
 
 

DANSKE BØRSNOTERINGER 1997 – 2015 
Engelsk titel: IPO’s in Denmark 1997-2015 

 
Marc Rix Nielsson 
Copenhagen Business School 
28.04.2016 
 
 
 
Kandidatafhandling 
Cand.merc.FIR 
Vejleder: Rasmus Viggers 
 
Antal anslag (inkl. Mellemrum): 174.375 
Antal sider: 80 



Børsnoteringer i 
Danmark 1997-2015 

Marc Rix Nielsson 
 

Kandidatafhandling  
Maj 2016 

	  

 1 

Executive Summary 

This thesis contributes to the study of the Danish IPO market. The thesis investigates factors that 

might have influenced the 59 IPO’s in the period from 1997-2015. The main scope is to analyze to 

what extent there has been an abnormal return for investors, who have invested in IPO’s on the 

Danish stock exchange, and which internal and external factors might be present when experiencing 

these abnormal returns. a 

 

The author had expected to find a declining nominal return when the investor placed orders for 

larger amounts. By applying the distribution to investors that ordered different amounts in a given 

IPO, it was expected that up to a given amount the investors nominal return would increase. Hence 

the hypothesis was that above a certain amount, the nominal return would start to decrease. This 

hypothesis is due to the fact that often a private investor receives a small distribution when the IPO 

has a high initial performance. On the other hand, investors often get a larger distribution when the 

IPO has a low initial performance.  

 

The results found in this thesis, were unable to support the author’s hypothesis. This is mainly due 

to the fact, that private investors on an average received a larger distribution than assumed. 

Furthermore, this thesis confirmed the hypothesis, that the there was a negative correlation between 

a larger amount ordered in the IPO and the relative amount received in the distribution.  

 

In extension to rejecting the above mentioned hypothesis, that an abnormal return is only for 

smaller investors, the thesis has focused on a number of internal and external factors that might 

influence the initial return on the stock. The analysis finds many interesting facts, but a lot of the 

sub-analysis showed no statistical significance. However, the thesis finds that the volatility in the 

stock market when introducing an IPO, as well as the number of times the offer has been 

oversubscribed, shows a statistical significance. Volatility is furthermore an ex ante information, 

and therefore can be used by investors when assessing future IPO’s.  

 

Lastly this thesis sums up its main points by concluding how the internal and external factors might 

influence the IPO. This is however done without looking at statistical significance and will only 

serve as a guideline for investors when analyzing future IPO’s on the Danish Stock Exchange.   



Børsnoteringer i 
Danmark 1997-2015 

Marc Rix Nielsson 
 

Kandidatafhandling  
Maj 2016 

	  

 2 

Indholdsfortegnelse 

1. Indledning	   4	  
1.1 Introduktion til afhandlingen 4	  
1.2 Problemfelt og problemformulering 5	  
1.3 Struktur 6	  
1.4 Metode og data 7	  

1.4.1 Teori 8	  
1.4.2 Afgrænsning og forudsætninger 8	  
1.4.3 Litteraturoversigt 11	  

 

2. Teori	   13	  
2.1 Free lunch 13	  
2.2 Den efficiente markedshypotese 14	  
2.3 The IPO Puzzle 15	  
2.4 Asymmetrisk information 16	  

2.4.1 Adverse selection 16	  
2.4.2 Moral hazard og principal-agent problematikken 17	  

2.5 Winner’s curse 20	  
2.6 Signalmodeller 21	  
2.7 Hot issues 24	  
2.8 Behavioral finance 25	  

2.8.1 Irrationelle fejlslutninger 25	  
2.8.2 Adfærdsmæssig bias 25	  
2.8.3 Lemming effekten 26	  

2.9 Beskatning af aktiegevinster i Danmark 27	  
2.10 Simpel lineær regression 28	  
 

2.11 Børsnoteringer – praktiske forhold 29	  
2.11.1 Motiver for børsintroduktion 29	  
2.11.2 Ulemper ved en børsnotering 29	  
2.11.3 Sælger ved en børsintroduktion 30	  
2.11.4 Udbudsmetoder 31	  
2.11.5 Tildeling 32	  
2.11.6 Børser i Danmark 33	  
2.11.7 Optagelseskrav på børsen 34	  
2.11.8 Emissionsbank 35	  
2.11.9 Road shows 36	  
2.11.10 Stabiliseringsperiode 36	  
2.11.11 Tidsmæssigt perspektiv 37	  

 

 

 



Børsnoteringer i 
Danmark 1997-2015 

Marc Rix Nielsson 
 

Kandidatafhandling  
Maj 2016 

	  

 3 

3. Analyse: Nedbrydning af børsnoteringer	   38	  
3.1 Overordnede afkast 40	  

3.1.1 Initialt procentuelt mer-afkast på første handelsdag 40	  
3.1.2 Længevarende procentuelt afkast 41	  
3.1.3 Initialt nominelt førstedagsafkast 43	  
3.1.4 Delkonklusion – overordnede afkast 46	  

 

3.2 Interne forhold 46	  
3.2.1 Antal udbudte aktier 46	  
3.2.2 Type aktier 48	  
3.2.3 Børsværdi ved introduktion 49	  
3.2.4 Udbuddets størrelse 50	  
3.2.5 Greenshoe mulighed 51	  
3.2.6 Sælger 53	  
3.2.7 Branche 53	  
3.2.8 Alder 54	  
3.2.9 Antal ansatte 56	  
3.2.10 Andel til private investorer 57	  
3.2.11 Antal nye investorer 58	  
3.2.12 Emissionsbank 60	  
3.2.13 Børs 61	  
3.2.14 Delkonklusion – interne forhold 63	  

 

3.3 Eksterne forhold 63	  
3.3.1 Volatilitet i aktiemarkedet 64	  
3.3.2 Renteniveau 65	  
3.3.3 Hot and cold markets 67	  
3.3.4 Udbudsstop 69	  
3.3.5 Tegnet antal gange 71	  
3.3.6 Delkonklusion – eksterne forhold 73	  

 

4. Guide til investorer	   75	  
5. Diskussion	   77	  
6. Konklusion	   78	  
7. Perspektivering	   80	  
8. Litteratur	   81	  
9. Bilag	   85	  
 

 

  



Børsnoteringer i 
Danmark 1997-2015 

Marc Rix Nielsson 
 

Kandidatafhandling  
Maj 2016 

	  

 4 

1. Indledning  
I dette indledende afsnit vil fokus være på at skabe en forståelse for afhandlingens omfang, og de 

begrænsninger den naturligt indeholder. Afsnittet vil således starte med en kort introduktion til 

afhandlingen, hvorefter problemfeltet bliver præsenteret. Herefter vil afhandlingens struktur blive 

gennemgået, samt en gennemgang af metoden og dataindsamlingen, således at det er muligt for 

læser at replikere analysen, skulle dette være ønsket. Endvidere vil afsnittet skildre de naturlige 

forudsætninger og begrænsninger der er i projektet, samt redegøre for de til- og fravalg der er gjort. 

Slutteligt vil afsnittet skildre den eksisterende litteratur på området, for således at give et overblik 

over hvad der adskiller denne afhandling fra eksisterende viden omkring emnet.  
 

1.1 Introduktion til afhandlingen 
De seneste år, har den udbredte opfattelse blandt private investorer været, at børsnoteringer er en 

stort set sikker vej til gevinster på aktiemarkedet. Denne opfattelse skyldes de høje historiske mer-

afkast investeringer i børsnoteringer har givet. Ved denne udledning har man dog overset en række 

væsentlige faktorer. For det første er risikoen meget høj ved deltagelse i børsnoteringer og for det 

andet vil der være en tendens til, at man får en højere tildeling ved de børsnoteringer hvor det 

initiale afkast er lavt eller negativt, og en lavere tildeling ved de børsnoteringer der har et højt 

førstedagsafkast.  
 

Ydermere er der en række faktorer, interne såvel som eksterne, der kan tænkes at have indflydelse 

på det initiale mer-afkast. Denne afhandling vil forsøge at påvise hvilke af disse faktorer der kan 

fungere som et signal til investorerne, om at en given børsnotering har en større sandsynlighed for 

at give et overnormalt afkast end andre.  
 

Hermed vil afhandlingen kunne fungere som en håndbog for investorer, i forbindelse med 

investering i børsnoteringer. Målet med afhandlingen er således, at give investorer en række forhold 

de kan analysere inden investering i børsnoteringer og dermed give sig selv det mest oplyste 

udgangspunkt.  
 

En sådan dekomponering af faktorer, der kan tænkes at påvirke afkastet, er hidtil uset og vil således 

give læser et unikt indblik i børsnoteringer på det danske marked. Ydermere er der ingen tidligere 

analyser der har taget højde for fordelingsnøglen i forbindelse med en børsnotering. Der har været 

en tendens til at klassificere børsnoteringer som en god investering uanset størrelsen på investors 

ordrebeløb. Det er netop denne tendens der har vakt min interesse for området, idet jeg som investor 
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har oplevet at deltage i børsnoteringer der er blevet kaldt en stor succes, men hvor jeg selv har været 

skuffet over det nominelle afkast.  
 

Således har jeg længe haft lysten til at udarbejde et projekt som belyste netop tildelingen ved 

børsnoteringer, og som giver investorer, inklusive mig selv, muligheden for at forbedre sin 

sandsynlighed for at opnå et overnormalt afkast ved investering i børsnoteringer.  
 

1.2 Problemfelt og problemformulering  
Det er alment kendt at der ved børsnoteringer har været mulighed for at opnå et overnormalt afkast 

på den første handelsdag, grundet den konsekvente underprisfastsættelse af de udbudte aktier. Der 

findes mange teorier omkring emnet, men spørgsmålet er om dette overnormale afkast er 

tilgængeligt for alle private investorer, eller om muligheden er begrænset til mindre private 

investorer.  
 

For at eksemplificere problemstillingen, kan vi kigge på børsnoteringen af NNIT A/S. Her kunne 

det ses, at alle investorer der forsøgte at købe for op til 2 mio. kr. aktier i NNIT A/S, modtog 24  

aktier svarende til nominelt 3.000 kr. Medierne kaldte denne børsnotering for en kæmpe succes, 

alene af den grund, at aktien blev udbudt til kurs 125 kr. og lukkede dagen i kurs 170 kr. (Se Bilag 

2) hvilket er en stigning på 36%. Det helt store spørgsmål er dog, hvor tilfreds en investor der har 

fået nominelt 1.080 kr. i gevinst er, når målet var at tegne for et langt højere beløb og dermed også 

at få et langt højere nominelt afkast end 1.080 kr.  
 

Samtidig har vi set andre børsnoteringer, hvor de private investorer har fået en langt højere andel af 

deres ordre, hvor der har været et langt lavere, eller i visse tilfælde negativt afkast på første 

handelsdag.  
 

Ligeledes er det nærliggende at analysere hvilke interne såvel som eksterne faktorer der kan påvirke 

førstedagsafkastet for en børsnotering. Således vil det være muligt for investorer at handle på et 

mere oplyst grundlag, og det vil herigennem være muligt at opnå et endnu højere afkast end der 

allerede er mulighed for på markedet for børsnoteringer.   
 

Af denne problemstilling udspringer projektets problemformulering: 
 

”Vurdering af det overnormale afkast i forbindelse med børsnoteringer på  

det danske aktiemarked i perioden 1997-2015.” 
 

Problemformuleringen afføder naturligt en række underspørgsmål: 
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- Findes der et optimalt investeringsbeløb ved børsnoteringer, således at man maksimerer sit 

nominelle afkast? 

- Eksisterer det såkaldte ”IPO Puzzle” på det dansk marked?  

- Kan det initiale afkast forklares ud fra en eller flere virksomhedsspecifikke faktorer? 

- Har det generelle økonomiske klima indflydelse på, hvordan investorerne tager imod en 

børsnotering? 
 

Besvarelsen af ovenstående underspørgsmål gør det muligt at udarbejde en kvalificeret besvarelse 

af den fastsatte problemformulering.   
 

1.3 Struktur 
Projektets struktur fremgår af nedenstående illustration. En kvalificeret besvarelse af 

problemformuleringen fordrer en kronologisk besvarelse af de opgjorte delelementer.  
 

En introduktion til behandlingen 

af data, er nødvendig for at forstå 

de til- og fravalg der er gjort i 

projektet. Ydermere introduceres 

relevant teori, der er et 

nødvendigt grundlag for de 

efterfølgende analyser. Herunder 

vil der være en gennemgang af de 

praktiske forhold ved en 

børsnotering for at ensrette 

forståelsen af disse.  
 

Den overordnede analyse af 

afkast, identificerer hvad det 

nominelle afkast har været såfremt man har deltaget i alle børsnoteringer i Danmark siden 1997. 

Der er i analysen taget højde for fordelingen ved de enkelte børsnoteringer, hvorfor forventningen 

er, at resultatet vil afvige fra de gængse teorier omhandlende overnormale afkast ved 

børsnoteringer. Ydermere analyseres det procentuelle afkast såvel initialt (1. Handelsdag) som på 

længere sigt.  
 

Interne faktorer identificerer hvilke virksomhedsspecifikke, og børsintroduktions-specifikke forhold 

der kan have indflydelse på hvordan aktien performer på første handelsdag. Eksterne faktorer 

Indledning

Metode og dataProblemformulering

Teori

Interne forhold

Analyse

Eksterne forhold

Guide til investorer

Overordnede afkast

Egen tilvirkning

Teoretiske modeller Praktiske forhold

Konklusion
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identificerer de faktorer der påvirker en børsnotering, som virksomheden ikke selv har direkte 

indflydelse på. Der kan argumenteres for at enkelte af de eksterne faktorer vil være mulige for 

virksomheden at påvirke. Dette vil blive diskuteret nærmere i analysen.  
 

Gennem analysen af såvel interne som eksterne faktorer, samt en analyse af afkastet nominelt og 

procentuelt, vil der være skabt et fundament for at konkludere, hvorledes det overnormale afkast har 

været muligt at opnå på det danske marked, samt at give investorer en guide til investering i 

børsnoteringer.   
 

1.4 Metode og data 
For at sikre pålidelighed og validitet gennem afhandlingen, er data løbende blevet indhentet og 

efterprøvet. Pålideligheden beskriver sammenhængen mellem datas pålidelighed og indsamlingen 

heraf. Der er en naturlig positiv sammenhæng mellem nøjagtigheden ved indsamling af data og 

pålideligheden af analysen. En høj validitet i afhandlingen sikrer ydermere at resultaterne af 

analysen er brugbare fremadrettet (Olsen & Pedersen 2002).  Et fælles kvalitets kriterie på tværs af 

forskellige perspektiver er, at i en undersøgelse, som denne afhandling er, forelægger der en klar 

sammenhæng mellem problemformulering, teoriapparat og analyse (Justesen & Mik-Meyer 2010). 

Dette krav om konsistens medfører at begreber, metoder og teorier bliver anvendt ensartet således at 

præcisionen i afhandlingen øges. En sådan konsistens kan opnås ved en klar definition af de 

anvendte begreber.  
 

Ydermere skal afhandlingen, for at læseren har reel mulighed for at vurdere kvaliteten, være 

transparent i så vidt muligt omfang. Det gælder at til- og fravalg skal begrundes sagligt og 

dybdegående, samt at fokus skal være på åbenhed omkring data, således at data ikke kan anses som 

værende manipuleret af forfatteren for at opnå bestemte resultater. For at opnå en fuld 

gennemsigtighed, der samtidig giver læseren mulighed for at replikere data, vil der i hvert enkelt 

afsnit i analysen være angivet hvorledes data er indsamlet og anvendt.  
 

Afhandlingen er karakteriseret ved at være en undersøgelse der forsøger at bidrage til den gældende 

opfattelse af børsnoteringer, samt et redskab til investorer der kan påvirke og hjælpe til vurdering af 

fremtidige børsnoteringer. For bedst muligt at opnå dette, vil afhandlingen anvende såvel 

kvantitativ som kvalitativ metode. Den kvantitative metode ses i indsamlingen af data, samt 

beregningen af signifikansen af de fundne resultater. Den kvalitative metode er årsagsvurderingen 

af de enkelte børsnoteringer, der vil være en afvejning af eksisterende viden på området samt en 

egen vurdering af hvilke årsager der kan påvirke det givne resultat.   
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De anvendte kilder i denne afhandling er alle anset som yderst pålidelige. Såvel litteraturen, internet 

hjemmesider, tidligere afhandlinger og andre rapporter om børsnoteringer er alle blevet kritisk 

vurderet før de er medtaget i afhandlingen. Alle kilder vurderes at være fra særdeles pålidelige 

forfattere og forskere, og det skal pointeres at der har været fravalgt artikler undervejs i processen, 

hvor pålideligheden vurderes at være for lav. Kravet til kilderne har i høj grad været de samme krav 

der har været gældende for denne afhandling. Nemlig en overskyggende åbenhed omkring data 

samt transparens i afgrænsningen.  
 

1.4.1 Teori 
Projektet er af natur praktisk orienteret, men teori og teoretiske modeller benyttes i vidt omfang til 

at strukturere og fokusere besvarelsen samt underbygge pointer og konklusioner. Teorien ses ikke 

som den endegyldige sandhed, hvorfor der steder i afhandlingen vil blive taget kritisk stilling til 

teorien og dens forudsætninger. Altså skal den givne teori ses som et værktøj, der er med til at 

strukturere besvarelsen af den enkelte problemstilling, hvorfor der løbende vil være tale om en 

afvejning af teori og sund fornuft.  
 

De teoretiske modeller der er redegjort for i teorien, er valgt ud fra at de er anset som den mest 

dækkende teori omhandlende børsnoteringer, samtidig med at de er fundet relevante for analysen og 

hermed besvarelsen af problemformuleringen. I gennemgangen af teorien vil der ligeledes være en 

gennemgang af de konkrete praktiske forhold der gør sig gældende ved en børsnotering. Disse 

praktiske forhold anses, som den fulde sandhed, idet disse er bestemt af Københavns Fondsbørs og 

dermed ikke kan fortolkes. En gennemgang af de praktiske forhold ved børsnoteringer skal sikre en 

ensartet forståelse, således at eventuelle misforståelser undgås i analysen.  
 

1.4.2 Afgrænsning og forudsætninger  
Projektets omfang sætter nogle naturlige begrænsninger for detaljeringsgraden af analyser og 

besvarelsen af problemformuleringen. Fokus i afhandlingen vil være på at berøre en række forhold 

der kan antages at have betydning for den initale kursændring ved børsnoteringer. Ydermere vil 

afhandlingen tilsigte at danne et billede af det generelle børsintroduktionsmarked i Danmark.  
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Det danske marked er valgt grundet lokalkendskabet, samt det faktum at muligheden for 

indhentelse af data vurderes at være stor herpå. Ved anvendelsen af det danske marked erkendes 

det, at markedet for børsnoteringer i Danmark de senere år ikke har haft samme aktivitet som flere 

andre lande, herunder Sverige der er kendt for at have meget gunstige forhold for virksomheder der 

ønsker at børsnotere sig.  

Til venstre ses en 

opgørelse af antallet 

børsnoteringer på 

Nasdaq Nordic de 

seneste 10 år. 

Omend antallet af 

børsnoteringer har været 

større i Sverige i den 

analyserede periode, er 

det vurderet at 

problemer med 

indsamling af data vil 

være højst sandsynlige, hvorfor denne afhandling er afgrænset til det danske marked.  
 

Ydermere er afhandlingen afgrænset til at fokusere på børsnoteringer fra 1997-2015. Årsagen til at 

analysen starter i år 1997, skal findes i, at man fra år 1997 har haft et krav fra fondsbørsen om, at de 

børsnoterede virksomheder skal oplyse udbuddet, fordelingsnøglen til private investorer, andelen til 

private investorer mm. (Værdipapirhandelsloven §23). Det betyder at datasættet ved afgrænsning til 

denne periode er langt mere komplet, end hvis afhandlingen havde fokuseret på en længere 

tidsmæssig periode.  
 

Endvidere fokuserer afhandlingen på de private investorer, uden en egentlig analyse af de 

institutionelle investorers andel. Det skyldes den meget komplekse tildeling, samt manglende 

offentliggørelse af tildelingen til de enkelte investorer. Dermed vil der være et meget stort antal 

antagelser ved vurdering af institutionelle investorers nominelle afkast ved børsnoteringer. 

Afhandlingen er derfor afgrænset til udelukkende at fokusere på private investorer, der som 

udgangspunkt ligger indenfor en grænse af 2 mio. kr.  
 

Det er ligeledes besluttet at udelade alle noteringer af investeringsforeninger fra analysen. Det er 

gjort da disse er svære at sammenligne med andre børsnoteringer grundet deres specielle 
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karakteristika. De specielle karakteristika fremkommer, idet prisen på aktierne i en 

investeringsforening typisk ikke bliver fastsat ud fra udbud og efterspørgsel. I stedet handles de til 

den indre værdi også kaldet NAV. Det betyder ligeledes at hvis der er investorer der ønsker at købe 

en del i investeringsforeningen vil prisen på en aktie ikke blive ændret, der vil blot blive udstedt nye 

aktier og dermed købt op i det underliggende aktiv. Det er dermed kun værdien af de underliggende 

aktiver der kan påvirke aktiekursen i disse aktier.  
 

Det har igennem afgrænsningen været en forudsætning at størstedelen af den efterspurgte data har 

været tilgængelig. Manglende data betyder lavere validitet, hvorfor en række cases er udeladt af 

analysen på trods af, at disse børsnoteringer er foretaget i den valgte periode. Der er ikke skelet til 

det initiale afkast, virksomhedsspecifikke karakteristika eller markedsmæssige forhold for 

noteringen, men udelukkende til fremskaffelse af data, som desværre ikke har været mulig. Derfor 

er flg. børsnoteringer udeladt af afhandlingen: KIF Håndbold Elite, Mermaid Technology, Danske 

Lægers Vaccinations Service, Notabene.net samt Thrane & Thrane. Det kan oplyses at langt 

størstedelen af disse noteringer er foretaget på First North børsen og i de fleste tilfælde er relativt 

små noteringer.  
 

Det er valgt at analysen fokuserer på selskaber der er noteret på Københavns Fondsbørs, samt på 

føromtalte First North. Det er ligeledes besluttet at udelade det nu lukkede GXG Markets, idet 

validiteten omkring data vurderes at kunne være biased og i nogle tilfælde manipuleret. En nærmere 

uddybning af de forhold der gjorde sig gældende på GXG Markets under teorien.   
 

Emissioner rettet mod hidtidige garanter er ligeledes ikke medtaget, idet der ikke har været 

mulighed for udefrakommende investorer til at deltage fuldbyrdet i børsnoteringen, og dermed 

vurderes disse ikke at være sammenlignelige. Ligeledes er emissioner der er tegnet via 

tegningsretter til eksisterende aktionærer ikke medtaget. Fravalget af disse børsnoteringer skal ses i 

lyset af, at handlen i begge ovenstående typer må antages at være relativt lav, hvorfor de ikke er 

sammenlignelige med resten af datasættet.  
 

Enkelte virksomheder har ved noteringen ikke udstedt nogle aktier, hverken primære eller 

sekundære, hvorfor der blot er tale om en optagelse til handel. Disse er udeladt af samme årsag som 

ovenstående – at handlen må anses som begrænset i disse tilfælde.  
 

Afgrænsningen og de valgte forudsætninger fører til et stort set komplet datasæt på 59 

børsnoteringer på det danske marked. Det drejer sig om 49 børsnoteringer på Københavns 

Fondsbørs og 10 børsnoteringer på First North. Disse børsnoteringer vurderes at dække godt over, 

og dermed også give et retvisende billede af, det danske marked for børsnoteringer siden 1997.  
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1.4.3 Litteraturoversigt  
Årsagen til at teorien ikke anses som den endegyldige sandhed skyldes flere faktorer. Umiddelbart 

er der ikke lavet så meget teori vedr. børsnoteringer, idet langt størstedelen af den gældende 

litteratur på området er undersøgelser af afkastet på såvel kort som lang sigt.  

Der er i følge min viden ikke tidligere studier der hverken har dekomponeret afkastet på interne og 

eksterne faktorer, ej heller er der lavet analyser der inddrager fordelingsnøglen til at vurdere 

afkastet på en børsnotering.  

Årligt udgives en sammenfattende rapport (Loughran, Ritter & Rydqvist 1999), hvor undersøgelser 

af markeder verden over sammenholdes. Her er det vist hvilket initialt førstedagsafkast investorer 

har kunnet opnå, ved at deltage i børsnoteringer i forskellige lande. Nedenfor er vist en række af de 

større undersøgelser, fra de mest udviklede markeder.   

Land Kilde Antal 
noteringer 

Periode Gns. Initialt 
afkast 

Australien Lee, Taylor & Walter; Pham; Ritter 1.562 1976-2011 21,8% 
Belgien Rogiers; Manigart 114 1984-2006 13,5% 
Brasilien Aggarwal, Leal & Hernandez 275 1979-2011 33,1% 
Canada Jog & Riding; Jog & Srivastava; 

Kryzanowski Lazrak, Rakita 
720 1971-2013 6,5% 

Danmark Jakobsen & Sorensen; Ritter 164 1984-2011 7,4% 
Egypten Omran; Hearn 62 1990-2010 10,4% 
Finland Keloharju 168 1971-2013 16,9% 
Frankrig Husson & Jacquilaat; Leleux & 

Muzyka; Paliard & Belletante 
697 1983-2010 10,5% 

Hong Kong McGuinness, Zhao & Wu; Fung, Gul 
& Radhakrishnan; Dealogic 

1.486 1980-2013 15,8% 

Indien Marisetty & Subrahmanyam; Ritter 2.964 1990-2011 88,5% 
Japan Fukuda; Dawson & Hiraki; Kaneko & 

Pettway; Hamao, Packer & Ritter 
3.236 1970-2013 41,7% 

Kina Chen, Choi & Jiang; Jia, Xie & Zhang 2.512 1990-2013 118,4% 
Korea Dhatt, Kim, Lim; Ihm; Choi & Heo 1.758 1980-2014 58,8% 
Norge Emilsen, Pedersen & Saettem 209 1984-2013 8,1% 
Rusland Dealogic 64 1999-2013 3,3% 
Singapore Lee, Taylor, Walter; Dawson; 

Dealogic 
609 1973-2013 25,8% 

Spanien Ansotegui & Fabregat; Alvarez 143 1986-213 10,3% 
Sri Lanka Samarakoon 105 1987-2008 33,5% 
Storbritannien Dimson; Vismara; Levis 4.932 1959-2012 16,0% 
Sverige Rydqvist: Schuster; de Ridder 374 1980-2011 27,2% 
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Taiwan Chen; Chiang 1.620 1980-2013 38,1% 
Tyskland Ljungqvist; Rocholl; Ritter; Vismara 736 1978-2011 24,2% 
USA Ibbotson, Sindelar & Ritter; Ritter 12.702 1960-2014 16,9% 

 

Ovenstående undersøgelser har ikke undersøgt mer-afkastet i forhold til markedet, men der er på 

trods af dette, en stærk evidens for at man opnår et overnormalt afkast ved at deltage i 

børsnoteringer. Det ses at det danske marked er blandt de markeder der har klaret sig mindst godt, 

hvilket er værd at notere sig til den resterende analyse af det danske marked. Ydermere kan det 

noteres at der har været meget få børsnoteringer på det danske marked, sammenlignet med andre 

markeder. Det skal endvidere noteres at forfatterne (Loughran, Ritter & Rydqvist) selv pointerer at 

alle børsnoteringer har vægtet lige meget, hvorfor det fremgår at disse analyser ikke har brugt 

fordelingsnøglerne til vurdering af performance.  
 

Det vurderes derfor, at denne afhandling af natur er ret unik, idet fokus er på at belyse et tidligere 

uberørt område, samt fungere som en hjælp til private investorer. Såfremt afhandlingen formår at 

bevise en eller flere faktorer, der har haft signifikant indflydelse på det initiale afkast, vil det være 

muligt fremadrettet at deltage i børsnoteringer med sådanne faktorer for øje.   
 

Det er opsigtvækkende at sådanne analyser ikke tidligere er foretaget, idet sådanne til en vis grad 

bør kunne fungere som et pejlemærke for investorer i forbindelse med børsnoteringer. Der er 

naturligvis en sandsynlighed for at store finanshuse, meget store private investorer og/eller 

institutionelle investorer har udarbejdet lignende undersøgelser, men der er således ikke noget 

offentligt tilgængeligt materiale der har samme dybdegående analyse af markedet for børsnoteringer 

som denne afhandling har.    
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2. Teori 
Denne afhandlings teori vil være en gennemgang af teoretiske modeller, der kan sikre en rød tråd i 

analysen, samt en gennemgang af de praktiske forhold der gør sig gældende ved en børsnotering. 

Gennemgangen af de praktiske forhold skal sikre, at læseren af afhandlingen har en ensartet 

forståelse med forfatteren, så eventuelle misforståelser undgås i analysen.   
 

2.1 Free lunch 
Begrebet free lunch stammer fra 1800 tallet, hvor man lokkede bar-gæster til sin beværtning med en 

gratis frokost. Denne frokost indeholdte meget salt, hvorfor den fik gæsterne til at købe flere 

drikkevarer. Senere har man dog brugt begrebet til at beskrive situationer, hvor man modtager noget 

uden at give noget retur. I økonomien bruger man begrebet free lunch til at beskrive situationer hvor 

man modtager en ubegrænset risikofri profit. I praksis bruges begrebet dog langt bredere, idet en 

free lunch eksisterer i mange forskellige former og til mange forskellige interessenter. Ved 

børsnoteringer er der flere forskellige interessenter der kan modtage en free lunch. Man snakker om 

investorer der kan modtage en nærmest risikofri profit ved at investere i børsnoteringer som følge af 

underprisfastsættelse. Derudover eksisterer der en free lunch for rådgivere, idet de modtager deres 

betaling uanset udfaldet af noteringen.  
 

Milton Friedman sagde populært i 1975, at ”There is no such thing as a free lunch”. Dette er senere 

blevet underbygget af en lang række økonomer, der alle mener at der er tale om en afvejning. I 

økonomiens verden er der tale om en afvejning mellem risiko og afkast (Markowitz, 2009), idet 

antagelsen er, at man ikke kan opnå en gevinst over markedsafkastet uden at påtage sig yderligere 

risiko. Dette er beskrevet ved CAPM modellen, der bruges til at prisfastsætte risikofyldte aktiver 

såsom aktier.  

CAPM er givet ved: 

𝑟! = 𝑟! + 𝛽!(𝑟! −   𝑟!) 

Hvor rA er afkastet på aktivet, rf er den risikofrie rente, 𝛽A er den systematiske risiko på aktivet og 

rM er det forventede markedsafkast (Bodie, Kane & Marcus 2014).  

CAPM taler for, at der ikke er mulighed for at opnå overnormale afkast på markedet, da alle afkast 

er opnået ud fra den påtagne risiko målt ved Beta på aktivet.  

 

Bevæggrunden for at kalde børsnoteringer en free lunch skal findes i flere forklaringer. For det 

første er der tale om en lempelig brug af begrebet free lunch, idet den risikofrie gevinst er målt op 
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imod investeringer i andre aktiver. Der er altså bred enighed om, at der ikke er tale om en decideret 

risikofri gevinst, men der argumenteres dog for at sandsynligheden for at modtage en overnormal 

gevinst er langt større, end ved investering i andre aktiver. Ligeledes underbygges Friedman’s teori 

om at der ikke eksisterer en free lunch, af det faktum at investeringer i børsnoteringer er forbundet 

med en større risiko end investering i flere andre aktiver, grundet de mange ikke-fortolkede 

variabler (Taulli 1999). Ydermere betegnes børsnoteringer som en free lunch idet investorer har en 

tendens til at overvurdere tidligere hændte begivenheder (Bodie, Kane & Marcus, 2014). Dermed 

vil investorer der tidligere har opnået et givent afkast ved en investering, have en tendens til at 

overdrive resultatet af deres investering fremadrettet (Shiller 2005). Slutteligt er medierne en 

afgørende faktor for tendensen til at beskrive børsnoteringer som en form for free lunch. Medierne 

har haft en tendens til at klassificere investeringer, og i særdeleshed børsnoteringer, med 

overnormale afkast som en free lunch, på trods af at definitionen på en free lunch, intet har at gøre 

med den situation der forekommer. Om denne lempelige brug af begrebet skyldes manglende 

forståelse for definitionen, investeringer som helhed eller risikoen ved børsnoteringer skal ikke 

uddybes nærmere i denne afhandling, det skal blot pointeres at mediernes beskrivelse af tidligere 

børsnoteringer har haft en stærk indflydelse på hypen omkring børsnoteringer de senere år.  
 

2.2 Den efficiente markedshypotese  
En væsentlig årsag til at der ikke kan eksistere en free lunch i den finansielle verden er, at man på 

de finansielle markeder arbejder under den antagelse at markederne er efficiente.  

Den efficiente markedshypotese opdeler markedets efficiens i tre former (Brealey, Myers & Allen 

2014):  

1. Den svage form, hvor prisen på et aktiv afspejler al historisk offentligt tilgængelig 

information. 

2. Den semi-stærke form, hvor prisen afspejler al historisk offentlig tilgængelig information, 

samt at ny information reflekteres instantant i aktivets pris.  

3. Den stærke form, hvor prisen afspejler al information, både offentlig tilgængelig og insider 

viden.  

Graden af markedsefficiens er en funktion af konkurrencen i markedet, idet markedsdeltagernes 

efficiens i forhold til at opfange og agere på information øger efficiensen i markedet.  

Ifølge CAPM er det således ikke muligt at lave et overnormalt afkast, med mindre den specifikke 

aktie har leveret en nyhed der giver grobund for at aktien reagerer mere end markedet gør. Uanset 

denne markedsefficiens, oplever vi tilfælde hvor markedet ikke synes at agere efficient. Disse 
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såkaldte anomalier på aktiemarkedet er svære at forklare og eksempler herpå er, at små 

virksomheder, målt på markedsværdi, synes at performe bedre end store virksomheder i det lange 

løb (Brealey, Myers & Allen 2014). Ydermere synes afkastene gennemsnitligt set at være højere i 

januar end de er alle andre måneder på året, ligesom afkastene synes at være lavere på mandage end 

på alle ugens andre dage (Brealey, Myers & Allen 2014). Der findes en række forskellige 

forklaringer på disse anomalier, der alle er mere eller mindre dækkende, men idet de af natur er 

anomalier strider de imod den efficiente markedshypotese.  

Der er således ikke belæg for at børsnoteringer som udgangspunkt skal give et højere afkast end 

markedets afkast, hvorfor der må være tale om at dette overnormale førstedagsafkast ved 

børsnoteringer er en anomali. At de historisk set har gjort det alligevel er forsøgt beskrevet ved det 

såkaldte IPO Puzzle.  
 

2.3 The IPO Puzzle 
Når en virksomhed udbyder aktier til offentligheden, vil der ifølge the IPO Puzzle være en tendens 

til, at investorerne vil forsøge at købe så meget som muligt, så hurtigt som muligt. På kort sigt vil 

investorerne gennemsnitligt opnå en initial gevinst, mens investorerne over en længere periode vil 

se aktier købt som følge af en børsnotering, klare sig dårligere end markedet (Brealey, Myers & 

Allen 2014). Denne kortvarige gevinst men langvarige underperformance er kendt som the IPO 

Puzzle.  
 

Som udgangspunkt er forklaringen på dette IPO Puzzle, at der ved introduktionen hovedsageligt 

kun er optimistiske investorer i aktien, da kort-salg ikke er muligt. Dermed vil der på meget kort 

sigt kun være positive signaler omkring en aktie, og det vil være muligt for investorer at opnå et 

kortvarigt overnormalt afkast (Miller 1977; Rajagopalan 2013). Ydermere forklares denne anomali 

med de såkaldte informations kaskader. Der er tale om en selvopfyldende profeti, hvor tidligere 

situationer danner grobund for en forventning fra de involverede parter om at en lignende situation 

vil forekomme. En informations kaskade er et begreb der anvendes, når aktører anvender 

eksisterende information til at træffe en beslutning, for derefter at afvige fra sin egentlige holdning.  

Indenfor børsnoteringer kan en sådan kaskade opstå som følge af, at information spredes efter ønske 

fra virksomheden, samt en folkelig opfattelse der tilgodeser børsnoteringer og skaber grobund for 

optimisme omkring disse.  
 

Den anden del af the IPO Puzzle tilsiger, at mellem- til langsigtet performance for de børsnoterede 

virksomheder er dårligere end markedsafkastet. Studier viser at amerikanske virksomheder der 

bliver børsnoteret, over en 5 årig periode vil opleve et afkast der er 3,4% mindre end en portefølje 
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med lignende aktier (Brealey, Myers & Allen 2014). Der findes umiddelbart to forklaringer på 

denne langvarige underperformance. For det første finder Ritter, at virksomheder vil forsøge at 

børsnotere sig i et økonomisk fordelagtigt klima, såfremt de ikke har underprisfastsat. Derfor vil de 

opleve et senere fald i markedet, hårdere end andre børsnoterede aktier, da de ikke havde indlagt en 

rabat i forvejen. Den anden forklaring er, at der efter en kort periode, bliver åbnet for kortsalg i 

aktien. Det betyder at pessimistiske investorer, fremadrettet kommer til at kunne påvirke prisen i en 

negativ retning (Rajagopalan 2013). Dette vil påvirke aktiens momentum negativt, og her vil 

informations kaskader ligeledes spille ind, i dette tilfælde dog negativt.  
 

Der er ingen endegyldig forklaring på disse anomalier, hvorfor eksistensen heraf blot accepteres 

som en forudsætning i undersøgelsen af børsnoteringer. Anomalierne anses af nogle som et tegn på 

at CAPM og andre prisfastsættelsesmodeller indeholder fejl, hvorfor anomalierne i sig selv ikke 

påviser inefficiente markeder.  
 

2.4 Asymmetrisk information 
Asymmetrisk information opstår i situationer, hvor en økonomisk agent er i besiddelse af 

information, som en anden økonomisk agent ikke er i besiddelse af (Jensen et al 1998). Disse 

økonomiske agenter kan være virksomhedens ledelse og/eller bestyrelse, investorerne, 

emissionsbankerne, Fondsbørsen, de eksisterende aktionærer, sælgende aktionærer m. fl. Såfremt 

disse agenter ikke har nøjagtigt den samme information ved indgåelse af en aftale, må der være tale 

om at agenterne ved aftalens indgåelse har haft asymmetrisk information.  

Langt størstedelen af alle teorier vedr. underprisfastsættelse ved børsnoteringer tager udgangspunkt 

i, at der må være en form for asymmetrisk information mellem agenterne ved børsnoteringer.  

Indenfor asymmetrisk information arbejder man med tre begreber som vil blive gennemgået i det 

følgende. Begrebet adverse selection bliver forklaret separat, mens begreberne moral hazard og 

principal-agent problematikken bliver behandlet i fællesskab. Ydermere gennemgås David Barons 

model der forklarer moral hazard problematikker specifikt ved børsnoteringer.  
 

2.4.1 Adverse selection 
Ved adverse selection er der tale om en situation, hvor den ene part ikke har fuldt kendskab til den 

anden part og til det udbudte generelt. Det betyder at den ene part må forsøge at gøre sig antagelser 

omkring hvordan det forhandlede ser ud, ud fra de informationer denne har til rådighed. Adverse 

selection bliver af samme årsag kaldt en model for skjulte informationer.  
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Et eksempel på en situation med adverse selection kunne være køb af forsikring. Et 

forsikringsselskab ønsker at tilbyde forsikringer af mobiltelefoner. De undersøger markedet og 

konkluderer at sandsynligheden for at man får stjålet sin telefon afhænger af hvor man bor i landet. 

Det antages samtidig at forsikringsselskabet ikke kan diskriminere på baggrund af folks geografiske 

placering, hvorfor alle forsikringer udbydes på samme vilkår. Det betyder således, at der er en 

gennemsnitlig pris på, lad os sige 500 kr. årligt. I dette tilfælde vil der opstå asymmetrisk 

information som følge af, at de eneste der ønsker at tegne en sådan forsikring er personer i de 

områder hvor sandsynligheden for at få stjålet sin telefon er over landsgennemsnittet. Det betyder 

ligeledes at det tidligere udregnede gennemsnit, på ingen måde er repræsentativt for 

forsikringsselskabets kunder. Forsikringsselskabet bliver i dette tilfælde ramt af, at kunderne ved 

mere end dem, om hvad sandsynligheden er for, at netop deres telefon bliver stjålet.  
 

Det må altså gøre sig gældende at denne adverse selection, danner grobund for at konkludere at 

markeder ikke altid er efficiente, da al information ikke altid er tilgængelig for alle parter.  
 

Idet agenterne ofte er opmærksomme på dette problem, vil de tage en række forholdsregler for at 

undgå at de bliver ramt af adverse selection. I eksemplet ovenfor vil forsikringsselskabet med 

overvejende sandsynlighed kræve en højere pris end gennemsnittet, for at sikre sig imod tab som 

følge af manglende viden om kunderne.  
 

Det er dog ikke kun køber der kan have information som sælger ikke har. Det kan ligeledes gælde 

den omvendte vej, hvor sælger har information som køber ikke har, hvorfor der opstår en 

modsatrettet adverse selection.  

Et eksempel herpå kunne være en virksomhed der udsteder aktier. Det kunne være en situation hvor 

ledelsen af virksomheden ved, at aktiens kurs er for høj i forhold til den reelle værdi, hvorfor man 

ønsker at opnå et provenu på et for højt grundlag. Dette kan føre til at investorer betaler en overkurs 

for aktierne, som følge af manglende viden sammenlignet med virksomheden.  

 

2.4.2 Moral hazard og principal-agent problematikken 

Laffont og Tirole (1993) angav en moral hazard, som en situation hvor den ene part ikke kan 

observere den anden parts handlinger (Jensen et al 1998). Moral hazard bliver af samme årsag kaldt 

en model med skjulte handlinger.  
 

Der kan opstå en moral hazard i en virksomhed, hvis ejer (principal) og ansatte/ledelse (agenten) 

ikke har samme incitament. Eksempelvis ønsker principalen altid at maksimere værdien af 
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virksomheden, men det er ikke nødvendigvis altid agentens motiv. Som agent i en virksomhed kan 

man have en række forskellige motiver såsom imperiebyggeri, hvor specielt direktionen vil søge at 

opbygge virksomhedens omdømme og størrelse, således at de kan fremstå som meget succesfulde, 

idet de har ansvaret for en stor virksomhed. Ligeledes kan et motiv for agenten være ønsket om at 

beholde sit job, hvorfor de agerer mere risikoavers end det er i principalens interesse. Såfremt en 

ansat får muligheden for, på virksomhedens vegne, at indgå en aftale der med 50% sandsynlighed 

vil indbringe virksomheden 2 mio. kr., men med 50% sandsynlighed vil indbringe virksomheden et 

tab på 1 mio. kr. og samtidig lukke den ansattes stilling ned, er der meget stor sandsynlighed for at 

den ansatte vil vælge at afvise tilbuddet, på trods af en forventet gevinst på 0,5 mio. kr.  
 

Disse forhold vanskeliggør principalens bedømmelse af agenten, fordi resultaterne kan være opnået 

på baggrund af mange faktorer. Agenten vil altid have tendens til at tage æren for de handlinger, der 

påvirker resultatet positivt og omvendt påpege, at tilfældigheder er årsagen til negative resultater. 

Det er derfor principalens opgave at komme til bunds i den (måske) manipulerede information som 

agenten har fremført. Den asymmetriske information giver ligeledes anledning til en moral hazard, 

når agenten har indgået en kontrakt, misinformeret principalen eller har et incitament til at løbe en 

ualmindelig høj risiko. 
 

For at undgå denne moral hazard er det vigtigt at lave et incitamentsprogram der tager højde for 

både agenten og principalens umiddelbare mål. Formålet med benyttelse af incitamentsformer er at 

mindske interessekonflikten mellem principalen og agenten. Denne interessekonflikt har medført 

indførelsen af begrebet shareholder value som overordnet strategi i virksomheder. Shareholder 

value tankegangen har til opgave at skabe fokus på aktionærernes interesser. Eksplicit i dette 

perspektiv ligger, at aktionærer er nyttemaksimerende og derfor søger at maksimere investeringers 

afkast. Shareholder value synsvinklen har medvirket til en udbredelse af præstationsaflønning. Der 

har været en tendens til, at bestyrelsen har forsøgt at indføre præstationsaflønning hos den øverste 

ledelse for at opretholde fokus på at skabe værdi for aktionærerne og hermed at ensrette agent og 

principals interesser (Vamósi 2004).  
 

Det er dog ikke altid uden kvaler at man 

sammensætter et incitament til agenten. 

Det handler konsekvent om tre ting når 

man sammensætter en aftale. For det 

første skal agenten acceptere aftalen, for 

det andet skal aftalen være tilpas 
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betydningsfuld for agenten til at denne handler i principalens interesse og slutteligt skal aftalen 

sikre, at principalen modtager den ønskede information fra agenten.  
 

David Baron udarbejdede en model der fokuserede på at beskrive situationer hvor der kan opstå en 

moral hazard ved en børsnotering, og det derfra kommende behov for rådgivning og vejledning i 

forbindelse hermed (Baron 1982). Ifølge Baron er der to primære asymmetrier mellem 

emissionsbank (agent) og børsnoteret virksomhed (principal). For det første har emissionsbanken 

mere viden om kapitalmarkedet end virksomheden har, hvilket betyder at fastsættelse af pris, 

udstedelse af greenshoe, udbudsperiode mv. er biased idet emissionsbanken har mere erfaring og 

dermed bedre baggrund for at have viden omkring disse faktorer (ovennævnte begreber gennemgås 

i teorien). Den anden asymmetri mellem parterne, er det faktum at virksomheden ikke kan 

observere emissionsbankens forsøg på at sælge aktierne. Det eneste tidspunkt virksomheden har 

mulighed for, at observere emissionsbankens arbejde er på de såkaldte road shows, men i det 

daglige er der ikke mulighed for at holde skarp kontrol med indsatsen. Modellen forsøger at 

beskrive en optimal kontrakt mellem parterne, der vil sikre at principalen og agenten arbejder mod 

et fælles mål der ikke er påvirket af den asymmetriske information mellem parterne.  

 Som udgangspunkt kan en aftale mellem principalen og agenten laves ud fra tre muligheder: 

1. Banken bruges kun til at distribuere aktierne, hvorfor virksomheden står for markedsføring 

og prisfastsættelse mm. 

2. Virksomheden anvender ikke en emissionsbank. 

3. Virksomheden er ikke involveret aktiv i processen, men overlader ansvaret fuldstændigt til 

emissionsbanken. 

Valget mellem disse muligheder, må foretages ud fra hvilken viden og information virksomheden 

har internt. Såfremt virksomheden har en corporate finance afdeling der har et stor 

markedskendskab vil man højst sandsynligt vælge model 1, idet man ikke ønsker at blive anklaget 

for at have en interessekonflikt ved distribueringen. Såfremt virksomheden ikke vurderer at dette er 

tilfældet kan denne vælge ikke at anvende en emissionsbank til rådgivning og/eller distribuering. 

Dette er meget sjældent set. Slutteligt kan en virksomhed vælge ikke at være involveret i processen, 

såfremt de ikke føler at de har noget at byde ind med, eller ikke ønsker at deltage i processen.  

Det er sjældent muligt at opdele cases specifikt som de tre muligheder angiver, idet virksomheden 

og emissionsbankens samarbejde oftest er flydende (Khurshed, A. 2011). Virksomheden lader ofte 

emissionsbanken stå for meget af det praktiske, og deltager så i markedsføringen efter ønske.  
 

Der opstår en moral hazard mellem principalen og agenten, da emissionsbanken i de fleste tilfælde 

har mere information end virksomheden, omkring omkostninger ved børsnoteringen samt markedet 
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generelt og på det specifikke tidspunkt. Emissionsbanken vil forsøge at øge sin egen nytte, ved at 

tilbyde en IPO-rabat, da det dermed bliver nemmere at sælge aktierne hvilket er med til at holde 

emissionsbankens markedsføringsomkostninger nede.  

Der er dog konsekvent tale om en balancegang, da en for høj IPO-rabat vil medføre, at 

virksomheden søger alternativer til enten emissionsbanken eller til valg af involvering. Dette vil 

dog, alt andet end lige, medføre højere omkostninger for virksomheden, hvorfor en rimelig kontrakt 

må være at foretrække for alle parter. Baron konkluderer ligeledes, at man ikke kan sætte en fast 

omkostning for virksomheden i forbindelse med en børsnotering, da emissionsbankens betaling i 

høj grad afhænger af forhandlingsstyrken. Såfremt virksomheden der skal børsnoteres er meget 

uerfaren på kapitalmarkederne, vil de have et stort behov for rådgivning og vejledning, hvorfor 

virksomheden kan se sig nødsaget til at betale det emissionsbanken kræver for den information de 

har. Ligeledes vil det være svært for en emissionsbank at kræve en meget høj betaling for 

vejledning og distribuering, såfremt den børsnoterede virksomhed deltager aktivt i processen og har 

erfaring der kan bidrage til at gøre processen bedre.  
 

2.5 Winner’s curse  
Winner’s curse blev første gang diskuteret i 1970’erne, som et begreb der skulle beskrive vinderen 

af en auktions tendens til, at have overbetalt for en given ting (Thaler 1992). Konceptet er relativt 

simpelt. Lad os antage at der skal sælges et maleri på en auktion. Den person der byder højest ender 

med at få lov til at købe maleriet, hvorfor buddene starter lavt og langsomt bliver højere og højere. 

Den person der ender med at vinde auktionen, vil ifølge winner’s curse have en tendens til at have 

overvurderet værdien af maleriet, idet ingen andre har ønsket at betale samme pris.   
 

Vinderen af auktionen kan tabe på to måder. For det første kan det vindende bud være højere end 

den reelle værdi og for det andet kan den reelle værdi være lavere end vinderen havde estimeret og 

budt ud fra. Selvom vinderen af auktionen fortsat kan tjene penge hvis den reelle værdi er lavere 

end estimatet, er der fortsat tale om at vinderen vil tjene færre penge på handlen end denne havde 

forestillet sig (Kagel & Levin 2002).  
 

Dette gør sig ligeledes gældende for børsnoteringer. Hvis vi antager at en investor ønsker at deltage 

i alle børsnoteringer, vil det som udgangspunkt ikke være et problem at få en god andel i de 

noteringer hvor interessen er lav. Derimod vil investorens bud blive reduceret, i nogle tilfælde 

kraftigt, såfremt interessen for introduktionen er høj (Brealey, Myers & Allen 2014). Det skyldes at 

noteringen kan være overtegnet, hvorfor emissionsbanken ikke har et tilstrækkeligt antal aktier til at 

opfylde alle ordrer. Resultatet af strategien kan hurtigt blive, at investor bliver den store taber i 
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spillet. Som udgangspunkt maksimerer investor sit mulige udbytte ved kun, at investere i noteringer 

hvor der er en markant underprisfastsættelse. Det skal dog påpeges at det kun er nogle investorer 

der har mulighed for at vide hvornår denne underprisfastsættelse er gældende.  
 

Kevin Rock opdeler investorerne i to grupper for at kunne lave en mere konkret vurdering af hvem 

der bliver udsat for denne winner’s curse i forbindelse med en børsnotering (Rock 1986).  

Investorerne blev opdelt i: 

- De informerede investorer, som vurderes at være i stand til at kunne analysere sig frem 

til den sande værdi af en børsnotering og dermed vurdere hvorvidt der er tale om en 

underprisfastsættelse. Denne slags investorer vil derfor kun deltage i børsnoteringer hvor 

de får en IPO-rabat og forventer at kunne opnå et overnormalt afkast. Det skal 

understreges at de informerede investorer skal bruge tid på (og dermed har en 

omkostning ved) at analysere virksomhederne de ønsker at investere i.  

- De ikke-informerede investorer, er investorer der ikke vurderes at kunne analysere den 

sande værdi af en IPO. Disse investorer vil deltage i børsnoteringer så længe historien er 

med dem, og de kan forvente at modtage et afkast på niveau med markedsafkastet.  
 

Det kan konkluderes at begge typer investorer deltager i de børsnoteringer hvor der er en IPO-rabat, 

mens det kun er de ikke-informerede investorer der byder på aktierne ved en børsnotering til 

overkurs. Det betyder ligeledes at efterspørgslen er større ved børsnoteringer hvor der er en IPO-

rabat, hvorfor tildelingen til de ikke-informerede investorer, der deltager i alle noteringer, er lavere 

relativt set i forhold til tegninger til overkurs.  
 

Rock forklarer underprisfastsættelsen med to faktorer. For det første bliver der nødt til at være en 

IPO-rabat, da de informerede investorer ellers ikke ønsker at deltage i børsnoteringer grundet 

skævvridningen i tildelingen. For det andet vil de informerede investorer kræve sig kompenseret for 

de omkostninger de har til at analysere den enkelte børsnotering.  
 

2.6 Signalmodeller  
I en signalmodel har den ene part ikke komplet viden omkring den anden part. Det betyder at den 

ufuldstændigt informerede part vil skulle analysere og forholde sig til de oplysninger og signaler 

der modtages fra den modsatte part (Jenkinson & Ljungqvist 1996).  

Signalmodeller antager at virksomheden selv kender indholdet af deres prospekt bedst, hvorfor det 

er dem der beslutter, om de ønsker at signalere til markedet og dermed interessenterne hvilken type 

virksomhed de er ved at børsnotere (Allen & Faulhaber 1989).   
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Indenfor signalmodeller arbejder man for simplicitetens skyld med to typer virksomheder; en god 

og en dårlig virksomhed (Grinblatt & Hwang 1989). Den gode virksomhed ønsker at give 

investorerne et klart signal om deres kvalitet, noget den dårlige virksomhed ikke umiddelbart kan 

kopiere. Dette signal kaldes indenfor teorien for den separerende ligevægt. Hvis det ikke lykkes at 

skabe en sådan separation mellem gode og dårlige virksomheder vil virksomhederne handle ens, 

hvorfor investorerne ikke har mulighed for at skelne imellem dem.  
 

De gode virksomheder ønsker at skabe en separator, der er mere omkostningsfuld for de dårlige 

virksomheder end for de gode, hvorved den sikrer at de dårlige ikke kopierer signalet.  

For at sikre en separerende ligevægt splitter man aktiesalget op i to faser. I den første fase sælges 

aktierne med en IPO-rabat, mens man i den anden fase sælger de resterende aktier til markedskurs i 

form af en aktieemission. Indimellem de to faser forventes det, at det bliver muligt for investorerne 

at skelne mellem hvorvidt virksomheden er af god eller dårlig type. Ligeledes tager de dårlige 

virksomheder en stor risiko ved at udgive sig for at være en god type virksomhed, idet en eventuel 

afsløring vil betyde at den givne IPO-rabat vil være spildt.  
 

Den separerende ligevægt afhænger i bund og grund af to afgørende ting. For det første størrelsen af 

den givne IPO-rabat, og for det andet afhænger separationen af sandsynligheden for at 

virksomhedens sande type bliver afsløret inden fase to i salget.  
 

Stort set uafhængigt af hvilken signalmodelteori man anvender, kommer man frem til ovenstående. 

Den faktor som de forskellige teorier ikke kan blive enige om er, hvordan virksomheden afsløres 

som enten god eller dårlig. Nogle mener at markedet løbende ændrer sin opfattelse af 

virksomheden, ud fra de informationer virksomheden offentliggør i forbindelse med regnskaber, 

udbytteudbetaling etc. (Allen & Faulhaber 1989). Andre fokuserer på variansen af virksomhedens 

indtjening, og antager at variansen er større for dårlige virksomheder (Grinblatt & Hwang 1989). 

Dette medfører at den dårlige virksomhed ikke har råd til at dele aktiesalget op i to faser, idet de 

behøver et sikkert og fast provenu, hvorfor de vil blive afsløret som en dårlig virksomhed idet de 

ikke arbejder med to faser i salget.  
 

Ovenstående signaler er kendt for at være dem der har mest indflydelse på om en virksomhed bliver 

anset som en god eller dårlig virksomhed. Endvidere er der en række signaler en virksomhed kan 

sende til markedet for at påvirke opfattelse af den og dermed gøre børsnoteringen mere attraktiv. 

Disse signaler vil blive beskrevet i det nedenstående.  
 

Rådgivere: Valg af en respekteret emissionsbank, revisor og advokat vil sende et signal til markedet 

om at den har at gøre med en seriøs virksomhed. Ydermere øger kvaliteten af rådgiverne 
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troværdigheden omkring en børsnotering, hvilket vil medvirke til at børsnoteringen bliver mere 

attraktiv og visa versa. Brugen af en respekteret emissionsbank vil ligeledes medføre, at 

investorerne ikke behøver bruge samme ressourcer på analyse som ved mindre respekterede 

emissionsbanker.  
 

Corporate Governance: En klar strategi for ledelsen i selskabet. Faktorer såsom kravene til 

bestyrelse og direktion, åbenhed overfor aktionærerne og en klar definition af de selskabsspecifikke 

ricisi er afgørende for en ansvarlig corporate governance strategi. En virksomhed der er i stand til at 

fremlægge en transparent og ansvarlig strategi, vil blive anset som attraktiv af markedet og de 

potentielle investorer, hvilket vil påvirke børsintroduktionen positivt (Brealey, Myers & Allen 

2014). For at investorerne opfatter strategien som transparent og ansvarlig, er der en række forhold 

som strategien skal indeholde. For det første skal den dække hele virksomheden, og der skal være 

en gennemgående forståelse af hvordan medarbejderne opfører sig etisk korrekt, samt åbenhed 

omkring virksomhedsspecifik information etc. (Anand 2008). Ydermere kræver det at ledelsen 

forstår deres ansvar, hvorfor de skal arbejde imod at der er fuld transparens for både eksisterende og 

potentielle aktionærer. Dette vil medføre en højere tiltro til den information virksomheden 

offentliggør, idet investorerne vil føle at virksomheden handler markedsefficient.  
 

Udbudstype: Typen af aktier, er et væsentligt signal at sende til markedet. Uanset at der kan være 

flere grunde til at sælge sekundære aktier, vil en udstedelse af primære aktier altid blive taget bedre 

imod af markedet. Det skyldes, at man som potentiel investor vil overveje hvilken viden den 

eksisterende aktionær der ønsker at sælge har, som man ikke selv har.  
 

Anvendelse af provenu: Det er afgørende for investorerne hvad provenuet ved børsnoteringen skal 

bruges til. Investorerne vil altid opfatte en børsnotering som mere attraktiv, såfremt provenuet skal 

bruges til et specifikt projekt. Det skyldes at penge der er i arbejde genererer et større afkast end 

kontanter i banken.  
 

Kvalitet: Virksomhedens kvalitet er bestemt ikke at negligere, når man fokuserer på hvilket signal 

en virksomhed sender. Her kan faktorer som størrelse, branche, alder mm. have en betydelig 

indflydelse på investorernes opfattelse af virksomheden.  
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2.7 Hot issues  
Historisk set har der været perioder hvor såvel IPO-rabatten som antallet af børsnoteringer har 

været høj. Disse perioder har fået navnet ”Hot Issues”, da en noteringen i netop denne periode har 

været i overensstemmelse med et varmt marked. Som følge af disse attraktive forhold for 

investorerne har der været en ekstraordinært høj efterspørgsel efter børsnoteringerne, hvilket har 

medført en initial kursstigning.  
 

Hot issues markeder er defineret som perioder hvor afkastet den første måned efter en børsnotering 

er overnormalt (Ibbotson & Jaffe 1975). Teorien er, at afkastene den første måned er forudsigelige 

som følge af enten et positivt eller negativt markedsklima, hvorfor investorerne har mulighed for at 

koncentrere deres investeringer omkring de tidspunkter hvor de forudsiger høje positive afkast. 

Ibbotson & Jaffe fandt ligeledes at i cold issues markeder blev udbudsprisen gennemsnitligt set sat 

højere, i forhold til den effektive pris, end ved hot issues markeder.  
 

Ibbotson & Jaffe’s forklaring går på, at markedet i de varme perioder er positivt, der er høj 

efterspørgsel og investorerne generelt er optimistiske. Børsnoteringer bliver særligt populære ved 

disse markedsforhold, idet ny noterede virksomheder historisk set ikke har udnyttet deres potentiale 

til fulde. På trods af den øgede risiko ved børsnoteringer kontra etablerede aktieinvesteringer, 

opvejes det dog af de positive fremtidsudsigter og investorernes optimisme således at 

børsnoteringer anses som særdeles attraktive.  
 

Denne teori blev bakket op af Ritter (1984), der ligeledes så en sammenhæng mellem hot issue 

markeder og antallet af børsnoteringer i den efterfølgende periode. Ritter fandt ligeledes at 

børsnoteringer havde et initalt afkast der var overnormalt, han ønskede dog at undersøge perioden 

nærmere. Han fandt at høje initiale afkast i høj grad havde en korrelation med hvilken branche 

børsnoteringen fandt sted indenfor. I 1980 var det specielt mineraludvindingsindustrien der 

oplevede høje initiale afkast. Ritter konkluderede på baggrund heraf, at hot issues markeder er 

branchespecifikke og ikke markedsgenerelle som det ellers tidligere var antaget.  
 

Der har ligeledes været brancher på det danske marked, der de senere år har tangeret hot issues 

markeder. Det drejer sig blandt andet om IT og teknologi samt medicin branchen, hvor Danmark 

har været kendt for at have en konkurrencemæssig fordel i forhold til andre markeder, grundet høj 

viden og generelt højt uddannede medarbejdere.  

Ydermere kan stemningen på markedet, muligvis være en forklarende faktor for det initiale afkast. 

Her kan faktorer såsom renteniveauet og volatiliteten i aktiemarkedet være faktorer der påvirker det 

initiale afkast.  
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2.8 Behavioral finance  
Behavioral finance er brugen af psykologibaserede teorier, til at forklare anomalier på 

aktiemarkedet og i investeringsbeslutninger (Bruce 2010). Det betyder således at forskellen mellem 

et efficient marked og det reelle marked, forklares af aktørernes tendens til ikke at handle rationelt 

100% af tiden.  
 

Der er en lang række teorier indenfor behavioral finance, men i denne afhandling vil fokus være på 

de teorier der findes relevant for analysen. Som udgangspunkt skyldes anomalierne enten at 

aktørerne analyserer den givne information fejlagtigt, eller at aktørerne har et irrationelt forhold til 

risiko i forhold til afkast (Bodie, Kane & Marcus 2014). Ydermere vil den såkaldte lemming effekt 

blive introduceret.  
 

2.8.1 Irrationelle fejlslutninger 
Såfremt aktørerne analyserer og/eller opfatter den givne information forkert, vil de lave irrationelle 

fejlslutninger. Disse fejlslutninger kan bunde i en række forskellige årsager (Bodie, Kane & Marcus 

2014): 

Forkerte prognoser: Der er lavet en række tests, der viser at aktørerne laver fejl i forbindelse med 

prognoser, idet man er biased af nylige begivenheder og har en tendens til at overdrive 

markedsfaktorer i sine prognoser.  

Ekstrem selvtillid: En kendt undersøgelse viste at 90% af billisterne i Sverige vurderede, at de var 

bedre end gennemsnittet til at køre bil, hvilket pr. definition ikke er muligt. Det samme kan gøre sig 

gældende på de finansielle markeder, hvor aktørerne har en tendens til at overvurdere præcisionen 

af egne prognoser.  

Konservatisme: Betyder at investorerne er for langsomme til at opdatere deres holdning, uanset at 

der er kommet ny information der giver grobund for dette.  

Overvurdering af repræsentation: En tendens til at overvurdere resultatet af en undersøgelse, uden 

hensynstagen til størrelsen på undersøgelsen.  
 

2.8.2 Adfærdsmæssig bias 
Der er ligeledes en række forklaringer på årsagerne til at aktørerne i markedet har forskellige 

forhold til risiko. Dette kaldes også aktørernes adfærdsmæssige bias.  

Framing: Beskriver vores opfattelse af en given ting ud fra hvordan denne ting er præsenteret. 

Eksempelvis lyder High Yield obligationer langt mere tiltrækkende end junk bonds.  
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Mentalt regnskab: Er et udtryk for vores risikovillighed på baggrund af vores seneste erfaringer. 

Såfremt vi har lidt nogle store tab for nyligt, vil mange investorer have en tendens til at være mere 

risikoaverse som følge af de tidligere erfaringer.  

Fortrydelsesfobi: En tendens til at kontroversielle beslutninger der går galt, fortrydes mere end 

konservative beslutninger der går galt. Derfor er der en tendens til at folk vælger den konservative 

beslutning.   
 

Ovenstående leder ligeledes op til frygten for at misse en mulighed, som alle andre får del i, hvorfor 

vi har en tendens til at følge efter andre aktører i markedet. Denne såkaldte lemming effekt bliver 

beskrevet i nedenstående.  
 

2.8.3 Lemming effekten 
Det er påstået at netop lemming effekten, der også er kendt som hyrde opførsel, er blandt de 

stærkeste psykologiske påvirkninger på mennesker. Der er tale om tendensen til at efterligne 

beslutninger, såvel rationelle som irrationelle, hos en større gruppe af mennesker (Phung, 

Investopedia). Der er en række årsager til at sådan en opførsel fremkommer hos aktørerne på 

markedet.  
 

For det første spiller gruppepresset en stor rolle på folks opførsel. Ønsket om at blive accepteret 

frem for udstødt er så tilpas stort hos mennesket, at vi er villige til at gå på kompromis med vores 

egen overbevisning af frygt for at blive udstødt.  
 

Endvidere anses det af mange for nærmest, at være umuligt for en meget stor gruppe af mennesker 

at tage fejl i fællesskab. Derfor vil der være en tendens til at følge gruppen, af frygt for at disse har 

information som man ikke selv har. Effekten bliver forstærket i situationer hvor aktørerne ikke har 

tidligere erfaring.   
 

Et eksempel på denne effekt fandt man i de sene 90’ere, hvor venture kapitalister og private 

investorer investerede kraftigt i internet relaterede virksomheder, på trods af at disse virksomheder 

ikke havde et specielt solidt finansielt grundlag. Baggrunden for disse investeringer skal ifølge 

Phung findes i, at aktørerne overtalte sig selv til at foretage disse risikable investeringer, idet der var 

så mange andre der gjorde det.  
 

Der findes ligeledes andre situationer i den finansielle sektor, hvor det blandt andet kræver meget 

modige porteføljeforvaltere, at satse markant imod generelle markedsopfattelser. Dette ses ved, at 

der vil være en tendens til at porteføljemanagere vil frygte, at gå markant imod aktieanalyser fra de 

store finanshuse, idet tab som følge heraf vil sætte porteføljemanageren i et dårligt lys.  
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Vi har ligeledes set en slags lemming effekt de senere år hvad angår børsnoteringer. Der har været 

en tendens til at enormt mange private investorer, uden nogen erfaring med aktiemarkedet, har 

været interesserede i at deltage i børsnoteringer, idet de har været kendt for at give et højt initialt 

førstedagsafkast til investorerne. Da mange investorer har haft succes med at deltage i 

børsnoteringer, har de naturligvis været tilbøjelige til fortsat at deltage i andre børsnoteringer. 

Samtidig har såvel medier som aktieanalytikere haft en tendens til at omtale børsnoteringer som 

enestående muligheder, hvorfor efterspørgslen er blevet endnu større, idet investorerne ikke 

ønskede at misse muligheden.  
 

2.9 Beskatning af aktiegevinster i Danmark  
Gevinster ved børsnoteringer er beskattet på lige fod med gevinster på alle andre aktier. Ligeledes 

gøres der ikke forskel på hvilken type virksomhed der har været investeret i, hvorfor små og store 

virksomheder ligeledes bliver beskattet ens. Idet afhandlingen udelukkende fokuserer på 

børsnoterede virksomheder, vil gennemgangen af de gældende skatteregler fokusere herpå. 
 

I Danmark betaler man skat af sin aktieindkomst, hvilket dækker over såvel udbytter som 

fortjeneste ved salg.  Ligeledes er der fuld fradragsret i den fremtidige aktieindkomst i tilfælde af, at 

man skulle have lidt tab ved realisering af sine aktier. Såfremt man ikke anvender hele 

fradragsretten, overgår denne til det efterfølgende år. Fradraget skal gives til en ægtefælle såfremt 

der er mulighed for dette.  
 

Som hovedregel opgøres gevinster og tab efter gennemsnitsmetoden, som betyder at man beregner 

en gennemsnitskurs for de købte aktier og så beskattes forskellen i forhold til de solgte aktier.  

Man arbejder ydermere med beskatningsgrundlaget ”first-in first-out”, som betyder at de aktier der 

er erhvervet først, i princippet også er dem der bliver solgt først.  
 

De gældende skattesatser er (http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=1799799&vId=0): 

- 27% i skat af de første 50.600 kr. i aktieindkomst 

- 42% i skat af aktieindkomst der overstiger 50.600 kr.  
 

Der gælder en række overgangsregler for aktier der er købt før 2006. Det betyder at aktier der er 

købt før 2006 kan sælges skattefrit, såfremt de maksimalt havde en værdi på 136.600 kr. pr. 

31.12.2005.  
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2.10 Simpel lineær regression 
I analysen af enkelte faktorer, foretages der en simpel lineær regression, for at undersøge om der 

kan findes en statistisk sammenhæng mellem de to undersøgte variable. I analysen er der således 

tale om, at den ene variabel er det initiale afkast, mens den anden variable er den faktor der søges 

som forklaring på det initiale afkast. I en simpel lineær regression vurderes sammenhængen mellem 

de to variabler og således ikke kausaliteten mellem de to. Den manglende kausalitet skyldes den 

manglende viden om, hvorvidt der er en tredje variabel der påvirker udfaldet. I analysen bliver der 

oplyst en række værdier der skal sige noget om, hvorvidt der er en sammenhæng mellem faktorerne. 

Disse faktorer vil blive gennemgået i nedenstående med fokus på et tilfældigt eksempel.  

 

  Coefficients Standard Error t Stat P-value 
Intercept 0,08 0,07 1,17 0,25 
X Variable 1 0,14 0,11 1,27 0,21 
R Square 3,31%   Observations 51 

 

R2 (R Square) er et udtryk for forklaringsgraden. R2 udregnes som den Forklarede variation / Total 

variation. Jo højere denne værdi er, jo mere kan vi forklare variationen som følge af den afhængige 

variable. En lav R2 betyder dermed, at punkterne ligger langt fra tendenslinjen. En R Square på 

0,0331 betyder dermed at det kun er 3,31% af variansen fra det initiale afkast er der er forklaret ved 

andelen til private investorer.  

Coefficient - X Variable 1: Viser hældningen på outputtet. Det betyder at en negativ koefficient er 

et udtryk for, at jo længere ud af x aksen vi kommer, jo lavere bliver faktoren vi undersøger. Det 

betyder for ovenstående, at hældningen er 0,14, hvorfor at jo større faktoren vi undersøger bliver, jo 

større er i dette tilfælde det initiale afkast.  

P-value: P-værdien er et udtryk for den statistiske signifikans, og dermed muligheden for at kunne 

beskrive en sammenhæng mellem de to faktorer. Vi arbejder i afhandlingen med et 

konfidensinterval på 95%, hvorfor p-værdien skal være under 5% for at outputtet kan anses som 

statistisk signifikant. I ovenstående tilfælde kan man således ikke snakke om, at der er en statistisk 

signifikant sammenhæng mellem de to variabler.  
 

Såvel Standard Error og t-stat bruges til at forklare variationen omkring faktoren. Altså langt hen ad 

vejen det samme som p-værdien beskriver. Derfor beskrives disse faktorer ikke nærmere. 

Observations angiver hvor mange observationer der forekommer for det enkelte output.  
 

Regressionen er i alle tilfælde foretaget i Microsoft Excel. 
 



Børsnoteringer i 
Danmark 1997-2015 

Marc Rix Nielsson 
 

Kandidatafhandling  
Maj 2016 

	  

 29 

2.11 Børsnoteringer – praktiske forhold 
I nedenstående vil der blive gennemgået en række forhold der gør sig gældende ved børsnoteringer. 

Der er ikke tale om en eller flere specifikke teorier, men derimod nogle praktiske forhold som 

enhver virksomhed der ønsker at børsnotere sig, skal forholde sig til. Disse forhold er berørt, da en 

ensartet forståelse for begreberne er afgørende for forståelsen af analysen.  

2.11.1 Motiver for børsintroduktion 
Virksomheder kan vælge at blive børsintroduceret som følge af en række forskellige årsager.  

De primære årsager bliver gennemgået herunder (Taulli 1999 & Khurshed 2011).  
 

Kapital til ekspansion: Såfremt en virksomhed behøver kapital til at ekspandere, kan man i tilfælde 

af at interne og eksterne ressourcer ikke er tilstrækkelige eller tilgængelige, vælge at anskaffe 

kapitalen igennem en børsnotering.  
 

Prestige: At børsnotere en virksomhed er enormt prestigefyldt for såvel ejere, som medarbejde og 

daglig ledelse. En børsnotering fører til en langt større årvågenhed omkring en virksomhed hvilket 

forstærker det nationale og internationale ry.  
 

Frigivelse af kapital til ejere: Mange ejere har en meget stor del af deres samlede formue bundet op 

i virksomheden. Derfor vil en børsnotering gøre det muligt for ejerne af en virksomhed at frigøre 

noget kapital, samtidig med at man nedbringer ens risiko der tidligere har været meget høj som 

følge af den store eksponering mod virksomheden.  
 

Likviditet: Som følge af den øgede likviditet grundet børsnoteringen, vil virksomheden have større 

mulighed for at låne endnu flere penge. Det er ligeledes et kendt faktum at det er nemmere for 

børsnoterede virksomheder at låne penge, end det er for mindre ikke-noterede selskaber.  
 

Aktier som valuta: Virksomheden har efter en børsnotering mulighed for at købe virksomheder ved 

brug af aktier som valuta. Det vil sige at man kan købe en konkurrent ved at betale ejerne af 

virksomheden med aktier i virksomheden, hvorfor sælger vil være langt mere samarbejdsvillig ved 

overtagelse, da de har en fortsat interesse i, at køber står bedst muligt fremadrettet.  

Der er naturligvis en lang række årsager til at en virksomhed ønsker børsnotering. Se Bilag 1 for 

hvilke udsagn CFO’en i de nynoterede virksomheder er enige i ved noteringen.  
 

2.11.2 Ulemper ved en børsnotering 

For en virksomhed er det ikke udelukkende positivt at blive børsnoteret. Man ser ligeledes en række 

negative faktorer, som alle skal overvejes inden noteringen (Taulli 1999 & Khurshed 2011).  
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Blandt de største enkeltstående ulemper, er de store omkostninger ved en børsnotering. Her gælder 

både monetære omkostninger såvel som de omkostninger der er forbundet med manglende fokus på 

den daglige drift imens børsnoteringen står på.  
 

Blandt de mere vedvarende ulemper ser vi de løbende forpligtelser et børsnoteret selskab skal 

overholde. Her gælder kvartalsmæssige og årlige rapporter, en afdeling for investor relations, samt 

øget fokus på at opretholde de krav finanstilsynet stiller til regnskaber og frigivelse af 

informationer. Den nye åbenhed og dermed større gennemsigtighed åbner ligeledes op for 

muligheden for fjendtlig overtagelse hvor ejerne mister kontrol over virksomheden. Slutteligt er det 

vigtigt for en virksomhed at forstå at de forskellige ejere ikke nødvendigvis har samme interesser, 

og at ledelsen i virksomheden ligeledes ikke nødvendigvis har samme interesser som ejerne.  
 

2.11.3 Sælger ved en børsintroduktion 
Virksomheder er som udgangspunkt altid ejet af enten privatpersoner, staten eller andre 

virksomheder (Rosenbaum & Pearl 2009). Der er således en række ejerformer der er interessante at 

belyse i korte træk.  
 

Private investorer: Er den mest hyppig sete ejerform af virksomheder. Der kan være tale om en 

personligt ejet virksomhed, en familieejet virksomhed, et partnerselskab, en enkeltmands-

virksomhed etc.   
 

Private equity fonde: Private equity er en kapitalkilde, fra velstående private personer eller 

institutioner som søger at investere i virksomheder. De har typisk en investeringshorisont på 5-7 år, 

og yder aktiv indflydelse på driften såvel som finansieringen af virksomheden.  
 

Venture kapital fonde: Er en kapitalkilde, hvor fonden investerer i virksomheder på et meget tidligt 

stadie imod at de modtager en andel af virksomheden. Venture kapital er en type af private equity 

investeringer, dog med fokus på mindre virksomheder.  
 

Separation fra moderselskab: Et moderselskab er en virksomhed der ejer et eller flere 

datterselskaber. En virksomhed kan enten blive separeret fra sit moderselskab ved et spin-off eller 

ved et carve-out. Et spin-off er et selskab hvor ejerne af moderselskabet får en tilsvarende andel i 

det nystiftede selskab. Et carve-out forekommer når de nye aktier bliver solgt i en børsnotering.  
 

Statsejet: En statsejet virksomhed er ejet af staten, men agerer fortsat på markedsvilkår. At den er 

statsejet, betyder forsimplet at staten er i besiddelse af en bestemmende indflydelse.  
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2.11.4 Udbudsmetoder 
Der findes en række metoder hvorved man kan børsnotere en virksomhed. I Danmark arbejder man 

hovedsageligt med tre metoder: fast kurs, tender offer og bookbuilding. Bookbuilding metoden 

anvendes i langt størstedelen af alle tilfælde de senere år. 
 

Fast kurs: Ved fast kurs metoden udbydes alle aktier til en på forhånd fastsat kurs. Kursen er fastsat 

i samarbejde med emissionsbanken, der samtidig garanterer at aktierne bliver solgt. Således kender 

virksomheden på forhånd det provenu der opnås (Københavns Fondsbørs 1988). Da den reelle 

efterspørgsel ikke kendes på forhånd, kræver det at emissionsbankens analyse af kursen er realistisk 

og holdbar (Jenkinson & Ljungqvist 1996). Fastkursmetoden blev brugt i et begrænset omfang frem 

til 1995, men er ikke anvendt i praksis i dag (Christensen 2005).   
 

Tender offer: Frem til 1995 var tender offer metoden den primære udbudsform (Christensen 2005). 

Metoden er kendetegnet ved at emissionsbanken fastsætter en minimumskurs, som de ligeledes 

garanterer at de vil overtage aktierne til, såfremt der ikke er efterspørgsel nok i markedet. Investorer 

kan løbende indlægge bud over minimumskursen, og ved slutningen af udbudsperioden fastsættes 

der en endelig afregningspris. Investorer får herefter tildeling for alle bud der er større end eller lig 

med afregningskursen. Afregningskursen er ved denne metode således ikke fastsat ud fra et skøn, 

men derimod ud fra hvor stor efterspørgslen har været i udbudsperioden. Denne udbudsform er som 

udgangspunkt den mest fordelagtige for private investorer.  
 

Book-building: Metoden blev indført i Danmark for at tiltrække større institutionelle investorer, og 

er i dag den klart mest anvendte metode.  

Ved book-building systemet er der forskellige vilkår for private og institutionelle investorer, hvilket 

i høj grad gavner de institutionelle investorer. Det gør sig gældende at private investorer praktisk 

talt ikke er med til selve book-buildingen, men i stedet skal fremsætte bud indenfor det fastsatte 

kursinterval. Det betyder at de institutionelle investorer har en periode hvor de kan fremsætte bud 

på baggrund af, hvilken kurs de ønsker at betale for aktien. Efter at den individuelle tildeling til de 

institutionelle investorer er forestået, vil der være en forholdsmæssig tildeling af aktier til private 

investorer (Jenkinson & Ljungqvist 1996). Det betyder i praksis at private aktionærer vil få en langt 

højere tildeling hvis salget af aktier går dårligt, mens de vil få en langt lavere tildeling såfremt 

salget af aktier går godt, idet de institutionelle investorer har mulighed for at trække deres bud 

tilbage såfremt noteringen ikke synes at blive modtaget positivt (Skovgaard 2002). Metoden har 

derfor også oplevet stor kritik for ikke at prioritere de private investorer, men i stedet at have fokus 

på fleksibiliteten over for de institutionelle investorer og virksomheden selv (Reuvid 2003).  
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Sideløbende med at der skelnes imellem udbudsmetoden, skal det nævnes at der ved notering på 

Fondsbørsen findes to metoder hvorpå man kan lade sig optage. Fondsemissioner, hvor man i 

praksis overfører aktiekapitalen, og dermed kan handle dem på det åbne marked. Ved en 

fondsemission fremskaffes der ikke ny kapital til virksomheden. Endvidere findes der ny-

emissioner, hvor virksomheden udsteder nye aktier der har til formål at fremskaffe ny kapital til 

virksomheden.  

Ligeledes kan en virksomhed udstede primære og sekundære aktier i forbindelse med en 

børsnotering (Brealey, Meyers & Allen 2014). Primære aktier er ny udstedte aktier, mens 

sekundære aktier er eksisterende aktier.  
 

2.11.5 Tildeling 
Når vi kigger på tildelingen af aktier, skal der fokuseres på såvel tildelingen mellem den private og 

institutionelle tranche samt tildelingen til enkelte ordrer.  
 

Sondringen mellem den private og den institutionelle tranche kan ligeledes opdeles i hhv. små og 

store investorer. Der findes ikke en konkret grænse mellem hvornår en investor er lille eller stor. I 

praksis arbejder man ofte med et beløb på 2 mio. kr., men denne grænse kan afvige og er ikke 

lovmæssigt bestemt.  
 

Tildelingen mellem private og institutionelle investorer bestemmes et langt stykke hen ad vejen af 

virksomheden og de institutionelle investorer, jf. ovenstående vedr. book-building metoden. 

Tildelingen mellem private og institutionelle investorer, vil som regel blive gjort ud fra at man 

ønsker så højt et provenu som muligt, men der vil være en række forhold der påvirker tildelingen.  

Det kan være forhold såsom den offentlige kritik af en lav tildeling til private investorer. Ydermere 

kan virksomheden have et ønske om en specifik type investor, oftest institutionelle, da disse kan 

hjælpe ved senere kapitalforhøjelser. I visse tilfælde kan virksomheden og emissionsbanken holde 

tildelingen nede til den investortype, man forventer vil have interesse i at købe op efter noteringen, 

da man således sørger for at fastholde kursen i et acceptabelt niveau efter noteringen. Slutteligt, kan 

et motiv være at man ønsker at beholde magten, og dermed holdes andelen til større investorer 

nede.Tildelingen til private investorers enkelte ordrer bestemmes ud fra én af 4 metoder: 

1. Alle bud reduceres procentvis lige meget.  

2. Alle investorer får et minimum antal aktier + en procentvis tildeling. 

3. Den mest anvendte metode, hvor alle bud under et bestemt antal aktier får fuld tildeling og 

alle bud over dette reduceres forholdsmæssigt.  
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4. Ligeledes ser vi tilfælde, især ved mindre børsnoteringer, hvor virksomheden arbejder ud fra 

et ”først til mølle” princip.  

Uanset hvilken metode virksomheden anvender til at reducere udbuddet, skal det være beskrevet i 

virksomhedens prospekt.  
 

2.11.6 Børser i Danmark 
Københavns Fondsbørs: 

I 1808 påbegyndte Københavns Fondsbørs handel med værdipapirer (Nasdaq – Om os) . I 1840 

forsøgte man at organisere handlen ved at introducere et auktionssystem, hvorefter papirerne blev 

handlet i en bestemt rækkefølge. Denne form for handel fungerede frem til 1988, hvor man overgik 

til et elektronisk 

handelssystem. I 1996 

blev Københavns 

Fondsbørs omdannet fra 

at være en selvejende 

institution, til at være et 

aktieselskab. Hermed 

ophørte eneretten til at 

drive børsvirksomhed i 

Danmark. I 2005 blev Københavns Fondsbørs solgt til OMX, som senere blev solgt til amerikanske 

Nasdaq (Den store Danske). Københavns Fondsbørs har status som et reguleret marked. 

Københavns Fondsbørs er med længder den største børs i Danmark, og langt størstedelen af de 

allerede noterede virksomheder samt nye noteringer foregår på Københavns Fondsbørs. Den 

størrelsesmæssige fordeling på Københavns Fondsbørs er illustreret nedenfor.  
 

First North: 

First North er en alternativ børs, der ligesom Københavns Fondsbørs er ejet af Nasdaq. First North 

åbnede for handel i 2005, og eksisterer hovedsageligt for at notere mindre virksomheder der fortsat 

ikke er klar til at blive noteret på Københavns Fondsbørs. Især i starten af First Norths levetid var 

børsen meget populær, og blev brugt til at introducere mange virksomheder. Mange af de noterede 

virksomheder var meget unge, og en række af virksomhederne havde ikke mulighed for at 

overholde kravene til optagelse på Københavns Fondsbørs, hvorfor First North var et oplagt valgt.    
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Mange af selskaberne har efter 

noteringen haft svært ved at klare 

sig, og den fortsatte drift af First 

North har været diskuteret. Indtil 

videre overlever børsen dog, på 

trods af de senere års meget få 

noteringer, samt manglende 

succes for de allerede noterede 

virksomheder. First North har 

ikke status som et reguleret 

marked, om end det i praksis 

fungerer som et.  
 

 

GXG Markets:  

GXG Markets A/S var en børs der åbnede i Horsens i 1998. Målet var at tiltrække små og 

mellemstore virksomheder samt investeringsselskaber.  Børsen lukkede i august 2015 efter en 

række skandaler og voldsom kritik fra finanstilsynet (Ritzau 2015). GXG havde på trods af interne 

regler om kun at optage danske virksomheder, kun 4 danske virksomheder optaget til handel ved 

lukningen. Dette skal ses i lyset af, at GXG selv meddelte at de havde 67 virksomheder optaget til 

handel. Ydermere var GXG børsen anklaget for tilfælde af svindel i forbindelse med notering af to 

engelske selskaber. Efterspørgslen fra investorer for de virksomheder der var optaget på GXG 

Markets vurderes at være relativt lav i den periode børsen eksisterede (Johanneson 2015). GXG 

Markets havde i sin levetid status som et reguleret marked. GXG Markets er ikke medtaget i 

analysen i denne afhandling.  
 

2.11.7 Optagelseskrav på børsen 

Der er opsat en række regler, en virksomhed skal overholde for at virksomhedens aktier, kan blive 

optaget til handel på Københavns Fondsbørs (OMX Copenhagen 2013). Disse regler vil bliver 

gennemgået kort i nedenstående.  

Det gælder, at ved ansøgning om optagelse på Københavns Fondsbørs skal virksomheden udarbejde 

og offentliggøre et børsprospekt, som skal godkendes for at vurdere om betingelserne til et prospekt 

er opfyldt. Ligeledes skal virksomheden udarbejde et sæt interne regler, der adresserer handel med 

egne aktier, som ligeledes skal godkendes af Københavns Fondsbørs. Virksomheden skal acceptere 

de generelle vilkår for optagelse til handel på Københavns Fondsbørs, ligesom virksomheden skal 
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have offentliggjort godkendte årsrapporter i minimum de seneste tre år op til noteringen. Dette 

gælder også for eventuelle datterselskaber. Virksomheden skal ligeledes kunne fremlægge en tre 

årig driftshistorik inden for det nuværende område.  
 

Virksomheden skal endvidere kunne dokumentere deres indtjeningsevne, eller eventuelt skal de 

kunne påvise at den har tilstrækkelig driftskapital til mindst 12 måneder fra første handelsdag.  

Det er samtidig et krav fra Københavns Fondsbørs, at aktierne bliver spredt tilpas til offentlighed, 

og dermed sikrer at selskabet får et passende antal aktionærer. Københavns Fondsbørs angiver at 

udgangspunktet for en passende spredning er 25% til offentligheden, men at denne grænse kan 

fraviges såfremt virksomheden har et betydeligt antal aktier og spredningen er sikret herigennem. 

Der er ligeledes specifikke krav til virksomhedens ledelse og bestyrelse, samt et krav om at 

virksomheden har en stillingstagen til corporate governance. Den sidste betingelse for, at en 

virksomhed kan søge om optagelse på Københavns Fondsbørs, er at de udbudte aktier har en 

forventet samlet kursværdi på 1 mio. euro. Uanset at alle de ovenstående krav er opfyldt, 

forbeholder Københavns Fondsbørs sig retten til at afslå en ansøgning, såfremt det skønnes at 

optagelsen vil være imod værdipapirmarkedet og investorernes interesse. Ligeledes kan en 

ansøgning også godkendes på trods af, at alle krav ikke er opfyldt, såfremt det vurderes passende og 

i markedets interesse.    

Medlemmerne af Københavns Fondsbørs betaler en fast årlig afgift på 350.000 kr. for deres 

medlemskab (http://www.statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=8747&reprid=0&filid=21).   
 

2.11.8 Emissionsbank 
Valget af emissionsbank er meget afgørende for processen med at blive børsnoteret. 

Emissionsbanken har mange opgaver i forbindelse med noteringen, og kan påvirke børsnoteringen 

på flere områder. Endvidere er omkostningen til emissionsbanken den største enkeltstående 

økonomiske udgift i forbindelse med en børsnotering. Emissionsbanken står for salget af aktierne, 

men ligeledes udøves der rådgivning i forbindelse med prospektudarbejdelsen.  
 

Ved valg af emissionsbank kigger virksomhederne, ud over omkostninger, meget ofte på bankens 

omdømme og erfaring. En bank med erfaring fra tidligere børsnoteringer har oftest en bedre 

fornemmelse for timingen af en børsnotering, og kan samtidig have god kontakt med de 

institutionelle investorer.  
 

Det er oftest set at en virksomhed har mere end én emissionsbank, hvorfor bankerne fungerer som 

co-emissionsbanker. Denne sammensætning af flere emissionsbanker kan ligeledes bruges hvis 
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virksomheden ønsker at anvende en national og en international emissionsbank. Dette gøres for at 

tiltrække en god blanding af nationale og internationale, private og institutionelle investorer.  
 

Det skal samtidig angives at det er fundet, at velrenommerede banker gennemsnitligt set giver en 

lavere IPO-rabat end ikke-velrenommerede banker (Carter, Dark & Singh 1998). Dette vil blive 

belyst nærmere i analysen.  
 

2.11.9 Road shows 
Et road show er en mulighed for virksomheden og emissionsbankerne for at præsentere 

børsnoteringen for potentielle købere. De førende emissionsbanker vil have erfaring med at 

gennemføre omkostningsvenlige, succesfulde road shows til potentielle investorer, aktieanalytikere 

og porteføljeforvaltere (Reuvid 2003).  
 

Man afholder disse road shows for at skabe en spænding omkring aktien, der kan være med til at 

hype børsnoteringen, hvilket vil øge sandsynligheden for at processen bliver en succes. Udover at 

afholde præsentationer, Q&A’s og virksomhedsdage for at promovere virksomheden, bruger 

virksomheden også meget tid på at gøre sig attraktiv over for de institutionelle investorer de ønsker 

skal indgå i aktionærkredsen. Dette gøres ved at virksomheden samler et hold der skal rejse rundt til 

de relevante institutionelle investorer og præsentere dem som en virksomhed der er profitabel og 

værd at investere i. Her præsenterer virksomheden sine forventninger til den finansielle fremtid, 

sine grunde til at lade sig børsnotere, vækstpotentiale samt forventet salgspris (Investopedia). I dag 

bliver road shows meget sjældent holdt på lokationen, men derimod online for at kunne præsentere 

for så mange potentielle investorer som muligt, samtidig med at omkostningerne holdes nede. 

Ligeledes er markederne så internationale i dag, at et road show til alle potentielle institutionelle 

investorer vil være enormt tidskrævende som følge af den store geografiske spredning.  
 

2.11.10 Stabiliseringsperiode 
I forbindelse med udbuddet har emissionsbankerne mulighed for at agere som stabiliseringsagenter. 

Denne rolle skal sikre at kursen ikke fluktuerer kraftigt de første 30 dage i handlen, som man ellers 

kan risikere, idet mange ønsker at indløse deres kortvarige gevinst, og andre ønsker at shorte aktien 

da de forventer et fald i kursen senere hen.  
  

Specifikt kan virksomheden give emissionsbanken en såkaldt greenshoe mulighed også kaldet 

overallokeringsoption. Denne option giver emissionsbankerne en mulighed for at øge udbuddet af 

aktier med op til 15%. 
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Muligheden blev anvendt første gang, da virksomheden Green Shoe Company tilbød deres 

emissionsbank muligheden for at øge udbuddet såfremt efterspørgslen efter aktierne var større end 

udbuddet (Khurshed 2011).  
 

Det giver virksomheden fleksibilitet idet man får mulighed for at opfylde flere investorers 

efterspørgsel, såfremt der skulle være interesse herfor. Nogle virksomheder vælger ikke at udstede 

muligheden, idet de ønsker et fast provenu.  
 

En greenshoe mulighed kan tillige give øget stabilitet for prisen, idet emissionsbanken har mulighed 

for at kontrollere udbuddet såfremt prisen og dermed efterspørgslen varierer. Konkret gøres dette 

ved at man udsteder aktier omfattet af green shoe’en såfremt aktiens kurs stiger, mens man 

tilbagekøber aktier såfremt aktiens kurs falder. Dette vil medvirke til at aktiernes kurs ikke falder 

kraftigt i den initiale periode.  
 

2.11.11 Tidsmæssigt perspektiv 
En virksomhed går ikke på børsen fra den ene dag til den anden, idet der er en naturlig 

behandlingstid i forbindelse med en børsnotering (pwc 2015).  
 

Som tidligere nævnt, skal en virksomhed først udarbejde et prospekt, som skal godkendes af 

Fondsbørsen. Denne godkendelse forventes at tage cirka 15 dage. Efter godkendelsen sendes 

prospektet til tryk, og virksomheden udarbejder en prospektmeddelelse der sendes til Fondsbørsen.  
 

Herefter starter udbuddet, hvor investorerne har mulighed for at afgive bud på aktier i selskabet. Alt 

afhængig af udbudsmetoden kan udbudsperioden variere og emissionsbankerne har ligeledes 

indflydelse på hvor lang perioden skal være. Historisk set har perioden været et sted mellem 1 uge 

og 3 uger. Udbudsperioden til private investorer kan blive afkortet, såfremt udbuddet bliver fuldt 

tegnet før udbudsperioden udløber.  
 

Efter udbudsperioden skal emissionsbankerne bruge 1-3 dage på at bestemme fordelingen mellem 

private og institutionelle investorer, samt fastsætte en eventuel reduktion. Herefter tildeles de 

enkelte investorer aktierne og selskabet kan noteres på børsen.  
 

Fra investor har fået tildelt et antal aktier, til betalingen af disse aktier forekommer går der 2 

bankdage. Disse såkaldte valørdage blev ændret i oktober 2014 fra tidligere at være 3 bankdage 

(https://www.nordnet.dk/kundeservice/starte/handel/valordage.html).   
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3. Analyse: Nedbrydning af børsnoteringer 
I analysen vil fokus være på at nedbryde danske børsnoteringer i perioden 1997-2015. Fokus vil 

være på de overordnede afkast, samt interne- og eksterne forhold der tænkes at kunne påvirke det 

initiale afkast ved en børsnotering. Strukturen for analysen ses nedenfor.  
 

 
 

Analysen vil fokusere på både ex ante og ex post indikatorer, således at afhandlingen har berørt en 

række forskellige faktorer der kan tænkes at spille en rolle for virksomhedens initiale afkast. Ved at 

anvende både ex ante og ex post indikatorer, vil der være mulighed for, at forklare faktorer der har 

påvirkning både før og efter udbuddet er afsluttet. Der er fuld opmærksomhed omkring, at det kun 

er muligt for investorer at handle på ex ante indikatorer.   
 

De overordnede afkast er en analyse af det initiale afkast samt det længerevarende afkast, med 

fokus på det såkaldte IPO Puzzle. Ydermere vil denne del af analysen kigge nærmere på, hvorvidt 

det overnormale afkast kun har eksisteret for investorer på en vis størrelse, eller om også store 

private investorer har fået del i den såkaldte free lunch ved børsnoteringer. Grunden til at netop 

dette er relevant skyldes, at de private investorers gennemsnitlige procentuelle tildeling ift. 

ordrebeløbet falder i takt med at ordrebeløbet stiger.  
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De interne og eksterne forhold vil blive beskrevet under analysen af disse. Det betyder ligeledes at 

dataindsamling vil blive gennemgået i analysen, således at det er muligt for læseren at replikere og 

kontrollere resultaterne skulle dette være ønsket. Alle analyserede faktorer vil tage udgangspunkt i 

det initiale førstedags mer-afkast, og vil således ikke forsøge at sige noget om hvordan de 

analyserede faktorer kan hjælpe til en forklaring af længerevarende afkast.  
  

Analysen tager, som angivet i afgrænsningen, 

udgangspunkt i perioden 1997 – 2015. I den 

valgte periode har der samlet set været 59 

børsnoteringer der er vurderet passende til 

analysen, og som har haft tilstrækkelig data til at 

kunne gennemføre analysen.  
 

De 59 børsnoteringer fordeler sig på 49 

børsnoteringer på Københavns Fondsbørs og 10 

på First North Børsen.  
 

Ud af de 59 børsnoteringer har 41 leveret et 

positivt initialt førstedagsafkast, 3 har leveret et 

afkast på 0% mens 15 børsnoteringer har leveret 

et negativt initialt afkast.  
 

Slutteligt er det vigtigt at pointere, at alle afkast 

der er anvendt i analysen er initiale mer-afkast i 
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  Danmark Københavns 
fondsbørs First North 

1997 5 5 N/A 
1998 7 7 N/A 
1999 4 4 N/A 
2000 7 7 N/A 
2001 2 2 N/A 
2005 2 2 0 
2006 10 6 4 
2007 10 5 5 
2008 2 1 1 
2009 1 1 0 
2010 3 3 0 
2011 1 1 0 
2012 1 1 0 
2013 1 1 0 
2014 2 2 0 
2015 1 1 0 
Samlet 59 49 10 
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forhold til det generelle danske aktiemarked. Ved korrektion for markedsafkastet er der igennem 

hele analysen anvendt OMX Copenhagen indeks også kaldet KAX. Dette indeks er valgt, da de 

analyserede børsnoteringer er af forskellig størrelse, hvorfor et korrektionsindeks ligeledes bør 

repræsentere en stor del af det danske marked. KAX indekset er således det indeks der dækker det 

danske marked bredest og anses derfor som det mest repræsentative til brug i denne afhandling. 

Endvidere er der ikke korrigeret for outliers i analysen med mindre andet fremgår af den specifikke 

del-analyse. I enkelte del-analyser har det ikke været muligt at fremskaffe et fuldt datasæt, hvorfor 

enkelte cases er holdt ude. Dette er ligeledes angivet under den enkelte del-analyse såfremt dette er 

tilfældet.  
 

3.1 Overordnede afkast 
I denne del af analysen vil fokus være på, at analysere det overnormale initiale afkast på 

børsnoteringer. Ydermere vil analysen af de overordnede afkast vurdere det såkaldte IPO Puzzle på 

det danske marked siden 1997, ved at analysere en længerevarende kursudvikling i de børsnoterede 

virksomheder. Endvidere vil analysen fokusere på det nominelle afkast, ved brug af hver enkelt 

børsnoterings fordelingsnøgle, for således at se hvorvidt det overnormale afkast gør sig gældende 

for alle private investorer, eller om det er bestemt af, at investor har en bestemt størrelse. Alle 

kurser er fundet på Bloomberg terminalen, www.euroinvestor.dk og/eller www.nordnet.dk.  

3.1.1 Initialt procentuelt mer-afkast på første handelsdag  
Teorien om at børsnoteringer som udgangspunkt er underprisfastsatte, kan efterprøves ved at kigge 

på det initiale mer-afkast, der er opnået ved at deltage i samtlige noteringer i en given periode. 

Såfremt man har deltaget i alle de 

59 børsnoteringer på det danske 

marked siden 1997, vil man have 

opnået et gennemsnitligt mer-

afkast i forhold til det danske 

aktiemarked, opgjort ved KAX, 

på 12,70% (Se Bilag 2).	    Dette 

signifikante mer-afkast kan 

skyldes flere faktorer, noget den 

resterende del af afhandlingen 

forsøger at forklare. 
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Afhandlingen vil forsøge at lokalisere en eller flere faktorer, der kan være forklarende i forhold til, 

at optimere sandsynligheden for at deltage i netop de noteringer der giver et markant højere afkast 

end markedet.  
 

På trods af et mer-afkast på 12,70%, er afkastet opnået med en meget høj risiko. Den markant 

højere risiko skal ses i lyset af, at de initiale afkast på børsnoteringerne svinger fra +163% 

(ChemoMetec) til -42% (SSBV-Rovsing). Disse markante udsving betyder ligeledes, at det som 

investor har været afgørende at deltage i samtlige børsnoteringer. Det fremgår blandt andet af, at 

investors procentuelle mer-afkast ville være faldet fra 12,70% til 5,50%, såfremt investor ikke har 

deltaget i de fem børsnoteringer, der har givet det bedste initiale afkast. Igen opvejes dette dog af, at 

såfremt investor har haft mulighed for at analysere sig frem til de bedste cases, og dermed haft 

mulighed for at undgå at deltage i de fem dårligst performende børsnoteringer ville afkastet være 

16,27%.  
 

Derfor vil afhandlingens fokus i 

dekomponeringen af de interne og 

eksterne faktorer, være på at give læseren 

en række redskaber der kan hjælpe til at 

skelne imellem hvilke børsnoteringer der 

har størst sandsynlighed for et højt 

afkast, og hvilke man som investor bør 

genoverveje om man skal deltage i som 

følge af deres øgede risiko for at levere et 

negativt initialt førstedagsafkast (eller 

som minimum lavere end gennemsnittet).  
 

Det ses ligeledes at størstedelen af 

børsnoteringerne har opnået et afkast i niveauet 0%-10%, men der er flere der ligger over dette 

niveau (25) end under (16).  
 

3.1.2 Længevarende procentuelt afkast 
Historisk set har børsnoteringer klaret sig godt på den korte bane, mens de på længere sigt har 

underperformet det generelle aktiemarked. Netop denne tendens er blevet kaldt the IPO Puzzle, og 

er forsøgt forklaret af flere økonomer. Af nedenstående ses det at de danske børsnoteringer siden 

1997 følger netop dette IPO Puzzle. Kursen på de danske børsnoteringer er efter den initiale 

5

11

18

13
12

0

5

10

15

20

Mindre 
end 

-10%

-10% til 
0%

0% til 
10%

10% til 
20%

Over 
20%

A
nt

al
 in

tr
od

uk
tio

ne
r

Initial kursændring

Initial kursændring - 
intervalfordeling

Egen tilvirkning 



Børsnoteringer i 
Danmark 1997-2015 

Marc Rix Nielsson 
 

Kandidatafhandling  
Maj 2016 

	  

 42 

førstedagsstigning så småt begyndt at falde, og mer-afkastet ift. KAX indekset bliver mindre og 

mindre over tid. Udviklingen efter 1 år skal ses i lyset af at Navision leverede et afkast efter 1 år på 

451% (se Bilag 3). Dette afkast var en outlier, og niveauet for aktien vendte hurtigt tilbage til det 

normale niveau. Såfremt vi korrigerer for dette markante udsving, og i stedet sætter afkastet til det 

normale niveau bliver det gennemsnitlige mer-afkast efter 1 år -2,60%.  

 

Vi ser altså en betydelig 

underperformance på lang sigt 

ved børsnoteringer.  

Teorien siger at denne 

kortvarige overperformance og 

langsigtede underperformance 

skyldes, at der ved 

introduktionen ikke er mulighed 

for kortsalg.  
 

I praksis er der først mulighed for kortsalg 30 dage efter introduktionen af en aktie, hvilket stemmer 

godt overens med analysen. Analysen viser at afkastet er markant mindre efter netop 1. måned, 

hvilket understøtter teorien om, at muligheden for kortsalg vil påvirke aktiekursen negativt.  
 

Udover muligheden for kortsalg, kan de såkaldte informations kaskader i dette tilfælde ligeledes 

være en direkte årsag til både det kortvarige mer-afkast, men også til den længerevarende 

underperformance. Det kortvarige mer-afkast kan blive påvirket af en forventning om et kortvarige 

mer-afkast, hvilket medfører at antallet af interesserede investorer bliver langt højere end det havde 

været, såfremt der ikke havde været en hype omkring børsnoteringer. Ligeledes kan informations 

kaskaderne være med til at påvirke kursen negativt, idet muligheden for kortsalg vil bringe 

pessimistiske investorer ind i aktien. Disse investorer vil forsøge at give negativ information 

omkring aktien til markedet, således at aktiens kurs bliver påvirket negativt som følge af 

informations kaskader.  
 

Det skal pointeres at alle afnoterede virksomheder er blevet taget ud af analysen. Det er ikke 

analyseret nærmere, hvad årsagen er til afnoteringen, idet denne del af analysen blot har til formål 

at pointere et langsigtet problem for de nynoterede virksomheder. Det angives at en inddragelse af 

afnoteringerne, og en inddragelse af deres sidste noterede kurs, alt andet end lige vil gøre resultatet 

endnu mere tydeligt, idet mange af virksomhederne er blevet afnoteret som følge af konkurser.    
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3.1.3 Initialt nominelt førstedagsafkast  
Medier og aktieanalytikere har de seneste år haft en tendens til at beskrive børsnoteringer som 

enestående investeringsmuligheder, hvilket har medført at efterspørgslen efter disse er øget 

markant. Det gælder for både de informerede og de ikke-informerede investorer, hvor vi især har set 

en forøgelse i interesseren fra ikke-informerede investorer der deltager nærmest ukritisk i 

børsnoteringer der bliver hypet i medierne.  
 

Umiddelbart kan man ud fra ovenstående analyse af det initiale mer-afkast, være tilbøjelig til at 

være enig i påstanden om overnormale afkast ved børsnoteringer. Som det dog også er set af 

illustrationen ”Tildeling ift. ordrebeløb” vil den procentuelle tildeling ift. ordrebeløbet falde 

markant i takt med at ordrebeløbet stiger. Det vil altså sige, at den procentuelle tildeling til de 

private investorer bliver mindre og mindre, hvorfor det initiale afkast ikke opnås for det fulde beløb 

investor har ønsket at tegne for i noteringen.  
 

Derfor tager denne del af analysen højde for hvordan tildelingen har været i de 59 børsnoteringer. 

Tildelingen er fundet for alle virksomheder i en separat selskabsmeddelelse der kan tilgås via 

http://www.nasdaqomxnordic.com/Nyheder/selskabsmeddelelser/.  
 

Samtidig er det vigtigt at man som læser af denne analyse har forståelse for, at visse investorer vil 

have en klar tendens til at overbyde idet de er opmærksomme på, at de historisk set vil få en lavere 

tildeling end de ønsker. Derfor vil de ligge en ordre der er højere end deres egentlige ønske, idet de 

har en forventning om at der bliver skåret i tildelingen til private investorer.  
 

Umiddelbart vil man antage, at en øget efterspørgsel vil medføre at tildelingen til den enkelte 

investor bliver mindre. Samtidig vil man intuitivt antage, at den store efterspørgsel vil medføre at 

kursen initialt vil stige. Dermed kan man forestille sig at det i høj grad er mindre investorer der vil 

opnå et overnormalt afkast, hvor imod de større private investorer relativt set vil opnå et lavere 

nominelt afkast som følge af en skævvridning i tildelingen (Se Bilag 4).  
 

Dette har været fokus i denne del af analysen, der vil fokusere på såvel det procentuelle mer-afkast 

ift. ordrebeløbet, det akkumulerede nominelle mer-afkast hvis man havde deltaget i samtlige 

børsnoteringer siden 1997 for forskellige ordrebeløb, samt det gennemsnitlige nominelle mer-afkast 

pr. børsnotering.  
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Det procentuelle mer-afkast i forhold til ordrebeløbet er udregnet ved, at udregne det procentuelle 

mer-afkast for hver enkelt børsnotering i forhold til beløb man har forsøgt at få tildelt. Afkastene er 

udregnet fra en række forskellige beløb, for at vise udviklingen bestemt ud fra et givent ordrebeløb. 

Det ses ud fra ovenstående illustration, at afkastet bliver forholdsvis lavere jo større ordrebeløbet er. 

Det skyldes, som tidligere angivet, at den procentuelle tildeling bliver lavere des større ordrebeløbet 

er. Det betyder således at mer-afkastet i forhold til det ønskede ordrebeløb, falder fra at være næsten 

8% svarende til gennemsnitligt 758 kr. i forhold til de ønskede 10.000 kr. til at være lige over 1% 

svarende til et gennemsnitligt nominelt afkast på 25.023 kr., ved et ordrebeløb på 2 mio. kr.  
 

 

Ovenstående graf viser hvordan det gennemsnitlige nominelle afkast udvikler sig i forhold til 

ordrebeløbet. Denne viser klart, at uanset at man får en lavere procentuel tildeling jo større 
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ordrebeløbet er, vil det nominelle afkast stige i takt med at ordrebeløbet stiger. Der er altså evidens 

for, at det overnormale afkast gælder for alle investorer, uanset størrelse. Det fremgår således også, 

at selv meget store private investorer opnår et mer-afkast for hver børsnotering de deltager i. Det 

skal dog pointeres, at de opnåede afkast er opnået med en høj risiko. Det fremgår således, at 

afkastet spænder fra næsten 400.000 (cBrain) til -131.060 (Cimber) ved et ordrebeløb på 2 mio. kr. 

Derfor skal investor ligeledes overveje, om det er værd at deltage i disse børsnoteringer for at få et 

mer-afkast på 1,25%, med tanke på den markante risiko der er forbundet med investeringen.  
 

Det fremgår ligeledes af nedenstående illustration, der angiver det akkumulerede initiale mer-afkast, 

at såfremt man havde deltaget i alle de analyserede børsnoteringer, ville man være i stand til at opnå 

et akkumuleret mer-afkast på næsten 45.000 kr. ved et fast ordrebeløb på 10.000 kr. Dette beløb 

bliver større og større, og det akkumulerede mer-afkast ved et ordrebeløb på 2 mio. kr., er næsten 

1,5 mio. kr.   

 
 

Det skal ligeledes understreges, at en del af noteringerne mod forventning, tildelte 100% til 

investorerne. Det er netop derfor, at selv de største private investorer har været i stand til at opnå et 

mer-afkast ved børsnoteringer. Det fremgår således at 14 af de 59 børsnoteringer har givet fuld 

tildeling til private investorer. De 14 børsnoteringer har givet et akkumuleret afkast (ved ordre for 

2,0 mio. kr.) på mere end 0,5 mio. kr. Det betyder således, at 24% af børsnoteringerne har tilført 

mere end 36% af afkastet. Derfor kan hypotesen om, at det overnormale afkast kun tilfalder 

investorer af en mindre størrelse afvises. Det skal samtidig pointeres, at det procentuelle afkast ift. 

Ordrebeløbet, er langt højere for mindre investorer end det er for større private investorer.  
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3.1.4 Delkonklusion – overordnede afkast 
Analysen beviser at det er muligt at opnå et overnormalt initialt førstedagsafkast ved at deltage i 

børsnoteringer. Såfremt man som investor har deltaget i de 59 børsnoteringer i perioden 1997-2015 

har man således gennemsnitligt set, opnået et mer-afkast ift. KAX indekset på 12,70%.  

Ligeledes har man historisk oplevet at dette initiale mer-afkast er blev efterfulgt af en 

længerevarende underperformance. Dette var således også tilfældet for de 59 børsnoteringer, der 

viste et faldende mer-afkast frem til og med 1 år fra noteringen, hvorefter mer-afkastet blev 

negativt. Det var således muligt at påvise det såkaldte IPO Puzzle på det danske marked i perioden.  

Endvidere blev det undersøgt hvorvidt dette overnormale afkast gælder for alle private investorer, 

ellers om det var afgrænset til mindre investorer. Vi så et øget nominelt afkast jo større ordrebeløbet 

blev, hvorfor muligheden for at opnå det overnormale afkast ikke er begrænset til mindre 

investorer. Denne sammenhæng skyldes i høj grad, at flere børsnoteringer end forventet, har givet 

fuld tildeling til de private investorer. Det skal ligeledes pointeres, at det procentuelle afkast ift. 

Ordrebeløbet faldt markant, i takt med at ordrebeløbet steg, hvilket betyder at deltagelsen stadig har 

været relativt mere gunstig for mindre investorer end for større investorer.  
 

3.2 Interne forhold 
I det følgende vil fokus være på at analysere en række forhold, der gør sig gældende for den 

specifikke børsnotering. Det gælder det specifikke udbud samt en række virksomhedsspecifikke 

forhold der alle tænkes at kunne have indflydelse på det initiale afkast. Det gælder blandt andet de 

udbudte aktier, virksomhedens- og udbuddets størrelse samt muligheden for en Greenshoe. 

Ydermere analyseres det om virksomhedens sælger, branche, alder, antal ansatte, andelen til private 

investorer og/eller antallet af nye investorer har nogen indflydelse på det initiale afkast. Endvidere 

analyseres valg af emissionsbank og børs, for at se om disse har nogen indflydelse på det initiale 

afkast. Som ved analysen af de overordnede afkast, fokuseres der udelukkende på det initiale mer-

afkast. Målet med denne del af analysen er, at give investor en eller flere faktorer som kan anvendes 

ved analysen af fremtidige børsnoteringer.   
 

3.2.1 Antal udbudte aktier 
Antallet af udbudte aktier er opgjort som summen af primære og sekundære aktier udbudt ved 

børsnoteringen. Antallet af udbudte aktier spænder fra 6.000 aktier (Hellerup Consulting Group) til 

næsten 56.000.000 aktier (Chr. Hansen Holding). Det gennemsnitlige antal udbudte aktier er lige 
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over 8 mio. aktier, mens medianen er 2 mio. aktier (Se Bilag 5). Det er dermed i høj grad det høje 

antal udbudte aktier i enkelte udbud der trækker gennemsnittet op.   

 

 
Coefficients Standard Error t Stat P-value 

Intercept 0,13 0,05 2,87 0,01 
X Variable 1 -0,00 0,00 -0,20 0,84 
R Square 0,07% 

 
Observations 59 

 

P-værdien for dette output er 0,84 hvorfor resultaterne ikke kan siges at være statistisk signifikante. 

Uanset at de ikke kan vurderes at være statistisk signifikante, synes der visuelt at være en svag 

relation imod, at jo flere aktier virksomheden udbyder, des lavere bliver det gennemsnitlige afkast. 

Denne relation kan tænkes at forekomme, idet investorer kan opleve at modtage alle de aktier de 

ønsker, og dermed vil efterspørgslen falde efter noteringen, idet der ikke er flere købere.  

Det betyder ligeledes, at investorer der er med i mindre udbud vil kunne kræve en højere pris for 

deres aktier, idet der er færre muligheder for at købe aktier i virksomheden efter noteringen.  

Samtidig vil der være en sandsynlighed for, at investorerne ikke ønsker at sælge, idet de faktisk er 

glade for at have opnået tildeling af aktier som følge af det lave antal.   
 

Alle informationer vedrørende antallet af udbudte aktier er fundet i virksomhedernes børsprospekt.  

Det har været muligt at finde informationer på samtlige 59 børsnoterede virksomheder. 
 

Det fremkommer af ovenstående output, at de største gevinster for investorerne og ligeledes de 

største tab, er at hente ved udbud hvor antallet af udbudte aktier er under 6,5 millioner. Det betyder 
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således, at en adskillelse mellem de børsnoteringer der giver et positivt afkast og de børsnoteringer 

der giver et negativt afkast, vil være med til at forbedre brugen af resultaterne.  

Det fremgår at den gennemsnitlige volatilitet på alle børsnoteringer med færre end 6,5 mio. udbudte 

aktier er 14,39%. Det fremgår ligeledes af analysen, at ved børsnoteringer hvor volatiliteten har 

været højere end gennemsnittet, har man modtaget et gennemsnitligt mer-afkast på første 

handelsdag på 2,76%. Såfremt volatiliteten har været under gennemsnittet, har man modtaget et 

initialt førstedagsafkast på 22,46%. Der er således en betydelig præmie at hente, såfremt man i sin 

analyse af en børsnotering afgrænser til, udelukkende at kigge på børsnoteringer der udbyder 

mindre end 6,5 mio. aktier, hvor volatiliteten samtidig er lav i markedet.  
 

3.2.2 Type aktier 
Det fremgår af teorien, at den udstedte aktietype fungerer som et signal til markedet om 

virksomheden. Som det fremgår af nedenstående illustration, gør det sig gældende, at udstedelsen af  

primære aktier 

umiddelbart bør fungere 

som et stærkere signal til 

investorerne om at 

aktierne er attraktive. 

Dette fremgår ligeledes af 

analysen på det danske 

marked, hvor udstedelsen 

udelukkende af primære 

aktier giver et initialt mer-

afkast på gennemsnitligt 

15,13%. Umiddelbart 

synes dette at være i 

overensstemmelse med 

teorien, der viser at en udstedelse af sekundære aktier kan betyde at den sælgende aktionær har 

noget information man som investor ikke selv har. Et salg af sekundære aktier vil således betyde at 

ordrene bliver færre, hvorfor overtegningen af disse noteringer bliver lavere.  
 

Dette viser sig ved, at børsnoteringer hvor der udelukkende er udstedt primære aktier er blevet 

overtegnet gennemsnitligt 4,84 gange mens udbud hvor der indgår sekundære aktier, er blevet 

overtegnet gennemsnitligt 4,03 gange.  
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Vi ser således en mer-performance i forhold til resten af datasættet ved de børsnoteringer der 

udelukkende udsteder primære aktier. Dette skyldes i høj grad investor psykologi og frygten for at 

købe noget andre ikke ønsker at eje. Dette er virksomheden og emissionsbanken naturligvis også 

opmærksom på ved noteringen, og vi ser at 75% af alle børsnoteringer i Danmark siden 1997, 

udelukkende har udstedt primære aktier. Dermed vil de sælgende aktionærer muligvis vente med, at 

sælge de aktier de ønsker at sælge, til efter børsnoteringen har fundet sted.  
 

Alle informationer vedrørende typen af de udstedte aktier er fundet i virksomhedernes børsprospekt. 
 

3.2.3 Børsværdi ved introduktion 
I Danmark opdeler man virksomheder i hhv. Large cap, Mid cap og Small cap. Fordelingen sker ud 

fra hvor stor børsværdien af det pågældende selskab er. En Large cap virksomhed har således en 

børsværdi over 1 mia. kr., en Mid cap virksomhed har en børsværdi mellem 150 mio. kr. og 1 mia. 

kr., mens en Small cap virksomhed har en børsværdi på under 150 mio. kr. Det fremgår, at ved 

børsnoteringen var 24 af de 59 børsnoteringer i Large cap segmentet. Der var ligeledes 24 der havde 

en børsværdi mellem 150 mio. og 1 mia. kr., mens 11 virksomheder ved børsnoteringen var Small 

cap virksomheder og dermed havde en børsværdi under 150 mio. kr. (Se Bilag 6).  Det fremgår af 

analysen, at børsværdien ikke synes 

at have nogen særlig indflydelse på 

det initiale afkast. Hvis der havde 

været en klar sammenhæng, ville 

det have været muligt for 

investorerne at handle ud fra en 

estimeret børsværdi ved 

introduktionen. Det fremgår af 

analysen, at Large cap 

virksomhederne synes at klare sig 

en smule bedre end  de resterende 

børsnoteringer, omend forskellen 

på niveauerne synes at være meget 

lille.  

Ovenstående resultat antages at være forklaret ud fra to anskuelser. For det første taler den højere 

præmie, ved noteringer som analytikerne skal bruge mere tid på, som følge af det manglende 
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kendskab, for at Small cap virksomheder som udgangspunkt burde performe bedst initialt af de tre 

grupper.  

På den anden side synes det dog at være intuitivt, at store udbud også bliver hypet mest, og derfor er 

mere efterspurgte end mindre udbud.  

Det fremgår af ovenstående resultater, at disse to anskuelser udligner hinanden, og dermed vil der 

være approksimativt det samme afkast uanset hvilken børsværdi virksomheden har ved 

børsnoteringen.  
 

Alle informationer vedrørende børsværdien ved introduktionen er fundet på Bloomberg terminalen. 

3.2.4 Udbuddets størrelse 

Udbuddets størrelse er bestemt af antallet af udbudte aktier ganget med udbudskursen. Udbuddets 

størrelse inddrager ikke en eventuel greenshoe mulighed, og er således udelukkende et udtryk for 

den samlede værdi af de udstedte aktier. Udbuddene i den analyserede periode spænder fra 1,4 mio. 

kr. (Wannakey) til 11,5 mia. kr. (Pandora) (Se Bilag 7). Den gennemsnitlige størrelse på udbuddene 

i perioden var 960 mio. kr., mens medianen kun er 215 mio. kr. Det er dermed i høj grad den høje 

værdi af enkelte udbud der trækker gennemsnittet op.   

 
  Coefficients Standard Error t Stat P-value 

Intercept 0,12 0,04 2,88 0,01 
X Variable 1 0,00 0,00 0,13 0,89 
R Square 0,03%   Observations 59 
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P-værdien for dette output er 0,89 hvorfor resultaterne ikke kan siges at være statistisk signifikante. 

Uanset at de ikke kan vurderes at være statistisk signifikante, synes der visuelt at være en svag 

relation imod, at jo større udbuddet er, des højere bliver det gennemsnitlige afkast.  

Ovenstående output taler imod analysen af antallet af udbudte aktier. Her viste der sig en visuel 

negativ relation mellem at størrelsen på udbuddet bliver større og det initiale mer-afkast.  

Hvis man skal argumentere for ovenstående output, kan en mulig forklaring være, at jo større 

udbuddet bliver jo større bliver den eksterne hype omkring noteringen.  

Derfor vil der være flere ikke-informerede investorer der deltager i børsnoteringen, og dermed vil 

den initiale kursstigning blive højere.  
 

En anden forklaring kan være, at de to største observationer (ISS & Pandora) giver et højere initialt 

afkast end gennemsnittet i analysen. Hvis der korrigeres for netop disse to observationer, synes der 

visuelt at være en relation mellem at jo større udbuddet bliver, des lavere bliver det initiale afkast. 

At det ikke kræver mere end en korrektion for to observationer, viser meget klart usikkerheden ved 

denne afhandling som helhed. Det lave antal noteringer medfører at den statistiske signifikans 

bliver lav hvilket også ses ved de observerede p-værdier for outputtene.  
 

Alle informationer vedrørende udbuddets størrelse er fundet i virksomhedernes børsprospekt. Det 

har været muligt at finde informationer på samtlige 59 børsnoterede virksomheder. 
 

Som det ligeledes er fundet i analysen af antallet af udbudte aktier, er udsvingene i afkastene størst 

for de mindre noteringer. Dette betyder ligeledes, at en faktor der kan adskille de gode og de dårlige 

børsnoteringer kan være med til at give investorer et mere oplyst grundlag til fremtidig investering i 

børsnoteringer. Således er udbud under 1 mia. kr. langt mere afvigende i afkastene, og en analyse 

lignende den for antallet af udbudte aktier, der sammenholder faktoren og volatiliteten i 

aktiemarkedet viser lignende resultater. Således forekommer det, at udbud under 1 mia. kr. hvor 

volatiliteten har været lavere end gennemsnittet, giver et markant højere gennemsnitligt afkast, end 

de børsnoteringer hvor volatiliteten har været høj.  

Ligeledes fremgår det af analysen, at for børsnoteringer under 1 mia. kr. gælder det, at de noteringer 

der har givet et negativt afkast, i gennemsnit har en alder på 22,73 år, mod en gennemsnitlig alder 

på 16,12 år for de børsnoteringer der har givet et positivt førstedagsafkast.  
 

3.2.5 Greenshoe mulighed 

En greenshoe mulighed, er emissionsbankens mulighed for at stabilisere aktiens kurs de første 30 

dage. Denne mulighed er lavet for, at virksomheden får en god start som børsnoteret virksomhed, 

således at kursen på aktien ikke fluktuerer kraftigt i begyndelsen af handlen. Denne option må 
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maksimalt udgøre 15% af udbuddet. Der er dog set uforklarlige afvigelser fra de 15% på det danske 

marked. Blandt andet så vi at Hellerup Consulting Group (tidl. Viborg Håndbold Klub A/S), gav 

Danske Andelskassers Bank en mulighed for at udbyde 6.000 stk. ekstra aktier, mod et udbud på 

4.000 stk. aktier. Altså en option på at udvide udbuddet med 150%.  
 

Det har ikke været muligt at finde 

svar på, hvorfor overallokerings-

retten overstiger den gældende 

grænse, hvorfor der ikke vil være 

yderlig fokus herpå. Analysen vil 

ikke fokusere på størrelsen af 

greenshoeen, men i stedet sondre 

mellem, om en virksomhed har en 

greenshoe mulighed eller ej. Alle 

informationer omkring en potentiel 

greenshoe mulighed er fundet i 

virksomhedernes børsprospekt.  
 

Af ovenstående illustration fremgår 

det, at ud af de 59 analyserede børsnoteringer var der en greenshoe mulighed i 39 af dem. Det 

gennemsnitlige mer-afkast i de 39 børsnoteringer der udbød en greenshoe mulighed er 8,91%, mod 

et gennemsnitligt mer-afkast på 20,09% for de 20 børsnoteringer hvor der ikke var en greenshoe 

mulighed. Dette kan blandt andet skyldes, at specielt de institutionelle investorer ikke tegner for det 

fulde beløb de ønsker, idet de hermed får mulighed for at vente og se hvordan de resterende 

investorer tager imod aktien, inden de tegner den fulde position de ønsker.  
 

I henhold til private investorer, synes der ikke at være en entydig forklaring herpå. Hvis vi 

sammenholder med en senere analyse af, hvor mange gange udbuddet er tegnet, vil det være 

antagelsen, at hvis der er en greenshoe mulighed, vil udbuddet ikke blive tegnet i samme omfang, 

hvorfor det initiale mer-afkast vil være lavere end forventet. Det ses dog, ved sammenhold af de to 

analyser, at den gennemsnitlige overtegning er større for de virksomheder der tilbyder en greenshoe 

mulighed end dem der ikke gør. Dermed er der altså en kontra intuitiv sammenhæng mellem 

greenshoe muligheden og det initiale mer-afkast.  
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3.2.6 Sælger  

Som beskrevet i teorien er der flere forskellige måder hvorpå en virksomhed kan have været ejet, 

før den bliver børsnoteret. På det danske marked har langt størstedelen af alle børsnoteringer været  

fra private investor. Der kan være tale om personligt ejede virksomheder, familieejede 

virksomheder, partnerselskaber og enkeltmandsvirksomheder etc. Udover denne store del, har der 

ligeledes været en række virksomheder der tidligere er ejet af et private equity selskab, samt enkelte 

tilfælde af virksomheder der er blevet børsnoteret efter at have været ejet af et moderselskab.  
 

Det fremgår af analysen, at 47 af 

de 59 analyserede børsnoteringer 

har en fortid som privat ejet. Det 

fremgår ligeledes at 8 er tidligere 

private equity ejede, mens 4 

virksomheder har en fortid under et 

moderselskab. Det er ofte set, at 

såvel parent firm som private 

equity investorer, beholder en 

betydelig andel aktier efter 

børsnoteringen. Dette kan fungere 

som et signal til markedet om, at 

de anser en fremtidig investering i virksomheden som fornuftig. Jævnfør ovenstående analyse, har 

børsnoteringer af hhv. private equity- og moderselskabsejede virksomheder ikke leveret samme 

høje initiale mer-afkast som privat ejede virksomheder.  
 

Dette kan naturligvis skyldes en række forskellige faktorer, men umiddelbart kan det tyde på, at 

investorerne ikke har forståelse for, hvorfor der er et ønske om at sælge noget der kan tilføre værdi 

fremadrettet. Private investorer vil altså se en børsnotering af netop private equity- og 

moderselskabsejede virksomheder som et signal til markedet om, at de har opnået den fulde værdi 

hvorfor de ønsker at sælge. Alle informationer omkring sælger ved børsnoteringen er fundet i 

børsprospektet samt på Bloomberg terminalen.  
 

3.2.7 Branche  

For at nedbryde børsnoteringerne på brancher, er samtlige 59 børsnoteringer blevet kategoriseret i 

en af flg. 5 kategorier: Materialer og industri, Forbrugsgoder og konsumentvarer, Sundhedspleje, 

Finans eller IT. Inddelingen af disse er gjort til dels med hjælp fra Nasdaq 
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(http://www.nasdaqomxnordic.com/nyheder/statistik), og dels ud fra en egen vurdering af, hvilke 

aktiviteter der vurderes at være den specifikke virksomheds kerneaktivitet. Dette har mundet ud i 

nedenstående fordeling (se også Bilag 8).  

 
Vi ser at der er et stort antal noteringer i IT, hvilket ikke kan siges at være overraskende som følge 

af dot.com boblen omkring årtusindeskiftet. Vi ser ydermere at de 13 børsnoteringer, der har været 

indenfor Materialer og industri, kun akkurat har givet et mer-afkast. Derimod leverer de resterende 

brancher et solidt initialt mer-afkast, og især indenfor Finans samt Sundhedspleje har der været et 

markant initialt mer-afkast. Det skal ligeledes pointeres, at udsvingene og dermed risikoen på netop 

disse to brancher også har været meget høj sammenlignet med de resterende analyserede brancher. 
 

De solide initiale mer-afkast på de to brancher Finans og Sundhedspleje skal ses i lyset af, at 

Danmark er kendt for at have komparative fordele indenfor netop disse brancher. Dermed vil 

udenlandske investorer vise særlig stor interesse for netop denne slags børsnoteringer fra Danmark.  
 

3.2.8 Alder  
Virksomhedens alder er blevet opgjort siden virksomheden står i den form den gør ved 

børsnoteringen. Det betyder således at der ikke har været væsentlige ændringer siden virksomheden 

blev etableret, i form af en ændring i kernedriften eller andet. De noterede virksomheder spænder 

fra en alder på mindre end 1 år til 136 år1, som Chr. Hansen var ved børsnoteringen i 2010 (Se Bilag 

9). Den gennemsnitlige alder ved børsnoteringen var 25 år, mens medianen kun er 12 år. Det er 

dermed i høj grad den høje alder på enkeltobservationer der trækker gennemsnittet op.   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  *Reglen med 3 år gælder kun for optagelser på Københavns Fondsbørs, og dermed ikke for optagelser på First North 
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  Coefficients Standard Error t Stat P-value 

Intercept 0,15 0,05 2,99 0,00 
X Variable 1 -0,00 0,00 -0,71 0,48 
R Square 0,88%   Observations 59 

 

P-værdien for dette output er 0,48 hvorfor resultaterne ikke kan siges at være statistisk signifikante. 

Uanset at de ikke kan vurderes at være statistisk signifikante, synes der visuelt at være en relation 

imod, at jo ældre virksomheden er, des lavere bliver det gennemsnitlige afkast.  
 

Ovenstående resultat kan skyldes investorernes umiddelbare vurdering af, at virksomheden grundet 

dens store erfaring vil have svært ved at acceptere at den pludseligt er børsnoteret, hvorfor den er 

underlagt andre regler og interesser fra investorerne, der måske ikke er de samme som der tidligere 

har været i virksomheden. Det kan være en grundlæggende overbevisning hos investorerne om, at 

ledelsen ikke er klar til at indordne sig under de nye forhold, hvorfor der vil opstå et principal-agent 

problem idet agenten (ledelsen) ikke handler i principalens (investorerne) bedste interesse.   

Alle informationer vedrørende virksomhedens alder er fundet på den pågældende virksomheds 

hjemmeside, eller andre steder på internettet der anses som troværdige kilder. Det har været muligt 

at finde informationer på samtlige 59 børsnoteringer. 

Der er en markant værdi at finde, såfremt det er muligt at adskille de børsnoteringer der går godt fra 

dem der går dårligt, når virksomhedens alder er under 25. De største udsving synes præcist at 

forekomme, når virksomheden er under 25 år, hvorfor en sammenligning af volatiliteten i 
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aktiemarkedet og virksomhedens alder vil være med til at belyse hvordan man kan opnå det bedste 

afkast, ved investering i børsnoteringer af virksomheder der er under 25 år gamle. Det fremgår, som 

det også tidligere er set, at en lav volatilitet ved offentliggørelsen af børsprospektet er med til at 

give et bedre afkast, mens en høj volatilitet betyder et lavere afkast.  
 

3.2.9 Antal ansatte  
Antal ansatte i virksomheden er opgjort ud fra antallet af fuldtidsansatte ved offentliggørelsen af 

børsprospektet. De børsnoterede virksomheders antal fuldtidsansatte spænder fra at være 2 (Nordic 

Shipholding) til 4.665 (Pandora). Det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte ved noteringen var 491, 

mens medianen kun er 50 ansatte (Se Bilag 9). Det er dermed i høj grad det høje antal ansatte på 

enkeltobservationer der trækker gennemsnittet op. Det skal endvidere angives, at ISS’ 

medarbejderantal er opgjort til mere end 500.000 ved børsnoteringen. Mange af disse er ansat på 

deltid og vikar ordninger, hvorfor der ikke er tale om decideret fuldtidsansatte. Samtidig kan 

observationen anses som en outlier og er derfor holdt ude af analysen. 
 

Alle informationer vedrørende antallet af ansatte ved introduktionen er fundet i virksomhedernes 

børsprospekt. Alle børsnoteringer undtagen føromtalte ISS er medtaget i analysen.  
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  Coefficients Standard Error t Stat P-value 
Intercept 0,13 0,04 2,85 0,01 
X Variable 1 -0,00 0,00 -0,05 0,96 
R Square 0,01%   Observations 58 

 

P-værdien for dette output er 0,96 hvorfor resultaterne ikke kan siges at være statistisk signifikante. 

Uanset at de ikke kan vurderes at være statistisk signifikante, synes der visuelt at være en svag 

relation imod, at jo flere ansatte virksomheden har ved noteringen, des lavere bliver det 

gennemsnitlige afkast. Denne relation kan tænkes at forekomme, da en virksomhed med mange 

ansatte kan blive anset som meget lidt omstillingsparat. Denne analyse stemmer således godt 

overens med resultaterne i analysen af virksomhedens alder, der netop visuelt viste at virksomheder 

der er mindre omstillingsparate ofte bliver anset som en dårlig investering.  
 

3.2.10 Andel til private investorer 

Andelen til private investorer bestemmes som udgangspunkt af to ting: hvor stor efterspørgslen er 

fra de institutionelle investorer og hvor stor efterspørgsel man forventer fra private investorer efter 

noteringen. Som det blev gennemgået i de praktiske forhold vurderer Københavns Fondsbørs at 

andelen til private investorer bør udgøre 25% for at opnå en passende spredning. Dette er dog ikke 

et fast krav, da et stort antal investorer vil medvirke at man kan fravige denne grænse. 

Børsnoteringerne har tildelt de private investorer en andel fra 5% (Pandora) til i flere tilfælde en 

100% tildeling. I henhold til ovenstående krav ser vi samtidig, at noteringerne der har tildelt under 

25% til private investorer, gennemsnitligt har en udbudsstørrelse på 2 mia. kr. mod et gennemsnit 

for alle noteringerne på 961 mio. kr. (Se Bilag 10).  Det er således de større udbud der har fraveget 

kravet på 25%, hvilket er i overensstemmelse med de gældende regler for børsnoteringer.  
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  Coefficients Standard Error t Stat P-value 
Intercept 0,08 0,07 1,17 0,25 
X Variable 1 0,14 0,11 1,27 0,21 
R Square 3,17%   Observations 51 
     

P-værdien for dette output er 0,21 hvorfor resultaterne ikke kan siges at være statistisk signifikante. 

Uanset at de ikke kan vurderes at være statistisk signifikante, synes der visuelt at være en relation 

imod, at jo større andelen til de private er, des højere bliver det gennemsnitlige afkast.  

Resultaterne skyldes at mange cases udelukkende har været tiltænkt private investorer, hvorfor der 

har været en 100% allokering til private investorer. Disse noteringer er oftest mindre noteringer, 

hvilket også ses af, at udbuddets størrelse i gennemsnit er 25,6 mio. kr. for de udbud der har givet 

100% tildeling til private investorer, mod et gennemsnit på 961 mio. kr. i alle børsnoteringerne. 

Noteringerne der har givet 100% til de private investorer, har været meget volatile, men har givet et 

gennemsnitligt mer-afkast på næsten 24% mod et gennemsnit på de resterende cases (korrigeret for 

dem der ikke er data på) på 15%. Al information omkring andelen til de private investorer er fundet 

på Nasdaq OMX’ hjemmeside (http://www.nasdaqomxnordic.com/Nyheder/selskabsmeddelelser/). 

I 8 tilfælde har det ikke været muligt at fremskaffe data. Det skyldes at virksomheden har valgt ikke 

at offentliggøre fordelingen, hvorfor disse 8 noteringer ikke er medtaget i analysen.  

Det fremgår umiddelbart, at der er store udsving i de børsnoteringer der udelukkende har givet 

aktier til private investorer. Derfor vil en forståelse for, hvilke faktorer der kan adskille de gode og 

de dårlige cases medføre, at investorer har en bedre mulighed for at opnå overnormale afkast. 

Samlet set har 16 børsnoteringer udelukkende givet aktier til private investorer. Af de 16 noteringer, 

blev 7 optaget til handel på Københavns Fondsbørs, mens 9 blev optaget på First North. De 7 

noteringer på Københavns Fondsbørs gav et gennemsnitligt afkast på 43,70%, mens de 9 noteringer 

på First North gav et gennemsnitligt afkast på 8,49%. Der er således en betydelig præmie at hente, 

såfremt man investerer i børsnoteringer der har givet en 100% andel til private investorer, og 

samtidig er blevet optaget på Københavns Fondsbørs.  
 

3.2.11 Antal nye investorer 

Antallet af nye investorer er opgjort som summen af private og institutionelle investorer. På trods 

af, at denne afhandling udelukkende fokuserer på de private investorer vil der i denne del af 

analysen ikke blive skelnet mellem private og institutionelle, men udelukkende kigget på det 

samlede antal nye investorer. Antallet af nye investorer spænder fra 68 (Wannakey) til 60.000 

(NNIT) (Se Bilag 10). Gennemsnitligt var der over 7.000 nye investorer mens medianen er 3.750 
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nye investorer. Det er dermed i høj grad, det høje antal nye investorer på enkeltobservationer der 

trækker gennemsnittet op.   
 

 
  Coefficients Standard Error t Stat P-value 

Intercept 0,11 0,05 2,25 0,03 
X Variable 1 0,00 0,00 0,70 0,49 
R Square 0,85%   Observations 59 

 

P-værdien for dette output er 0,49 hvorfor resultaterne ikke kan siges at være statistisk signifikante. 

Uanset at de ikke kan vurderes at være statistisk signifikante, synes der visuelt at være en svag 

relation imod, at jo flere nye investorer virksomheden får, des højere bliver det gennemsnitlige 

afkast. Dette gælder ligeledes hvis man fjerner de to meget høje observationer (NNIT og Danske 

Andelskassers Bank (er ikke gjort i ovenstående output)), hvor billedet ligeledes er en visuel 

relation imod et højere afkast ved flere nye investorer.  
 

Dette kan skyldes, at et øget antal investorer betyder at efterspørgslen har været større, hvorfor 

tildelingen til den enkelte investor ligeledes har været mindre. Dette ses ligeledes ved, at alle 

børsnoteringer der har fået mere end 10.000 nye investorer, gennemsnitligt har fået en tildeling på 

12,47% af ordrebeløbet ved et ordrebeløb på 2.000.000 kr., mod 23,64% på samtlige børsnoteringer 

ligeledes ved et ordrebeløb på 2.000.000 kr. Samtidig har børsnoteringerne med færre end 1.000 

nye investorer, gennemsnitligt set fået en tildeling på 38,84% af ordrebeløbet også ved et 

ordrebeløb på 2.000.000 kr.  

-75%

-50%

-25%

0%

25%

50%

75%

100%

125%

150%

175%

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

M
er

-a
fk

as
t

Antal nye investorer

Antal nye investorer

Mer-afkast kontra antal nye investorer
Lineær (Mer-afkast kontra antal nye Egen tilvirkning 



Børsnoteringer i 
Danmark 1997-2015 

Marc Rix Nielsson 
 

Kandidatafhandling  
Maj 2016 

	  

 60 

Al information omkring antallet af nye investorer er fundet på Nasdaq OMX’ hjemmeside 

(http://www.nasdaqomxnordic.com/Nyheder/selskabsmeddelelser/).  Det har været muligt at finde 

informationer på samtlige 59 børsnoteringer. 
 

3.2.12 Emissionsbank  
Der er mange faktorer der spiller ind, når en virksomhed skal vælge emissionsbank i forbindelse 

med en børsnotering. I forbindelse med denne afhandling, er den klart vigtigste faktor, hvordan 

markedet anser emissionsbanken. Omdømmet er således en afgørende faktor for, hvilket signal 

virksomheden sender til markedet 

og dermed også hvordan 

investorerne vil tage imod 

børsnoteringen.  

Denne undersøgelse vil fokusere på 

både sondringen mellem brugen af 

danske og internationale 

emissionsbanker samt forskellen på 

kvaliteten af den anvendte danske 

emissionsbank. Alle informationer 

vedrørende valg af emissionsbank 

er fundet i virksomhedernes 

børsprospekt (Se Bilag 11).  

 

Det ses i analysen, at brugen af en dansk emissionsbank, historisk set, har haft positiv indflydelse på 

det initiale mer-afkast.  

Ved brug udelukkende af internationale emissionsbanker opnås der et mer-afkast under 3%, mod et 

mer-afkast på næsten 16% ved brug kun af en dansk emissionsbank.  
 

Det ses endvidere at størstedelen af alle børsnoteringer har haft en dansk emissionsbank med i 

processen. Dette kan skyldes, at danske emissionsbanker, alt andet end lige, har mere erfaring med 

at børsnotere danske virksomheder på det danske marked. Derfor vil de også være bedre til håndtere 

de praktiske forhold omkring udbuddet, der kan være med til at gøre børsnoteringen attraktiv for 

investorerne. Ligeledes vil de udenlandske emissionsbanker anse en stor del af de danske 

børsnoteringer som små, hvorfor de ikke ønsker at bruge for mange ressourcer og for meget energi 

på processen.  
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Tidligere undersøgelser på det 

amerikanske marked for 

børsnoteringer har konkluderet, at 

børsnoteringer hvor der er anvendt 

velrenommerede banker har en tendens 

til at give lavere initialt mer-afkast ift. 

Børsnoteringer hvor der er anvendt 

mindre velrenommerede emissions-

banker.  
 

I denne undersøgelse er de danske 

emissionsbanker blevet opdelt i hhv. 

velrenommerede og ikke 

velrenommerede emissionsbanker.  

De velrenommerede emissionsbanker er i analysen Danske Bank, UniBank og Nordea Bank. De 

resterende danske banker der er blevet anvendt, bliver i denne undersøgelse alle anset som ikke-

velrenommerede. I børsnoteringerne er der samlet blevet anvendt en dansk bank 50 gange. Af de 

anvendte banker er det nogenlunde ligeligt fordelt om bankerne er anset som velrenommerede eller 

ej. Resultaterne af analysen viser i overensstemmelse med andre undersøgelser (Carter, Dark & 

Singh 1998), at de velrenommerede banker historisk set har leveret et lavere initialt mer-afkast end 

de ikke-velrenommerede banker har gjort. Det er samtidig interessant, at begge grupper leverer 

mer-afkast der er over det gennemsnitlige mer-afkast, hvorfor det som set i den foregående 

illustration, et langt stykke ad vejen er de børsnoteringer der udelukkende anvender internationale 

eller ingen emissionsbanker der trækker det gennemsnitlige mer-afkast ned. En mulig forklaring på 

ovenstående kan være, at investorerne skal bruge flere ressourcer på at analysere børsnoteringer 

hvor emissionsbanken ikke er velrenommeret. For dette ekstra arbejde vil investor kræve, en større 

IPO-rabat for at føle sig kompenseret. Dette vil være svært at lave en decideret analyse på, men 

psykologisk er det intuitivt at man som investor vil stole mere på velrenommerede banker, og derfor 

ikke behøver at lave en ligeså dybdegående analyse af børsnoteringer foretaget af disse, som man 

vil ved børsnoteringer hvor mindre velrenommerede banker har fungeret som emissionsbank.   
 

3.2.13 Børs 
I Danmark findes der, som beskrevet i teorien, flere forskellige børser. Denne afhandling har valgt 

udelukkende at fokusere på First North børsen og Københavns Fondsbørs. First North børsen er 
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kendetegnet ved, at de virksomheder der bliver noteret oftest er mindre og ikke kan møde de krav 

Københavns Fondsbørs stiller. Dette viser sig også på fordelingen af børsnoteringer på de to børser. 

Ud af de 59 analyserede noteringer, er 49 af dem foregået på Københavns Fondsbørs, mens der kun 

er 10 noteringer på First North børsen i den angivne periode. Information omkring hvilken børs 

virksomheden er optaget til notering på, er fundet på Københavns Fondsbørs hjemmeside.  
 

Den gennemsnitlige børsværdi ved 

introduktionen har været næsten 4 mia. 

kr. for noteringerne på Københavns 

Fondsbørs, mens den gennemsnitlige 

børsværdi for noteringerne på First 

North har været lige over 165 mio. kr.  
 

Samtidig ser vi, at det initiale mer-afkast 

på de 49 børsnoteringer på Københavns 

Fondsbørs, gennemsnitligt har været 

næsten 14%, mod et initialt 

gennemsnitligt mer-afkast på næsten 7% 

på de 10 børsnoteringer på First North 

børsen.  
 

Denne tendens til, at børsnoteringerne har klaret sig bedre på den større børs af de to, taler imod 

konklusionen fra analysen af emissionsbanker, hvor det fremgik at investorerne krævede en større 

præmie for at investere i noteringer hvor de skulle gøre et ekstra arbejde. Det vil nemlig kræve, at 

investorerne bruger flere ressourcer på at analysere de mindre virksomheder der oftest bliver noteret 

på First North, som følge af det manglende forudgående kendskab til virksomhederne.  
 

Det der kan tale for resultaterne i denne undersøgelse, er det faktum, at investorerne vil have en 

tendens til, at skabe en hype omkring børsnoteringer af virksomheder som de allerede har et 

kendskab til. Det vil betyde at nogle af de mindre børsnoteringer, der oftest bliver noteret på First 

North børsen, ikke vil blive omtalt på samme måde som noteringer af store velrenommerede 

virksomheder. Det kan derfor tænkes at det initiale mer-afkast vil være større på Københavns 

Fondsbørs, som følge af den øgede omtale grundet de noterede virksomheders renommé.  
 

Slutteligt kan det konkluderes at noteringer på First North børsen historisk har haft svært ved, at 

overleve i det lange løb. Dette er investorerne naturligvis opmærksomme på, hvorfor der vil være en 

tendens til at efterspørgslen på disse er mindre end ved noteringer på Københavns Fondsbørs.  
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3.2.14 Delkonklusion – interne forhold 
Analysen af de interne forhold afslører, at der ikke er nogen statistisk signifikans på de enkelte 

outputs. Dette betyder ligeledes, at man ikke kan snakke om en egentlig sammenhæng mellem den 

undersøgte faktor og det initiale afkast. Derimod er der i de fleste tilfælde en visuel relation imellem 

faktoren og det initiale afkast. Uden at forholde sig nærmere til den statistiske signifikans kan det 

visuelt udledes fra analysen af de interne forhold, at jo flere aktier der bliver udbudt jo lavere bliver 

det initiale afkast. Ligeledes vil børsnoteringer med primære aktier klare sig bedre end 

børsnoteringer hvor der indgår sekundære aktier. Endvidere fremgår det, at børsnoteringer med en 

greenshoe mulighed har performet dårligere initialt end noteringer uden. Det fremgår at 

børsnoteringer fra private sælgere har klaret sig bedre end gennemsnittet, samt at virksomheder 

indenfor sundhedspleje og finans har klaret sig bedre end gennemsnittet. Ligeledes er der en visuel 

relation imod at jo ældre virksomheden bliver og jo flere ansatte den har, jo lavere bliver det 

gennemsnitlige afkast. Ydermere noteres det, at en højere andel til de private investorer, samt et 

højere antal nye investorer, historisk set har medført et højere initialt afkast. Slutteligt så vi, at 

børsnoteringer på Københavns Fondsbørs klarer sig bedre end gennemsnittet, og at noteringer der 

har anvendt en dansk emissionsbank har klaret sig bedre end gennemsnittet.   

Det konkluderes at den manglende statistiske signifikans betyder, at investorer ikke entydigt kan 

handle på en af de interne faktorer fremadrettet, men at ovenstående kan fungere som et pejlemærke 

i analysen af børsnoteringerne.  
 

3.3 Eksterne forhold 
I denne del af analysen, vil der være fokus på, at analysere en række forhold virksomheden ikke 

umiddelbart har indflydelse på i forbindelse med børsnoteringen. Det gælder såvel markedsklimaet i 

form af en analyse af volatiliteten samt renteniveauet ved offentliggørelsen af børsprospektet. 

Ligeledes fokuseres der på de såkaldte hot and cold markets, samt resultatet af udbuddet. Ydermere 

vil analysen vise hvorvidt efterspørgslen, i form af det antal gange udbuddet er overtegnet, har 

indflydelse på det initiale mer-afkast.  
 

Der kan argumenteres for, at virksomheden kan påvirke disse faktorer ved at udskyde 

børsnoteringen til et mere fordelagtigt tidspunkt. Det må i denne analyse dog antages, at 

virksomheden børsnoterer sig netop på det tidspunkt den gør, som følge af, at den anser tidspunktet 

som det bedst mulige eller at der er tale om en nødvendighed for at rejse kapital. Derfor vil analysen 

af de eksterne forhold ikke gå i dybden med virksomhedens mulighed for at påvirke de analyserede 

faktorer direkte.  
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Som ved de forudgående analyser, fokuseres der udelukkende på det initiale mer-afkast. Målet med 

denne del af analysen er ligesom ved analysen af de interne forhold, at give investor en eller flere 

faktorer som kan anvendes ved analysen af fremtidige børsnoteringer.   
 

3.3.1 Volatilitet i aktiemarkedet 
Volatiliteten i aktiemarkedet er udregnet som en 100 dages historisk volatilitet på KAX indekset. 

Den anvendte volatilitet i analysen, er volatiliteten på indekset ved offentliggørelsen af det enkelte 

børsprospekt. Tidspunktet for offentliggørelsen er valgt, idet analysen forsøger at undersøge 

hvordan stemningen er på markedet på det givne tidspunkt. Derfor er det min overbevisning at en 

hhv. positiv eller negativ stemning vil påvirke efterspørgslen efter udbuddet, og ligeledes påvirke 

den underprisfastsættelse der bliver givet af virksomheden og emissionsbanken.  

Volatiliteten spænder fra 8,94% (Tryg 27.09.05) til 23,52% (Pandora 20.09.10). Den 

gennemsnitlige volatilitet for børsnoteringerne var 14,37% mens medianen var 13,70% (Se Bilag 

12). Vi ser således at enkeltobservationer ikke har haft en stor indflydelse på gennemsnittet.  
 

Al data omkring volatiliteten er fundet ud fra en beregning af 100 dages volatiliteten på det danske 

KAX indeks (Se Bilag 12). Det har derfor også været muligt at udregne data på alle 59 

børsnoteringer. Det er valgt at anvende 100 dages volatiliteten, idet der er tale om en mellemlang 

volatilitetsmåling. En kortere periode vil i sig selv være for volatil, mens en længere periode ikke 

vil give et retvisende billede at den reelle volatilitet på det ønskede tidspunkt.  
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  Coefficients Standard Error t Stat P-value 
Intercept 0,43 0,16 2,74 0,01 
X Variable 1 -2,13 1,07 -1,99 0,05 
R Square 6,52%   Observations 59 

 

 

P-værdien for dette output er 0,05, hvorfor resultatet kan siges at være statistisk signifikant med 

95% sandsynlighed. Det betyder således, at der er en sammenhæng mellem at jo højere volatiliteten 

er ved offentliggørelsen af prospektet, jo lavere er det initiale afkast. Denne sammenhæng medfører 

at investorer kan bruge volatiliteten i aktiemarkedet, som en proxy for det initiale afkast på en 

børsnotering. Såfremt man som investor har anvendt volatiliteten i sin analyse af den enkelte 

børsnotering, og dermed har undgået at deltage i alle børsnoteringer hvor volatiliteten i markedet er 

over 15% (23 noteringer), stiger det gennemsnitlige afkast ved at deltage i børsnoteringer fra 

12,70% til 17,46%. Hvis man har været endnu mere konservativ og kun undgået at deltage i 

noteringer når volatiliteten var over 20% (5 noteringer) ville man ligeledes have forbedret sit mer-

afkast, dog kun til 13,66% mod de 12,70% hvis man har deltaget i alle noteringer.  

En øget volatilitet ved offentliggørelsen af børsprospektet kan tænkes at øge usikkerheden blandt 

investorerne. Denne højere usikkerhed i markedet vil medføre at antallet af såvel informerede som 

ikke-informerede investorer bliver mindre og derfor bliver den samlede efterspørgsel mindre. 

Årsagen til at der kan tænkes at være færre investorer i markedet grundet en højere volatilitet, kan 

være at store udsving på markedet medvirker til, at mange investorer ønsker at likvidere deres 

investeringer, for at have en lavere eksponering imod risiko. Dermed vil investorerne i tider med 

høj usikkerhed, ikke ønske at tilføje nye risikofyldte aktiver til deres portefølje, hvorfor deltagelsen 

i børsnoteringer bliver mindre end ved en lav volatilitet i markedet.  
 

3.3.2 Renteniveau  

Der er to perspektiver i renteniveauet, som antages at kunne påvirke det initiale afkast ved 

børsnoteringerne. For det første er renten, ligesom volatiliteten i aktiemarkedet en indikator for det 

generelle markedsklima. Ydermere dækker renten over investorers mulighed for at anskaffe kapital 

til at deltage i børsnoteringerne. Såfremt renten er 3% vil der være en højere bias imod at deltage i 

samtlige børsnoteringer, da børsnoteringer hvor mer-afkastet er under 3% vil være en negativ 

forretning for investorerne. Med det nuværende renteniveau (tæt på 0% i rente) vil denne 

problemstilling dog ikke opstå. Renten er anvendt ved offentliggørelsestidspunktet, idet analysen 

forsøger at undersøge hvordan stemningen er på markedet på det givne tidspunkt. Derfor er det min 

overbevisning at en hhv. positiv eller negativ stemning vil påvirke efterspørgslen efter udbuddet, og 

ligeledes påvirke den underprisfastsættelse der dermed bliver givet af virksomheden og 
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emissionsbanken. Renten spænder fra 0,025% (NNIT 06.03.15) til 5,265% (Bavarian Nordic 

04.11.98) (Se Bilag 13). Den gennemsnitlige rente for børsnoteringerne var 3,428% mens medianen 

var 3,920%.  

 
  Coefficients Standard Error t Stat P-value 

Intercept 0,17 0,10 1,71 0,09 
X Variable 1 -1,30 2,68 -0,48 0,63 
R Square 0,41%   Observations 59 
     

P-værdien for dette output er 0,63 hvorfor resultaterne ikke kan siges at være statistisk signifikante. 

Uanset at de ikke kan vurderes at være statistisk signifikante, synes der visuelt at være en relation 

imod, at jo højere renten er, des lavere bliver det gennemsnitlige afkast.  

Denne relation kan tænkes at forekomme, da en højere rente vil medføre, at det generelle 

markedsklima blandt private investorer, er koldt som følge af de dårligere muligheder for at låne 

penge. Ligeledes vil nogle investorer ikke få mulighed for, at geare deres investering i 

børsnoteringen som følge af den større omkostning til lånene. Begge faktorer vil medføre en lavere 

efterspørgsel både før og efter noteringen hvorfor det initiale afkast bliver mindre.  
 

I analysen er anvendt LIBOR 3M EUR renten, da denne vurderes at dække bredt over det 

europæiske marked. Ligeledes anvender analysen kun det relative renteniveau på forskellige 

tidspunkter, hvorfor det ikke er afgørende om man anvender den ene eller den anden rente, så længe 

denne er repræsentativ for kreditmarkedet og er den samme igennem hele analysen. Al data 
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omkring LIBOR 3M EUR renten er fundet på Bloomberg terminalen. Det har derfor også været 

muligt at få data på alle 59 børsnoteringer.  
 

Der synes at være store udsving i afkastene, ved noteringer der er foregået i renteniveauet 3,4%-

4,0% (det med rødt markerede område). En forståelse for, hvilke børsnoteringer der har klaret sig 

godt i intervallet, og hvilke der har klaret sig dårligt, kan derfor være med til at øge forståelsen for 

hvilke faktorer man skal være opmærksom på, såfremt renten ved kommende børsnoteringer ligger 

i det angivne interval. Der har samlet set været 14 noteringer, indenfor det angivne renteinterval. Af 

disse 14 noteringer, foregik 6 noteringer i år 2006. Disse gav et gennemsnitligt afkast på 43,91%, 

mod et gennemsnitligt afkast på 10,14% for de resterende 8 noteringer. Ved analyse af 

renteniveauet, forekommer det således afgørende, at man timer sine investeringer, således at man 

deltager i børsnoteringer i de såkaldte hot markets som 2006 var et eksempel på. 
 

3.3.3 Hot and cold markets 

I denne del af analysen vil det forsøges undersøgt, hvorvidt der kan identificeres et eller flere hot 

issue markeder i Danmark siden 1997. Ydermere vil afhandlingen gøre et forsøg på at forklare de 

potentielle hot issues markeder ved at fokusere på de enkelte 

virksomheders karakteristika der har været noteret i perioden.  

Et hot issues marked er kendetegnet ved, at såvel IPO-rabatten 

samt antallet af børsnoteringer har været høj. Disse perioder har 

historisk set medført initiale kursstigninger der er højere end det 

gennemsnitlige mer-afkast man opnår ved børsnoteringer.  
 

Der er således to krav, der gør sig gældende for at et marked 

kan karakteriseres som et hot issue marked – det gennemsnitlige 

afkast for året skal være over gennemsnittet for hele perioden 

og antallet af noteringer skal overgå det gennemsnitlige antal 

årlige noteringer.  

Endvidere tager denne analyse udgangspunkt i, at der minimum 

skal være tre børsnoteringer i løbet af et år, for at der er tale om 

et egentligt marked.  
 

Det ses af tabellen til venstre at det gennemsnitlige antal 

noteringer i perioden 1997-2015 er 3,11 noteringer årligt. Det 

fremgår samtidig at blot 6 af de analyserede år, har flere 

År Antal 
noteringer 

Gns.  
Mer-afkast 

1997 5 0,54% 
1998 7 1,72% 
1999 4 12,00% 
2000 7 19,87% 
2001 2 9,64% 
2002 0 - 
2003 0 - 
2004 0 - 
2005 2 13,82% 
2006 9 34,44% 
2007 11 7,84% 
2008 2 -1,59% 
2009 1 -11,55% 
2010 3 7,03% 
2011 1 3,58% 
2012 1 19,88% 
2013 1 4,47% 
2014 2 17,30% 
2015 1 35,63% 
Gns. 3,11 12,70% 
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noteringer end 3. For at et marked kan klassificeres som et hot issue marked, skal det 

gennemsnitlige mer-afkast for året samtidig være højere end det gennemsnitlige mer-afkast for 

perioden (12,70%).  
 

Begge forhold gør sig gældende i år 2000 og i år 2006. I år 2000 var der 7 børsnoteringer med et 

gennemsnitligt mer-afkast på 19,87%. I år 2006 var der 9 børsnoteringer med et gennemsnitligt 

mer-afkast på 34,44%.  

Samtidig ser vi, at år 1999 var meget tæt på at kunne klassificeres som et hot issue marked, idet der 

var 4 noteringer med et gennemsnitligt afkast på 12,00%.  
 

Perioden omkring 1999-2000 var præget af mange børsnoteringer indenfor primært IT. Ud af de 11 

børsnoteringer der fandt sted i 1999 og 2000 var 6 indenfor IT branchen. Disse 6 noteringer 

leverede et gennemsnitligt initialt mer-afkast på mere end 27%. Disse noteringer lå umiddelbart 

inden dot.com boblen der sprang i 2000 og som satte et punktum for den voldsomme spekulation 

der var i IT aktier i perioden 1995-2000. Dermed kan det ses, at investering i børsnoteringer i netop 

IT aktier i dette hot issues marked, har været meget fordelagtigt for investorer. Netop dette hot 

issues marked er således med til at understøtte teorien (Ritter 1984) om, at såfremt man identificerer 

et hot issues marked, kan en vurdering af hvilken branche der har medført situationen medvirke til, 

at investorer kan få et overnormalt afkast.  
 

Ligeledes så vi et hot issue marked i 2006, som allerede startede i 2005 med børsnoteringen af 

Trygvesta (i dag Tryg) og Topotarget. Dette hot issue marked ligner ikke dem vi kender fra teorien 

(Ritter 1984), idet der her ikke er en klar sammenhæng mellem, at en branche er ude for en nærmest 

boble lignende tilstand og at markedet for børsnoteringer på området er overophedet. I 2005-2006 

var der således ingen klar tendens til, at børsnoteringerne fandt sted indenfor en bestemt branche. 

De tre største initiale stigninger (Comendo, ChemoMetec og Gourmetbryggeriet) kommer således 

fra tre forskellige brancher. Det nærmeste vi kommer en forklaring på dette hot issue marked, er det 

faktum at der i perioden var en generel finansiel boble, der kan være med til at forklare, at 

købelysten på stort set samtlige markeder med risikofyldte aktiver var stor. Umiddelbart var 

stigningerne størst på boligpriserne frem mod crashet, hvilket kan have påvirket den private 

investors lyst til at deltage i børsnoteringer markant.  
 

Det skal bemærkes at analysen er foretaget med relativt få observationer, men at undersøgelsen 

delvist er i overensstemmelse med andre undersøgelser på området (bl.a. Ritter 1984).  
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3.3.4 Udbudsstop 
Ved en børsnotering skal en virksomhed som tidligere omtalt udarbejde et børsprospekt. I dette 

børsprospekt skal det fremgå, hvorvidt virksomheden og emissionsbanken har mulighed for at lukke 

udbuddet, såfremt dette skulle være fuldtegnet før tid. Som følge heraf, er der mulighed for at 

opdele resultatet af udbuddet i fire kategorier: at udbuddet lukker som planlagt i børsprospektet, at 

udbuddet lukker før tid som følge af overtegning, at udbuddet bliver forlænget som følge af 

manglende interesse og slutteligt arbejder man med først til mølle tegning, der ikke er specielt 

sammenlignelig med de øvrige resultater.  

 
Først til mølle tegning har klaret sig usædvanligt godt sammenlignet med de andre resultater af 

udbuddet. Ud af de seks børsnoteringer der er foregået via først til mølle tegning har tre af dem 

leveret et initialt mer-afkast over 50%. Disse tre udbud lå ligeledes indenfor en periode på 1 uge og 

var alle tre noteringer af relativt små selskaber. Såfremt vi korrigerer for netop disse tre noteringer 

vil mer-afkastet rent faktisk være negativt på de resterende tre cases. Det er altså meget 

risikobetonet at investere i børsnoteringer, der foregår efter først til mølle tegning.  
 

Af de resterende tre kategorier er det intuitivt, at udbud der lukker før tid, må klare sig bedre end 

udbud der bliver forlænget samt lukket til tiden. Resultatet af denne analyse stemmer godt overens 

med denne formodning, der netop viser at udbud der lukker før tid gennemsnitligt set har leveret et 

mer-afkast på næsten 11%. Udbud der lukker til den planlagte tid har ligeledes klaret sig bedre 

(2,49%) end udbud der er blevet forlænget som følge af manglende salg af aktier (-2,49%).  
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Vi ser at langt størstedelen af børsnoteringerne er blevet lukket før tid. De såkaldte 

informationskaskader kan antages at være med til at understøtte dette, idet børsnoteringer i en 

længere periode er blevet anset som en gunstig investering, hvorfor lemming effekten har medført 

at investorerne har hastet ind i børsnoteringer. En sådan førtidig lukning vil endvidere medføre, at 

tildelingen til den enkelte investor alt andet end lige vil blive mindre. Ydermere vil en førtidig 

lukning ligeledes komplicere forhandlingerne for institutionelle investorer, idet virksomheden ikke 

ønsker at tilbyde dem samme frihed, såfremt virksomheden ved, at udbuddet bliver fuldt tegnet 

uanset om de får tilsagn fra de institutionelle investorer eller ej.  

Det vil således betyde at der vil være en række private og institutionelle investorer, der ønsker at 

købe op i aktien, idet de ikke fik den andel de ønskede ved udbuddet. Netop derfor ser vi, at udbud 

der lukker før tid opnår en initial kursstigning der er højere end de der forlænges eller lukkes til 

tiden. Al information omkring resultatet af det gældende udbud er fundet på Nasdaq OMX’ 

hjemmeside (http://www.nasdaqomxnordic.com/Nyheder/selskabsmeddelelser/). Det har været 

muligt at finde informationer på samtlige 59 børsnoteringer. 
 

3.3.4.1 Antal dage fra offentliggørelse af børsprospekt til udbudsstop 

Som beskrevet ovenfor er størstedelen af børsnoteringerne i perioden lukket før tid. Vi så ligeledes, 

at disse børsnoteringer klarer sig bedre end noteringer der bliver forlænget eller lukket til tiden. 

Denne analyse kigger på ex post målet ”Antal dage fra offentliggørelsen af børs prospekt til 

udbudsstop”. Der kan være flere forklaringer på hvorfor virksomheden i samarbejde med 

emissionsbanken vælger at lukke udbuddet. Det gælder dog implicit, at børsnoteringen må være 

fuldt tegnet, da man ellers ikke ville lukke udbuddet. Det gælder endvidere, at i nogle tilfælde vil 

man lukke udbuddet hurtigt efter det er fuldt tegnet, mens man i andre tilfælde vil holde udbuddet 

åbent i en længere periode for at øge antallet af investorer. En situation hvor man holder udbuddet 

åbent, på trods af en fuldtegning vil medføre at investorerne skal reduceres i deres tildeling ift. det 

fulde ordrebeløb.  

Der er gået fra 2 dage (Trifork) til 32 dage (Novozymes) fra prospektet blev offentliggjort til 

udbuddet blev lukket (Se Bilag 14). Det gennemsnitlige antal dage var 11,4 dage, mens medianen er 

10 dage. Vi ser således at enkeltobservationer ikke har haft en stor indflydelse på gennemsnittet. 
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  Coefficients Standard Error t Stat P-value 

Intercept 0,20 0,08 2,63 0,01 
X Variable 1 -0,01 0,01 -1,36 0,18 
R Square 4,54%   Observations 41 

 

P-værdien for dette output er 0,18 hvorfor resultaterne ikke kan siges at være statistisk signifikante. 

Uanset at de ikke kan vurderes at være statistisk signifikante, synes der visuelt at være en relation 

imod, at jo flere dage der går, des lavere bliver det gennemsnitlige afkast. Denne relation er intuitiv, 

da en kortvarig udbudsperiode må betyde en stor efterspørgsel, hvorfor det initiale afkast bliver 

større. Idet der er tale om et ex post mål, vil det ikke være muligt for investorer at handle på 

informationen, da den først kommer efter udbuddet er overstået. Informationen kan derimod bruges 

til, at vurdere hvordan afkastet bliver på første handelsdag. Da det ikke er muligt med kortsalg de 

første 30 dage af børsnoteringen, kan informationen ej heller bruges til at give profit på denne 

måde. Derimod kan investoren bruge informationen til at forsøge at afhænde sine aktier på det bedst 

mulige tidspunkt, såfremt informationen viser at der vil være et negativt initialt afkast.  

Al information omkring hvornår udbuddet er blevet lukket er fundet på Nasdaq OMX’ hjemmeside 

(http://www.nasdaqomxnordic.com/Nyheder/selskabsmeddelelser/).   I 18 tilfælde er udbuddet ikke 

lukket før tid, hvorfor dette output har 41 observationer.  
 

3.3.5 Tegnet antal gange 
Når en virksomheds udbud er fuldt tegnet og udbuddet ikke bliver lukket, vil alle ordre herover 

betyde at udbuddet bliver overtegnet. Såfremt der eksempelvis er udbudt 1.000.000 aktier, men der 
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er efterspurgt 5.000.000 aktier fra investorerne vil udbuddet være overtegnet 5 gange. Det betyder 

således at antal af gange udbuddet er overtegnet med, svarer til hvor meget større efterspørgslen er, 

end udbuddet ved den enkelte børsnotering. Noteringerne har været tegnet alt imellem 0,04 gange 

ved den efterspørgselsmæssige katastrofale børsnotering af Wannakey til 26 gange ved 

BankNordik. Gennemsnitligt blev børsnoteringerne tegnet 5,56 gange, mens medianen kun er  3,30 

gange. Det er dermed i høj grad de høje enkeltobservationer der trækker gennemsnittet op.  

I 10 tilfælde har det ikke været muligt at fremskaffe data. Det skyldes at virksomheden har valgt 

ikke at offentliggøre hvor mange gange udbuddet er overtegnet. Derfor er disse ikke medtaget i 

analysen. Det er ligeledes antaget at alle børsnoteringer der er foregået efter ’først til mølle 

princippet’ er tegnet 1 gang. Al information omkring hvor mange gange et udbud er tegnet er fundet 

på Nasdaq OMX’ hjemmeside (http://www.nasdaqomxnordic.com/Nyheder/selskabsmeddelelser/).    
 

 
  Coefficients Standard Error t Stat P-value 

Intercept 0,04 0,04 1,00 0,32 
X Variable 1 0,01 0,01 2,48 0,02 
R Square 11,56%   Observations 49 

 

P-værdien for dette output er 0,02, hvorfor resultaterne kan siges at være statistisk signifikante. Det 

betyder således, at der er en sammenhæng mellem, at jo flere gange det givne udbud bliver tegnet, 

jo højere bliver det initiale afkast. Den undersøgte faktor er et ex post mål, hvorfor investorerne 
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ikke kan bruge faktoren til at handle på forhånd. Dog kan man efter noteringen sige noget om 

forventningen til det initiale afkast på baggrund af denne faktor.  
 

På trods af det faktum, at en stor overtegning af udbuddet gennemsnitligt har medført at det initiale 

afkast ligeledes er højt, er det ligeledes interessant, at kigge på hvor stor tildeling den enkelte 

investor har fået ved disse noteringer. Det fremgår, at den gennemsnitlige tildeling ved et 

ordrebeløb på 2 mio. kr. er 20,99% såfremt man deltager i alle cases det har været muligt at 

fremskaffe data på. Det fremgår ligeledes at tildelingen er markant mindre for de noteringer der er 

kraftigt overtegnet. De 23 børsnoteringer der er overtegnet mere end 4 gange har til sammenligning 

givet en gennemsnitlig tildeling på 6,55% (Se Bilag 15). Vi ser altså en klar tendens imod, at når 

investorerne opnår en høj initial gevinst får de ikke den samme store tildeling som når den initiale 

gevinst er mindre. Denne såkaldte Winners curse foreslår, at på trods af muligheden for stadig at 

opnå et initialt mer-afkast, bliver det nominelle afkast ved de bedste cases mindre end der var 

mulighed for ud fra det procentuelle afkast, idet disse er overtegnet markant, hvorfor investorerne 

modtager en mindre andel af ordren. Netop den gennemsnitlige overtegning af udbuddene har 

startet en diskussion vedr. behovet for ikke-informerede investorer ved børsnoteringer. Idet langt 

størstedelen af alle noteringer er overtegnede, vil der givetvis ikke være behov for disse ikke-

informerede investorer. Emissionsbankerne oplever dog en moral hazard, idet de ønsker at 

tilfredsstille deres kunder, hvorfor de tilbyder dem at deltage i udbuddet på trods af, at de ingen 

erfaring har med handel på aktiemarkedet.  
 

3.3.6 Delkonklusion – eksterne forhold 
Analysen af de eksterne faktorer afslører, at en række af disse, ligesom tilfældet var med samtlige 

interne forhold, ikke viser nogen statistisk signifikans. På trods heraf, viser to af de analyserede 

eksterne faktorer statistisk signifikans. Det gælder volatiliteten på aktiemarkedet ved 

offentliggørelse af børsprospektet, samt antal gange udbuddet er overtegnet. Der er tale om én ex 

ante og én ex post faktor. Det betyder således, at investor kan handle ud fra hvordan volatiliteten er 

i aktiemarkedet ved fremtidige børsnoteringer, mens antal gange udbuddet er overtegnet først bliver 

kendt efter at investor har indgivet sin ordre, hvorfor denne ikke kan bruges til at sige noget om 

noteringen før efter noteringen har fundet sted. Det fremgår af analysen, at jo større volatiliteten er 

ved offentliggørelsen af prospektet, jo lavere bliver det initiale afkast. Samtidig fremgår det, at jo 

flere gange et udbud er overtegnet, des højere bliver det initiale afkast. 

På trods af den manglende signifikans på de resterende analyserede faktorer, kan der visuelt ses en 

relation imellem faktorerne og det initiale afkast. Det fremgår blandt andet at jo højere renten har 
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været, jo lavere har det initiale afkast gennemsnitligt været. Ligeledes fremgår det af analysen, at 

børsnoteringer der er foregået i de såkaldte hot markets har klaret sig bedre end gennemsnittet. I den 

analyserede periode har vi haft to hot issue markets, nemlig år 2000 med dot.com boblen og i 2006 

hvor der var et generelt økonomisk opsving. Det kan endvidere udledes at udbud der er foregået 

efter ’først til mølle princippet’ har klaret sig bedre end andre udbud, mens udbud der er lukket før 

tid ligeledes har gjort det bedre end udbud der er blevet forlænget eller stoppet til tiden. Slutteligt 

fremgår det af analysen, at jo længere tid der går fra offentliggørelsen af børsprospektet til udbuddet 

bliver stoppet, jo lavere bliver det initiale afkast.  
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4. Guide til investorer 
Ved investering i børsnoteringer er det først og fremmest vigtigt at forstå den risiko man løber som 

investor. Denne afhandling har afvist hypotesen om, at det overnormale afkast kun eksisterer for 

mindre investorer, og det ses ydermere at det akkumulerede nominelle afkast stiger jo større 

ordrebeløbet er. Derfor vil det umiddelbare forslag være, at investorer altid ligger en ordre på så 

stort et beløb som muligt. I nedenstående er det forsøgt illustreret, hvilke faktorer der kan være med 

til at hjælpe en investor til at handle på et mere oplyst grundlag i fremtidige børsnoteringer. 

Udledningerne tager ikke højde for statistisk signifikans, og fungerer udelukkende som et forsøg på 

at give investor nogle faktorer der kan overvejes ved vurderingen af, om det kan være fordelagtigt 

at deltage i det pågældende udbud. Såfremt andet ikke er angivet, er der tale om en ex-ante 

indikator, der således kan bruges til at fortælle noget inden udbuddet er gennemført.  
 

Faktor Påvirkning på det initiale mer-afkast 

Interne faktorer:  

Antal udbudte aktier Umiddelbart fremgår det at antallet af udbudte aktier, ikke har 
noget at sige i forhold til det initiale afkast. Der kan muligvis 
konkluderes en lille tendens til, at afkastet falder jo større 
udbuddet bliver.  

Typen af udbudte aktier Det fremgår klart, at udbud hvor der udelukkende udstedes 
primære aktier, klarer sig væsentligt bedre end udbud hvor der 
indgår sekundære aktier.  

Børsværdi ved 
introduktionen 

Børsværdien ved introduktionen synes ikke at være en 
forklarende faktor for det initiale afkast.   

Udbuddets størrelse Umiddelbart ser det ud til, at jo større udbuddet er, des bedre er 
det initiale afkast.  

Greenshoe mulighed Børsnoteringer der har en greenshoe mulighed synes at klare sig 
dårligere end børsnoteringer hvor emissionsbanken ikke har en 
greenshoe mulighed.  

Sælger Det initiale afkast er, ifølge analysen, størst for børsnoteringer 
hvor den tidligere ejer har været en privat investor.  

Branche Det fremgår at børsnoteringer indenfor sundhedspleje og IT har 
klaret sig bedst, hvorimod noteringer indenfor materialer og 
industri har klaret sig mindst godt.   

Alder ved noteringen Det ser ud til, at jo ældre en virksomhed er, jo dårligere er det 
initiale afkast.  

Antal ansatte ved noteringen I denne analyse er der ikke fundet en sammenhæng mellem 
antallet af ansatte ved børsnoteringen og det initiale afkast.  

Andel til private investorer Denne faktor er en ex-post indikator og kan derfor ikke bruges af 
investor til at handle ud fra. Gennemsnitligt har afkastet været 
størst, når andelen til de private investorer er stor.  
Såfremt der har været en 100% tildeling til de private investorer, 
har børsnoteringer på Københavns Fondsbørs givet et markant 
bedre afkast end noteringer på First North børsen.  
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Antal nye investorer Antallet af nye investorer er en ex-post indikator. Det fremgår, at 
jo flere nye investorer der deltager i udbuddet jo højere bliver det 
initiale afkast.  

Emissionsbank Det fremgår af analysen, at børsnoteringer, hvor der er anvendt  
velrenommerede banker har leveret et dårligere initialt afkast end 
børsnoteringer hvor der er anvendt mindre velrenommerede 
emissionsbanker. Det fremgår ligeledes at børsnoteringer der har 
anvendt en danske emissionsbank har klaret sig bedre, end de 
noteringer der ikke har anvendt en dansk emissionsbank.  

Børs Analysen viser, at børsnoteringer på Københavns Fondsbørs har 
klaret sig bedre end børsnoteringer på First North børsen.  

Eksterne faktorer:  

Volatilitet i aktiemarkedet Det fremgår, at jo højere volatiliteten er ved offentliggørelsen af 
børsprospektet, des lavere er det initiale afkast.  

Renteniveau Det fremgår, at jo højere renten er ved offentliggørelsen af 
børsprospektet, des lavere er det initiale afkast. 

Markedstemperatur Der har været to perioder af hot issue markeder siden 1997. En 
børsnotering i disse perioder har naturligvis givet et højere afkast. 

Udbudsstop Man kan udlede af denne analyse, at først til mølle tegning har 
været temmelig risikofyldt, men gennemsnitligt har givet et 
meget højt afkast. Der er tale om et ex-post mål, men det kan 
konkluderes at udbud der er lukket før tid ligeledes klarer sig 
bedre end de udbud der bliver forlænget eller lukket til tiden.  

Tid før udbuddet lukkes Der er tale om et ex-post mål. Det fremgår, at jo flere dage der 
går før udbuddet lukkes, des lavere bliver det initiale afkast.  

Tegnet antal gange Der er tale om et ex-post mål. Jo flere gange et udbud bliver 
overtegnet, des større bliver det initiale afkast.   
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5. Diskussion 
På baggrund af de udledte resultater, vil dette afsnit diskutere afhandlingens begrænsninger, den 

reelle anvendelighed af resultaterne samt en diskussion af de analyserede faktorer.  

5.1 Begrænsninger 

Grundet afhandlingens omfangsmæssige begrænsninger har fokus været på at berøre så mange 

faktorer som muligt, hvorfor der ikke har været en dybdegående analyse af de enkelte faktorers 

resultater. Dette er gjort for at opnå et så oplyst grundlag som muligt, og således give læser en 

forståelse for helheden af datasættet. Ligeledes er der tilfælde, hvor fænomener såsom IPO Puzzle 

og det overnormale afkast på førstedag, ikke er blevet analyseret dybdegående. Disse begreber er 

omfattende nok til, at man kunne basere en hel kandidatafhandling alene på disse emner. Men da 

denne afhandling har til formål, at give læser et overordnet billede af det danske marked for 

børsnoteringer, er detaljeringsgraden i de enkelte del-analyser lavere end hvis man havde forsøgt, at 

give et mere detaljeret indblik i enkelte dele af analysen. Ligeledes er det undladt at lave en samlet 

model over de analyserede faktorer, hvis formål kunne være at se den indbyrdes forklaring mellem 

de enkelte faktorer. Det er undladt idet der ’kun’ er en ex ante faktor der viser statistisk signifikans, 

hvorfor en samlet model kun vil indeholde én faktor og dermed er irrelevant.  

5.2 Anvendelighed 

Ud fra et statistisk synspunkt synes afhandlingen, at være påvirket af den manglende statistiske 

signifikans. Dermed vil det reelt kun være to faktorer der kan anvendes til at analysere fremtidige 

børsnoteringer. Om end den manglende statistiske signifikans er ærgerligt for investorer, der ville 

ønske at bruge resultaterne systematisk til analyse af fremtidige børsnoteringer, synes resultaterne at 

give en ex ante faktor der kan bruges af investorer til analyse af børsnoteringer. Det er dog vigtigt at 

pointere at brugen volatiliten på aktiemarkedet ved offentliggørelsen af børsprospektet ikke 

garanterer at man kan udarbejde en strategi der er bedre end at deltage i samtlige børsnoteringer.  

5.3 Valg af faktorer 

De analyserede faktorer vil af natur, i en afhandling som denne, være et udtryk for de faktorer 

forfatteren vurderer kan have en indflydelse på afkastet. Læser kan naturligvis have en anden 

opfattelse af, hvilke faktorer der havde været interessante at undersøge. Som følge af afhandlingens 

omfangsmæssige begrænsninger kan det dog ikke lade sig gøre at undersøge alle tænkelige faktorer, 

hvorfor valget heraf må være et udtryk for en formodning om, at netop de valgte faktorer kan have 

en indflydelse. Disse til- og fravalg er naturligvis åbne for yderlig diskussion.  
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6. Konklusion 
 

Afhandlingen har forsøgt at give et overblik over børsnoteringer på det danske marked i perioden 

1997-2015. Med udgangspunkt i en generel analyse af initiale afkast på de 59 analyserede 

børsnoteringer har afhandlingen vist, at det procentuelle initiale mer-afkast ved danske 

børsnoteringer er 12,70%. Ligeledes fremgår det at der har været en længerevarende 

underperformance ved børsnoteringerne, som i dette tilfælde gik helt ned til -55% ved at holde 

aktierne i 5 år.  Det såkaldte IPO Puzzle blev således bekræftet på det danske marked.   
 

Afhandlingen undersøgte endvidere hvad det nominelle afkast har været for investorer af forskellig 

størrelse. Dette blev gjort ved anvendelse af fordelingsnøglen på den enkelte børsnotering, en 

analyse der ikke tidligere har været foretaget hvorfor den af natur gør afhandlingen unik. Hypotesen 

var således, at det overnormale afkast kun var muligt for mindre investorer at opnå, som følge af 

den såkaldte Winners curse på børsnoteringer, der foreslår at ved afkastmæssige succesfulde 

noteringer, opnår investorer en mindre andel af sin ordre, end ved afkastmæssige mindre 

succesfulde noteringer. 

Denne hypotese blev afvist i afhandlingen, idet vi så et øget nominelt afkast jo større ordrebeløbet 

blev. Denne sammenhæng skyldes i høj grad, at flere børsnoteringer end ventet, har givet fuld 

tildeling til de private investorer. Dog skal det pointeres at det nominelle afkast ift. Ordrebeløbet 

faldt betydeligt des større ordren blev. Således opnår investor et gennemsnitligt initialt 

førstedagsafkast på 7,58% ved et ordrebeløb på 10.000 kr., mod et gennemsnitligt initialt 

førstedagsafkast på 1,25% ved et ordrebeløb på 2,0 mio. kr. Det fremgår således, at det er muligt for 

alle typer investorer at få det overnormale afkast ved børsnoteringer, men at gevinsten relativt set 

synes at være størst hos de mindre investorer.  
 

Ligeledes har denne afhandling analyseret en række interne og eksterne faktorer og deres mulige 

sammenhæng med det initiale afkast.  

Analysen af de interne forhold har i høj grad været forstyrret af, at ingen af de analyserede outputs 

viste statistisk signifikans. Den manglende statistiske signifikans betyder ligeledes, at man ikke kan 

snakke om, at der er en egentlig sammenhæng mellem faktoren og det initiale afkast. I de fleste 

tilfælde synes der dog at være en visuel relation imellem faktoren og det initiale afkast. Af de mest 

tydelige visuelle relationer kan nævnes at udbud hvor der udelukkende udbydes primære aktier 

synes at klare sig bedst. Ligeledes har udbud med en greenshoe mulighed klaret sig dårligere end 

gennemsnittet, og børsintroduktioner med en privat sælger har klaret sig bedre end noteringer af 

private equity- og moderselskabsejede virksomheder. Det fremgår endvidere af analysen, at et 
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større antal nye investorer historisk har betydet at det initiale afkast er blevet bedre. Endvidere 

konkluderes det, at ikke-velrenommerede banker har leveret et bedre afkast end velrenommerede 

banker. Denne sammenhæng skyldes at investorer kræver en større præmie for at analysere 

børsnoteringer foretaget af ikke-velrenommerede banker. 
 

Analysen af de eksterne faktorer afslører ligeledes, at størstedelen af de analyserede faktorer har 

manglende statistisk signifikans. Dog ses det, at to af de eksterne faktorer viser statistisk 

signifikans, hvorfor vi kan tale om, at der er en sammenhæng mellem faktoren og det initiale afkast.  

Det gælder ex ante faktoren ”Volatilitet i aktiemarkedet ved offentliggørelse af børsprospektet”, 

samt ex post faktoren ”Antal gange udbuddet er overtegnet”. At den ene faktor er en ex ante faktor 

betyder således, at man som investor vil have mulighed for at handle ud fra den, i analysen af 

fremtidige børsnoteringer. Faktoren viser, at jo højere volatiliten er på aktiemarkedet ved 

offentliggørelsen af børsprospektet, jo lavere bliver det initiale afkast på børsnoteringen.   

Ligesom ved de interne faktorer, er der en visuel relation mellem størstedelen af faktorerne og det 

initiale afkast. Af de mest tydelige visuelle relationer kan nævnes, at der synes at være en relation 

mellem at jo højere renten er, jo lavere er det initiale afkast. Endvidere synes der at være en visuel 

relation mellem, at jo flere dage der går fra offentliggørelsen af børsprospektet til udbuddet bliver 

stoppet som følge af overtegning, jo lavere bliver det initiale afkast. Slutteligt viste analysen, at ex 

post faktoren ”Antal gange udbuddet er overtegnet” er statistisk signifikant, og der er således en 

sammenhæng mellem, at jo flere gange et udbud bliver overtegnet, jo større er det initiale afkast.  
 

Den samlede konklusion på afhandlingen bliver således, at investering i børsnoteringer historisk har 

givet investorerne et overnormalt førstedagsafkast. Investorer bør til enhver tid have risikoen for 

øje, men analysen af det nominelle afkast viser, at investorer til enhver tid bør ligge en så stor ordre 

som muligt. Slutteligt konkluderes det, at investorer har mulighed for at handle på ex ante faktoren 

”Volatilitet i aktiemarkedet ved offentliggørelse af børsprospektet”, der er statistisk signifikant og 

viser at jo større volatiliteten er, jo lavere bliver det initiale afkast på en børsnotering. Endvidere har 

”Volatiliteten i aktiemarkedet” i flere tilfælde været med til at adskille de børsnoteringer der har 

givet et positivt førstedagsafkast, fra de børsnoteringer der har givet et negativt førstedagsafkast.  
 

Det konkluderes derfor, at man som investor i højeste grad skal have fokus på volatiliteten i 

aktiemarkedet når man analyserer fremtidige børsnoteringer.  
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7. Perspektivering 
Der er mange perspektiver der er mulige at belyse ved analysen af børsnoteringer.  

I tilføjelse til ovenstående analyse kunne man have lavet en tilsvarende analyse af de interne og 

eksterne faktorer der undersøgte det længerevarende afkast, for således at se faktorernes indflydelse 

på længere sigt. Ydermere kunne der have været valgt en række andre faktorer, såsom 

regnskabsmæssige oplysninger, hvilken multipel virksomheden er blevet noteret på og/eller en 

analyse af den globale vækst ved børsnoteringen.  
 

Man kunne udover det valgte emne, ligeledes have fokuseret afhandlingen på, hvordan investorer 

har mulighed for at optimere deres nominelle afkast på børsnoteringer. Det er således konkluderet, 

at jo større ordrebeløbet bliver, jo lavere bliver det procentuelle afkast ift. ordrebeløbet, hvorfor 

større investorer, på trods af det stigende nominelle afkast, fortsat vil have et ønske om at optimere 

og øge deres tildeling. En strategi der fokuserer på at optimere alle typer investorers nominelle 

afkast, kan udarbejdes ved at man enten opretter ordrer i flere depoter, eller ved at man pooler sine 

investeringer i investeringsforeninger, der således kan forhandle med virksomhed og emissionsbank 

som en institutionel investor. 
 

Med fokus på de institutionelle investorer kunne man ligeledes have lavet en analyse over 

tildelingen til disse. Dette er dog en noget nær umulig opgave, da det som beskrevet i 

afgrænsningen, ikke er et krav at man offentliggør den individuelle tildeling til disse. Derfor vil en 

analyse af de institutionelle investorer svarende til den foretagne i afhandlingen, kræve at der bliver 

lavet et så stort antal antagelser at afhandlingen ikke ville give noget brugbart resultat i praksis.  
 

Et emne der havde været særligt interessant at undersøge nærmere, som dog ikke har en direkte 

sammenhæng med denne afhandling er, hvordan vi fremadrettet kan øge antallet af børsnoteringer 

på det danske marked. I løbet af de seneste år har der været en tendens til at det danske marked for 

børsnoteringer, har haft en markant lavere aktivitet end andre sammenlignelige markeder. Således 

har antallet af børsnoteringer på det danske marked, været betydeligt lavere end antallet på 

sammenlignelige markeder, og i særdeleshed er det tankevækkende at antallet af børsnoteringer på 

det svenske marked har været markant højere end antallet på det danske marked.   

Årsagen til de få noteringer kan være mange, og derfor kunne det være yderst interessant at 

undersøge, hvilke tiltag der kunne være med til at forbedre det danske marked for børsnoteringer, 

således at vi fremadrettet kunne nærme os svenske tilstande.  
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Bilag 1: Udsagn CFO’s er enige i ved børsnotering 
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Bilag 2: Initialt afkast  

Dato Navn Kurs dag 1 Kurs dag 2 Ændring KAX 1 dag 

Mer-

afkast 

06/03/15 NNIT 125,00 170,00 36,00% 0,366% 35,63% 

28/03/14 OW Bunker 145,00 175,00 20,69% 0,500% 20,19% 

13/03/14 ISS 160,00 182,70 14,19% -0,227% 14,41% 

28/06/13 Matas 115,00 119,00 3,48% -0,987% 4,47% 

23/11/12 Smartguy 2,40 2,90 20,83% 0,949% 19,88% 

07/07/11 Danske Andelskassers Bank 17,14 17,83 4,00% 0,417% 3,58% 

23/11/10 Zealand Pharma 86,00 79,50 -7,56% -0,761% -6,80% 

05/10/10 Pandora 210,00 263,00 25,24% 0,776% 24,46% 

03/06/10 Chr. Hansen Holding 90,00 95,00 5,56% 2,139% 3,42% 

01/12/09 Cimber Sterling Group 10,00 9,00 -10,00% 1,553% -11,55% 

25/06/08 NunaMinerals 21,75 20,63 -5,17% -0,791% -4,38% 

07/01/08 Danfold 8,00 8,00 0,00% -1,199% 1,20% 

20/12/07 Trifork 8,50 6,35 -25,29% 0,646% -25,94% 

14/12/07 Travelmarket 26,00 29,00 11,54% -1,633% 13,17% 

25/10/07 

Ikast-Bording Elite Håndbold (nu 

HIO Prop. INV) 5,00 5,80 16,00% 0,464% 15,54% 

06/07/07 adServing International 19,00 20,00 5,26% 0,014% 5,25% 

21/06/07 Banknordik (tidl. Føroya Banki) 189,00 230,00 21,69% -0,418% 22,11% 

14/06/07 EuroInvestor.com 10,50 16,50 57,14% 1,284% 55,86% 

12/06/07 

Nordic Shipholding (tidl. Nordic 

Tankers) 50,13 54,85 9,41% -0,720% 10,13% 

29/05/07 Exiqon 40,00 45,00 12,50% 0,371% 12,13% 

17/04/07 Wannakey 56,00 55,00 -1,79% 1,161% -2,95% 

13/02/07 Enalyzer 25,00 27,50 10,00% -0,098% 10,10% 

09/02/07 Danventures 39,00 28,50 -26,92% 2,279% -29,20% 

20/12/06 Comendo (nu CPH Networks) 7,50 14,00 86,67% -0,180% 86,85% 

18/12/06 ChemoMetec 8,35 22,00 163,47% 0,243% 163,23% 

13/12/06 GourmetBryggeriet 29,00 45,00 55,17% -0,123% 55,30% 

05/12/06 SSBV-Rovsing 10,65 6,25 -41,31% 0,731% -42,05% 

14/11/06 Zepto Computers 32,00 29,69 -7,21% -0,079% -7,13% 

13/11/06 

Veloxis Pharmaceuticals (tidl. 

LifeCycle Pharma) 21,42 22,93 7,05% -0,196% 7,24% 
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29/06/06 WirTek 44,00 48,00 9,09% 1,086% 8,00% 

01/06/06 Curalogic 9,38 9,88 5,33% -3,288% 8,62% 

22/02/06 cBrain 5,00 6,50 30,00% 0,109% 29,89% 

14/10/05 TrygVesta 230,00 255,00 10,87% -0,751% 11,62% 

10/06/05 Topotarget 22,50 26,30 16,89% 0,862% 16,03% 

20/06/01 Netop Solution (tidl. Danware) 200,00 205,00 2,50% 0,287% 2,21% 

29/01/01 Danionics (nu Strat. Investments) 130,74 153,62 17,50% 0,436% 17,06% 

08/12/00 Maconomy 60,00 64,00 6,67% -0,344% 7,01% 

17/11/00 Novozymes 150,00 162,00 8,00% 0,888% 7,11% 

18/10/00 Genmab 260,00 233,00 -10,38% -0,635% -9,75% 

08/06/00 RTX 185,00 240,00 29,73% -0,056% 29,79% 

31/05/00 Affitech 125,00 144,80 15,84% -0,817% 16,66% 

14/04/00 Simcorp 375,00 351,00 -6,40% -3,442% -2,96% 

15/02/00 2M Invest 550,00 1050,00 90,91% -0,329% 91,24% 

20/12/99 

Hellerup Consulting Group (tidl. 

Viborg Håndbold) 102,56 102,56 0,00% -0,385% 0,39% 

01/12/99 I-Data International 240,00 324,14 35,06% 0,225% 34,83% 

18/06/99 H Lundbeck 175,00 193,00 10,29% -0,152% 10,44% 

29/03/99 Navision Software 125,00 127,00 1,60% -0,728% 2,33% 

04/12/98 Eurocom Industries 150,00 118,77 -20,82% -0,472% -20,35% 

04/11/98 Bavarian Nordic 235,00 255,00 8,51% 0,024% 8,49% 

11/09/98 Aalborg Boldspilsklub 190,00 185,52 -2,36% -1,137% -1,22% 

15/06/98 BHJ  170,00 183,00 7,65% -2,413% 10,06% 

18/05/98 Dicentia 140,00 140,00 0,00% 0,126% -0,13% 

30/04/98 Vestas Wind Systems 270,00 295,00 9,26% 1,167% 8,09% 

24/04/98 Sjælsø Gruppen 195,00 205,00 5,13% -1,946% 7,07% 

10/12/97 Memory Card Technology 210,00 201,00 -4,29% 0,024% -4,31% 

13/11/97 Parken 150,00 137,42 -8,39% 0,061% -8,45% 

04/11/97 Olicom 185,00 190,42 2,93% -0,641% 3,57% 

05/09/97 Colorprint 290,00 330,00 13,79% 0,277% 13,52% 

03/06/97 Satair 170,00 167,59 -1,42% 0,206% -1,62% 
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Bilag 3: Længerevarende afkast 

Navn Offer 1 dag 1 uge 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 år 2 år 3 år 5 år 

NNIT 125 170  152       163       160       152       165      N/A N/A N/A 

OW Bunker 145 175  170       174       178       136      N/A  N/A  N/A N/A 

ISS 160 183  181       181       195       166       217      243 N/A N/A 

Matas 115 119  116       120       134       149       153      142 N/A N/A 

Smartguy 2 3  2       2       2       2       3      2  0      N/A 

Danske 

Andelskassers 

Bank 17 18  17       17       15       13       10      5  9      N/A 

Zealand Pharma 86 80  81       70       64       68       40      100  59       146      

Pandora 210 263  259       266       351       265       37      86  234       786      

Chr. Hansen 

Holding 90 95  98       100       104       112       124      164  124       320      

Cimber Sterling 

Group 10 9  9       7       3       4       3      1 N/A N/A 

NunaMinerals 22 21  21       21       12       7       21      11  10       7      

Danfold 8 8  8       7       7       7       4      3 N/A N/A 

Trifork 9 6  8       7       7       7       6      7  9       14      

Travelmarket 26 29 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Ikast-Bording Elite 

Håndbold (nu HIO 

Prop. INV) 5 6  6       6       5       4       2      0  0      N/A 

adServing 

International 19 20  15       12       14       15       10      3  1      N/A 

Banknordik (tidl. 

Føroya Banki) 189 230  236       243       218       175       145      123  148       70      

EuroInvestor.com 11 17  16       14       13       15       12      13  11       11      

Nordic 

Shipholding (tidl. 

Nordic Tankers) 50 55  53       57       60       64       42      18  9       2      

Exiqon 40 45  43       39       38       37       31      18  7       9      

Wannakey 56 55  50       46       39       21      N/A N/A N/A N/A 

Enalyzer 25 28  23       20      N/A N/A  15      N/A  4       4      

Danventures 39 29  24       22       16       12       3      1  1       0      
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Comendo (nu CPH 

Networks) 8 14  7       7       7       7       11      4  1       1      

ChemoMetec 8 22  17       7       14       16       25      11  8       5      

GourmetBryggerie

t 29 45  37       38       35       42       35      15 N/A N/A 

SSBV-Rovsing 11 6  13       10       8       8       9      1  3       1      

Zepto Computers 32 30  36       45       61       55       42      8  6      N/A 

Veloxis 

Pharmaceuticals 

(tidl. LifeCycle 

Pharma) 21 23  23       22       27       28       22      8  4       1      

WirTek 44 48  39       42       40       42       36      9  1       1      

Curalogic 9 10  10       10       7       11       20      4 N/A N/A 

cBrain 5 7  7       7       6       6       6      5  4       4      

TrygVesta 230 255  246       274       335       389       372      352  335       65      

Topotarget 23 26  18       18       18       17       29      24  9       4      

Netop Solution 

(tidl. Danware) 200 205  199       200       170       149       206      108  101       101      

Danionics (nu 

Strategic 

Investments) 131 154  146       148       136       173       57      15  9       6      

Maconomy 60 64  61       58       62       41       15      5  13       9      

Novozymes 150 162  175       151       34       37       163      152  218       64      

Genmab 260 233  240       218       180       138       120      31  62       130      

RTX 185 240  240       265       445       422       210      89  75       59      

Affitech 125 145  125      N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Simcorp 375 351  375       355       405       490       400      281  152       49      

2M Invest 550 1050  1.285       1.320       1.270       1.434       1.175      207 N/A N/A 

Hellerup 

Consulting Group 

(tidl. Viborg 

Håndbold) 103 103  103       101       101       82       28      50  47       40      

I-Data 

International 240 324  274       245       315       422       540      19 N/A N/A 

H Lundbeck 175 193  195       204       206       270       103      233  196       140      
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Navision Software 125 127  144       142       175       223       750      200  285      N/A 

Eurocom 

Industries 150 119  120       101       95       99       145      23  10       8      

Bavarian Nordic 235 255  267       257       252       178       204      140  143       124      

Aalborg 

Boldspilsklub 190 186  179       159       129       147       141      80  51       40      

BHJ  170 183  178       175       133       102       120      95,00  106       139      

Dicentia 140 140  132       125       117       73       90      120  59       38      

Vestas Wind 

Systems 270 295  255       251       251       298       430      245  352       46      

Sjælsø Gruppen 195 205  186       188       175       127      N/A N/A N/A N/A 

Memory Card 

Technology 210 201  185       200       212       235       220      279  106      N/A 

Parken 150 137 N/A  131       211       219       123      93 N/A N/A 

Olicom 185 190  196       199       192       201       34      4  15       5      

Colorprint 290 330  330       322       330       465       400      325  190       152      

Satair 170 168  164       166       189       171       180      126  127       113      
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Bilag 4: Tildeling 

Navn 

Antal 

aktier  + %-del 

Over nedenstående  

beløb medfører  

Antal 

aktier + %-del 

NNIT 24 0%  N/A     

OW Bunker 85 7%  217.500       184      2% 

ISS 140 20%  500.000       737      5% 

Matas 280 15%  N/A     

Smartguy 10.000 30%  96.000       19.000      15% 

Danske Andelskassers Bank 0 100%  30.000       0     0% 

Zealand Pharma 1.500 25%  N/A     

Pandora 476 70%  999.810       3.475      45% 

Chr. Hansen Holding 555 60%  499.950       3.555      30% 

Cimber Sterling Group 0 100%  N/A     

NunaMinerals 0 100%  N/A     

Danfold 0 100%  1.000.000      0 0% 

Trifork 12.000 0% N/A     

Travelmarket 0 100%  100.000       0        0% 

Ikast-Bording Elite Håndbold (nu HIO Prop. 

INV) 0 100%  100.000       0        0% 

adServing International 0 100%  500.000       0        0% 

Banknordik (tidl. Føroya Banki) 60 2%  N/A     

EuroInvestor.com 600 0%  N/A     

Nordic Shipholding (tidl. Nordic Tankers) 100 10% N/A     

Exiqon 400 5%  N/A     

Wannakey 0 100%  100.000          

Enalyzer 200 22%  N/A     

Danventures 0 100%  100.000       0        0% 

Comendo 0 100%  52.500       0        0% 

ChemoMetec 0 100%  41.750       0        0% 

GourmetBryggeriet 200 40%  100.000       0        0% 

SSBV-Rovsing 4.000 40% N/A     

Zepto Computers 100 75%  300.000       0        0% 

Veloxis Pharmaceuticals (tidl. LifeCycle 

Pharma) 250 5%  N/A     

WirTek 0 100%  N/A     
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Curalogic 200 10%  N/A     

cBrain 0 100%  N/A     

TrygVesta 100 15% N/A     

Topotarget 60 10%  N/A     

Netop Solution (tidl. Danware) 70 60%  N/A     

Danionics (nu Strategic Investments) 30 10%  N/A     

Maconomy 200 50%  N/A     

Novozymes 27 5%  N/A     

Genmab 45 0%  N/A     

RTX 75 10% N/A     

Affitech 25 20%  N/A     

Simcorp 12 0%  N/A     

2M Invest 5 0%  N/A     

Hellerup Consulting Group (tidl. Viborg 

Håndbold) 0 100%  N/A     

I-Data International 20 0%  N/A     

H Lundbeck 60 10%  N/A     

Navision Software 150 15% N/A      

Eurocom Industries 200 35%  N/A     

Bavarian Nordic 23 0%  N/A     

Aalborg Boldspilsklub 15 0%  4.750       25      0% 

BHJ Gruppen 25 15%  N/A     

Dicentia 35 10%  N/A     

Vestas Wind Systems 50 20%  N/A     

Sjælsø Gruppen 50 33%  39.000       100      0% 

Memory Card Technology 50 0%  N/A     

Parken 25 10%  N/A     

Olicom 50 10%  N/A     

Colorprint 28 0%  N/A     

Satair 50 0%  N/A     
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Bilag 5: Antal aktier udbudt 

Navn 
Antal aktier 
udbudt 

Primære 
aktier 

Sekundære 
aktier 

Hellerup Consulting Group (tidl. Viborg Håndbold)  0,06       0,01       0,05      
NunaMinerals  0,65       0,65       -        
Danventures  0,28       0,28       -        
2M Invest  0,45       0,45       -        
Aalborg Boldspilsklub  0,46       0,46       -        
Parken  0,50       0,50       -        
Wannakey  0,54       0,54       -        
WirTek  0,54       0,54       -        
Travelmarket  0,55       0,55       -        
Satair  0,62       -         0,62      
BHJ Gruppen  0,65       0,65       -        
Colorprint  0,65       0,65       -        
Bavarian Nordic  0,70       0,70       -        
Memory Card Technology  0,83       0,83       -        
Zepto Computers  0,94       0,94       -        
Enalyzer  1,04       1,04       -        
Sjælsø Gruppen  1,10       1,10       -        
adServing International  1,20       1,20       -        
ChemoMetec  1,20       1,20       -        
Dicentia  1,20       1,20       -        
Trifork  1,30       1,30       -        
Netop Solution (tidl. Danware)  1,46       0,84       0,62      
Affitech  1,50       1,50       -        
GourmetBryggeriet  1,55       0,98       0,57      
EuroInvestor.com  1,68       1,68       -        
Eurocom Industries  1,74       0,35       1,39      
Olicom  1,80       -         1,80      
Nordic Shipholding (tidl. Nordic Tankers)  1,83       1,83       -        
Comendo  2,00       2,00       -        
cBrain  2,00       2,00       -        
Simcorp  2,00       1,00       1,00      
I-Data International  2,25       2,25       -        
Curalogic  2,50       2,50       -        
Danionics (nu Strategic Investments)  2,70       2,70       -        
RTX  3,57       3,57       -        
Maconomy  4,00       4,00       -        
Zealand Pharma  4,34       4,34       -        
Danfold  4,38       4,38       -        
Novozymes  4,75       4,75       -        
Vestas Wind Systems  4,77       4,77       -        
SSBV-Rovsing  5,64       2,82       2,82      
Banknordik (tidl. Føroya Banki)  6,00       6,00       -        
Genmab  6,00       6,00       -        
Ikast-Bording Elite Håndbold (nu HIO Prop. INV)  6,50       6,50       -        
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Navision Software  6,50       6,50       -        
Exiqon  8,69       8,69       -        
NNIT  10,00       -         10,00      
Topotarget  10,00       10,00       -        
H Lundbeck  10,10       3,00       7,10      
Veloxis Pharmaceuticals (tidl. LifeCycle Pharma)  11,00       11,00       -        
OW Bunker  18,66       0,76       17,90      
Matas  21,27       -         21,27      
TrygVesta  24,70       -         24,70      
Cimber Sterling Group  27,50       27,50       -        
Danske Andelskassers Bank  32,00       32,00       -        
Pandora  47,41       2,86       44,55      
Smartguy  51,00       51,00       -        
ISS  51,22       50,22       1,00      
Chr. Hansen Holding  55,77       37,21       18,56      
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Bilag 6: Børsværdi ved introduktion 

Navn Børsværdi ved intro 
Hellerup Consulting Group (tidl. Viborg Håndbold)  9,95      
Enalyzer  17,22      
Comendo  22,70      
adServing International  42,40      
Ikast-Bording Elite Håndbold (nu HIO Prop. INV)  51,16      
Travelmarket  71,50      
Danventures  90,17      
GourmetBryggeriet  112,00      
WirTek  123,24      
cBrain  130,00      
Wannakey  130,10      
Trifork  135,00      
Zepto Computers  138,08      
Smartguy  156,00      
Aalborg Boldspilsklub  180,17      
Parken  195,00      
ChemoMetec  246,82      
EuroInvestor.com  254,61      
SSBV-Rovsing  286,56      
Eurocom Industries  294,00      
Curalogic  355,18      
NunaMinerals  388,37      
Satair  412,05      
Topotarget  419,11      
Dicentia  422,89      
Cimber Sterling Group  427,70      
Colorprint  428,29      
Memory Card Technology  457,59      
Bavarian Nordic  473,38      
BHJ Gruppen  551,80      
Exiqon  614,00      
Nordic Shipholding (tidl. Nordic Tankers)  617,00      
Affitech  636,00      
Netop Solution (tidl. Danware)  768,00      
Danfold  881,90      
Maconomy  1.235,00      
Veloxis Pharmaceuticals (tidl. LifeCycle Pharma)  1.370,00      
Danske Andelskassers Bank  1.377,00      
Zealand Pharma  1.397,00      
2M Invest  1.646,00      
I-Data International  1.834,00      
Danionics (nu Strategic Investments)  1.985,59      
Banknordik (tidl. Føroya Banki)  2.300,00      
RTX  2.499,00      
Vestas Wind Systems  2.556,00      
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Olicom  3.575,68      
NNIT  3.937,00      
Sjælsø Gruppen  4.649,19      
Matas  4.853,00      
Navision Software  5.320,00      
Genmab  5.453,00      
OW Bunker  6.031,00      
H Lundbeck  11.484,00      
Novozymes  12.221,00      
Chr. Hansen Holding  13.355,00      
Simcorp  14.040,00      
TrygVesta  17.340,00      
ISS  29.707,00      
Pandora  34.265,00      
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Bilag 7: Udbuddets størrelse 

Navn 
Udbuddets 
størrelse 

Wannakey  1,40      
Hellerup Consulting Group (tidl. Viborg Håndbold)  4,32      
cBrain  10,00      
ChemoMetec  10,02      
Trifork  11,05      
Travelmarket  14,30      
Comendo  15,00      
adServing International  17,59      
EuroInvestor.com  17,60      
Danventures  21,45      
WirTek  23,82      
Enalyzer  26,00      
Zepto Computers  30,00      
Danfold  35,03      
GourmetBryggeriet  44,95      
Ikast-Bording Elite Håndbold (nu HIO Prop. INV)  45,00      
Eurocom Industries  53,00      
SSBV-Rovsing  60,07      
Parken  75,00      
Aalborg Boldspilsklub  87,40      
Satair  105,70      
BHJ Gruppen  110,50      
NunaMinerals  111,85      
Smartguy  122,40      
Bavarian Nordic  164,50      
Dicentia  168,00      
Memory Card Technology  173,25      
Nordic Shipholding (tidl. Nordic Tankers)  176,80      
Colorprint  188,50      
Curalogic  215,62      
Sjælsø Gruppen  216,45      
Maconomy  240,00      
2M Invest  247,50      
Topotarget  258,75      
Cimber Sterling Group  304,85      
Netop Solution (tidl. Danware)  318,00      
Olicom  333,00      
Zealand Pharma  372,90      
Exiqon  399,74      
Affitech  440,62      
Danionics (nu Strategic Investments)  540,00      
I-Data International  540,00      
Veloxis Pharmaceuticals (tidl. LifeCycle Pharma)  556,60      
Novozymes  712,50      
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Simcorp  750,00      
RTX  758,50      
Danske Andelskassers Bank  800,00      
Navision Software  812,50      
Banknordik (tidl. Føroya Banki)  1.134,00      
Vestas Wind Systems  1.286,82      
NNIT  1.437,50      
Genmab  1.560,00      
H Lundbeck  2.032,63      
Matas  2.813,11      
OW Bunker  3.123,17      
Chr. Hansen Holding  5.521,32      
TrygVesta  6.256,00      
ISS  9.425,38      
Pandora  11.359,30      
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Bilag 8: Branche 

Navn Branche 
NNIT IT 
OW Bunker Materialer og industri 
ISS Materialer og industri 
Matas Forbrugsgoder og konsumentvarer 
Smartguy Forbrugsgoder og konsumentvarer 
Danske Andelskassers Bank Finans 
Zealand Pharma Sundhedspleje 
Pandora Materialer og industri 
Chr. Hansen Holding Materialer og industri 
Cimber Sterling Group Materialer og industri 
NunaMinerals Materialer og industri 
Danfold Materialer og industri 
Trifork IT 
Travelmarket IT 
Ikast-Bording Elite Håndbold (nu HIO Prop. INV) Forbrugsgoder og konsumentvarer 
adServing International IT 
Banknordik (tidl. Føroya Banki) Finans 
EuroInvestor.com IT 
Nordic Shipholding (tidl. Nordic Tankers) Forbrugsgoder og konsumentvarer 
Exiqon Sundhedspleje 
Wannakey IT 
Enalyzer IT 
Danventures IT 
Comendo IT 
ChemoMetec Sundhedspleje 
GourmetBryggeriet Forbrugsgoder og konsumentvarer 
SSBV-Rovsing Materialer og industri 
Zepto Computers IT 
Veloxis Pharmaceuticals (tidl. LifeCycle Pharma) Sundhedspleje 
WirTek IT 
Curalogic Sundhedspleje 
cBrain IT 
TrygVesta Finans 
Topotarget Sundhedspleje 
Netop Solution (tidl. Danware) IT 
Danionics (nu Strategic Investments) IT 
Maconomy IT 
Novozymes Sundhedspleje 
Genmab Sundhedspleje 
RTX IT 
Affitech Sundhedspleje 
Simcorp IT 
2M Invest Finans 
Hellerup Consulting Group (tidl. Viborg Håndbold) Finans 
I-Data International IT 
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H Lundbeck Sundhedspleje 
Navision Software IT 
Eurocom Industries Materialer og industri 
Bavarian Nordic Sundhedspleje 
Aalborg Boldspilsklub Forbrugsgoder og konsumentvarer 
BHJ Gruppen Materialer og industri 
Dicentia Forbrugsgoder og konsumentvarer 
Vestas Wind Systems Materialer og industri 
Sjælsø Gruppen Finans 
Memory Card Technology IT 
Parken Forbrugsgoder og konsumentvarer 
Olicom Materialer og industri 
Colorprint Forbrugsgoder og konsumentvarer 
Satair Materialer og industri 
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Bilag 9: Virksomhedens alder samt antal ansatte ved børsnoteringen 

Navn 
Initialt mer-

afkast 
Alder ved 
notering (år) 

Antal ansatte 
ved notering 

Novozymes 7,11%  -         3.190      
Danventures -29,20%  1       17      
GourmetBryggeriet 55,30%  1       6      
Genmab -9,75%  1       8      
Wannakey -2,95%  2       6      
adServing International 5,25%  3       27      
TrygVesta 11,62%  3       3.700      
Comendo 86,85%  4       44      
Zepto Computers -7,13%  4       35      
Veloxis Pharmaceuticals (tidl. LifeCycle Pharma) 7,24%  4       40      
Curalogic 8,62%  4       4      
cBrain 29,89%  4       13      
Bavarian Nordic 8,49%  4       21      
WirTek 8,00%  5       42      
Eurocom Industries -20,35%  5       700      
Memory Card Technology -4,31%  5       69      
Parken -8,45%  6       35      
Enalyzer 10,10%  7       48      
Danionics (nu Strategic Investments) 17,06%  7       179      
RTX 29,79%  7       83      
2M Invest 91,24%  8       14      
NunaMinerals -4,38%  9       33      
ChemoMetec 163,23%  9       22      
Ikast-Bording Elite Håndbold (nu HIO Prop. INV) 15,54%  10       27      
EuroInvestor.com 55,86%  10       10      
Affitech 16,66%  10       49      
Dicentia -0,13%  10       415      
Travelmarket 13,17%  11       23      
Colorprint 13,52%  11       138      
Smartguy 19,88%  12       24      
Zealand Pharma -6,80%  12       69      
Maconomy 7,01%  12       208      
Olicom 3,57%  13       42      
NNIT 35,63%  14       2.396      
SSBV-Rovsing -42,05%  14       54      
Navision Software 2,33%  15       223      
BHJ Gruppen 10,06%  15       977      
Sjælsø Gruppen 7,07%  17       3      
I-Data International 34,83%  18       181      
Netop Solution (tidl. Danware) 2,21%  20       25      
Trifork -25,94%  21       76      
Exiqon 12,13%  22       62      
Nordic Shipholding (tidl. Nordic Tankers) 10,13%  23       2      
Pandora 24,46%  28       4.665      
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Simcorp -2,96%  29       367      
Danfold 1,20%  31       48      
OW Bunker 20,19%  34       622      
Satair -1,62%  40       156      
Danske Andelskassers Bank 3,58%  42       541      
Vestas Wind Systems 8,09%  53       1.206      
Cimber Sterling Group -11,55%  60       510      
Hellerup Consulting Group (tidl. Viborg Håndbold) 0,39%  63       39      
Matas 4,47%  65       2.051      
H Lundbeck 10,44%  84       2.286      
Banknordik (tidl. Føroya Banki) 22,11%  101       221      
Topotarget 16,03%  110       50      
ISS 14,41%  113       533.544      
Aalborg Boldspilsklub -1,22%  113       24      
Chr. Hansen Holding 3,42%  136       2.367      
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Bilag 10: Andel til private samt antal nye investorer 

Navn Andel til private Antal nye investorer inkl. Inst. 
Pandora 5%  5.000      
Netop Solution (tidl. Danware) 5%  600      
Zealand Pharma 7%  700      
ISS 10%  19.500      
Chr. Hansen Holding 10%  5.000      
Genmab 10%  12.120      
Eurocom Industries 10%  1.200      
Novozymes 13%  13.200      
NNIT 15%  60.000      
OW Bunker 15%  20.000      
Simcorp 15%  25.000      
Bavarian Nordic 15%  5.500      
Topotarget 17%  4.600      
Exiqon 19%  2.450      
Matas 20%  12.000      
Banknordik (tidl. Føroya Banki) 20%  15.000      
Veloxis Pharmaceuticals (tidl. LifeCycle Pharma) 20%  4.200      
Curalogic 20%  1.360      
TrygVesta 20%  23.000      
Danionics (nu Strategic Investments) 20%  11.000      
RTX 20%  4.500      
I-Data International 20%  13.000      
Vestas Wind Systems 20%  13.000      
Colorprint 20%  10.000      
Nordic Shipholding (tidl. Nordic Tankers) 25%  2.000      
Navision Software 25%  3.750      
Dicentia 30%  5.000      
2M Invest 35%  18.000      
BHJ Gruppen 40%  3.500      
Zepto Computers 50%  272      
H Lundbeck 50%  11.700      
Parken 50%  6.500      
Maconomy 60%  700      
Affitech 63%  2.600      
Aalborg Boldspilsklub 70%  7.000      
NunaMinerals 100%  750      
Danfold 100%  133      
Trifork 100%  246      
Travelmarket 100%  140      
Ikast-Bording Elite Håndbold (nu HIO Prop. INV) 100%  450      
adServing International 100%  286      
EuroInvestor.com 100%  1.500      
Wannakey 100%  68      
Enalyzer 100%  1.000      
Danventures 100%  523      
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Comendo 100%  550      
ChemoMetec 100%  512      
GourmetBryggeriet 100%  1.485      
WirTek 100%  160      
cBrain 100%  361      
Hellerup Consulting Group (tidl. Viborg Håndbold) 100%  186      
Smartguy N/A  1.500      
Danske Andelskassers Bank N/A  35.000      
Cimber Sterling Group N/A  1.000      
SSBV-Rovsing N/A  1.200      
Sjælsø Gruppen N/A  4.400      
Memory Card Technology N/A  4.900      
Olicom N/A  6.000      
Satair N/A  10.500      
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Bilag 11: Emissionsbank(er) 

Navn Emissionsbank(er) 
NNIT  Danske + Morgan Stanley  
OW Bunker  Nordea + Morgan Stanley  
ISS  Nordea + UBS + Goldman  
Matas  Morgan Stanley + Nordea  
Smartguy  Svenska Handelsbanken  
Danske Andelskassers Bank  Danske Andelskassers Bank  
Zealand Pharma  Alfred Berg Danmark + ABN  
Pandora  Goldman + JP Morgan + Morgan Stanley + Nordea  

Chr. Hansen Holding 
 Credit Suisse + JP Morgan + Danske + Morgan 
Stanley + Svenska Handelsbanken  

Cimber Sterling Group  SEB  
NunaMinerals  Svenska Handelsbanken  
Danfold  Amagerbanken  
Trifork  Ingen   
Travelmarket  Nordea  
Ikast-Bording Elite Håndbold (nu HIO Prop. INV)  Capinordic  
adServing International  Eik Bank  
Banknordik (tidl. Føroya Banki)  Svenska Handelsbanken  
EuroInvestor.com  Capinordic  
Nordic Shipholding (tidl. Nordic Tankers)  Nordea  
Exiqon  Danske  
Wannakey  Ingen  
Enalyzer  Amagerbanken  
Danventures  Danske  
Comendo  Capinordic  
ChemoMetec  Capinordic  
GourmetBryggeriet  Spar Nord  
SSBV-Rovsing  Capinordic  
Zepto Computers  Forstædernes Bank  
Veloxis Pharmaceuticals (tidl. LifeCycle Pharma)  Danske + Morgan Stanley  
WirTek  Capinordic  
Curalogic  Danske  
cBrain  Ingen  
TrygVesta  Nordea + Morgan Stanley  
Topotarget  Svenska Handelsbanken + Danske + ABN  
Netop Solution (tidl. Danware)  Gudme Raaschou  
Danionics (nu Strategic Investments)  Unibank  
Maconomy  Unibank  
Novozymes  JP Morgan + Unibank  
Genmab  UBS  
RTX  Alfred Berg Danmark  
Affitech  Carnegie + Unibank  
Simcorp  Unibank + Danske  
2M Invest  SEB + Unibank  
Hellerup Consulting Group (tidl. Viborg  Danske Andelskassers Bank  
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Håndbold) 
I-Data International  Danske + Carnegie  
H Lundbeck  Gudme Raaschou + Goldman + Danske  
Navision Software  Alfred Berg Danmark  
Eurocom Industries  SEB + Unibank  
Bavarian Nordic  Carnegie + Unibank  
Aalborg Boldspilsklub  Spar Nord + Svenska Handelsbanken  
BHJ Gruppen  Danske  
Dicentia  Danske  
Vestas Wind Systems  Unibank  
Sjælsø Gruppen  Alfred Berg Danmark + Amagerbank  
Memory Card Technology  Carnegie  
Parken  Svenska Handelsbanken  
Olicom  Unibank + BA Robinson  
Colorprint  Alfred Berg Danmark  
Satair  Unibank + Amagerbanken  
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Bilag 12: Volatilitet 

 
 

Navn Volatilitet 
TrygVesta 8,94% 
GourmetBryggeriet 8,97% 
Enalyzer 9,16% 
Danventures 9,24% 
Comendo 9,51% 
ChemoMetec 9,51% 
SSBV-Rovsing 10,09% 
Colorprint 10,20% 
I-Data International 10,72% 
Topotarget 10,94% 
Veloxis Pharmaceuticals (tidl. LifeCycle Pharma) 10,94% 
Hellerup Consulting Group (tidl. Viborg Håndbold) 11,23% 
Satair 11,12% 
Olicom 11,72% 
Danske Andelskassers Bank 12,05% 
Exiqon 12,13% 
H Lundbeck 12,15% 
EuroInvestor.com 12,22% 
Nordic Shipholding (tidl. Nordic Tankers) 12,22% 
Wannakey 12,27% 
Banknordik (tidl. Føroya Banki) 12,51% 
Zepto Computers 12,60% 
Navision Software 12,61% 
cBrain 12,67% 
2M Invest 12,89% 
Vestas Wind Systems 12,90% 
adServing International 13,08% 
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ISS 13,39% 
Sjælsø Gruppen 13,49% 
Smartguy 13,70% 
OW Bunker 13,82% 
Matas 13,89% 
Dicentia 14,05% 
Genmab 14,44% 
Parken 14,52% 
BHJ Gruppen 14,68% 
Memory Card Technology 15,03% 
Simcorp 15,45% 
Novozymes 15,47% 
Curalogic 15,54% 
Maconomy 15,65% 
Danionics (nu Strategic Investments) 15,90% 
Zealand Pharma 16,56% 
NNIT 16,86% 
Ikast-Bording Elite Håndbold (nu HIO Prop. INV) 17,28% 
WirTek 17,31% 
Netop Solution (tidl. Danware) 17,34% 
Aalborg Boldspilsklub 17,38% 
Cimber Sterling Group 17,42% 
Travelmarket 17,72% 
Affitech 19,61% 
Danfold 19,62% 
RTX 19,62% 
Trifork 19,76% 
Chr. Hansen Holding 20,26% 
Bavarian Nordic 20,78% 
Eurocom Industries 21,34% 
NunaMinerals 21,59% 
Pandora 23,52% 
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Bilag 13: Renteniveau 

Navn Rente: ICE Libor EUR 3M 
NNIT 0,025% 
Smartguy 0,126% 
Matas 0,147% 
ISS 0,272% 
OW Bunker 0,278% 
Chr. Hansen Holding 0,641% 
Cimber Sterling Group 0,681% 
Pandora 0,894% 
Zealand Pharma 0,974% 
Danske Andelskassers Bank 1,526% 
Topotarget 2,115% 
TrygVesta 2,180% 
cBrain 2,618% 
H Lundbeck 2,630% 
Navision Software 2,985% 
Curalogic 2,991% 
WirTek 3,065% 
I-Data International 3,450% 
Hellerup Consulting Group (tidl. Viborg Håndbold) 3,467% 
2M Invest 3,489% 
Veloxis Pharmaceuticals (tidl. LifeCycle Pharma) 3,587% 
Zepto Computers 3,591% 
SSBV-Rovsing 3,643% 
GourmetBryggeriet 3,675% 
ChemoMetec 3,699% 
Comendo 3,714% 
Eurocom Industries 3,793% 
Danventures 3,807% 
Enalyzer 3,816% 
Simcorp 3,920% 
Wannakey 3,956% 
Exiqon 4,110% 
Nordic Shipholding (tidl. Nordic Tankers) 4,143% 
EuroInvestor.com 4,147% 
Banknordik (tidl. Føroya Banki) 4,159% 
Aalborg Boldspilsklub 4,176% 
Satair 4,191% 
adServing International 4,197% 
Vestas Wind Systems 4,250% 
BHJ Gruppen 4,262% 
Dicentia 4,281% 
Sjælsø Gruppen 4,281% 
Colorprint 4,375% 
RTX 4,413% 
Netop Solution (tidl. Danware) 4,450% 
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Affitech 4,454% 
Memory Card Technology 4,563% 
Olicom 4,563% 
Danfold 4,606% 
Ikast-Bording Elite Håndbold (nu HIO Prop. INV) 4,610% 
Parken 4,625% 
Danionics (nu Strategic Investments) 4,780% 
Trifork 4,791% 
NunaMinerals 4,862% 
Travelmarket 4,949% 
Maconomy 4,949% 
Genmab 5,015% 
Novozymes 5,058% 
Bavarian Nordic 5,265% 
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Bilag 14: Antal dage fra prospekt til udbudsstop 

Navn 
Dage fra prospekt til 
udbudsstop  

Trifork  2      
Simcorp  5      
OW Bunker  7      
Smartguy  7      
Veloxis Pharmaceuticals (tidl. LifeCycle Pharma)  7      
2M Invest  7      
H Lundbeck  7      
EuroInvestor.com  8      
Exiqon  8      
Curalogic  8      
TrygVesta  8      
Topotarget  8      
Danionics (nu Strategic Investments)  8      
Genmab  8      
BHJ Gruppen  8      
Olicom  8      
Banknordik (tidl. Føroya Banki)  9      
Nordic Shipholding (tidl. Nordic Tankers)  9      
Enalyzer  9      
NNIT  10      
Affitech  10      
Matas  11      
Pandora  11      
I-Data International  11      
Navision Software  11      
Parken  11      
Chr. Hansen Holding  12      
ISS  13      
Zealand Pharma  13      
Netop Solution (tidl. Danware)  14      
Vestas Wind Systems  14      
Memory Card Technology  14      
Satair  14      
RTX  15      
Sjælsø Gruppen  15      
Aalborg Boldspilsklub  17      
Dicentia  18      
Bavarian Nordic  19      
Colorprint  20      
SSBV-Rovsing  21      
Novozymes  32      
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Bilag 15: Overtegnet antal gange 

Navn Initialt mer-afkast  Tegnet antal gange  
Tildeling ved ordre  
på 2 mio.  

Wannakey -2,95%  0,04      5,00% 
WirTek 8,00%  0,68      100,00% 
adServing International 5,25%  0,77      25,00% 
Danske Andelskassers Bank 3,58%  1,00      100,00% 
Danfold 1,20%  1,00      50,00% 
Trifork -25,94%  1,00      5,10% 
Travelmarket 13,17%  1,00      5,00% 
Ikast-Bording Elite Håndbold (nu HIO 
Prop. INV) 15,54%  1,00      5,00% 
EuroInvestor.com 55,86%  1,00      0,32% 
Danventures -29,20%  1,00      5,00% 
Comendo 86,85%  1,00      2,63% 
Zepto Computers -7,13%  1,00      15,00% 
cBrain 29,89%  1,00      100,00% 
Hellerup Consulting Group (tidl. 
Viborg Håndbold) 0,39%  1,44      100,00% 
Netop Solution (tidl. Danware) 2,21%  1,50      60,28% 
NunaMinerals -4,38%  2,00      100,00% 
Maconomy 7,01%  2,00      50,30% 
Eurocom Industries -20,35%  2,00      35,98% 
Sjælsø Gruppen 7,07%  2,00      33,33% 
Enalyzer 10,10%  2,76      22,20% 
GourmetBryggeriet 55,30%  3,00      5,00% 
Affitech 16,66%  3,00      20,25% 
Memory Card Technology -4,31%  3,00      0,53% 
Parken -8,45%  3,00      10,17% 
BHJ Gruppen 10,06%  3,30      15,18% 
Nordic Shipholding (tidl. Nordic 
Tankers) 10,13%  4,00      10,38% 
TrygVesta 11,62%  4,00      15,98% 
Olicom 3,57%  4,00      10,42% 
Curalogic 8,62%  4,60      10,68% 
Danionics (nu Strategic Investments) 17,06%  5,00      10,27% 
Simcorp -2,96%  5,00      0,23% 
Veloxis Pharmaceuticals (tidl. 
LifeCycle Pharma) 7,24%  6,00      5,52% 
Topotarget 16,03%  6,00      10,06% 
Genmab -9,75%  6,00      0,59% 
Navision Software 2,33%  6,00      15,80% 
Bavarian Nordic 8,49%  6,00      0,27% 
Aalborg Boldspilsklub -1,22%  6,00      0,24% 
Exiqon 12,13%  7,00      5,76% 
Dicentia -0,13%  7,00      10,22% 
H Lundbeck 10,44%  7,50      10,47% 
Vestas Wind Systems 8,09%  8,00      20,54% 
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Colorprint 13,52%  9,00      0,41% 
RTX 29,79%  14,00      10,62% 
Novozymes 7,11%  15,00      5,19% 
Satair -1,62%  16,00      0,43% 
NNIT 35,63%  20,00      0,15% 
2M Invest 91,24%  20,00      0,14% 
I-Data International 34,83%  20,00      0,24% 
Banknordik (tidl. Føroya Banki) 22,11%  26,00      2,56% 
 


