson og Jeffrey kalder en sådan periode for en ”Hot” periode. En mindre 

underprisfastsættelse vil opnås, ifølge teorien, i en såkaldt cold periode, der er kendetegnet ved få 

noteringer og mindre vækst i aktiemarkederne.   

På baggrund af Ibbotson og Jeffreys analyse har andre teoretikere forsøgt at finde svarene på, 

hvorfor hot and cold perioder opstår. Ritter undersøger i en analyse16 blandt amerikanske 

børsnoterede selskaber i perioden 1977-1982, hvad der er kendetegnende for de selskaber, der 

oplever en større underpricing end gennemsnittet. I perioden fra 1980 finder han en periode, der 

strækker sig over 15 måneder, hvor underprisfastsættelsen ligger på 48,4 % i gennemsnit i forhold 

til 16,3 %, som er gennemsnittet for hele den periode, han tester over. Han forklarer denne store 

forskel i underprisfastsættelsen ved, at virksomheder med større risiko er mere underprisfastsat 

end virksomheder med lav risiko. Dog konkluderer han, at han ikke alene tror, at 

risikobetragtningen alene kan forklare grunden til underpricing, men nærmere det faktum, at 

enkelte brancher kan have direkte effekt på, hvor stor underpricingen bliver. Det begrunder han 

med, at enkelte sektorer i den periode, han tester over, har signifikant større underpricing end 

andre.  

Helwege og Liang 17 vælger i deres undersøgelse at bygge videre på Ritter’s antagelser om, at 

underprisfastsættelsen kan være branchebestemt. De undersøger sammenhængen mellem de 

selskaber, der bliver noteret i en hot periode og de karakteristika som gør sig gældende for 

                                                           
15
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 “The “Hot Issues” Market of 1980”, The Journal of Business, vol. 57 
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 Helwege, Jean & Liang, Nellie (2004): “Initial Public Offerings in Hot and Cold Markets”, The 
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selskaberne hver og især. Dermed ønsker de at påvise, om der er specifikke tegn på de selskaber, 

der bliver børsnoteret i den ene eller anden periode.   

Konklusionen af deres analyse bliver, at de ikke kan påvise, at konkrete sektorer/brancher har 

afgørende betydning for, om der er tale om et hot eller cold marked. Tværtimod kommer de frem 

til, at selskaber inden for samme branche både bliver børsnoteret når der er tale om den ene og 

anden periode.  

De finder dog nogle forskelle mellem virksomhederne i ”Hot & Cold Issues” markeder, idet de 

virksomheder, som befinder sig i ”Hot Issues” marked, har en højere kurs/indre værdi nøgletal og 

har lavere indtjening end selskaber, som bliver karakteriseret som værende i et cold marked. 

Helwege og Liangs mener, at disse karakteristika er i tråd med hele den livscyklus, der er for en 

nystartet virksomhed.  

 

5.2.1 Diskussion af Hot Issue  

Teorien omkring ”Hot issues” peger i retning af, at der er direkte sammenhæng mellem begrebet 

og den generelle markedscyklus.  

Umiddelbart lyder det ganske plausibelt for mig, at selskaber, der bliver børsnoteret i perioder 

med vækst i aktiemarkedet, oplever højere afkast på førstedagen end selskaber, der bliver 

børsnoteret i et marked med lavere afkast og givetvis større volatilitet.   

Grunden til dette skal muligvis tilskrives det faktum, at investorer sjældent kan karakteriseres som 

værende rationelle i deres adfærd, snarere tværtimod. Netop den rationelle adfærd contra den 

irrationelle adfærd bliver ofte diskuteret i behavioural finance teorien.  Imidlertid åbner teorien op 

for, at rationalitetsantagelsen fraviges. Investorerne er ikke fuldt rationelle og påvirkes i deres 

investeringsvalg af både sociale, kognitive og følelsesmæssige tendenser. Det bliver udtrykt af 

Daniel Gross18 i følgende citat: ” Markets, we are told, continually process available information to 
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spit out accurate gauges of reality in the form of prices. That’s the theory. The reality: Markets are 

frequently inefficient, and dominated by humans, with all their frailties.”  

Gross gør her i ovenstående citat op med tankegangen omkring de efficiente markeder. Teorien og 

sikkerheden bag efficiente markeder er jo netop, at det er svært for investorerne at købe over- 

eller undervurderede aktier, da prisen på en aktie bliver fastsat gennem den information, som 

markedet er i besiddelse af. Ifølge Gross spiller mennesket og dermed også psykologien en vigtig 

del i hele sammenhængen mellem over – og undervurderede aktier. Man kan tale om, at 

investorer har en overdreven tro på egne evner og besidder en selvtillid, som i tider med høje 

afkast til følger kan føre til en for stor handelsaktivitet og dermed for store handelsomkostninger. 

Det psykologiske aspekt af mange børsnoteringer og stor underpricing kan få transaktionerne til at 

stige og gøre investorerne mindre risikoavers. Dette kan, som jeg ser det, muligvis være et resultat 

af en overoptimisme og en tro på, at resultaterne af tidligere børsnoteringer i en såkaldt Hot Issue 

periode vil blive gentaget i de kommende børsnoteringer. Eller sagt med andre ord: Hvis de forrige 

børsnoteringer har givet et positivt afkast på den korte bane, så synes forventningen til den næste 

børsnotering at skulle over-performe i forhold til benchmarkedet, og ”Hvor er så risikoen?” synes 

investorerne at tænke. 

 

Under den finansielle krise har hverken det nationale eller internationale marked oplevet nær så 

mange børsnoteringer, som det var tilfældet eksempelvis for bare 10 år siden, hvor især IT-

selskaber blev børsnoteret for et godt ord. Det skyldes ud fra teorien, at vi fra 2007 og frem til i 

dag befinder os i et marked, som jeg vil karakterisere som værende et cold marked grundet de 

lave afkast, ganske få noteringer og den lave vækst på verdensplan. Grundet de omstændigheder, 

som verdensøkonomien har været ude for, er der en usikkerhed i antallet af børsnoteringer og 

ikke mindst underpricing på sigt. Man må formode, at jo længere tid der går fra den ene 

børsnotering til den anden, desto mindre husker folk den tidligere notering. Dermed opnår man 

ikke længere den synergi, som ved hot issue markedet, hvor der opleves en selvforstærkende 

effekt.  
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De seneste børsnoteringer fra 2009 og til i dag falder alle ind under cold markedet, og når jeg går 

tilbage og ser på udviklingen i disse selskabers aktiekurser, finder man et måske meget validt 

argument for, hvorfor vi ikke har set flere børsnoteringer på det danske marked. Tag eksempelvis 

børsnoteringen af Pandora. Børsnoteringen gik fra en kåring til årets IPO i 2010 til at have efterladt 

store tab, for de investorer, der havde valgt en buy and hold strategi. Mere end 5.000 investorer 

valgte at investere i Pandora i forbindelse med børsnoteringen og har pt. 19 tabt 27,28 i procent i 

forhold til udbudskursen ved en buy and hold strategi. Det er naturligvis ikke en positiv fortælling 

og noget, som skaber usikkerhed blandt investorerne.  

 

For udstederen, som planlægger en børsnotering, er det naturligvis også yderst vigtigt, hvorledes 

kursudviklingen udvikler sig på den korte bane, idet en stigning vil betyde positiv medieomtale og 

dermed større efterspørgsel på aktien. Det vil kunne have en effekt på den efterfølgende 

kursudvikling på aktien, da investorerne vil efterspørge aktien og dermed få aktien til at stige i 

værdi grundet den opbyggede tillid.  

ISS er en anden case i Danmark, som kan tages op i denne sammenhæng. Selskabet med 

kapitalfonden EQT i spidsen planlagde at lade sig børsnotere i foråret 2011. Selskabet havde 

direkte kurs mod det danske eliteindeks C20, men valgte dagen inden første handelsdag at aflyse 

deres børsnotering til trods for indgående accepter fra mere end 10.000 retail investorer, som 

havde resulteret i en overtegning.  

Årsagen var ifølge bestyrelsesformand Ole Andersen20 de volatile og usikre markedsforhold, der 

gjorde sig gældende omkring tidspunktet for deres planlagte notering. Spørgsmålet er så med 

teorien omkring Hot and Cold begreberne in mente, om den samme beslutning havde været 

truffet, hvis de seneste børsnoteringer havde været successer, og der ikke havde været så lang tid 

imellem de seneste noteringer? Under alle omstændigheder viser det blot, at kommende 

selskaber, der påtænker at lade sig børsnotere ikke blot kan forvente at opnå overnormale afkast 

til følger, som det lidt har været tendensen tidligere. Til dette har markederne og dermed også 
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investorerne oplevet for stor uro til, at selskaberne lader sig notere til trods for en mere end 

tilfredsstillende respons fra både institutionelle og retail investorer, som det var tilfældet med 

ISS21.  

 

5.3 Moral Hazard 

Teorien om Moral Hazard er skrevet tilbage i 1982 af Baron22 og omhandler den problemstilling 

der er, når der opstår asymmetri i informationsbesiddelsen mellem Principalen (selskabet) og 

emissionsbanken. Grundet selskabets manglende forudsætninger for at kunne fastsætte en 

korrekt udbudskurs af selskabets aktier, bliver de, ifølge teorien, nødsaget til at benytte sig af en 

emissionsbank, som kan være behjælpelig med at fastsætte en udbudskurs og samtidig være 

ansvarlig for at distribuere aktierne til nye investorer.  

Baron vurderer, at den optimale kontrakt mellem selskabet og udstederen er, hvor begge parter 

deler risikoen, og hvor emissionsbanken får betaling for det arbejde, de har i at distribuere 

aktierne. Dog præciseres det i teorien, at denne fordeling af risici kan være vanskelig for 

udstederen at vurdere, da de ikke har de samme forudsætninger for at kende til disse som 

emissionsbanken og desuden ikke kan vurdere, hvor meget arbejde emissionsbankerne i realiteten 

bruger på en sådan transaktion. Derfor mener Baron, at der kan være en tilbøjelighed til fra 

emissionsbankens side at underprisfastsætte aktierne, så arbejdsomfanget i at sælge aktierne til 

investorerne bliver på et minimum i forhold til, hvis aktierne var overprisfastsat. Dermed opstår 

begrebet Moral Hazard, da emissionsbankerne ikke varetager virksomhedens interesse, men 

snarere deres egen.  

I teorien omkring Moral Hazard tages der fra Barons side ikke hensyn til konkurrenceelementet 

emissionsbankerne imellem og de konsekvenser, det har for emissionsbankerne ved konstant at 

underprisfastsætte nye selskaber på børsen.  
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For at påvise, hvorvidt Barons teori kan forklare underpricing, tester Muscarella & Vetsuypens23 i 

deres undersøgelse 38 børsnoteringer for at finde svaret på, om underpricing er signifikant større, 

når selskabet har overlegen viden i forhold til den virksomhed, der skal børsnoteres. 

Karakteristikken af børsnoteringerne i deres undersøgelse er, at selskabet, der bliver børsnoteret, 

er lig med emissionsbanken, som varetager processen ved værdiansættelse og efterfølgende 

distribution. Dermed kan der ikke være tale om asymmetrisk information, som gør sig gældende 

for Barons model.  

Resultatet af Muscarella & Vetsuypens test bliver, at der forekommer en underpricing på 7 % efter 

den første handelsdag. Ved at sammenligne denne underpricing med andre børsnoterede 

selskaber, hvor endda informations asymmetrien skulle være højere, konkluderes det, at der ikke 

er signifikant forskel på tilsvarende børsnoteringer, hvor selskabet og emissionsbanken er to 

forskellige parter. Det betyder med andre ord, at de forkaster ideen bag Barons model omkring 

Moral Hazard.   

 

5.3.1 Diskussion af Moral Hazard 

Et vigtigt parameter at se nærmere ind i, når man skal diskutere hele modellen omkring Moral 

Hazard teorien, er det faktum, at der bliver større og større konkurrence internt 

emissionsbankerne imellem. Det kan ses i bilag 4 ved, at 9 banker har været Lead Manager på de 

selskaber, jeg vælger at analysere videre frem i dette projekt. Man må formode, at 

emissionsbankerne qua deres erfaringer fra lignende børsnoteringer har de bedste forudsætninger 

for at kunne estimere den reelle værdi på et selskabs aktiekurs. Dermed kunne man få den tanke, 

at der for emissionsbankerne side ville være et incitament til at underprisfastsætte børsnoteringer, 

for selv at fremstå positivt over for de aktionærer, de har solgt aktien. Med konkurrencebegrebet 

taget med i betragtning, vurderer jeg, at det er direkte usandsynligt, at en emissionsbank gang på 

gang ville kunne underprisfastsætte aktien for egen vindings skyld. Konkret har en underprisfastsat 

aktie en betydning for det provenu, som tilfalder selskabet eller den sælgende aktionær, hvorfor 

disse ønsker at opnå størst muligt provenu i forbindelse med deres børsnotering. Derfor vil jeg 
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mene, at emissionsbankerne vil kunne ødelægge deres omdømme ved at prisfastsætte aktien for 

lavt, hvilket kan resultere i, at selskaberne vælger en anden emissionsbank til at varetage opgaven.  

 

Med teorien fra Hot issue og behavioural finance teorien i erindring kan det virke paradoksalt, at 

udstedere vælger at underprisfastsætte deres aktier i sådan grad, at pengene blot bliver givet til 

investorerne og ikke selskabet selv. Man taler om begrebet: Money left on the table, som er blevet 

skrevet af Jay R. Ritter24. Jeg vil formode, at selskabet vælger i samråd med Lead manageren og co. 

Lead managerne på børsnoteringen at underprise aktierne til start for dermed at skabe positiv 

omtale og få investorernes tillid, som de kunne have brug for i forbindelse med fremtidige 

kapitalhændelser i selskabet. Derudover kan argumentet for underpricing være, at selskabet og 

emissionsbanken har bedre forudsætninger for at kende til volatiliteten i aktien og dermed 

risikoen. Dermed ved begge parter, at et nedadgående aktiemarked vil have direkte negativ 

indflydelse på aktiekursen i det pågældende selskab, hvorfor man vælger ved børsnoteringen at 

underprice selskabet, så der er et fornuftigt gab op til den egentlige reelle værdi af aktien. Altså 

for at opnå en positiv psykologisk effekt ved at underprisfastsætte.  
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5.4 Corporate Governance struktur efter IPO  

De fleste af de tidligere forklaringer på, hvorfor IPO er bevidst underprissat, stammer fra den 

opfattelse, at der forekommer informationsasymmetri mellem de forskellige interessenter, der 

deltager i en IPO.  

Nyeste empiriske studier har siden forsøgt at komme med andre forklaringer på, hvorfor 

underpricing er et så stort udbredt fænomen på internationalt plan. En af de nye hypoteser, der 

bliver diskuteret, går på hele betydningen af de pre-IPO aktionærer, som vælger at sælge en 

betydelig andel af deres beholdning i forbindelse med udbuddet og herefter begrænser deres 

mulighed for at sælge deres resterende aktiebeholdninger i en fastsat periode herefter. Loughran 

og Ritter har set på dette forhold og fastslår i deres artikel ” Why Don’t Issuers Get Upset About 

Leaving Money on the Table in IPO’s”, at en af grundene til underpricing skyldes, at provenuet for 

børsnoteringen i større grad tilfalder ejerne i selskabet end tidligere, da udbuddet i højere grad 

består af eksisterende aktier, som den sælgende aktionær udbyder. I artiklen nævner Loughran og 

Ritter børsnoteringen i det amerikanske selskab Netscapes, hvor ejeren af selskabet ved et 

prisinterval på 12-14 USD kunne forvente at modtage USD 121. mio., da prospektet blev 

offentliggjort. Efter den første handelsdag med selskabets aktier på børsen var kursen steget så 

eksplosivt, at hans formue var steget med 350 %. Loughran og Ritters budskab er dermed, at 

omkostningerne ved underpricing opvejes af, at ejerne (den sælgende aktionær) oplever en større 

formue, end de først havde kalkuleret med. 

Ligeledes er der andre teoretikere, som har set ind i lock-up periodens betydning for den 

underpricing, der kan påvises. Lock-up perioden er den periode, som de sælgende aktionærer er 

tvunget til at holde deres resterende aktier, som de besidder, i selskabet efter børsnoteringen.  

Mohan og Chen hævder i deres analyse fra 200125, at risikable IPO’s er forbundet med længere 

lock-up perioder, fordi investorerne har brug for mere tid til at kunne iagttage aktiekurserne på 

selskaberne for at kunne vurdere, hvilke konskvenser et salg efter lock-up periodernes ophør vil 
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betyde på aktiekurserne fremadrettet. De analyserer i alt 729 selskaber fra 1990 til 1992, hvoraf 

481 virksomheder har en standard lock-up periode på 180 dage, 73 virksomheder har lockups 

mindre end 180 dage, og de resterende 175 virksomheder har lockups mere end 180 dage. 

Resultatet af deres analyse bliver, at lock-up perioder, der afviger fra normen på 180 dage, er 

forbundet med større usikkerhed om en virksomheds værdi, hvilket resulterer i en større 

underpricing efter første børsdag. Desuden påvises det i deres undersøgelse, at en stor 

handelsaktivitet efter udløbet af en lock-up periode opfattes af markedet som dårlige nyheder.  

 

En anden forklaring på underpricing fænomentet kan findes ved at se nærmere ind i den corporate 

governance struktur, som bliver skabt efter en børsnotering. Her tænker jeg især på forholdet 

mellem ejerne af det børsnoterede selskab, det samlede antal institutionelle investorer og retail 

investorer. I porteføljeteorien hedder det sig, at diversifikation er den bedste måde, hvorpå man 

kan sprede sin risiko. Når jeg ser fordelingen af investorer igennem i bilag 8 og 9, kan det virke 

besynderligt, at flere institutionelle investorer og de sælgende aktionærer fortsat besidder så 

store aktieposter i selskabet, som det er tilfældet. Det kunne tyde på, at andre faktorer spiller ind 

og muligvis kan opveje den betydning, som diversifikation har for investors afkast. 

Neumann kommer frem til nogle konklusioner på, hvorledes corporate governance strukturen har 

indvirkning på et selskabs aktieperformance i artiklen ” Does ownership matter?”26 I alt analyseres 

245 selskabsmeddelelser, som bliver offentliggjort i forbindelse med køb eller salgs -

transaktioner27 af investorer, som ejer mere end 5 % af aktiekapitalen i det pågældende selskab. 

Formålet med analysen er at finde frem til, hvorledes disse transaktioner påvirker aktiekursen på 

selskabet. I testen findes der frem til, at aktiekurserne stiger i værdi, når en aktionær går fra at eje 

0-5 % af aktierne i selskabet. Øges beholdningen fra 5-20 %, medfører dette en stigning i 

aktiekursen, hvorimod et opkøb i aktien, som resulterer i en beholdning på over 20 procent, vil 

have negative konsekvenser for aktiens performance.  

                                                           
26

 Neumann, Robert & Voetmann, Torben: Does ownership matter 
27

 Ifølge Dansk børsret er det et lovkrav at offentliggøre selskabsmeddelelser, når en investor kommer over eller under 
5% af den samlede aktiekapital 
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Fordelen ved at have institutionelle investorer involveret med store aktiebeholdninger og en stor 

andel af selskabets stemmer, ligger ifølge artiklen i, at man minimerer den free-rider 

problemstilling, som gør sig gældende i de selskaber, hvor aktionærsammensætningen er bredt så 

meget ud, at der er tale om minoriteter.  

Ulempen ved en koncentreret ejerstruktur kan ifølge artiklen være, at ejerne af selskabet kan 

træffe beslutninger, som de gør for egen vinding skyld. Desuden kan der opstå komplikationer ved 

at eksempelvis CEO’en er storaktionær i selskabet og dermed har de fleste stemmer på selskabets 

generalforsamling. Dette bliver ydermere uddybet i teorien ”The reduced Monitoring 

hypothesis28”, hvor en lav prisfastsættelse og dermed stor underpricing af et selskabs aktie bliver 

anset som værende en positiv ting for selskabets ejere, idet en underprisfastsættelse vil betyde en 

betydelig overtegning, hvorfor en reduktion af udbuddet vil blive en nødvendighed. Dermed 

undgår ejerne af selskabet, at store aktieposter kommer til at tilfalde andre investorer end dem 

selv. Ud fra teorien bliver underpricing dermed et bevidst valgt for ejerne til at fastholde 

indflydelsen i selskabet.  
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 Neumann,Robert: “Aspects of Institutional Investors’ Ownership, Portfolio Decisions and 
Corporate Performance, Ph.D 
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5.4.1 Diskussion af corporate governance 

Om hvorvidt corporate governance strukturen har en væsentlig effekt på et selskabs underpricing 

er ikke i samme omfang blevet testet tidligere, som det har været tilfældet med de teorier, der 

vedrør informationsasymmetrien.  

Lock-up aftaler er et begreb, som kan spores langt tid tilbage i forbindelse med internationale 

børsnoteringer. I Mohan og Chens analyse bliver det vurderet, at underprisfastsættelsen er lavere, 

når lock-up perioden er på 180 dage, end hvis varigheden varierer.  

Jeg stiller mig dog spørgsmål, om en lock-up aftale set fra ejerens side ikke kan være et incitament 

til at ville underprisfastsætte værdien af selskabets aktier for egen vindings skyld. Da 

aktieudbuddene i højere grad består af eksisterende aktier, som bilag 3 beviser, betyder det helt 

konkret, at værdien ikke kommer til at tilfalde selskabet, men tværtimod den sælgende aktionær. 

Da aktionærerne grundet lock-up perioden ikke har tilladelse til at sælge deres aktier inden for en 

periode, der typisk løber i 180 dage, kan aktionæren derfor kun håbe på, at værdien af selskabets 

aktie kommer til at stige.  

 

Investorsammensætning er et andet punkt, som kan diskuteres. Umiddelbart vil jeg forudsætte, at 

en stor aktionærsammensætning af institutionelle investorer har betydning for et selskabs 

performance på sigt. Jeg vil formode, at investorer, der placerer væsentlige summer og dermed 

besidder store aktieposter vil have kontrol og indflydelse i selskabet gennem aktivt ejerskab. 

Private Equity fonde er et eksempel på investorer, der gennem aktivt ejerskab forsøger at 

optimere og forstå forretningen, som de investerer i. Det samme må gøre sig gældende for 

pensionskasser og andre institutioner, som har økonomiske ressourcer til at foretage sådanne 

store investeringer i børsnoterede selskaber. Med det in mente er det interessante for mig at 

forsøge at påvise videre frem, om en investorsammensætning kan have indflydelse på den 

underpricing, som jeg kan påvise på det danske marked.  



28 
 

Som skrevet indledningsvis vil jeg derfor i min hypotese forsøge at finde svarene på om den 

sælgende aktionærs aktiebeholdning efter IPO og den videre aktionærsammensætning kan 

benyttes som forklaringsvariabel på underprisfastsættelsen.   

 

5.5 Opsummering af teorierne 

Som jeg indledningsvist nævner, er der skrevet adskillige teorier, der forsøger at forklare 

baggrunden for underpricing. Mit formål med de forestående kapitler har været at formidle 

tankerne og de forhold, der gør sig gældende bag de mest udbredte teorier, som primært 

udenlandske teoretikere har fundet frem til at forklare begrebet underpricing. Hvorvidt disse 

teorier fortsat kan anvendes, berører mine diskussionsafsnit. Umiddelbart mener jeg, at der kan 

stilles spørgsmålstegn ved teorien bag winners curse, bl.a. grundet forskellen i den måde hvorpå 

udbudspriserne på aktierne bliver værdiansat fra dengang, hvor teorien blev skrevet, til i dag. 

Desuden virker opdelingen mellem ikke-informerede og informerede direkte usandsynlig, idet 

emissionsbanker i min optik har en pligt til at være informerede for at kunne fastsætte en korrekt 

udbudskurs og samtidig videredistribuere aktierne til nye investorer.  

Moral Hazard tager ikke højde for konkurrenceelementet, emissionsbankerne imellem, som vil 

gøre det decideret svært for bankerne kun at pleje egne interesser, såfremt de ønsker at håndtere 

den næste børsnotering. Derfor vælger jeg i min empiriske analyse ikke at teste for, hvorvidt disse 

teorier kan forklare underprisfastsættelsen på det danske marked, da jeg mener, der er andre 

variabler, der sig gør gældende, når man skal komme med en fornuftig forklaring på, hvorfor 

underpricing er et så udbredt fænomen.  

Alt i alt må man nok indstille sig på, at der er flere faktorer, der spiller ind for at kunne forklare 

fænomenet underpricing. Et begreb som behavioural finance og hele opgøret med investorernes 

måde at tænke rationelt på er i mine øjne et vigtigt parameter at drage ind i en diskussion omkring 

baggrunden for underpricing. Jeg vil umiddelbart tro, at teorien omkring HOT/COLD markedet er 

en plausibel teori, som vil kunne måles direkte på de danske forhold, hvorfor jeg i min empiriske 

analyse selv vil prøve at måle, om sådanne perioder har været synlige.  



29 
 

Desuden vil jeg forsøge at konkludere på, hvilken rolle corporate governance struktur kan have på 

underpricing i det danske marked for børsnoteringer ved selv at fremsætte nogle hypoteser, som 

jeg begrunder mine valg ud fra.  
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6. Analyse af underpricing på det danske marked  

Det følgende afsnit vil behandle spørgsmålet, hvorvidt der har fundet underpricing sted på det 

danske børsmarked. I alt er der analyseret 43 antal selskaber fra perioden 1995-2010, hvor den 

sidste danske børsnotering fandt sted.  

For at undersøge den reelle underpricing, der har fundet sted, vælger jeg at korrigere tallene med 

de afkast, man som investor kunne have fået ved at placere pengene i alternative investeringer.  

Derfor har jeg fratrukket afkastet på OMX C20 indekset29 den dag, selskabet blev handlet på 

børsen første dag. Dette er naturligvis for at skabe et klarere billede af, hvor stor den reelle 

underpricing er i forhold til et benchmark.  

Ligeledes har jeg lavet de samme beregninger, hvor jeg blot har fratrukket afkastet på et 

brancheindeks30 ud fra den opdeling, som NASDAQ OMX Copenhagen har foretaget på hvert 

selskab. Denne beregning er lavet for at sammenligne og korrigere den direkte underpricing med 

selskaber inden for samme branche og dermed nogenlunde risiko.  

Som jeg beskriver i afgrænsningsafsnittet fra side 5, er der nogle kriterier, der gør sig gældende for, 

om selskaberne inkluderes i nedenstående undersøgelse om underpricing. Disse kriterier er som 

følger:  

- Børsnoteringer af Sparekasser er ikke inkluderet 

- Børsnoteringer af investeringsselskaber/investeringsforeninger er ikke inkluderet.  

Disse kriterier gør, at jeg i alt når op på de 43 antal virksomheder i min analyse.   

 

 

 

                                                           
29

 Bilag 2 
30

 Bilag 1 
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6.1 Beregning af Underpricing 

Definitionen på underpricing er, som tidligere benævnt, den introduktionsrabat, der tilfalder 

investorerne ved at investere i en ny børsnotering og måles direkte vha. følgende formel:  

Underpricing = ( First-day closing price – offer price ) / Offer price * 100 %.  

Underpricing korrigeret med benchmark = ( First day closing price – offer price ) / offer price – 

( closing price on benchmark – opening price on benchmark ) / opening price *100 

Resultaterne af de to måder at beregne underpricing på bliver som følger og kan ses mere 

detaljeret i bilag 1 og 2:  

 Middelværdi Median Standardafvigelse 

Underpricing 

korrigeret for afkastet 

på OMX C20 

 

 

11,39 % 

 

8,23 % 

 

15,987 % 

Figur 1 – Underpricing  korrigeret for C20 

 Middelværdi Median Standardafvigelse 

Underpricing 

korrigeret for afkastet 

på brancheindekset 

 

 

10,65 % 

 

8,62 % 

 

16,25 % 

Figur 2 – Underpricing korrigeret for brancheindeks 

 

Som det fremgår af ovenstående tabeller, ligger det gennemsnitlige afkast på omtrent 11 %, både 

når jeg korrigerer for afkastet på OMX C20 og med brancheindekset. Iblandt mine populationer er 

der dog nogle ekstreme tilfælde, der skiller ud i forhold til ”normalen” for dagsafkast. Det drejer 
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sig om selskaberne ChemoMetec og Comendo, som gav et førstedagsafkast på henholdsvis 

163,18 % og 80,54 %. Med fare for at disse to selskaber vil skabe et misvisende billede af den 

samlede underpricing på det danske marked, har jeg valgt ikke at kalkulere med disse to selskaber 

videre i min analyse. Disse er dermed ikke indregnet i ovenstående tabeller! 

Ligeledes bemærker jeg ud fra bilag 1, at 32 ud af de 43 børsintroduktioner er underprisfastsat i 

den undersøgte periode, hvilket svarer til godt og vel ¾, hvorfor det er mere reglen end 

undtagelsen, at man som investor kan opleve et større afkast på 1. dagen ved at investere i danske 

børsnoteringer.   

Når jeg sammenligner med andre danske undersøgelser og analyser af afkast på første dagen efter 

en børsnotering, så stemmer mine resultater udmærket overens med lignende undersøger. Blandt 

andet Jakobsen og Sørensen, som konkluderer en underpricing på 3,9 % 31. Grunden til at jeg 

finder frem til en større underprisfastsættelse end Jakobsen og Sørensen, skal muligvis findes i, at 

deres analyse indeholder flere selskaber og kendetegnene for disse var, at de alle er blevet 

børsnoteret ved brug af tender-systemet og altså ikke vha. book-entry metoden.  

Sammenligner man den faktiske underpricing, som jeg beregner mig frem til med de udenlandske 

undersøgelser, kan det konkluderes, at underprisfastsættelsen synes lavere for danske selskaber32.  

Til beregning af mine hypoteser vil jeg fremadrettet benytte mig af IPO-rabatten korrigeret for 

afkastet på brancheindekset. Det bestemmer jeg mig for at gøre ud fra en risikomæssig og dermed 

en mere sammenlignelig betragtning.   
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 Jakobsen, Jan Bo & Sørensen, Ole (1999) Decomposing and Testing Long-term Returns: an Application on Danish 
IPOs”, version November 1999 
32
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En anden måde, hvorpå man kan beregne den reelle underpricing på det danske marked, er ved at 

benytte sig af den model, som Neumann benytter i ”Aspects of Institutional investors Ownership, 

Portefolio Decisions and Corporate Performance”33. Denne model benyttes til at påvise den reelle 

underprisfastsættelse, når man tager højde for det procentuelle udbud af den samlede 

aktiekapital, idet det typisk ikke er alle aktier i en virksomhed, der udbydes i forbindelse med en 

børsintroduktion. Som det fremgår af mit bilag 6, besidder den sælgende aktionær fortsat en stor 

portion af den samlede aktiekapital efter børsnoteringen, hvorfor disse ikke er tilgængelige de 

første dage efter børsnoteringen grundet den lock-up periode34, som den sælgende aktionær 

binder sig til i forbindelse med børsnoteringen.  

Modellen hvor der bliver taget højde for den procentuelle andel, der udbydes i forbindelse med 

børsnoteringen er som følger:  

Ui =[(     )
  

 
(      )

  
]γ i = {                                     

   

Hvor P0 er udbudsprisen på aktien, og P1 er lukkekursen på aktien efter første handelsdag. M1 er 

kursen på benchmarkedet efter første handelsdag, og M0 er kursen på benchmarket dagen før 

børsintroduktionen. γ er aktieandelen af den totale mængde aktier i virksomheden som bliver 

solgt i forbindelse med børsintroduktionen 

Resultatet ved at korrigere med andelene af aktierne, som bliver udbudt ved børsnoteringen, 

bliver en betydelig mindre underpricing. I mine undersøgelser ender den reelle underpricing på 

3,55 % med Neumanns metode.  

De endelige resultater af underpricing på det danske børsmarked fremgår af næste side: 
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 IPO Underpricing Median Standardafvigelse 

Korrigeret for 

brancheindekset 

 

 

10,65% 

 

8,62 

 

16,25 

Korrigeret for 

brancheindeks * 

andel af udbuddet 

 

3,55% 

 

3,02 

 

5,73 

Tabel 2 – Underpricing korrigeret for brancheindeks + brancheindeks * procentuel andel af aktier udbudt 

ifm. IPO 

Hvad enten jeg korrigerer alene med brancheindekset eller tilmed korrigerer med andelene, som 

bliver udbudt, påvises det, at der er underpricing på det danske børsmarked. Jeg vælger yderligere 

at foretage en hypotesetest på et 5 % grundlag for at vurdere, om underprisfastsættelsen er 

signifikant større end 0.  

Figur 3+4 – Test af om underpricing er signifikant større 

end 0 

Underpricing - benchmark  

n 41 

Mean                 10,65  

Varians 270,7858606 

St. dev 16,45557233 

Degrees of freedom 40 

  
  

  
  

95 % conf. interval 95% 

5 % significans niveau 5% 

    

Kritisk t-værdi 2,02107539 

Standard error 2,569928634 

    

Hypotese test værdi 0 

    

t-værdi 4,142192596 

p-value 0,00017285 

Underpricing - benchmark * andel 

n 41 

Mean                        3,55  

Varians                      33,73  

St. dev                        5,81  

Degrees of freedom                      40,00  

  
  

  
  

95 % conf. interval                        0,95  

5 % significans niveau                        0,05  

    

Kritisk t-værdi                        2,02  

Standard error                        0,91  

    

Hypotese test værdi                             -    

    

t-værdi                        3,91  

p-value 0,000345  
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Af mine test fremgår det, at mine data er signifikant større end 0, når jeg tester på et 95 % 

grundlag.  

 

6.1.1 Test af normalitet 

Jeg vælger endvidere at undersøge, hvorvidt mit materiale kan antages at være normalfordelt. 

Resultatet fremgår af histogrammet nedenfor. Jeg har benyttet mig af underprisfastsættelsen 

korrigeret alene med benchmark til at illustrere nedenstående normalfordeling.  

 

Figur 5- Test for normalitet 

Da punkterne ligger spredt ud omkring den rette linje vil jeg konkludere, at der er tale om 

normalfordelte populationer.   

Ved en beregning i excel ses det yderligere, at fordelingen har en kurtosis værdi på 2,3, hvilket 

ligger tæt op af kurtosisnormalfordelingsværdien på 3. Ydermere ses en skævhed på 0,9, som 

angiver, hvor meget fordelingen afviger en perfekt symmetrisk fordeling. Dog skal man være 

kritisk over for denne konklusion, eftersom der er tale om ”blot” 41 populationer.  
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7. Dataanalyse – egne hypoteser og resultater:  

Formålet med de forrige kapitaler var at opsummere de vigtigste teorier og grunde til, at 

underpricing er et fænomen, der går igen ved børsintroduktioner verden over. Derudover har jeg i 

det forrige kapitel redegjort for, at der har fundet underpricing sted for de 43 selskaber, som er 

blevet børsnoteret inden for den periode, som min analyse belyser.  

I de næste kapitler vil jeg fokusere på at benytte mig af de data, jeg har indhentet til at teste de 

teorier og analyser, som jeg på forhånd har en forventning til, vil kunne forklare 

underprisfastsættelsen på det danske marked.  

 

Hypoteserne, som jeg vil teste for at forklare underpricing på det danske børsmarked, er som 

følger: 

 Underpricing forklaret ud fra Lead Manager 

 Underpricing forklaret ud fra hot Issue markedet 

 Underpricing forklaret ud fra corporate governance 

Alle afsnittene om hypoteserne vil blive efterfulgt af et diskussionsafsnit, hvor resultaterne vil 

blive diskuteret, og hvor jeg vil konkludere og finde nogle valide forklaringer på de resultater, som 

jeg får ud af de statistiske test.  
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7.1 Underpricing forklaret ud fra Lead Manager:  

I det følgende afsnit vil jeg belyse, om valget af emissionbank også kaldet lead manager har direkte 

betydning for størrelsen på den underpricing, der har fundet sted i det danske marked for 

børsnoteringer. I Danmark har vi forskellige corporate finance huse, som kan varetage opgaven 

som Lead manager på en børsnotering. Det er forholdsvis let for en investor at finde frem til, hvem 

den ansvarlige Lead Manager er på børsnoteringen, da det står anført i prospektet og typisk i de 

selskabsmeddelelser, som bliver offentliggjort forud for børsnoteringen. 

Min inspiration til at frembringe denne hypotese ligger i forlængelse af teorien, der er skrevet 

omkring Moral Hazard. Her påviser Baron, at asymmetrien mellem udsteder og emissionsbanken 

kan få direkte effekt på den underpricing, der finder sted, fordi emissionsbankerne vælger at 

underprisfastsætte aktien for egen vindings skyld.  

Som jeg nævner i mit efterfølgende diskussionsafsnit til Moral Hazard teorien, stiller jeg 

spørgsmålstegn ved, om emissionsbankerne vitterligt ønsker at underprisfastsætte aktierne ved 

en børsnotering, da den store konkurrence emissionsbankerne imellem, må forventes at sætte 

nogle begrænsninger til emissionsbankernes muligheder for at varetage egne interesser.   

Derfor har jeg forud for mine analyser en god grund til at tro, at de emissionsbanker, der har 

været Lead Manager på flest børsnoteringer, er dem, som kan påvise en lavest underpricing. Det 

begrunder jeg ud fra en vurdering af, at de emissionsbanker, der har været Lead Manager på flest 

børsnoteringer, har en større erfaring at trække på og formentligt dermed også har opbygget sig 

et større ry og omdømme end mindre pengeinstitutter med færre børsnoteringer på CV’et. Med 

andre ord kan man sige, at bare én mislykket notering kan have større konsekvenser for en større 

Lead managers ry og omdømme end en Lead manager, som blot har ganske få noteringer i den 

periode, jeg analyserer over. Man taler i denne sammenhæng om begrebet ”reputational risk” 
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Mine forventninger til resultatet stemmer meget godt overens analysen foretaget af Carter & 

Manester35, som finder frem til at jo bedre rating emissionsbankerne har, desto lavere 

underpricing finder der sted.  

For at finde frem til, om teorien og mine egne forventninger stemmer overens inden for valg af 

Lead Manager, har jeg vha. selskabsmeddelelserne og prospektet for hver børsnotering fundet 

frem til, hvem den pågældende Lead Manager har været på børsnoteringen36. Herefter har jeg 

analyseret mig frem til kursudviklingen, både ved at korrigere med brancheindekset og ved 

anvendelse af metoden, hvor der bliver taget højde for andelene af den samlede aktiekapital, der 

bliver udbudt.  

For at komme frem til et så validt resultat som muligt, har jeg valgt at medbringe de Lead 

Managere, som minimum har håndteret 3 børsnoteringer inden for perioden, jeg tester over. De 

emissionsbanker, som har noteret færre end dette antal af børsnoteringer, har jeg samlet sammen 

under fanen ”Andre”, så disse fortsat bliver en del af min analyse. Grunden til, at jeg vælger denne 

fordeling, er ud fra en betragtning om at færre stikprøver end 3 vil give et for lille grundlag at 

konkludere noget på og ikke vil kunne give noget retvisende billede, ud fra min vurdering.  

Resultaterne af min analyse fremgår af min tabel nedenfor:   

   

  Antal Middelværdi Standardafvigelse 

Nordea 13 11,0 % 8,9 

Danske Bank 7 5,8 % 15,4 

Alfred Berg 5 12,3 % 13,0 

CorpNordic 3 30,32 % 18,83  

SEB 4 12,66 % 28,3  

Carnegie 3 5,99 % 15,88 

Andre 6 5,3 % 10,6 

Tabel 3  – Afkast korrigeret med brancheindekset 

                                                           
35

Carter, R. & Manaster, S:  Initial Public Offerings and Underwriter Reputation 
36

 Bilag 4 
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Som det fremgår af ovenstående figur, er det CorpNordic, som har stået for de børsnoteringer, 

hvor investorerne har opnået højest underpricing. Det er også det institut, som har færrest 

populationer med en stor standardafvigelse til følger. Derfor er min konklusion af CorpNordic som 

den bank, der giver/gav størst underpricing foretaget ud fra et sparsomt og usikkert grundlag. Dog 

giver min analyse et udmærket billede af, at Nordea i denne sammenhæng skal anses som 

værende den emissionsbank, som har håndteret flest børsnoteringer i den periode, jeg analyserer. 

Med det for øje kan det virke overraskende, at den foretrukne Lead Manager på det danske 

marked giver en rabat som, i gennemsnit er højere end de 10,65 % 37, som er gennemsnittet for 

den underpricing, jeg regner mig frem til, når jeg korrigerer med brancheindekset. Da jeg tester 

over et forholdsvist stort grundlag på 13 populationer, og standardafvigelsen ligger på det laveste 

niveau med 8,93 %, anser jeg Nordea for det pengeinstitut med mindst usikkerhed i aktiekursen 

efter 1. noteringsdag, hvilket også kan ses ved, at der blot er 2 selskaber ud af de 13 selskaber, 

hvor Nordea har været emissionsbank, som har oplevet negative afkast på førstedagen.  

Ud fra min analyse vil Danske Bank være den foretrukne Lead Manager, hvis man fra udsteders 

side gerne vil undgå underpricing. Tværtimod har Danske Bank en forholdsvis stor 

standardafvigelse, hvorfor der forekommer usikkerhed i mit resultat.  

Svaret på, hvorfor det er CorpNordic og Alfred Berg, som har været de emissionsbanker, hvor 

underpricing er mest udbredt, skal muligvis findes i, at de ikke har samme erfaring inden for 

børsnoteringer, og at der kan være forskel på at børsnotere selskaber inden for forskellige 

brancher og dermed beta-værdier, som jeg også berør i mit teoriafsnit om ”Hot issues”. Ligeledes 

kan jeg ikke udelukke, at en faktor som markedsværdierne på selskaberne kan spille ind, da jeg vil 

formode, at selskaber med større markedsværdi er et udtryk for, at markedet har en større viden 

om selskabet og deres fremtidige vækstmuligheder i forhold til et mindre selskab, som ikke har 

samme historik, man kan basere aktiekursen på.  

Som jeg allerede har præciseret tidligere i dette kapitel, skal man være varsom med at basere 

endegyldige konklusioner på baggrund af mine resultater. Det skyldes blandt andet forskellen af 

populationer, jeg måler over, og det faktum, at nogle af disse IPO’s er blevet introduceret på 

tidspunkter, som man vil betegne som et ”Hot issue market ”. Ligeledes må man antage, at 
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brancheforhold og dermed risikoen, man påtager sig som investor, har direkte indflydelse på 

underpricingen og kan variere alt afhængigt af, hvilket selskab, det er, der bliver børsnoteret.   

Nedenfor har jeg valgt at illustrere, hvilken forskel det har, når man korrigerer afkastet 

påførstedagen med andelene af den samlede aktiekapital, der bliver udbudt i forbindelse med 

noteringen.  

 

Figur 6- Korrigeret afkast fordelt ud på Lead Manager 

Resultatet af dette ændrer ikke på min resultat fra tidligere og viser fortsat, at CorpNordic var den 

emissionsbank, som gav den højeste IPO-rabat.  

Når jeg sammenholder mine resultater med teorien skrevet af Carter & Manester, påviser jeg, at 

resultatet ligeledes gælder på det danske marked. Jeg ville mene, at Nordea, SEB og Danske Bank i 

denne sammenhæng skal klassificeres som værende de største Lead managere, hvilket jeg 

begrunder ud fra den betragtning, at disse institutter har børsnoteret flest selskaber og er blandt 

de største finansielle institutioner på nordisk plan med den største kundebase.  

 

 

 -

 2,5

 5,0

 7,5

 10,0

 -

 5,0

 10,0

 15,0

Alfred Berg Carnegie Corpnordic Danske
Bank

Nordea SEB Others

%
 a

fk
a
s
t 

A
n

ta
l 

Antal Korrigeret afkast Average afkast



41 
 

 

7.1.1 Hvad er Lead Managers grunde til at underprice? 

Dette afsnit vil prøve at omhandle de forskellige årsager en emissionsbank kan have til at 

underprice i sådan et omfang, som det har været tilfældet på det danske marked? Jeg vælger ikke 

at fokusere på teorien skrevet omkring moral Hazard, da jeg mener, at forudsætningerne for 

denne teori ikke længere er realistiske. Derfor prøver jeg selv at finde frem til nogle årsager, som 

jeg mener, Lead managerne kunne have til at underprice.  

Et af argumenterne, som jeg ser det, omhandler den risiko, der kan ligge i at være emissionsbank 

ved en børsnotering.    

Bl.a. stiller bankerne i nogle IPO’s garanti for, at resterende aktier bliver købt af banken selv, 

såfremt aktieudbuddet ikke bliver solgt i tegningsperioden. Banken kan derfor risikere at ligge inde 

med aktiebeholdninger, som de har garanteret at købe til udbudskurs. Et eksempel på en sådan 

garantiprovision fandt sted i forbindelse med fortegningsemissionen i HBOS i 2008, hvor de to 

Lead Manager var nødsaget til at købe aktier for værdier af over 3.600.000.000 GBP grundet en 

sådan aftale, som bankerne indgik med selskabet38 forud for udbuddet. Dermed kan underpricing 

set fra Lead managerens perspektiv skyldes en måde, hvorpå de reducerer deres risiko ved at 

påtage sig opgaven.  

Metoden ved book-building må dog siges at have minimeret den risiko, som emissionsbankerne 

ligger inde med. Som nævnt tidligere i denne opgave, ligger risikoen nu mere hos udstederen og 

investorerne grundet det kursinterval, som bliver fastsat foruden den endelige udbudskurs.  

Et andet punkt, der har afgørende betydning for Lead Managerens grunde til at 

underprisfastsætte netop børsnoterede selskaber kan være, at banken oplever stigende 

handelsindtægter, hvis kursen stiger de første dage på børsen. Omsætningen vil dermed stige, 

hvilket har direkte positiv indflydelse på bankens handelsindtægter. Man kan tale om, at bankerne 

ved at underprice selskaberne vælger at give deres eksisterende kunder en discount på aktien, 

som gerne skulle resultere i, at kunderne bliver endnu tættere knyttet til banken. Hele processen 
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omkring en IPO giver bankerne en engangs-indtjening, men bankerne har naturligvis en interesse i 

at udvide deres kundesegment blandt velhavende institutionelle kunder og retail investorer, så de 

opnår løbende indtjening fra disse. En god børsnotering vil skabe positiv medieomtale, som 

medvirker til en positiv psykologisk effekt hos især de private forbrugere, når der skal vælges 

bankforbindelse. Bankerne lever af vedvarende kunderelationer, og man kan forestille sig, 

at ”asset under management” vil stige, såfremt emissionsbankerne giver deres investorer de bedst 

mulige afkast.  

 

Grundet den usikkerhed, som de økonomiske markeder har været udsat for de senere år, har 

antallet af børsnoteringer været ganske få. 2010 var året, hvor Chr. Hansen, Pandora, Zealand 

Pharma blev børsnoteret alle med begrænset succes målt på afkast, som investorerne har oplevet 

ved at have en buy and hold strategi på disse aktier på nær med Chr. Hansen.  

Pandora casen har jeg tidligere nævnt under mit diskussionsafsnit omkring teorien skrevet 

om ”Hot issue” markedet, og jeg synes, at det er en væsentlig case at fremhæve ligeledes i dette 

kapitel. I redegørelsen fra Dansk Aktionærforening39 fremhæver Jens Møller Nielsen netop 

Nordeas dobbeltrolle i forbindelse med børsnoteringen af Pandora, hvor Nordea var Lead 

Manager. Ovenpå Pandoras nedjustering tilbage i august 2011, som resulterede i et fald på mere 

end 100 procent, blev Nordea af det danske finanstilsyn meldt til bagmandspolitiet. Grunden til 

dette var, at Nordea i en investeringsanalyse forud for børsnoteringen ikke havde nævnt deres 

ejerskab i et af Axcel’s porteføljeselskaber. Nordea ejede 3,9 % af selskabet og havde derfor, ifølge 

tilsynet, en interesse i at få aktiekursen så højt op som muligt. Med introduktionskursen på 210 

endte Nordea qua deres ejerskab i Axcel fonden at besidde en aktiebeholdning med en værdi på 

over 1. mia DKK efter børsnoteringen.  

Det stiller naturligvis Nordea i et kritisk lys, når talen falder på, hvorvidt Nordea, da de 

værdiansatte Pandora, gjorde dette for egen vindings skyld, og om deres købsanbefalinger på 

aktien reelt var for investorernes skyld.   
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Konsekvensen af børsnoteringen har unægteligt resulteret i, at Nordea har lidt et knæk i deres ry 

og omdømme, som kan være svær direkte at måle de negative resultater af. Investorerne kan med 

denne sag in mente lære, at en investering i et nyt børsnoteret selskab indeholder et væsentligt 

element af risikotagning, og at investorbeskyttelsen har været nærmest ikke eksisterende.   

Jeg vurderer derfor også, at sagen omkring Pandora og hele Nordeas rolle kan have en betydning 

for emissionsbankernes rolle videre frem og muligvis også den underprisfastsættelse, som man 

kan opleve på markedet ved kommende børsnoteringer.  

For at vække investorernes tillid på ny, kunne jeg forestille mig, at emissionsbankerne i samråd 

med udstederen bliver nødt til at underprisfastsætte værdien af selskabets aktier i højere grad end 

tidligere for at skabe en tillid ude hos investorerne. Som Bjørn Swarz, chefanalytiker hos Sydbank, 

udtaler40, vil investorerne granske tingene endnu nøjere ved de kommende børsnoteringer, fordi 

historierne med de seneste børsnoteringer ikke har været for positive. Samtidig påpeges det i 

artiklen, at tilliden til kapitalfonde og deres exitstrategi har lidt et stort brud, som vil kræve tid at 

bygge op på ny overfor investorerne.  

Sagen omkring Pandora, kan efter min overbevisning betyde, at emissionsbankerne på sigt i de 

kommende børsnoteringer, bliver nødt til at underprisfastsætte aktierne for at skabe fornyet tiltro 

til aktiemarkederne og dermed efterlade et positivt indtryk til de nye investorer i selskabet. 

Derudover må man forvente, at de risici, der for investorerne ligger i at investere i en børsnotering 

bliver præciseret mere uddybende og samtidig bliver gjort mere synlige i prospekterne og andet 

materiale for at genskabe investorbeskyttelsen.  

Naturligvis vil det og skal det fortsat være selskabets rolle at udlede strategien og forsøge at 

realisere de budgetter, som aktiekurserne bliver beregnet ud fra, men det kan forestilles, at 

emissionsbankerne vil stille flere spørgsmålstegn ved overoptimistiske prognoser for fremtiden, da 

det i sidste ende kommer til at skade banken selv, hvis alt bliver taget for gode varer.  
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7.2 Hot Issue Markedet: 

Som jeg beskriver i mit diskussionsafsnit omkring teorien skrevet om Hot Issue markedet, synes 

det, at denne teori følger den generelle markedscyklus. Jeg har derfor en forventning til at kunne 

vise signifikante forskelle i underprisfastsættelsen mellem de to perioder. På forhånd vil jeg 

formode, at et hot issue marked vil opleve større underpricing. Det begrunder jeg ud fra en 

vurdering af, at flere børsnoteringer inden for kortere perioder med fornuftige afkast til følger gør, 

at folk bliver mindre risikoavers og dermed ikke i samme omfang, som ved et cold marked, tager 

højde for de risici, der er forbundet ved at investere i de næstkommende børsnoteringer. Jeg vil 

ligeledes formode, at positive aktiemarkeder og positiv vækst i BNP vil påvirke størrelsen på 

underprisfastsættelsen, da folk i disse perioder oplever større afkast og dermed oplever en 

stigning i deres personlige formue. Det kan, efter min vurdering, have en direkte effekt på 

efterspørgslen efter et selskabs aktier, som i sidste instans kommer til at medvirke til stigninger i 

aktiekurserne og dermed større underpricing.   

 

I et cold marked, som er kendetegnende ved få noteringer og generel mindre vækst i samfundet, 

skal der altid et selskab til at bryde isen. Det kræver mere for udstederen og emissionsbanken at 

børsnotere et selskab efter en periode med ingen eller få noteringer, da en forkert 

prisfastsættelse kan have større konsekvenser for begge parter end i et marked, hvor den ene 

børsnotering bliver afløst af den anden. Det er måske derfor, vi ikke har set mange børsnoteringer 

på det danske marked, da udstederne og emissionsbankerne kender til de risici og konsekvenser, 

det vil få, hvis en Cimber eller Pandora case bliver gentaget. Jeg kunne også forestille mig, at det er 

sådanne ting, som ISS har overvejet, da de i elvte time aflyste deres børsnotering. Netop ISS skulle 

til at bryde isen, men usikkerheden på de finansielle markeder var åbenbart for stor til, at de i 

sidste ende turde41.  
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Dermed har jeg på forhånd en forventning til, at et cold marked er ensbetydende med mindre 

afkast også taget i betragtning af, at jeg mener, at der er en direkte sammenhæng mellem antallet 

af børsnoteringer, den danske BNP-vækst og den underpricing, jeg har påvist.   

 

Formålet med nedenstående test er derfor at finde frem til, om investorer ved at investere i 

børsnoteringer i ”Hot Issue Markets” kan opnå et signifikant højere afkast i perioder, som jeg 

karakteriserer som værende et hot marked end ved at investere i børsnoteringer, som finder sted i 

perioder, som vil falde ind under begrebet ”cold” marked.  

Jeg vælger at dele børsnoteringerne op i to grupper. En hot og cold gruppe42. Fordelingen mellem 

de to grupper foretager jeg ud fra følgende vurderinger:  

1. Antal noteringer foretaget på årlig basis.  

2. Den årlige BNP-vækst i Danmark 

3. Det årlige korrigerede afkast, hvor der ligeledes er taget højde for andelene, der bliver 

udbudt i forbindelse med børsnoteringen.  

 

Grunden til, at jeg benytter mig af BNP-væksten som pejlingsmærke til at kunne vurdere, om der 

er tale om hot eller cold perioder, er, at BNP er et udtryk for et lands værditilvækst efter at 

omkostningerne ved produktionen er fratrukket. Dermed opnår man et reelt billede af et lands 

økonomiske vækst over tid. Alternativt kunne jeg have valgt at benytte mig af et aktieindeks – evt. 

OMX C20, men jeg mener, at BNP-væksten tager højde for flere parametre end et aktiemarked 

alene. 
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Resultatet af Danmarks BNP-vækst over tid ser ud som følger: 

 

Figur 7 – Resultatet af Danmarks BNP-vækst over tid
43

   

 

Med disse 3 faktorer taget med i betragtning, mener jeg, at min vurdering af om de pågældende år 

kan siges at være karakteriseret som værende et hot eller cold marked, bliver troværdig.  

Jeg når dermed frem til følgende fordeling mellem de år, jeg analyserer over:  
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År Antal 

Børsintroduktioner 

Korrigeret afkast * 

andel udbudt ved IPO 

Hot eller Cold Market 

1995 2 2,08 % cold 

1996 2 1,48 % cold 

1997 3 0,73 % cold 

1998 6 5,37 % hot 

1999 1 1,89 % cold 

2000 4 2,87 % hot 

2001 2 1,81 % cold 

2002 0 0 %  - 

2003 0 0 % - 

2004 0 0 % - 

2005 2 4,29 % hot 

2006 4 5,78 % hot 

2007 8 7,85 % hot 

2008 2 -2,42 % cold 

2009 2 -2,51 % cold 

2010 3 2,46 % cold 

2011 0 0 % - 

Tabel 4 – Opdeling af Hot & Cold perioder 

Afkastene har jeg fundet ved at lægge tallene for underpricing sammen i de pågældende år og 

derefter dividere summen med antal af noteringer.  

Af mine beregnede tal ses der store forskelle i den underpricing, der kan påvises fra år til år. Der er 

3 år i min periode, hvor der ikke har været nogen børsnoteringer i Danmark. Det drejer sig om 

2002, 2003 og 2004.  

I perioden 2005-2007 har der været et stort antal noteringer på det danske marked med pæne 

afkast på 1. dagen til følger. Disse år er ligeledes kendetegnende for stor vækst i den danske BNP 
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og var de år, som førte op til den finanskrise, som blev symboliseret ved krakket af Lehman 

Brothers tilbage i 2008. Efterfølgende har markedet for børsnoteringer været på et lavere niveau 

end tidligere, men samtidig også med lavere underpricing til følger. Jeg har valgt, at år 2000 skal 

medtages som værende et hot marked, til trods for at det gennemsnitlige afkast for året har været 

lavere end det samlede korrigerede gennemsnit for hele perioden på 3,55 %. Det vælger jeg at 

beslutte ud fra den betragtning, at 2000 var kendetegnende for mange noteringer, da ikke mindst 

IT-sektoren oplevede et boom af noteringer dengang, og samtidig er en BNP-vækst på over 3 % i 

den høje ende, når jeg sammenligner med BNP-tallet for de andre år.  

 

Ydermere vælger jeg at illustrere min fordeling af hot & cold markedet i figur 8, hvor jeg vælger at 

påvise underprissættelsen sammenholdt med den gennemsnitlige underpricing for hele min 

periode, som analysen strækker sig over illustreret ved den stiplede linje. De røde søjler illustrerer 

perioder, som jeg karakteriserer som værende et hot issue marked, hvorimod de blå søjler viser 

perioder, som jeg betegner som værende en cold periode.  

 

Figur 8 – Korrigeret afkast mellem Hot & Cold perioder 
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Som det ses af figur 8, ses der en tendens til, at der er en sammenhæng mellem antallet af 

noteringer og underpricing, idet afkastet ser ud til at stige desto flere børsnoteringer, der er for 

hvert år. For at undersøge dette forhold lidt nærmere, regner jeg mig frem til en 

korrelationskoefficient på 0,61389 mellem antallet af noteringer og afkastet (underpricing), hvilket 

må betegnes som værende en meget høj korrelation. Det betyder helt eksakt, at for hver ekstra 

børsnotering, vil der blive en stigning i underprisfastsættelsen. For at finde frem til om der kan 

påvises underpricing ud fra min opdeling i tabel 5, benytter jeg mig af en t-test for at finde frem til, 

om den gennemsnitlige underpricing er signifikant højere for børsnoteringerne i Hot markedet end 

cold markedet.  

Hot Cold 

2007: 6,87 % 2010: 2,46 % 

2006: 5,78 % 2009: - 2,51 % 

2005: 4,29 % 2008: -2,42 % 

2000: 2,87 % 2001: 1,81 % 

1998: 5,85 % 1999: 1,89 % 

 1997: 0,73 % 

 1996: 1,48 % 

 1995: 2,08 % 

Tabel 5 – fordeling mellem Hot & cold perioder  
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      Min t-test viser, at der med 99,728 % sandsynlighed forekommer større afkast i de perioder, som 

jeg betegner som værende en hot periode end en cold periode, når jeg tester på et 95 % grundlag. 

Det er et godt bevis på, at der for de danske børsnoteringer er en tendens til, at investorer vil 

kunne opleve større afkast, når samfundsøkonomien er i opadgående retning. Ydermere påviser 

jeg, at der er en stor samvariation mellem antal børsnoteringer og den underpricing, der har 

fundet sted på det danske børsmarked.  

 

7.2.1 Hvad kan forklare Hot & Cold markedet på det danske marked? 

Et af svarene på det spørgsmål, tror jeg skal findes i begrebet behavioural finance. Jeg citerer 

tidligere i min opgave Daniel Gross for at have udtalt, at markederne er ineffektive, og at disse er 

styret af mennesker, som groft sagt investerer mere med hjertet end med hjernen. Når jeg 

relaterer over meningen med dette citat og ser på de børsnoteringer, der har været i Danmark og i 

udlandet, har jeg en tilbøjelighed til at give Daniel Gross ret. Tag eksempelvis børsnoteringen af 

facebook tilbage sidste forår. Noteringen fandt sted i et år, som vi bedst kender for krisen i 

Sydeuropa og det historisk lave renteniveau. I USA kæmpes der med arbejdsløshed og faldende 

vækst, men alligevel er interessen for facebook-noteringen så høj, at den blev overtegnet 20 

gange, til trods for at flere analytikere påpegede forud for noteringen, at aktien var overprissat 

med en udbudskurs på USD 38.  
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Jeg tænker, at netop denne case er et udtryk for den irrationalitet, der finder sted, når investorer 

vælger at investere. I dette tilfælde, tror jeg, at brandet facebook var noget, folk kunne relatere til 

og associere sig selv med, at der opstod en form for flokmentalitet, som investorerne bare måtte 

være en del af. Børsnoteringen blev på mange måder en fiasko til dato for facebook, som har tabt 

omtrent 25 %44 af sin markedsværdi siden børsnoteringen fandt sted. Til trods for at alle 

advarselslamperne blinkede forud for børsnoteringen, er det jo et tydeligt tegn på, at folk langt fra 

er rationelle, men lader sig styre af impulser og følelser.  

I tabel 4 ses det, at årene 2005, 2006 og 2007 giver afkast, der er betydeligt højere end det 

gennemsnitlige afkast for hele perioden. Kendetegnende for denne tid var lav arbejdsløshed, 

opskruede boligpriser og et dansk folkefærd, som var blandt de mest forgældede målt på 

forholdet mellem indkomst/ gæld. Resultatet blev, at danskerne qua bankernes store udlånslyst 

havde flere penge mellem hænderne end aldrig før. Om dette faktum spiller ind i den underpricing, 

jeg kan påvise i de år, har jeg ikke yderligere belæg for at kunne påvise, alligevel tror jeg, at der er 

en sammenhæng. Jeg kunne godt foranlediges til at tro, at folk bliver mindre risikoavers og 

dermed er villige til at påtage sig mere risiko i et opadgående marked. Man skal jo huske på, at 

årene var kendetegnede ved en overoptimisme, hvor folk glædeligt lånte op i deres private boliger 

for at bruge midlerne på ferier eller på investeringer for lånte penge. Her kan man igen fremhæve 

den irrationalitet, som herskede blandt folket og ikke mindst pengeinstitutterne. Det vidner om en 

tid, hvor alting kun gik en vej, og hvor ingen havde forudset, at boligboblen og dermed folks 

drømme kunne briste.  

Når jeg skal opsummere på dette kapitel, synes jeg, at der er belæg til at tro, at Hot Issues 

markeder kan og har gjort sig gældende på det danske marked. Svaret på, hvorfor disse opstår, 

tror jeg, skal findes i behavioural finance teorien og det faktum, at underpricing ud fra min analyse 

er størst i opgangstider med vækst i BNP og antal børsnoteringer.   
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7.3 Hvilken betydning har Corporate governance på underpricing? 

Dette kapitel vil omhandle de eventuelle konsekvenser et selskabs corporate governance struktur 

har på den underpricing, som jeg har kunnet påvise. Jeg vælger at stille to hypoteser op i min vej 

på at søge, om underpricing kan forklares ud fra corporate governance strukturen i de 

børsnoterede selskaber.  

Den første hypotese vil omhandle det faktum, at den sælgende aktionær i mange tilfælde fortsat 

har en stor andel af den samlede aktiebeholdning efter børsnoteringen har fundet sted.  

I 20 ud af de 43, som min analyse indeholder, finder jeg frem til, at der er tale om eksisterende 

aktier, der bliver solgt i forbindelse med børsnoteringen og dermed ikke nye aktier, der bliver 

udstedt gennem en kapitalforhøjelse. Det vil med andre ord sige, at størstedelen af provenuet i 

forbindelse med børsnoteringerne kommer til at tilgå den sælgende aktionær og ikke selskabet. 

Tilmed ses det i bilag 8 og 9, at de sælgende aktionærer efter at have solgt ud i langt de fleste 

tilfælde fortsat besidder store aktieposter og stemmerettigheder i selskabet, efter at selskaberne 

er blevet noteret på børsen 

Med hypotesen omkring ”the reduced monitoring hypothesis”45 in mente vælger jeg derfor at 

sætte følgende hypotese op:  

H1: ”En stor ejerandel til den sælgende investor efter en børsnotering vil medføre større 

underpricing på det danske børsmarked” 

Jeg vil formode, at resultatet vil vise, at underprisfastsættelsen er størst i de tilfælde, hvor den 

sælgende aktionær fortsat har en stor aktieandel i selskabet. Det kan der være flere grunde til. Et 

af dem er virkningen af de lock-up aftaler, som bliver indgået.  De fleste lock-up aftaler løber i 180 

dage, hvorfor den sælgende aktionær har bundet sig til ikke at sælge ud af sin resterende 

aktiebeholdning før denne periode er ovre. Dette er et signal til markedet om, at den sælgende 

aktionær fortsat påtager sig en risiko på lige fod med de nye investorer.  Derfor er der et 

                                                           
45

  “Aspects of Institutional Investors’ Ownership, Portfolio Decisions and 
Corporate Performance, Ph.D 
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incitament for den sælgende aktionær til, at selskabet oplever så megen positiv omtale som muligt 

indtil lock up periodens ophør, hvorefter aktierne bliver fuldt disponible for ejeren. Et eksempel på 

dette er ved børsnoteringen af Pandora i efteråret 2010, hvor ejerne af selskabet efter 

børsnoteringen fortsat havde aktier svarende til 57 % af den samlede aktiekapital. Efter 180 dage 

var kursen steget med omkring 45 %! 

”The reduced Monitoring hypothesis” underbygger blot min forventning til, at underpricing kan 

være større i de selskaber, hvor den sælgende aktionær fortsat har en stor aktiepost i selskabet. 

Det skyldes, at selskabet eller den private ejer fortsat har bundet meget af deres formue op i 

virksomheden, som er gået på børsen og dermed bærer en større risiko, end hvis deres formue var 

diversificeret bedre. Dermed foranlediges jeg til at tro, at der kan være incitament for disse 

sælgende aktionærer, som typisk er grundlæggeren af virksomheden til at ville underprisfastsætte 

aktien for at sprede investorbasen så meget ud som muligt, så majoriteten af aktierne og 

stemmerettighederne fortsat tilfalder de oprindelige ejere. Set fra ledelsens side giver det 

umiddelbart to fordele, nemlig at spredningen i aktionærsammensætningen vanskeliggør en 

fjendtlig overtagelse af selskabet, og at selskabets ledelse undgår, at der bliver ført de samme 

former for kontrol, såfremt der havde været flere investorer med store aktieposter.  

I min analyse er der både tale om såkaldte exits, hvor private equity fonde vælger at børsnotere et 

af deres portefølje selskaber, men også selskaber, som går fra at være privatejede til at gå public. 

Her kan nævnes Satair og Thrane & Thrane. Jeg mener, at mit grundlag for at teste, om ”the 

reduced monitoring hypothesis” kan anvendes på det danske børsmarked, er for småt, men jeg 

vurderer fortsat, at hypotesen kan være med til at underbygge min forventning til, at jo større 

beholdning en sælgende aktionær har i selskabet efter en IPO, desto større underpricing kan 

påvises.  

For at finde frem til om min hypotese kan antages at være korrekt, har jeg beregnet mig frem til, 

hvor stor en andel af det samlede provenu selskabet modtog i forbindelse med aktieudbuddet ved 

selskabets børsnotering. Jeg forudsætter, at der må være en negativ korrelation mellem provenu 

og underpricing46. Grunden til, at jeg vælger at teste for forholdet mellem disse parametre, er, at 

det procentuelle provenu, der tilfalder selskaberne i forbindelse med børsnoteringerne i mange 

                                                           
46

 Bilag 7 
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tilfælde udgør en mindre del af det samlede provenu. Det er et tegn på, at andre parter, 

eksempelvis den sælgende aktionær, modtager provenuet og dermed fortjenesten i forbindelse 

med en børsnotering.  

 

Resultaterne af mine test af korrelation bliver som følger:   

Test: Korrelation 
mellem 

underpricing - 
benchmark* 

andel og 
provenu der 

tilgår selskabet 

Korrelation: 0,005655567 

  
  

Der er en svag positiv korrelation. Dvs. jo 
større provenu virksomheden har, jo større 

er underpricing. 
  
  
  

Figur 9 – Test af korrelation 

Test: Korrelation 
mellem 

underpricing - 
benchmark og 
provenu der 

tilgår selskabet 

Korrelation: -
0,05151123 

  
  

Der er en svag negativ korrelation. Dvs. jo 
større provenu virksomheden har, desto 

mindre underpricing 
  
  
  

Figur 10 – Test af korrelation 

Der bliver forskel i mit resultat alt afhængigt af hvilken metode, jeg anvender til at beregne mine 

underpricing.  I begge tilfælde ses en korrelationskoefficient på omkring de 0, hvilket fortæller, at 

der er ingen linearitet er mellem underpricing og det provenu, der tilfalder selskabet. Ydermere 

beregner jeg mig frem til en forklaringsgrad på langt under 1 %, når både jeg korrigerer med 

benchmark og samtidig tager højde for de udbudte andele47.   

Jeg vil derfor konkludere, at et egentligt bevis for at ovenstående test kan forklare 

underprisfastsættelsen på det danske marked er minimal, og at forskellen i mine 

                                                           
47

 Bilag 10 og 11 
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korrelationskoefficienter fortæller mig, at samvariationen ændrer sig, om man tager højde for den 

ene eller anden måde at beregne den egentlige underpricing på.   

 

For at gå et skridt videre i mit forsøg på at finde frem til om min hypotese kan siges at gøre sig 

gældende, har jeg fundet frem til, hvor stor en ejerandel den sælgende aktionær har haft, efter 

børsnoteringen har fundet sted. Der bliver derfor nedenfor foretaget en analyse af, hvor meget 

ejerandelen til den sælgende aktionær efter børsnoteringen kan forklare afkastet på førstedagen. I 

alt er der 20 selskaber inkluderet i denne analyse, da det er disse tilfælde, hvor der har været tale 

om eksisterende aktier sat til salg, og hvor den sælgende aktionær fortsat besidder en 

aktiebeholdning på over 5 % i selskabet.  

Mine resultater har jeg analyseret mig frem til ved en simpel regressionsanalyse, med den 

sælgende aktionærs ejerandel efter børsnoteringen som forklarende X-variabel. Grunden til, at jeg 

vælger en regressionsanalyse til at finde svaret på denne sammenhæng, er, at jeg ønsker at få 

oplyst en forklaringsgrad.  

Resultatet af denne regressionsanalyse bliver som følger:  

 

Figur 11 – Regressionsanalyse – forholdet mellem sælgers ejernandel og underpricing 
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Figur 12– Regressionsanalyse – forholdet mellem sælgers ejernandel og underpricing  

 

I begge tilfælde fås en meget lille forklaringsgrad på henholdsvis 0,0004 og 0,0045, hvilket vil sige, 

at omkring 0,04 % af afkastet på førstedagen kan forklares ved den sælgende aktionærs ejerandel 

efter børsnoteringen, når kursen både bliver korrigeret med benchmark og det samlede 

procentuelle antal aktier, der bliver udbudt. I tilfældet, hvor jeg blot korrigerer med benchmark, er 

der en lidt bedre forklaringsgrad på 0,45 %. Det må dog konkluderes, at forklaringsgraderne i 

begge tilfælde er så små, at der må være andre X-variabler, der forklarer underprisfastsættelsen 

bedre. 

 Ligeledes beslutter jeg mig for at beregne, om der er samvariation mellem de to faktorer:   

 

 

 

 

 

Figur 13 – Test af korrelation 
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Test : 
Korrelation 

mellem 
underpricing - 
benchmark* 

andel og sælgers 
ejerandel 

Korrelation: 0,020410983 

  
  

Der er en svag positiv korrelation. Dvs. jo 
større ejerandel til sælgende aktionær, 

desto større er underpricing. 
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Test : 
Korrelation 

mellem 
underpricing - 
benchmark og 

sælgers 
ejerandel 

Korrelation: 0,066848758 

  
  

Der er en svag positiv korrelation. Dvs. jo 
større ejerandel til sælgende aktionær, 

desto større er underpricing. 
  
  
  

Figur 14 – Test af korrelation 

 

Begge korrelationskoefficienter viser en positiv samvariation, men som ligger omkring værdien 0, 

som fortæller at der ingen korrelation finder sted mellem de to variabler. Jeg havde på forhånd 

forventet en positiv korrelation nærmere 1.  

For at opsummere påvises det, at den sælgende aktionærs ejerandel har en lille forklaringsgrad på 

underprisfastsættelsen på det danske marked for børsnoteringer. Ligeledes viser mine 

korrelationskoefficienter en værdi på lige over 0, hvilket betyder, at der er en meget svag positiv 

korrelation. Baseret ud fra min regressionsanalyse og korrelationskoefficient vil jeg vurdere, at 

forklaringen på underprisfastsættelsen ikke kan forklares alene ved den sælgende aktionærs 

ejerandel. Med baggrund i mine testresultater vil jeg derfor afvise min H1 hypotese om, at der er 

direkte sammenhæng mellem størrelsen på den sælgende aktionærs aktiebeholdning og 

underpricing.  

Dog skal man være opmærksom på, at min test kun udgør 20 populationer, og at jeg derfor 

konkluderer på et spinkelt grundlag, hvorfor flere populationer havde været at foretrække. Det 

havde krævet, at min dataanalyse havde indeholdt selskaber, som blev børsnoteret før 1995.  
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Den anden hypotese, jeg vælger at stille op, går på ejerforholdet, der er i det børsnoterede selskab, 

efter selskabet er blevet børsnoteret.  

H2 Flere investorer med over 5 % af den samlede aktiekapital efter en børsnotering vil betyde 

bedre corporate governance struktur og dermed mindre underpricing. 

Jeg vælger at stille denne hypotese op i min tro på, at jo flere investorer, der har over 5 % af den 

samlede aktiekapital, desto mere kontrol og indflydelse vil aktionærerne have på selskabets drift 

og fremtidige strategi. I alle de tilfælde, som indgår i min analyse, er det enten den sælgende 

aktionær eller store institutionelle investorer, der ejer mere end 5 % af aktiekapitalen efter 

børsnoteringen. Ud fra winners curse teorien kan man bruge betegnelsen, at de investorer med 

over 5 % af aktiekapitalen skal betegnes som værende informerede investorer og dermed har de 

bedste forudsætninger for at kunne vurdere, om prisfastsættelsen af selskabets aktier i 

forbindelse med børsnoteringen er korrekt. Jeg mener, at institutionelle investorer sammen med 

de sælgende aktionærer, har den bedste erfaring og kender til selskabets drift, inden udbuddet 

bliver sat til salg i direkte sammenligning med retail investorer. Derfor har denne investorgruppe 

på forhånd en bedre indsigt i selskabets fremtidige vækstpotentialer og kan bedre vurdere, 

hvorledes de fremtidige budgetter er realiserbare eller ej. Dermed også sagt, at jeg ikke forventer 

en lige så stor underpricing blandt den gruppe, hvor der er flere investorer med mere end 5 % af 

den samlede aktiekapital i selskabet efter børsnoteringen.  

Jeg mener ligeledes, med teorien omkring ”the reduced monitoring hypothesis” in mente, at flere 

investorer med over 5 % af den samlede aktiekapital vil gøre, at stemmerettighederne og dermed 

indflydelsen i selskabet vil blive delt ud blandt disse store investorer. Den sælgende aktionær kan 

derfor ikke længere forhindre fjendtlige overtagelsesforsøg og egenrådigt bestemme og udføre 

virksomhedens fremtidige strategi, med mindre de andre majoriteter er enige i måden, hvorpå det 

fra den sælgende aktionærs side ønskes, at selskabet skal drives videre frem.  
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For at finde frem til om ejerforholdet kan forklare den påviste underpricing, vælger jeg at foretage 

en regressionsanalyse samt at beregne mig frem til korrelationskoefficienterne mellem det antal 

ejere, der besidder over 5 % af aktiekapitalen i selskabet efter børsnoteringen og underpricing.   

Som skrevet forventer jeg mig en negativ samvariation mellem antal ejere, der besidder 5 % af den 

samlede aktiekapital efter IPO og underpricing.  

 

Figur 15 -Regressionsanalyse – forholdet mellem aktionærer med over 5 % af aktiekapital og underpricing 

 

Figur 16 - Regressionsanalyse – forholdet mellem sælgers ejernandel og underpricing 
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Test : 
Korrelation 

mellem 
underpricing - 
benchmark og 

antal aktionærer 
med over 5 % af 
aktiekapitalen 

Korrelation: 0,438399029 

  
  

Der er en stærk positiv korrelation. Dvs. jo 
flere aktionærer med over 5 % af 

aktiekapitalen desto større  underpricing 
  
  
  

Figur 17 – Test af korrelation 

Test : 
Korrelation 

mellem 
underpricing - 
benchmark* 

andel og antal 
aktionærer med 

over 5 % af 
aktiekapitalen 

Korrelation: 0,379867086 

  
  

Der er en stærk positiv korrelation. Dvs. jo 
flere aktionærer med over 5 % af 

aktiekapitalen desto større underpricing 
  
  
  

Figur 18 – Test af korrelation 

Resultatet af min analyse på dette område bliver, at der ingen negativ samvariation finder sted 

mellem underpricing og antallet af investorer, der har over 5 % af aktiekapitalen efter 

børsnoteringen. Tværtimod bevises det stik modsatte, nemlig at der er en stærk positiv 

sammenhæng mellem X og Y i begge tilfælde. Tilmed ses det, at der er forholdsvis stor 

forklaringsvariabel på henholdsvis 14,4 og 19,2 %, hvilket fortæller, at omkring 14,4 % af afkastet 

på førstedagen kan forklares ved antallet af aktionærer, der besidder over 5 % af aktiekapitalen.  

Jeg vælger derfor at afvise min H2 hypotese.  
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7.3.1 Diskussion af corporate governance betydning for underpricing  

Formålet med ovenstående kapital har været at finde frem til, at om ejerstrukturen efter en IPO 

har kunnet forklare den underpricing, der har været på det danske børsmarked inden for den 

periode, som min analyse strækker sig over. Jeg valgte at stille to hypoteser op, som jeg på 

forhånd havde en forventning til vil kunne forklare 1. dags afkastet. Mine resultater forbavser mig, 

idet jeg kommer frem til et helt andet resultat, end jeg på forhånd havde forventet af min H2 

hypotese. Det har fået mig til at overveje, hvorfor det helt konkret forholder sig sådan, at jo flere 

ejere, der besidder over 5 %, desto større underpricing. Et kig i aktionærsammensætningen efter 

børsnoteringen viser, som jeg også skriver i kapitlet, at de investorer, der besidder mere end 5 % 

som regel er en blanding af den sælgende aktionær, som fortsat er i besiddelse af en stor 

aktiekapital og institutionelle investorer i form af asset managere eller pensionsfonde. I H1 

hypotesen tester jeg alene for, hvilken betydning den sælgende aktionærs aktiebeholdning efter 

IPO har på underprisfastsættelsen. Her påvises en lille positiv samvariation, omend der er tale om 

en lille forklaringsgrad. Den sælgende aktionær bliver ligeledes regnet med i min H2 hypotese, 

hvorfor det naturligvis på forhånd påvirker resultatet af denne hypotese. Alligevel påvises der en 

betydelig højere korrelationskoefficient for H2 hypotesen end H1 alene, hvilket må betyde at flere 

institutitonelle investorer med over 5 % af aktiekapitalen får betydning for størrelsen på 

underprisfastsættelsen.  

Det kan skyldes, at disse asset managere og pensionsfonde placerer deres midler i de investeringer, 

hvor de mener, at det bedste afkast kan opnås. I mit diskussionsafsnit omkring Lead Managerens 

betydning for den påviste underpricing skriver jeg, at der er flere grunde til, hvorfor disse ønsker 

at en underpricing skal finde sted. Det kan tænkes, at bankernes kapitalforvaltningsafdeling vil 

opleve større tilstrømning af kunder og dermed asset under management, hvis man kan påvise et 

højere afkast end deres konkurrenter. Derfor vælger disse kapitalforvaltere at investere en stor 

portion aktier i forbindelse med børsnoteringen, da de ved, at størstedelen af alle børsnoteringer 

er underprissat fra starten. Det får direkte indflydelse på kundernes afkast, og det kan tænkes, at 
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mulighederne for at øge samarbejdet med den pågældende kunde, som har oplevet et godt 

kortsigtet afkast, er steget markant.  

For at kunne blive ved med at give deres investorer positive afkast til følger ift. alternative 

investeringer med samme risikoprofil kræver det ifølge Jakobsen og Sørensen48, at de 

institutionelle investorer vælger en kortsigtet investeringsstrategi, eftersom selskaber, der oplever 

stor underpricing, på sigt vil opleve mindre afkast end sammenlignelige selskaber. Det vil 

umiddelbart kræve større handelsomkostninger og flere ressourcer for de institutionelle 

investorer at afgøre hvilke aktier, de ellers skal investere i.  

   

7.4 Delkonklusion på dataanalyse: 

Formålet med min dataanalyse har været at finde svaret på, om enkelte teorier og nye hypoteser 

har haft indvirkning på den underpricing, som min rapport konkluderer, der har været tale om i 

den periode, min dataanalyse strækker sig over. Ved hjælp at statistiske modeller forsøger jeg at 

finde frem til, hvilke faktorer der er afgørende for, hvor stor underprisfastsættelsen bliver på det 

danske børsmarked. Ikke overraskende synes det, at flere parametre har betydning for afkastet på 

1. dagen, og at man ikke alene kan slå ned på en enkelt variabel til at kunne forklare 

underprisfastsættelsen alene. Alligevel viser mine antagelser, som jeg havde på forhånd at holde 

nogenlunde stik. Blandt andet påviser jeg, at der kan være flere karakteristika ved et selskabs 

børsintroduktion, som kan have decideret indvirkning på et selskabs underprisfastsættelse. Det 

drejer sig om Hot and cold markeder, hvor det kan bevises, at der er direkte sammenhæng mellem 

de perioder, der kan betegnes som værende en hot periode og underpricing. Valget af 

emissionsbank kan ligeledes have indflydelse på den underprisfastsættelse, som udstederen og 

investorerne kan forvente ved at investere i en børsnotering. Dette er i overensstemmelse med 

teorien skrevet på området.  

                                                           
48 Jakobsen, Jan Bo & Sørensen, Ole (1999) Decomposing and Testing Long-term Returns: an Application on 

Danish IPOs”, version November 1999 
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Den sælgende aktionærs ejerandel ser ikke ud til at kunne forklare underprisfastsættelsen alene, 

da der blot er tale om en forklaringsgrad på under 1 %. Til gengæld opnås en stor forklaringsgrad 

på omtrent 14-19 % alt afhængig af hvilken metode, jeg benytter mig af til at måle 

underprisfastsættelsen, når jeg tester for, hvilken betydning antallet af investorer med over 5 % af 

den samlede aktiekapital efter børsnoteringen har for den påviste underpricing.  

Alt i alt må man konkludere, at det er forskellige variabler tilsammen, der kan forklare resultatet af 

underprisfastsættelsen. Det er i mine øjne ikke et så overraskende resultat, både når man tager i 

betragtning, at der fortsat bliver foretaget en masse studier til at forklare årsagen på dette begreb, 

men samtidig også, at det er meget svært at måle den psykologiske effekt, der unægtelig også 

ligger bag denne underprisfastsættelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 

8. Konklusion             

Jeg har til denne opgave fundet det interessant at se på, hvorvidt underpricing er et begreb, som 

gør sig gældende for danske børsnoteringer ved at have analyseret 43 selskaber alle børsnoteret i 

perioden fra 1995-2010.  

I første del af denne rapport, har jeg taget udgangspunkt i de væsentligste teorier og hypoteser, 

som har forsøgt at forklare grunden til, at underprisfastsættelse er et så udbredt fænomen. Meget 

af teorien skrevet er baseret på internationale studier og bygger på nogle antagelser og 

forudsætninger, som man af god grund kan diskutere aktualiteten af i dag. Derfor valgte jeg i 

opgaven at supplere hvert enkelt teoriafsnit med et diskussionsafsnit, hvor formålet var at sætte 

spørgsmålstegn ved, om disse teorier fortsat kan anvendes som forklaring på 

underprisfastsættelse, som, efter hvad teorien foreskriver, fortsat er gældende for selskaber, som 

vælger at gå på børsen.  

I min delkonklusion omkring teorierne kommer jeg frem til, at flere af teorierne skrevet inden for 

dette område ikke alene kan forklare årsagerne til underprisfastsættelsen. Det bygger jeg på, at 

mange af de antagelser og forudsætninger, som teorierne stiller op, ikke længere kan siges at have 

gjort sig gældende for de børsnoteringer, som indgår i min analyse og de børsnoteringer, som 

markedet kan forvente kommer på sigt. Her tænker jeg på teorien om winners curse, hvis 

forudsætninger om udbudsmetode og tildelingsproces ved overtegning ikke længere er praktikken, 

der anvendes.  

 

Dernæst valgte jeg at undersøge, om underpricing kan påvises for de børsnoteringer, som min 

empiriske analyse vælger at dække. Måden, hvorpå jeg finder frem til dette resultat, er ved at 

følge kursudviklingen første børsdag og korrigere denne ændring med et brancheindeks samt OMX 

C20 for at finde frem til, hvad investorerne ellers kunne have opnået i afkast inden for samme 

sektor og dermed nogenlunde samme risiko. Derudover vælger jeg at påvise underprisfastsættelse 

vha. en model, hvor der foruden et benchmark ligeledes tages højde for andelene af selskabets 
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samlede aktier, der bliver udbudt i forbindelse med børsintroduktionen. Resultatet af begge 

undersøgelser bliver, at jeg kan påvise en underpricing på 10,65 %, når jeg alene korrigerer med et 

brancheindeks, og 3,55 %, når jeg tilmed tager højde for den procentuelle andel, der udbydes. Min 

analyse stemmer udmærket overens med tidligere studier, om end underpricing på danske 

selskaber er i en lavere ende, end tilsvarende undersøgelser baseret på internationale studier49.  

 

Herefter valgte jeg i min dataanalyse at fokusere på de hypoteser og parametre, som, jeg på 

forhånd havde en tiltro til, vil kunne forklare den underpricing, som viste sig at have været 

resultatet af de selskaber, som udgør min analyse. Et af disse forhold, jeg testede for, var, hvorvidt 

de såkaldte ”Hot Issues” kunne påvises på det danske marked for børsnoteringer. Jeg valgte at 

opdele de forskellige år i en såkaldt hot and cold periode, som blev opdelt ud fra en betragtning af 

antallet af børsnoteringer hvert år, den årlige BNP vækst og den gennemsnitlige underpricing år 

for år. Dette resulterede i, at 5 af årene blev karakteriseret som have været børsnoteret i et hot 

marked, mens 8 af årene måtte siges at være blevet børsnoteret i en cold periode.  

Vha. af en t-test fandt jeg frem til, at der var signifikant forskel i de to perioder, når jeg testede på 

et 0,95 % grundlag. Derfor konkluderer jeg mig frem til, at underpricing synes at være højere i de 

perioder, hvor der forekommer mange børsnoteringer, og hvor den generelle vækst i BNP og 

aktiemarkederne synes at være i et højt niveau.  

I mine kalkulationer ser man en tendens til, at Hot issues og dermed underpricing opstår, når der 

er stor BNP vækst og mange børsnoteringer. Jeg beregner en korrelationskoefficient på 0,61 

mellem antallet af børsnoteringer og underprisfastsættelsen, hvilket signalerer, at der er en stor 

sammenhæng mellem disse to parametre. Desuden mener jeg, at forklaringen på hvorfor disse 

perioder opstår, skal findes i teorien omkring behavioural finance. Årene, som jeg betegner som 

værende inden for gruppen Hot markedet, er alle i perioder, hvor det generelle aktiemarked var 

støt stigende, og hvor folk har oplevet store afkast på deres investeringer. Det kunne dermed tyde 

på, at psykologien spiller en meget vigtig rolle, når årsagen til underprisfastsættelsen skal findes. 

Jeg kunne forestille mig, at positive aktiemarkeder har direkte indflydelse på folks risiko aversion, 

                                                           
49

 Se side 9 
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hvilket kan medvirke til en overoptimistisk tro til aktiemarkederne på sigt og egne 

investeringsevner. Derved opstår der større efterspørgsel fra investorernes side og dermed efter 

de nye aktier på markedet, som kan have direkte effekt på aktiekurserne.  

 

I opgaven fandt jeg det ligeledes relevant at finde frem til, om valg af Lead Manager har betydning 

for den underpricing, som kan påvises på det danske marked for børsnoteringer. På forhånd havde 

jeg en forventning til, at de større banker kunne påvise en mindre underpricing med deres erfaring, 

viden om de finansielle markeder og kundeforhold in mente. Teorierne, der er skrevet om dette 

område, underbyggede blot min forventning.  

I alt er der 9 antal Lead Managere i Danmark, som har håndteret de i alt 43 børsnoteringer, som 

min analyse indeholder. Analysen viste, at Alfred Berg, SEB og Corpnordic har været de banker, 

hvor underprisfastsættelsen har været højest. Derimod var Danske Bank og Carnegie de banker, 

der gav den laveste. Dermed stemmer min analyse meget godt overens med teorierne skrevet om 

området og den formodning, jeg havde, til resultatet på forhånd. Grunden til at Lead Manager 

mere eller mindre bevidst vælger at underprisfastsætte aktierne i forbindelse med en 

børsnotering, tror jeg, skal findes i, at bankerne ønsker at videregive et så godt afkast som muligt 

til deres bedste kunder for at fastholde kunderelationen og dermed sikre sig en god indtjening på 

disse de kommende år frem. Man kan tale om, at børsnoteringen er en engangs-indtjening set for 

corporate finance afdelingen, men for banken som helhed er det ligeså vigtigt, at investorerne der 

er kunder i banken oplever, at deres formue bliver forvaltet med det bedste afkast til følger, så der 

er grundlag for at bygge videre på forretningerne med kunderne.    

I min dataanalyse fandt jeg det ligeledes interessant at finde frem til, om underpricing kan 

forklares ud fra aktionærsammensætningen og den sælgende aktionærs aktiebeholdning efter 

børsnoteringen. Dette samlede jeg under et i mit afsnit omkring corporate governance. 

Konklusionen af min analyse på dette område bliver, at der finder større underprisfastsættelse 

sted, når der er flere investorer, der besidder mere end 5 % af den samlede aktiekapital efter 

børsnoteringen har fundet sted. Jeg beregner mig frem til en forklaringsgrad på 14,4 % og 19,2 %, 
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hvilket må betegnes som værende en høj værdi. Resultatet er overraskende for mig, da jeg på 

forhånd havde rationaliseret mig frem til, at det modsatte forhold måtte have gjort sig gældende.  

Den sælgende aktionærs aktiebeholdning, synes ifølge mine test, ikke at kunne komme med en 

forklaring på underprisfastsættelsen, da jeg finder frem til en meget lav forklaringsgrad. På 

forhånd havde jeg en tro på, at der ville være en stærk positiv korrelation mellem den sælgende 

aktionærs aktiebeholdning og underprisfastsættelsen, da der bliver indgået lock-up perioder, der 

forhindrer ejerne i at sælge deres resterende aktiebeholdninger før efter 180 dage typisk.  

For at opsummere finder jeg ikke frem til en entydig forklaring på, hvorfor underpricing er et 

begreb, som kan påvises på det danske marked for børsnoteringer. I min opgave finder jeg dog 

frem til, at der er nogle karakteristika, som gør sig gældende for, hvor stor underprisfastsættelsen 

bliver på en børsnotering. Det vurderer jeg også som værende meget plausibelt, da mange 

faktorer kan have direkte effekt på kursudviklingen i et selskab.  
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9. Perspektivering 

I opgaven har jeg valgt at fokusere på de væsentligste teorier skrevet om underpricing. Dykker 

man ned i den megen teori skrevet om begrebet, vil man se, at der er andre hypoteser og variabler, 

som jeg ikke har medtaget i denne rapport, der forsøger at komme frem til en forklaring på, 

hvorfor underpricing er et almindeligt fænomen blandt nye selskaber på børsen.  

Jeg kunne i denne opgave have beskrevet flere af disse teorier og forsøgt at finde støtte til om 

disse forklarer underprisfastsættelsen på det danske marked, men har i stedet for valgt at finde 

frem til, hvorvidt andre forhold har betydning for underprisfastsættelsen vha. egne studier.  

Et af disse områder er corporate governance betydning for 1. dagsafkastet. Det interessante ved 

dette er, foruden det begrænsede omfang af tidligere studier, at ordet corporate governance 

bliver et mere anvendt begreb end tidligere oven på krisen. Grunden til dette er jo netop, at en 

manglende corporate governance fra ledelsernes side synes at have været skyld i, at krisens 

omfang blev så stor, som den gjorde. Derfor er det også interessant at se, om en styrket corporate 

governance struktur hos de selskaber, der bliver børsnoteret, får betydning for 

underprisfastsættelsen i de næste børsnoteringer, der kommer. Ifølge mine studier kunne det 

tyde på, at man vil opleve større underpricing, jo flere investorer, der besidder større aktieposter i 

selskabet.  

En andet område der bliver interessant at vurdere oven på de næste børsnoteringer, er om 

investorbeskyttelsen bliver bedre oven på de seneste børsnoteringer. Det er et andet område, 

man kunne have haft bragt op i denne rapport. Det er umiddelbart svært at måle forholdet 

mellem investorbeskyttelse og underpricing, men set fra Lead Managerens side, bør de 

næstkommende børsnoteringer vise, at prospekterne og investeringsanalyserne konkretiserer de 

risici, der ligger i at investere i de børsnoterede selskaber.  
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11. Bilag 

Bilag 1 

Selskab Udbudskurs Lukkekurs  Underpricing  Benchmark Underpricing - 
 benchmark 

Chr. Hansen 90 95 5,56 3,07 2,49 

Pandora 210 263 25,24 0,83 24,41 

Zealand pharma 86 79,5 -7,56 0,15 -7,71 

Cimber 10 9 -10,00 0,64 -10,64 

Össur 5 5,5 10,00 1,38 8,62 

Prime Office 103,75 104 0,24 1,51 -1,27 

NunaMinerals 435 400 -8,05 0,00 -8,05 

Erria 120 155 29,17 1,59 27,58 

SCF Technologies 65 104 60,00 0,00 60,00 

Nordic Tankers 85 93 9,41 -1,82 11,23 

Exiqon 40 45 12,50 0,61 11,89 

Føroya Banki 189 230 21,69 -0,75 22,44 

Griffin IV Berlin B 2 2,07 3,50 -2,19 5,69 

Euroinvestor.com 10,5 16,5 57,14 0,19 56,95 

Trifork 8,5 6,35 -25,29 1,83 -27,12 

Rovsing 10,65 12,5 17,37 -0,37 17,74 

Griffin III Berlin B 2 2,3 15,00 -1,28 16,28 

cBrain 5 6,5 30,00 -0,21 30,21 

FirstFarms 105 104 -0,95 1,44 -2,39 

TopoTarget 22,5 26,3 16,89 0,48 16,41 

Tryg 230 255 10,87 -1,04 11,91 

Danionics 200 235 17,50 1,40 16,10 

Thrane & Thrane 120 119 -0,83 2,64 -3,47 

SimCorp 375 351 -6,40 -2,77 -3,63 

RTX Telecom 185 240 29,73 -2,47 32,20 

Genmab 260 250 -3,85 3,06 -6,91 

Novozymes B 150 162 8,00 -0,27 8,27 

Lundbeck 175 193 10,29 -2,56 12,85 

Vestas 270 293 8,52 2,50 6,02 

Columbus 520 605 16,35 1,00 15,35 

Aab 190 217 14,21 -1,15 15,36 

Bavarian 235 255 8,51 -4,00 12,51 

Sjælsø 195 200 2,56 -4,70 7,26 
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Parken 150 157 4,67 12,00 -7,33 

Neurosearch 170 233 37,06 32,00 5,06 

North Media 525 564 7,43 1,34 6,09 

William Demant 395 419 6,10 0,08 6,02 

Satair 170 168 -1,10 0,00 -1,10 

Colorprint 290 328 13,22 0,00 13,22 

BHJ 170 183 7,59 0,03 7,56 

I-data 240 309 28,79 0,43 28,36 

 

Bilag 2 

Selskab Udbudskurs Lukkekurs Underpricing OMX C20 Underpricing - 
OMX C20 

 

Chr. Hansen 90 95 5,56 3,07 3,048 

Pandora 210 263 25,24 0,83 24,342 

Zealand pharma 86 79,5 -7,56 0,15 -7,014 

Cimber 10 9 -10,00 0,64 -11,702 

Össur 5 5,5 10,00 1,38 7,935 

Prime Office 103,75 104 0,24 1,51 0,704 

NunaMinerals 435 400 -8,05 0,00 -7,171 

Erria 120 155 29,17 1,59 29,934 

SCF Technologies 65 104 60,00 0,00 59,000 

Nordic Tankers 85 93 9,41 -1,82 10,325 

Exiqon 40 45 12,50 0,61 12,058 

Føroya Banki 189 230 21,69 -0,75 22,032 

Griffin IV Berlin B 2 2,07 3,50 -2,19 3,588 

Euroinvestor.com 10,5 16,5 57,14 0,19 55,722 

Trifork 8,5 6,35 -25,29 1,83 -26,057 

Rovsing 10,65 12,5 17,37 -0,37 16,427 

Griffin III Berlin B 2 2,3 15,00 -1,28 15,759 

cBrain 5 6,5 30,00 -0,21 29,931 

FirstFarms 105 104 -0,95 1,44 -1,389 

TopoTarget 22,5 26,3 16,89 0,48 15,896 

Tryg 230 255 10,87 -1,04 11,180 

Danionics 200 235 17,50 1,40 17,247 

Thrane & Thrane 120 119 -0,83 2,64 -1,482 

SimCorp 375 351 -6,40 -2,77 -1,851 

RTX Telecom 185 240 29,73 -2,47 29,706 

Genmab 260 250 -3,85 3,06 -3,182 
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Novozymes B 150 162 8,00 -0,27 7,206 

Lundbeck 175 193 10,29 -2,56 10,961 

Vestas 270 293 8,52 2,50 7,367 

Columbus 520 605 16,35 1,00 16,245 

Aab 190 217 14,21 -1,15 15,325 

Bavarian 235 255 8,51 -4,00 8,527 

Sjælsø 195 200 2,56 -4,70 4,418 

Parken 150 157 4,67 12,00 4,461 

Neurosearch 170 233 37,06 32,00 37,284 

North Media 525 564 7,43 1,34 7,340 

William Demant 395 419 6,10 0,08 6,020 

Satair 170 168 -1,10 0,00 -1,100 

Colorprint 290 328 13,22 0,00 13,221 

BHJ 170 183 7,59 0,03 7,558 

I-data 240 309 28,79 0,43 28,364 

 

Bilag 3 

Selskab  Underpricing 
 - Benchmark  

 Andel udbudte 
aktier  

 Underpricing 
korrigeret med 

andel  

Chr. Hansen 2,49 0,55 1,37 

Pandora 24,41 0,37 8,98 

zealand pharma -7,71 0,39 -2,98 

cimber -10,64 0,52 -5,58 

Össur 8,62 0,07 0,56 

Prime Office -1,27 1,00 -1,27 

NunaMinerals -8,05 0,45 -3,58 

Erria 27,58 0,04 1,17 

SCF Technologies 60,00 0,38 22,56 

Nordic Tankers 11,23 0,29 3,26 

Exiqon 11,89 0,38 4,49 

Føroya Banki 22,44 0,66 14,81 

Griffin IV Berlin B 5,69 0,93 5,30 

Euroinvestor.com 56,95 0,09 5,30 

Trifork -27,12 0,07 -1,95 

Rovsing 17,74 0,41 7,33 

Griffin III Berlin B 16,28 0,91 14,86 

cBrain 30,21 0,10 3,02 

FirstFarms -2,39 0,88 -2,10 
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TopoTarget 16,41 0,26 4,27 

Tryg 11,91 0,36 4,32 

Danionics 16,10 0,34 5,39 

Thrane & Thrane -3,47 0,51 -1,77 

SimCorp -3,63 0,45 -1,64 

RTX Telecom 32,20 0,45 14,52 

Genmab -6,91 0,28 -1,90 

Novozymes B 8,27 0,06 0,52 

Lundbeck 12,85 0,15 1,89 

Vestas 6,02 0,51 3,09 

Columbus 15,35 0,36 5,48 

Aab 15,36 0,53 8,06 

Bavarian 12,51 0,31 3,82 

Sjælsø 7,26 0,57 4,13 

Parken -7,33 0,50 -3,67 

Neurosearch 5,06 0,25 1,26 

North Media 6,09 0,28 1,69 

William Demant 6,02 0,18 1,07 

Satair -1,10 0,31 -0,34 

Colorprint 13,22 0,47 6,19 

BHJ 7,56 0,28 2,12 

I-data 28,36 0,41 11,49 

 

Bilag 4 

Selskab  Underpricing 
 - Benchmark  

 Underpricing 
korrigeret med 

andel  

Lead Manager 

Chr. Hansen 2,49 1,37 Danske Bank 

Pandora 24,41 8,98 Nordea 

Zealand pharma -7,71 -2,98 Alfred Berg 

Cimber -10,64 -5,58 SEB 

Össur 8,62 0,56 SEB 

Prime Office -1,27 -1,27 Århus Lokal 
Bank 

NunaMinerals -8,05 -3,58 Handelsbanken 

Erria 27,58 1,17 Danske Bank 

SCF Technologies 60,00 22,56 SEB 

Nordic Tankers 11,23 3,26 Nordea 

Exiqon 11,89 4,49 Danske Bank 
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Føroya Banki 22,44 14,81 Handelsbanken 

Griffin IV Berlin B 5,69 5,30 Alm.Brand 

Euroinvestor.com 56,95 5,30 Corpnordic 

Trifork -27,12 -1,95 Danske Bank 

Rovsing 17,74 7,33 Corpnordic 

Griffin III Berlin B 16,28 14,86 Corpnordic 

cBrain 30,21 3,02 Nordea 

FirstFarms -2,39 -2,10 Advizer 

TopoTarget 16,41 4,27 Alfred Berg 

Tryg 11,91 4,32 Nordea 

Danionics 16,10 5,39 Nordea 

Thrane & Thrane -3,47 -1,77 Carnegie 

SimCorp -3,63 -1,64 Nordea 

RTX Telecom 32,20 14,52 Alfred Berg 

Genmab -6,91 -1,90 Carnegie 

Novozymes B 8,27 0,52 Nordea 

Lundbeck 12,85 1,89 Danske Bank 

Vestas 6,02 3,09 Nordea 

Columbus 15,35 5,48 Nordea 

Aab 15,36 8,06 Spar Nord 

Bavarian 12,51 3,82 Nordea 

Sjælsø 7,26 4,13 Alfred 

Parken -7,33 -3,67 SEB 

Neurosearch 5,06 1,26 Danske 

North Media 6,09 1,69 Nordea 

William Demant 6,02 1,07 Nordea 

Satair -1,10 -0,34 Nordea 

Colorprint 13,22 6,19 Alfred Berg 

BHJ 7,56 2,12 Danske 

I-data 28,36 11,49 Carnegie 

 

Bilag 5 

Navn  Underpricing 
 * andel  

Årstal Hot/Cold underpricing - 
 benchmark 

Chr. Hansen 1,37 2010 cold 2,49 

Pandora 8,98 2010 cold 24,41 

zealand pharma -2,98 2010 cold -7,71 

Cimber -5,58 2009 cold -10,64 

Össur 0,56 2009 cold 8,62 
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Prime Office -1,27 2008 cold -1,27 

NunaMinerals -3,58 2008 cold -8,05 

Erria 1,17 2007 hot 27,58 

SCF Technologies 22,56 2007 hot 60,00 

Nordic Tankers 3,26 2007 hot 11,23 

Exiqon 4,49 2007 hot 11,89 

Føroya Banki 14,81 2007 hot 22,44 

Griffin IV Berlin B 5,30 2007 hot 5,69 

Euroinvestor.com 5,30 2007 hot 56,95 

Trifork -1,95 2007 hot -27,12 

Rovsing 7,33 2006 hot 17,74 

Griffin III Berlin B 14,86 2006 hot 16,28 

cBrain 3,02 2006 hot 30,21 

FirstFarms -2,10 2006 hot -2,39 

TopoTarget 4,27 2005 hot 16,41 

Tryg 4,32 2005 hot 11,91 

Danionics 5,39 2001 cold 16,10 

Thrane & Thrane -1,77 2001 cold -3,47 

SimCorp -1,64 2000 hot -3,63 

RTX Telecom 14,52 2000 hot 32,20 

Genmab -1,90 2000 hot -6,91 

Novozymes B 0,52 2000 hot 8,27 

Lundbeck 1,89 1999 cold 12,85 

Columbus 5,48 1998 hot 6,02 

aab 8,06 1998 hot 15,35 

Bavarian 3,82 1998 hot 15,36 

Sjælsø 4,13 1998 hot 12,51 

BHJ 2,12 1998 hot 7,26 

I-data 11,49 1998 hot -7,33 

Parken -3,67 1997 cold 5,06 

Satair -0,34 1997 cold 6,09 

Colorprint 6,19 1997 cold 6,02 

Neurosearch 1,26 1996 cold -1,10 

North Media 1,69 1996 cold 13,22 

Vestas 3,09 1995 cold 7,56 

William Demant 1,07 1995 cold 28,36 
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Bilag 6  

Selskab Underpricing - 
 benchmark * 

andel 

underpricing - 
 benchmark 

Sælgers ejerandel 
i % 

 efter IPO 

Chr. Hansen 1,37 2,49 0,556 

Pandora 8,98 24,41 0,574 

Zealand pharma       

Cimber       

Össur       

Prime Office       

NunaMinerals       

Erria       

SCF Technologies       

Nordic Tankers       

Exiqon       

Føroya Banki 14,81 22,44 0,333 

Griffin IV Berlin B       

Euroinvestor.com       

Trifork       

Rovsing 7,33 17,74 0,629 

Griffin III Berlin B       

cBrain       

FirstFarms       

TopoTarget       

Tryg 4,32 11,91 0,6 

Danionics 5,39 16,10 0,124 

Thrane & Thrane -1,77 -3,47 0,517 

SimCorp -1,64 -3,63 0,145 

RTX Telecom 14,52 32,20 0,5403 

Genmab       

Novozymes B 0,52 8,27 0,016 

Lundbeck 1,89 12,85 0,7874 

Vestas       

Columbus 5,48 15,35 0,14 

Aab 8,06 15,36 0,063 

Bavarian       

Sjælsø 4,13 7,26 0,306 

Parken       

Neurosearch 1,26 5,06 0 

North Media 1,69 6,09 0,686 
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William Demant 1,07 6,02 0,45 

Satair -0,34 -1,10 0,685 

Colorprint 6,19 13,22 0,45 

BHJ 2,12 7,56 0,57 

I-data 11,49 28,36 0,4844 

 

Bilag 7 

Selskab  Underpricing 
 - Benchmark  

 Underpricing 
korrigeret med 

andel  

Provenu til 
 selskab 

 Markedsværdi  

Chr. Hansen 2,49 1,37 2.172.492.540 12.244.447.170 

Pandora 24,41 8,98 433.600.000 17.868.498.348 

zealand pharma -7,71 -2,98 372.900.042 1.893.600.000 

cimber -10,64 -5,58 275.000.000 455.000.000 

Össur 8,62 0,56 125.000.000 2.262.500.000 

Prime Office -1,27 -1,27 109.916.693 110.435.443 

NunaMinerals -8,05 -3,58 80.910.100 492.078.960 

Erria 27,58 1,17 120.000.000 420.320.880 

SCF Technologies 60,00 22,56 88.000.000 176.525.180 

Nordic Tankers 11,23 3,26 176.800.000  

Exiqon 11,89 4,49 347.600.000 970.979.600 

Føroya Banki 22,44 14,81 - 189.000.000 

Griffin IV Berlin B 5,69 5,30 830.000.000 869.000.000 

Euroinvestor.com 56,95 5,30 17.640.000 192.328.038 

Trifork -27,12 -1,95 11.050.000 153.000.000 

Rovsing 17,74 7,33 40.000.000 169.548.000 

Griffin III Berlin B 16,28 14,86 925.000.000 1.107.000.000 

cBrain 30,21 3,02 10.000.000 100.000.000 

FirstFarms -2,39 -2,10 433.600.000 494.785.200 

TopoTarget 16,41 4,27 225.000.000 278.136.045 

Tryg 11,91 4,32 6.256.000.000 15.640.000.000 

Danionics 16,10 5,39 399.425.000 1.431.087.200 

Thrane & Thrane -3,47 -1,77 59.075.000 549.418.080 

SimCorp -3,63 -1,64 375.000.000 2.154.285.000 

RTX Telecom 32,20 14,52 302.271.000 1.175.675.000 

Genmab -6,91 -1,90 1.444.000.000 10.528.516.800 

Novozymes B 8,27 0,52 712.500.000 9.703.516.800 

Lundbeck 12,85 1,89 499.300.000 10.163.125.000 

Vestas 6,02 3,09 243.000.000  
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Columbus 15,35 5,48 78.000.000 2.851.703.368 

Aab 15,36 8,06 81.774.000 152.323.000 

Bavarian 12,51 3,82 159.380.000 605.125.000 

Sjælsø 7,26 4,13 79.950.000 422.175.000 

Parken -7,33 -3,67 82.346.000 162.000.000 

Neurosearch 5,06 1,26 205.000.000 960.202.330 

North Media 6,09 1,69 44.944.000 100.000.000 

William Demant 6,02 1,07 158.000.000 266.625.000 

Satair -1,10 -0,34 105.774.000 340.000.000 

Colorprint 13,22 6,19 188.500.000 292.175.000 

BHJ 7,56 2,12 110.500.000 596.967.750 

I-data 28,36 11,49 512.180.000 1.539.000.000 

 

 

Bilag 8 

Selskab Underpricing 
- 

 benchmark 
* andel 

Spredt ejerstruktur efter IPO 
 > 5 % af aktiekapital  

antal ejere 
med 

 over 5% 
aktieandel 

Chr. Hansen 1,37 Black Rock - 5,9%, Financière Star ( sælgende 
aktionær ) 55,6% 

2 

Pandora 8,98 Prometheus Invest ApS 57,4% 1 

zealand pharma -2,98 Sunstone capital 29,5% 1 

cimber -5,58 Karsten Ree Holding 11%, B&MC Holding A/S 
6,59%,  

Bardin APS 13,19%, Koch & Nielsen ApS 13,19%, 
Helenia Holding ApS 13,19 

5 

Össur 0,56 Eyrir Invest ehf 18,88% 1 

Prime Office -1,27 Birketinget A/S (17,08 %), Aarhus Lokalbank A/S 
(13,48 %), Den Jyske Sparekasse A/S (11,17 %), 

Sparekassen Østjylland A/S (9,44 %) 

2 

NunaMinerals -3,58 Grønlands Hjemmestyres 37,1%, Rudersdal A/S's 
19,5% 

2 

Erria 1,17 Rudersdal 6,5% 1 

SCF Technologies 22,56 Newpond 6,2%, Felvang APS 4,5%, Lüthje Invest 
APS 5,21%, Tommy Larsen APS 4,7%, ATP 8,97% 

Steen Brummerstedt Iversen APS 5,29%, LD 14,7% 

7 

Nordic Tankers 3,26 Mogens Buschard 5,14% 1 
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Exiqon 4,49 KS Teknoinvest 6,47%; KS Teknoinvest VIII 9,77% 2 

Føroya Banki 14,81 Finansieringsfonden af 1992 33,3% 1 

Griffin IV Berlin B 5,30 ingen over 5% 0 

Euroinvestor.com 5,30 JCA Holding ApS 26,37%, Søren Alminde Holding 
ApS 25,88% 

2 

Trifork -1,95   0 

Rovsing 7,33 Christian Rovsing ApS 34,4%, Søren A. Rasmussen 
ApS 28,5% 

2 

Griffin III Berlin B 14,86 ingen over 5% 0 

cBrain 3,02 Synerco APS 6%, Putega Holding Aps 46,1%, Felida 
Holding Aps*) 

 8,4% 

3 

FirstFarms -2,10 Farm Invest Holding A/S 16,4% 1 

TopoTarget 4,27 BankInvest 26,22%, Healthcap 17,06%, VCG 
11,95% 

2 

Tryg 4,32 Tryg i Danmark smba, 60% 1 

Danionics 5,39 Dansk Kapitalanlæg 12,4%, kommunernes 
pensionsforsikring 7%, CRE APS 7%, LD 11% 

4 

Thrane & Thrane -1,77 Per Thrane 19,8%, Lars Thrane 31,9% 2 

SimCorp -1,64 Unidanmark 6,95%, DAT-ING A/S 14,5% 2 

RTX Telecom 14,52 Villy Andersen 7,49%, Jørgen Elbæk 7,49%, Jens 
Hansen 9,08%  

John Nissen 7,49%, Jens Toftgaard 7,49, Mogens 
Westeraa 7,49 

National Semiconductor 7,51 

7 

Genmab -1,90 ingen over 5% 0 

Novozymes B 0,52 Novo A/S 25,1%, ATP 6,41% 2 

Lundbeck 1,89 Lundbeckfonden 78,74% 1 

Vestas 3,09 Vestas Wind System Holding 31,6% 1 

Columbus 5,48 Lars Andersen 5,5%, Gaardboe Holding A/S 8,5%, 
UBS 5% 

3 

Aab 8,06 Aalborg boldspilklub af 1885 6,3% 1 

Bavarian 3,82 Nordea 7,97%, A.J. Aamund a/s 27,5%, 
NeuroSearch 8,2% 

3 

Sjælsø 4,13 Henderson Investors Ltd. London - 17,3%, KAP A/S, 
I.H.R. A/S, Allerød (ejet 100% af Ib Henrik Rønje) - 

15,3% 
 Allerød (ejet 100% af Torben Rønje) - 15,3% 

3 

Parken -3,67 LD 10,34% 1 

Neurosearch 1,26 Nordea 7,76% 1 

North Media 1,69 Richard Bunck,  1 

William Demant 1,07   0 

Satair -0,34   0 
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Colorprint 6,19 Eigil B. Christensen 45%, LD 5%, Spar Nord 5% 3 

BHJ 2,12 LD 7%, BHJ 20%, Vagn Jakobsen 15%, Svend Aa 
Beck 15% 

4 

I-data 11,49 Horizontal 43,42%, HCH A/S 5,02 2 

 

 

 

 

 

 

Bilag 9  

 

Selskab Underpricing - 
 benchmark 

Spredt ejerstruktur efter IPO 
 > 5 % af aktiekapital  

antal ejere med 
 over 5% 

aktieandel 

Chr. Hansen 2,49 Black Rock - 5,9%, Financière Star ( sælgende 
aktionær ) 55,6% 

2 

Pandora 24,41 Prometheus Invest ApS 57,4% 1 

Zealand pharma -7,71 Sunstone capital 29,5% 1 

Cimber -10,64 Karsten Ree Holding 11%, B&MC Holding A/S 
6,59%,  
Bardin APS 13,19%, Koch & Nielsen ApS 
13,19%, Helenia Holding ApS 13,19 

5 

Össur 8,62 Eyrir Invest ehf 18,88% 1 

Prime Office -1,27 Birketinget A/S (17,08 %), Aarhus Lokalbank 
A/S (13,48 %), Den Jyske Sparekasse A/S 
(11,17 %), Sparekassen Østjylland A/S (9,44 %) 

2 

NunaMinerals -8,05 Grønlands Hjemmestyres 37,1%, Rudersdal 
A/S's 19,5% 

2 

Erria 27,58 Rudersdal 6,5% 1 

SCF Technologies 60,00 Newpond 6,2%, Felvang APS 4,5%, Lüthje 
Invest APS 5,21%, Tommy Larsen APS 4,7%, 
ATP 8,97% 
Steen Brummerstedt Iversen APS 5,29%, LD 
14,7% 

7 
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Nordic Tankers 11,23 Mogens Buschard 5,14% 1 

Exiqon 11,89 KS Teknoinvest 6,47%; KS Teknoinvest VIII 
9,77% 

2 

Føroya Banki 22,44 Finansieringsfonden af 1992 33,3% 1 

Griffin IV Berlin B 5,69 ingen over 5% 0 

Euroinvestor.com 56,95 JCA Holding ApS 26,37%, Søren Alminde 
Holding ApS 25,88% 

2 

Trifork -27,12   0 

Rovsing 17,74 Christian Rovsing ApS 34,4%, Søren A. 
Rasmussen ApS 28,5% 

2 

Griffin III Berlin B 16,28 ingen over 5% 0 

cBrain 30,21 Synerco APS 6%, Putega Holding Aps 46,1%, 
Felida Holding Aps*) 
 8,4% 

3 

FirstFarms -2,39 Farm Invest Holding A/S 16,4% 1 

TopoTarget 16,41 BankInvest 26,22%, Healthcap 17,06%, VCG 
11,95% 

2 

Tryg 11,91 Tryg i Danmark smba, 60% 1 

Danionics 16,10 Dansk Kapitalanlæg 12,4%, kommunernes 
pensionsforsikring 7%, CRE APS 7%, LD 11% 

4 

Thrane & Thrane -3,47 Per Thrane 19,8%, Lars Thrane 31,9% 2 

SimCorp -3,63 Unidanmark 6,95%, DAT-ING A/S 14,5% 2 

RTX Telecom 32,20 Villy Andersen 7,49%, Jørgen Elbæk 7,49%, 
Jens Hansen 9,08%  
John Nissen 7,49%, Jens Toftgaard 7,49, 
Mogens Westeraa 7,49 
National Semiconductor 7,51 

7 

Genmab -6,91 ingen over 5% 0 

Novozymes B 8,27 Novo A/S 25,1%, ATP 6,41% 2 

Lundbeck 12,85 Lundbeckfonden 78,74% 1 

Vestas 6,02 Vestas Wind System Holding 31,6% 1 

Columbus 15,35 Lars Andersen 5,5%, Gaardboe Holding A/S 
8,5%, UBS 5% 

3 

Aab 15,36 Aalborg boldspilklub af 1885 6,3% 1 

Bavarian 12,51 Nordea 7,97%, A.J. Aamund a/s 27,5%, 
NeuroSearch 8,2% 

3 

Sjælsø 7,26 Henderson Investors Ltd. London - 17,3%, KAP 
A/S, I.H.R. A/S, Allerød (ejet 100% af Ib Henrik 
Rønje) - 15,3% 
 Allerød (ejet 100% af Torben Rønje) - 15,3% 

3 

Parken -7,33 LD 10,34% 1 

Neurosearch 5,06 Nordea 7,76% 1 

North Media 6,09 Richard Bunck,  1 

William Demant 6,02   0 
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Satair -1,10   0 

Colorprint 13,22 Eigil B. Christensen 45%, LD 5%, Spar Nord 5% 3 

BHJ 7,56 LD 7%, BHJ 20%, Vagn Jakobsen 15%, Svend 
Aa Beck 15% 

4 

I-data 28,36 Horizontal 43,42%, HCH A/S 5,02 2 

 

 

Bilag 10  

Underpricing korrigeret med benchmark * andel 

 

Varians Formler Resultat 

Forklaret af 
modellen 

SSR = (^yi - E(y))2 = SAP2/SAKx 0,043159505 

Uforklaret SSE = ei
2
(yi - ^yi)2 = SAKy - SAP

2
/SAKx 

1349,305382 

Total 
variation SST = (yi - E(y))2 = SAKy 1349,348541 

   

   Determin. R2 = SSR/SST 3,19854E-05 

   Hældning b = SAP/SAKx 3,23319E-11 

Skærring a = E(y) - b*E(x) 3,534801827 

   Observationer n = 41 

Stand.fejl2 Se
2 
= SSE/(n-2) 34,59757389 

Middel a E(x) 460766545,7 

Middel b E(Y) 3,549699304 

Varians a 

 

Sa
2
 = (1/n  +   x

2
/(X

2
 -n·x

2
) )·Se

2 
 

1,021750905 

Varians b Sb
2
 = Se

2
/SAKx 8,37978E-19 
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Bilag 11 

Underpricing korrigeret med benchmark 

Varians Formler Resultat 

Forklaret af 
modellen 

SSR = (^yi - E(y))2 = SAP2/SAKx 28,74020088 

Uforklaret SSE = ei
2
(yi - ^yi)2 = SAKy - SAP

2
/SAKx 

10802,69422 

Total 
variation SST = (yi - E(y))2 = SAKy 10831,43442 

   

   Determin. R2 = SSR/SST 0,002653407 

   Hældning b = SAP/SAKx -8,34331E-10 

Skærring a = E(y) - b*E(x) 11,02957122 

   Observationer n = 41 

Stand.fejl2 Se
2 
= SSE/(n-2) 276,9921596 

Middel a E(x) 460766545,7 

Middel b E(Y) 10,64513936 

Varians a 

 

Sa
2
 = (1/n  +   x

2
/(X

2
 -n·x

2
) )·Se

2 
 

8,180255376 

Varians b Sb
2
 = Se

2
/SAKx 6,70895E-18 

 


