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Abstract 

The purpose of this paper is to provide an overview of relevant considerations in relation to equity 

offerings, including economic, risk and technical aspects, which should be taken into account ahead 

of launch and during the execution. In addition, the direct and indirect costs related to underwritten 

and non-underwritten rights issues are examined, including announcement impacts, dilution effects 

and underwriting costs.  

Data for Nordic follow-on offerings in the period 1 January 1999 to 30 September 2009 are analysed, 

which includes both offerings at market price and discounted rights issues. The results show that 

offerings at market price on average result in a cumulative abnormal return CAR(0;2) of -2.01%, while 

rights issues on average result in an underperformance of -1.56%. Both estimates are statistically 

significant at the 99% level, and in line with previous studies for countries. 

In terms of returns from participation in offerings at market price these on average result in a 

CAR(0;2) of +2.92%, while the same figure for rights issues is +9.36%. Both occur at the expense of 

shareholders who choose not to participate in the respective offerings. When measuring the 

discount of the offer price relative to the prevailing share price the day before announcement, this is 

estimated to -6.73% and -14.71% for offerings at market price and rights issues, respectively.  

A likely explanation of why offerings at market price lead to lower discounts is that the pricing 

mechanism for offerings at market price is executed in a more structured manner by the lead 

managers. In the case of rights issues, any unexercised rights are simply sold directly on the stock 

exchange by the custodians (on behalf of their clients) on the last day of the rights trading period. 

This may lead to price pressure if lead managers are not prepared to handle the volume of rights that 

come into the market.  

Finally, the underwriting costs are analysed based on the approach outlined in Marsh (1980), which 

shows that in order to explain the actual levels of underwriting fees, input to the Black-Scholes 

formula must be adjusted.  These adjustments all relate to input, where the Black-Scholes framework 

assumptions are likely not to be valid in the case of underwritten share offerings. 

Overall, it can be concluded that there are significant indirect costs in terms of announcement and 

dilution effects in relation to equity offerings. The direct costs represent a smaller portion of the total 

costs, but remain significant, and therefore companies and selling shareholders should take into 

account both types of costs. 
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1. Indledning 

I den nuværende finansielle krise bliver virksomheder verden over stillet over for strengere krav til 

gearing og egenkapital af deres banker. Samtidig er det blevet sværere og dyrere at låne penge i 

bankerne, da bankerne nu ser en større risiko ved disse lån. Derfor kan et aktieudbud netop i den 

nuværende situation være en mulighed for at skaffe den fornødne kapital til virksomheden. På den 

måde kan en virksomheds kapitalbase rettes op, hvilket dog ikke altid er en fordel for de 

eksisterende aktionærer. Det kan således diskuteres om de nuværende aktionærer oplever en endnu 

større udvanding ved aktieudbud, der gennemføres under den nuværende finansielle krise. Hvis en 

virksomhed således overvejer at foretage et aktieudbud, er der mange ting der skal overvejes i 

forbindelse hermed. Virksomheden skal først og fremmest beslutte hvilken form for aktieudbud, der 

vil være mest hensigtsmæssigt i den pågældende situation. Derudover skal der tages stilling til hvilke 

risikomæssige aspekter, der er forbundet med et aktieudbud, samt hvordan disse kan mindskes f.eks. 

gennem aftaler om garantier for udbuddet. Spørgsmålet er så hvordan disse garantier kan 

karakteriseres og værdiansættes, samt hvilke elementer der spiller ind i den forbindelse. 

Et andet aspekt er hvilke andre direkte og indirekte omkostninger, der er i forbindelse med et 

aktieudbud. Her kan tænkes direkte omkostninger til finansielle rådgivere og advokater mv., men 

også indirekte omkostninger kan gøre sig gældende. De indirekte omkostninger kan f.eks. ses i 

forbindelse med en evt. annonceringseffekt, der opleves på en virksomheds aktiekurs, samt den 

eventuelle udvanding eksisterende aktionærer oplever, såfremt de ikke vælger at deltage i udbuddet. 

I tidligere studier har man således set signifikante annonceringseffekter, som følge af annonceringen 

af et aktieudbud. Der er tillige mange forskellige forklaringer på hvad annonceringseffekter skyldes, 

samt hvad der kan være med til at øge eller mindske dem. I dansk og nordisk sammenhæng er det 

dog begrænset med nyere studier på dette område, hvorfor det vil være interessant at undersøge 

hvilke direkte og indirekte omkostninger, herunder annoncerings- og udvandingseffekter, der er 

forbundet med et aktieudbud. 

2. Problemformulering 

Formålet med denne opgave er at give en samlet fremstilling af relevante overvejelser i forbindelse 

med et aktieudbud, herunder økonomiske, risikomæssige og tekniske aspekter, som et selskab eller 

en sælger af aktier bør gøre sig forud for eksekveringen af et udbud. Derudover er det formålet, at 

analysere direkte og indirekte omkostninger i relation til garanterede og ugaranterede aktieudbud, 

herunder kurspåvirkning på udstederens aktier, udvandingseffekter og omkostninger til garanti, i 

Danmark og de øvrige nordiske lande. 
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I den forbindelse vil følgende spørgsmål søges besvaret: 

 Hvilke modeller er der for et aktieudbud, og hvordan er forløbet omkring disse? 

 Hvordan ser markedet for aktieudbud ud i Danmark og de øvrige nordiske lande? 

 Hvilken annonceringseffekt ses på aktieudbud i Danmark og de øvrige nordiske lande? 

 Hvilke gevinster kan der være ved at deltage i aktieudbud, og hvor store er 
udvandingseffekterne for eksisterende aktionærer? 

 Hvordan kan garantier i forbindelse med et aktieudbud værdiansættes? 

I den første del af opgaven vil de forskellige modeller for et aktieudbud blive undersøgt, herunder 

valg af model, forløbet i et aktieudbud, samt forhold omkring garantier og overallokeringsretter. 

Herefter analyseres markedet for aktieudbud i Danmark og de øvrige nordiske lande. Dernæst 

undersøges det, hvilke former for annonceringseffekter der kan opstå, samt hvordan disse kan 

analyseres via et eventstudie. Efter dette undersøges hvordan garantier i forbindelse med et 

aktieudbud kan værdiansættes, og hvilke elementer der spiller ind. I den næste del af opgaven gives 

først et kort overblik over datagrundlaget og kilder. Herefter analyseres først indirekte omkostninger 

ved et aktieudbud, herunder annonceringseffekt i forskellige konstellationer samt 

udvandingseffekter. Endelig analyseres direkte omkostninger ved et aktieudbud, herunder 

omkostninger til garantier. 

3. Afgrænsning 

I denne afhandling analyseres aktieudbud i perioden 1. januar 1999 til 30. september 2009 for 

Danmark, Sverige, Norge og Finland. Analysen bygger udelukkende på aktieudbud med en størrelse 

på over 15 mio. euro, da udbuddene skal have en vis størrelse for at en evt. økonomisk effekt, på en 

virksomheds aktiekurs, kan identificeres, ligesom der også skal være et vist minimumsniveau af 

likviditet. Derudover bygger analysen på efterfølgende aktieudbud, såkaldte follow-ons, og medtager 

således ikke aktieudbud i forbindelse med børsnoteringer (IPOs). Der er ligeledes fravalgt at medtage 

fondsaktieemissioner, da disse reelt blot er en form for aktiesplit, samt apportindskud, da værdien af 

det indskudte aktiv ikke har nogen objektiv observerbar værdi. I forbindelse med analysen af 

omkostninger, analyseres overallokeringsretter og undergarantier (sub-underwritings) ikke, da 

datagrundlaget for disse er for småt. I relation til forhåndstilsagn minder dette om en garanti, 

hvorfor disse indirekte behandles i forbindelse med betragtningerne vedr. garantitilsagn. 
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4. Eksisterende litteratur 

Gennem tiden er der lavet forskellige studier af hvordan annonceringen af et aktieudbud påvirker en 

virksomheds aktiekurs og således giver en indirekte omkostning ved udbuddet. Der er ligeledes 

mange forskellige forklaringer på, hvorfor denne annonceringseffekt opstår. Nedenfor ses en oversigt 

over nogle udvalgte studier af, hvor stor annonceringseffekten har været i de pågældende perioder. 

Forfatter(e) Periode Annonceringseffekt 

Mikkelson og Partch (1985): Stock Price Effects and 
Costs of Secondary Distributions 1972-1981 -2,87% 

Asquith og Mullins (1986): Equity Issues and Offering 
Dilution  1963-1981 -2,70% 

Masulis og Korwar (1986): Seasoned Equity Offerings 
- An Empirical investigation 1963-1980 -3,25% 

Aigbe og Harikumar (1996): Seasoned Equity 
Offerings by All-equity firms 1977-1988 -0,82% 

Andersen (2008): Empirisk studie af aktieemissioner 
for børsnoterede danske virksomheder 1995-2007 +1,40% 

Mikkelson og Partch (1985) finder i deres undersøgelse at den gennemsnitlige annonceringseffekt i 

den undersøgte periode er -2,87%, hvilket de mener, understøtter deres hypotese om at man ikke 

kan sælge en stor mængde aktier uden at give en vis rabat i forhold til virksomhedens aktiekurs. 

Asquith og Mullins (1986) kommer i deres undersøgelse frem til en gennemsnitlig annonceringseffekt 

på -2,70%, samt en negativ sammenhæng mellem udbuddets størrelse og annonceringseffekten. 

Denne sammenhæng mener de skyldes det signal, der ligger i et aktieudbud. Masulis og Korwar 

(1986) finder i deres undersøgelse en gennemsnitlig annonceringseffekt på -3,25%, samt at 

virksomheder der har haft større stigninger i deres aktiekurs op til annonceringen også oplever store 

negative annonceringseffekter. Masulis og Korwar (1986) finder endvidere, at den negative 

annonceringseffekt ses uanset den angivne årsag til udbuddet. Således var annonceringseffekten, 

hvor provenuet skulle bruges til reduktion i gæld -3,84%, hvor provenuet skulle bruges til forskellige 

formål -2,52%, og ved udbud hvor provenuet skulle bruges til nye investeringer var 

annonceringseffekten -3,75%. Agibe og Harikumar (1996) finder i deres undersøgelse en 

gennemsnitlig annonceringseffekt på -0,82%, hvilket også har en negativ sammenhæng med 

størrelsen af udbuddet. Agibe og Harikumar (1996) undersøger desuden årsagen til den negative 

annonceringseffekt, hvilken de mener, hænger sammen med signalet der ligger i et aktieudbud, samt 

en vis price-pressure effekt. I Andersen (2008) undersøges annonceringseffekten i danske 

aktieudbud, og i modsætning til de øvrige undersøgelser, er den gennemsnitlige annonceringseffekt 

+1,40%. Ud over disse udvalgte studier, er der lavet en del forskellige undersøgelser af årsagen til 

disse annonceringseffekter. Her kan bl.a. nævnes Loughran og Ritter (1995), der mener at en negativ 
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udvikling i en virksomheds aktiekurs efter annonceringen af et aktieudbud, skyldes at virksomhedens 

aktiekurs har været overvurderet, samt Lee og Masulis (2009), der mener at asymmetrisk 

information, er en af årsagerne til en negativ annonceringseffekt. 

Ud over den negative annonceringseffekt, kan en af omkostningerne ved et aktieudbud også bestå i 

købet af en garanti for hvad udbuddet vil give i provenu. Nedenfor ses nogle udvalgte studier af 

hvilke faktorer der spiller ind, når værdien af en garanti i forbindelse med at aktieudbud skal opgøres. 

I Marsh (2008) bruges Black-Scholes model til at prisfastsættelse garantier som put-optioner. I sin 

undersøgelse kigger han på garanterede aktieudbud fra England og USA i perioden 1962-75. Marsh 

(1980) bruger børskursen (justeret for udvanding) på dagen for indgåelsen af garantiaftalen som 

input for spotkursen, samt et historisk gennemsnit over de foregående fire års varians som 

variansinput. Med disse input kommer Marsh (1980) frem til, at garantierne i garanterede 

aktieudbud var overprisfastsat i England og i endnu større udstrækning i USA. 

I Breedon og Twinn (1996) fremhæves 3 kritikpunkter i forhold til undersøgelsen i Marsh (1980), som 

de mener, gør at han undervurderer de sande omkostninger ved at garantere et aktieudbud. Det 

første kritikpunkt er omkring målingen af volatiliteten, hvor Breedon og Twinn (1996) ikke mener, at 

det er korrekt at anvende et historisk gennemsnit. De anvender derfor den implicitte volatilitet, 

beregnet ud fra en observeret optionspris. Det andet kritikpunkt omhandler 

transaktionsomkostninger, som de ikke mener at Black-Scholes prisfastsættelsesmodel tager hensyn 

til. Det tredje punkt drejer sig om den aktuelle aktiekurs, hvor Breedon og Twinn (1996) mener, at 

metoden i Marsh (1980) overvurderer den aktuelle aktiekurs i relation til undergarantier. Ved at 

korrigerer for disse tre faktorer, kommer Breedon og Twinn (1996) frem til at garantierne ligeledes 

var overprisfastsat, men ikke i lige så høj grad som i undersøgelsen af Marsh (1980). 

4.1. Diskussion af Grosen og Raaballe (2009)  

Når der udbydes nye aktier i forbindelse i et aktieudbud, har man tidligere jf. ovenfor, set signifikante 

fald i de pågældende virksomheders aktiekurser. Samtidig betyder et aktieudbud at eksisterende 

aktionærer bliver udvandet, hvis de vælger ikke at deltage. Denne argumentation har således været 

anvendt af bl.a. Danske Banks direktør Peter Straarup, der har udtalt at et aktieudbud i den 

nuværende finansielle krise, hvor aktiekurserne er relativ lave, vil betyde en endnu større udvanding 

af de eksisterende aktionærer.  Grosen og Raaballe (2009) skriver i artiklen ”Danske bankers 

forfejlede kapitalstyring”, at dette dog ikke er tilfældet. Grosen og Raaballe (2009) retter i stedet 

kritik af de danske banker, som de mener, er bange for at lave et aktieudbud, da aktionærerne måske 

i den nuværende finansielle krise vil stille større krav til ledelsen, for at ville skyde nye penge i 
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selskaberne. På den måde mener Grosen og Raaballe (2009) ikke, at et aktieudbud vil gå ud over 

aktionærer, der ikke deltager. De henviser i artiklen til et eksempel med en fortegningsretsemission, 

hvor både aktionærer, der deltager og dem som ikke vælger at deltage, matematisk set er stillet lige 

godt efter udbuddet. Det indikeres, at det må være denne – ikke eksisterende – udvandingseffekt, 

som Peter Straarup tænker på. Samtidig henviser Grosen og Raaballe (2009) til Andersen (2008), der 

imod mange tidligere undersøgelser, konkluderer at annonceringseffekten af et aktieudbud i 

gennemsnit er en stigning på ca. 2% i virksomhedernes aktiekurs (antageligt er baseret på et 

gennemsnit af +1,7% for fortegningsretsemissionerne og +2,1% for de rettede emissioner). I relation 

til Andersen (2008) skal det bemærkes, at det ikke fremgår, hvorvidt der korrekt justeres for den 

matematiske udvanding af aktiekursniveauet ved fortegningsretsemissioner, eller om der blot hentes 

justerede kursdata fra Datastream på linje med hvad der kan hentes på Bloomberg. Endelig tages der 

i Andersen (2008) ikke højde for, at tegningsretterne i praksis ofte handler under den implicitte værdi 

baseret på den eksisterende aktie, hvilket gør udvandingsbetragtningerne problematiske. 

Hvis man kigger på argumentet fra Danske Bank kan man opstille følgende lidt forenklede eksempel 

for en virksomhed under finanskrisen: 

 Virksomheden har som udgangspunkt 700 mio. aktier til en værdi af 35 kr. pr. stk. 

 Virksomhedens værdi er således 24,5 mia. kr.  

 Gælden udgør 975,5 mia. kr. og gearingen er dermed ca. 98% 

Man kan således tænke sig at der er tale om en virksomhed, der under den nuværende finansielle 

krise har oplevet et markant fald i aktivernes værdi, hvorfor virksomheden nu har en gearing på ca. 

98%. Denne situation er vist i søjlen yderst til venstre i figuren nedenfor. 

 

Hvis virksomheden ikke vælger at gøre noget ved denne situation, og kommer i gennem krisen uden 

at nedbringe gælden, kunne det tænkes at aktivernes værdi efter krisen igen steg i værdi til f.eks. 175 

mia. kr., hvorved den samlede balance ville vokse til 1,15 bio. kr. og gearingen ville falde til 85%. 
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Dermed vil hver af de 700 mio. aktier have en værdi af 250 kr. Denne situation er vist i anden søjle fra 

venstre. 

Et andet scenarium kunne være, at man for at mindske den høje nuværende gearing på 98%, vælger 

at udstede nye aktier f.eks. gennem et markedskursudbud. Hvis der således udstedes 3 gange så 

mange aktier som i udgangspunktet, vil provenuet på 2.100 · 35 kr. = 73,5 mia. kr. kunne bruges til at 

nedbringe gælden fra 975,5 mia. kr. til 902 mia. kr., således at gearingen falder til ca. 90%. Balancen 

vil derefter være uændret på 1 bio. kr., da man stadig befinder sig i den finansielle krise. Denne 

situation er vist i den 3. søjle fra venstre i figuren ovenfor. Efter den finansielle krise er overstået, vil 

man ligesom i det første scenarium, uden emission, kunne tænke sig at aktiverne igen stiger i værdi. 

Hvis man således tænker sig at balancen stiger til samme niveau, som hvis der ikke havde været 

gennemført en emission, vil egenkapitalen stige til 248,5 mia. kr., så balancen bliver på 902 mia. kr. + 

248,5 mia. kr. = 1,15 mia. kr. Hver af de 2.800 mio. stk. aktier vil herefter hver have en værdi af 88,75 

kr. Dette er vist i den 4. søjle fra venstre i figuren ovenfor. 

Hvis man forestiller sig en aktionær der ejer 10% af aktierne i selskabet, vil denne aktionær i 

udgangspunktet eje aktier for (70 mio. stk. · 35 kr.) = 2,45 mia. kr. Hvis der som i det første scenarium 

ikke gennemføres en aktieemission, vil han efter krisen (situationen i 2. søjle) eje aktier for (70 mio. 

stk. · 250 kr.) = 17,5 mia. kr., og dermed have forøger sin værdi ca. 6,1 gange. Hvis selskabet i stedet 

vælger at gennemføre en aktieemission som vist i tredje søjle, vil aktionæren, såfremt han ikke 

vælger at deltage i udbuddet, have den samme portion aktier som i udgangspunktet, dvs. 70 mio. stk. 

til 35 kr. = 2,45 mia. kr. Efter krisen vil aktionæren, der ikke har deltaget i emissionen, have 70 mio. 

stk. aktier til 88,75 kr. = 6,2 mia. kr. i alt, hvilket er en forøgelse af værdien på ca. 1,5 gang. 

Aktionæren der ikke deltager i aktieemissionen, vil således ud over den matematiske udvanding af 

sin ejerandel, også opleve den ulempe, at han ikke får den samme procentvise stigning i værdien af 

sine aktier, efter den finansielle krise er ovre. Dette skyldes som vist ovenfor at virksomheden under 

den nuværende finansielle krise har en meget hård gearing, hvorved den procentvise stigning i 

egenkapitalens værdi efter krisen, vil være betydelig højere, såfremt virksomheden kan klare sig 

uden ny kapital fra en aktieemission. Eksisterende aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage i 

en aktieemission under den nuværende finansielle krise, vil derfor opleve en realøkonomisk 

udvanding af sine aktiers værdi. Dette eksempel understøtter derfor argumentet fra Danske Bank 

om, at en aktieemission under en finansiel krise, udvander de eksisterende aktionærer ekstra meget. 

Altså er løbet kørt, når der først er foretaget en aktieemission ved en meget lav aktiekurs, uanset om 

aktionærerne får fortegningsret eller ej. 



 

 7 

5. Transaktionsproces og modeller for aktieudbud 

Udbud af aktier kan dække over såvel nyudstedte som eksisterende aktier eller en kombination 

heraf, dog er det naturligvis kun selskabet som i sidste ende kan sælge nyudstedte aktier, mens 

udbud af eksisterende aktier kan ske af aktionærer som ejer disse, eller af selskabet selv såfremt 

disse holdes som egne aktier. Ordet emission kommer af det latinske ”emittere”, som betyder 

”udsende” og henviser til at selskaber i forbindelse med en aktieemission, udsteder ny kapital i form 

af aktier. Således dækker aktieemissioner kun over det tilfælde, hvor selskabet er sælger af aktierne 

og dermed modtager provenuet fra udbuddet. Sådanne udbud, hvor selskabet rejser ny kapital, 

betegnes generelt primære udbud, mens udbud hvor sælger er en eksisterende aktionær betegnes 

sekundære udbud. 

Selvom der faktisk sker udbud af aktier i forbindelse med den almindelige handel på børser verden 

over hver eneste dag, har denne afhandling hovedfokus på større, strukturerede udbud, som 

væsentligt overstiger den daglige omsætning i det pågældende selskab på børsen. I princippet er der 

intet til hinder for, at et selskab kunne vælge løbende at udstede ny kapital i små poster, efterhånden 

som ledelsen måtte finde det passende i forhold til selskabets kapitalstruktur. Men i praksis vil et 

sådant naturligt udbud fra selskabet kunne medvirke til et vist ”overhang” i aktien, hvilket på sigt vil 

medvirke til et negativt kurspres. Set ud fra en teoretisk synsvinkel burde det dog ikke have nogen 

betydning hvorvidt aktierne sælges på en gang i et større udbud eller løbende hen ad vejen. 

Herudover kan juridiske forhold og regler være med til at gøre en sådan fremgangsmåde yderst 

kompliceret. I forbindelse med den modsatte disposition, et aktietilbagekøb, ses det typisk at 

selskaber i den forbindelse, kun vælger at købe op til en bestemt andel af den daglige volumen på 

børsen. Dette gøres for at sikre, at kursen på aktierne påvirkes mindst muligt i forbindelse med 

tilbagekøbets gennemførelse. Hvis der er tale om større udlodninger, som ikke kan absorberes i 

markedet i løbet af en overskuelig periode, foretages udlodningen typisk enten som udbytte eller 

gennem strukturerede tilbagekøb, som rettes til alle aktionærer. Af disse årsager foregår langt de 

fleste udbud i større portioner og med forholdsvis store mellemrum, således at der sikres et 

tilstrækkeligt stort provenu, til at det pågældende mål med udbuddet kan gennemføres og at 

eventuelle kurspåvirkninger minimeres. 

Der er naturligvis mulighed for at strukturere et udbud, hvor der både rejses kapital af selskabet og 

realiseres et provenu af eksisterende aktionærer. Dette er eksempelvis typisk i forbindelse med 

børsnoteringer af selskaber, der har været ejet af kapitalfonde. I sådanne tilfælde anvendes en del af 

udbuddet typisk til at nedbringe den finansielle gearing af selskabet, således at den kommer på 

niveau for hvad der af investorerne anses for passende i forhold til relevante sammenlignelige 
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selskaber. Den resterende del af udbuddet anvendes til at realisere kapitalfondens investering i det 

pågældende selskab helt eller delvist. 

Fremskaffelsen af ny kapital kan for ske ud fra mange forskellige strukturer og modeller, herunder 

både gennem private og offentlige udbud. Generelt vil det blive antaget, at der er tale om et 

børsnoteret selskab, således at aktierne udbydes til en bred gruppe investorer. I princippet gælder 

betragtningerne dog også for et unoteret selskab, selvom de ofte vil være mindre relevante, da 

unoterede selskaber typisk har et begrænset antal investorer. 

Oversigt over aktieudbudstyper i en børsnoteret virksomhed 

Markedskursudbud Fondsaktieemission
Fortegningsrets-

emission

Nye eller 
eksisterende aktier 

udbydes til 
markedskurs

Nye aktier 
udbydes til 
underkurs

Egenkapital 
overføres 

regnskabsmæssigt 
til aktiekapitalen

 

Hvis der er tale om udbud af nye eller eksisterende aktier til tredjemand kan disse sælges til dagskurs 

dvs. ved markedskurs (et markedskursudbud), mens der ved udbud til eksisterende aktionærer kan 

anvendes en model, hvor aktierne sælges til underkurs med fortegningsret for de eksisterende 

aktionærer (en fortegningsretsemission). Hvis et salg til tredjemand foregår til andet end 

markedskursen, vil der i forbindelse med transaktionen ske en værdioverførsel fra den ene part til 

den anden, hvilket dog ikke er tilfældet i forbindelse med udbuddet til eksisterende aktionærer til 

underkurs, jf. nedenfor. En tredje form for emission er en såkaldt fondsaktieemission, hvor en del af 

selskabets frie egenkapital regnskabsmæssigt overføres til aktiekapitalen. Derved øges antallet af 

aktier, mens selskabets samlede markedsværdi teoretisk set er uændret, og derfor reduceres den 

absolutte værdi af de enkelte aktier (hver aktionær modtager dog flere aktier ved udstedelsen, så 

den samlede beholdnings værdi er uændret). En fondsaktieemission minder således realøkonomisk 

meget om et aktiesplit, hvor aktiernes pålydende værdi reduceres, således at antallet af aktier øges. 

Men der er ikke tale om noget reelt udbud af aktier, da de enkelte aktionærer blot modtager de nye 

aktier vederlagsfrit, og derfor vil denne type emission ikke blive behandlet i denne afhandling. 

I de følgende afsnit gennemgås, bl.a. på baggrund af diverse prospekter, først den overordnede 

proces i et aktieudbud samt metode for fastsættelse af udbudskurs og processen for bookbuilding. 

Herefter redegøres kort for juridiske forhold i forbindelse med et aktieudbud. Dernæst gennemgås 

først transaktionsstrukturer og herefter afviklingsforløbet for de forskellige emissionsmodeller, 

herunder særlige forhold som kan medvirke til at forkorte eller forlænge processen. Endelig 

gennemgås forskellige former garantier, samt betydningen af en overallokeringsret. 
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5.1. Processen ved udbud af aktier 

Ligesom de fleste ejendomme sælges gennem en ejendomsmægler, foregår udbud af aktier ligeledes 

oftest gennem en eller flere banker eller børsmæglere. I forbindelse med valg af bank inviteres disse 

typisk til at præsentere deres syn på den pågældende virksomhed og investment case/equity story, 

som indeholder hovedpunkterne for hvorfor lige netop disse aktier kunne være interessante for 

potentielle investorer. Såfremt der er tale om en børsintroduktion, hvor aktien altså ikke allerede 

handles, vil banken ligeledes præsentere sit syn på en mulig værdiansættelse af selskabet. Resten af 

præsentationen vil typisk indeholde en analyse af den potentielle efterspørgsel og mulige investorer, 

som kunne tænkes at være interesserede i at købe til pågældende aktier. Endeligt gives oftest også 

en beskrivelse af foreslåede markedsføringsaktiviteter, herunder roadshow (hvor selskabets ledelse 

rejser rundt og mødes med potentielle investorer), samt et overblik over den forestående proces og 

den pågældende banks erfaring og kvalifikationer inden for den pågældende type udbud plus et 

forslag til honorar. 

Arbejdsopgaverne i forbindelse med et aktieudbud omfatter følgende: 

 Udarbejdelse af præsentationer til aktieanalytikere og potentielle investorer 

 Due diligence, herunder datarum og site visits 

 Prospektskrivning, herunder udarbejdelse af regnskabstal, oversættelse og godkendelse af 
Finanstilsynet 

 Transaktionsaftaler og øvrig dokumentation 

 Markedsføring af transaktionen, herunder roadshow med selskabets ledelse 

 Eksekvering af aktiesalget og udbetaling af provenu 

Hvis flere banker vælges til at forestå et aktiesalg, betegnes de pågældende samlet som ”the selling 

syndicate” eller blot banksyndikatet. Når en eller flere banker er blevet valgt til at håndtere salget, 

forberedes en eventuel analytikerpræsentation for bankernes egne aktieanalytikere, såfremt det er 

nødvendigt at uddybe særlige områder af selskabets forretning eller fortælle om eksempelvis et 

opkøb. Hvorvidt de enkelte aktieanalytikere gøres til midlertidige insidere i det pågældende selskab, 

afhænger af den konkrete sag. Samtidig udarbejdes en roadshow-præsentation, som kan anvendes 

til at præsentere selskabet og understøtte ledelsen i forbindelse med eventuelle møder med 

potentielle investorer i indland og udland. Formålet med sådanne møder er at markedsføre 

udbuddet, ligesom aktieanalytikernes rapporter om selskabet bruges til at fortælle historien om 

selskabet. 
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Hvis der er tale om et udbud, som rettes mod USA, anvendes en amerikansk advokat til at rådgive 

både selskabet og bankerne om udbuddet. Bankernes advokat forestår ligeledes en due diligence 

baseret på en dialog med ledelsen og/eller oplysninger i et datarum (et lokale eller en lukket 

hjemmeside, hvor alle væsentlige finansielle, juridiske og kommercielle dokumenter og forhold om 

virksomheden beskrives), som indeholder aftaler og andre dokumenter vedr. det pågældende 

selskab. 

Hvorvidt der er krav om at udarbejde et prospekt, behandles nedenfor under juridiske forhold i 

forbindelse med aktieudbud. Hvis det drejer sig om et udbud med prospekt, vil den amerikanske 

advokat typisk agere pennefører på prospektet. Advokaten afgiver i forbindelse med udbuddet en 

såkaldt SEC Rule 10b5-erklæring, hvorved advokaten i henhold til amerikansk ret indestår for at alle 

relevante oplysninger er indeholdt i prospektet, samt at investor kan basere sin 

investeringsbeslutning på baggrund af dette jf. Geddes (2005). Da prospektet altid vil indeholde 

regnskabsmæssige oplysninger, inddrages selskabets revisor for at sikre at tallene er korrekte. 

Derudover kan revisoren eventuelt assistere med eksempelvis udarbejdelsen af pro forma 

regnskabstal, såfremt der er foretaget væsentlige opkøb eller frasalg. For at prospektet må 

offentliggøres, skal det formelt godkendes af den relevante myndighed, som i Danmark er 

Finanstilsynet. 

Er der derimod tale om et udbud med prospekt, som ikke retter sig mod aktionærer eller potentielle 

investorer i USA, vil banken typisk stå for at føre pennen på prospektet. Selskabets danske advokater 

får så til opgave at undersøge hvorvidt indholdet af prospektet er korrekt – men ikke hvorvidt det er 

fyldestgørende. 

Der er overordnet to strukturer som anvendes i forbindelse med aktieudbud: 

 Markedskursudbud 

 Fortegningsretsemissioner 

Selvom disse to hovedkategorier kan underopdeles i endnu flere forskellige typer udbudsstrukturer, 

er selve processen i hovedtræk ens for dem alle. I førstnævnte hovedkategori er der tale om, at der 

handles til markedspriser, hvorfor der ikke er behov for at give eksisterende aktionærer fortrinsret. 

Ved en fortegningsretsemission er tale om en transaktion, hvor de udbudte aktier sælges til 

underkurs (ift. markedskursen), hvilket bevirker at retten til at tegne de nye aktier, som 

udgangspunkt har en positiv værdi. Denne positive værdi tilhører som udgangspunkt den 

eksisterende aktionær på et givent tidspunkt, men vedkommende kan vælge at realisere denne 

værdi ved at sælge retten til en tredjemand.  
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Dernæst skal selve dokumentationen og det juridiske grundlag for udbuddet forhandles på plads 

mellem parterne og udmøntes i en bindende aftale. I aftalen fremgår det bl.a. hvad der skal sælges, 

hvorledes det skal sælges, honoraret samt en lang række indeståelser, garantier og erklæringer fra 

selskabet og/eller sælger af de pågældende aktier. 

Udover selve resultatet af udbuddet og indvirkningen på eksisterende og nye aktionærers finansielle 

forhold, er særligt to forhold interessante ud fra en finansiel og økonomisk synsvinkel: 

 Garantier: I forbindelse med udbuddet kan det aftales, at en tredjepart, eksempelvis en 

bank, garanterer at udbuddet vil blive gennemført til en bestemt kurs. Sådanne 

garantiaftaler kan struktureres på forskellige måder afhængigt af hvor fast (dvs. bindende) 

dette tilsagn aftales at være, og hvilke muligheder der eventuelt kan være for at slippe ud af 

garantien under bestemte forhold. Dette element svarer til en option, som skrives af banken 

eller mægleren til den pågældende sælger af aktier. 

 Overallokeringsretter: Ydermere kan aftalen indeholde en klausul om at mægleren har 

mulighed for at udvide udbuddet med en ekstra portion aktier (typisk op til 15% af 

basisudbuddet), hvis mægleren skønner der måtte være efterspørgsel til at dække en sådan 

udvidelse. Dette er ligeledes en option, men den skrives modsat før af sælger af aktierne til 

den pågældende bank eller mægler. 

Garantier i forbindelse med fortegningsretsemissioner analyseres således i et senere afsnit, hvor der 

redegøres for værdiansættelsesmæssige aspekter af sådanne klausuler. Der analyseres, jf. 

afgrænsningen i afsnit 3, dog ikke på overallokeringsretter, da datagrundlaget for disse er for 

spinkelt. 

Når dokumentationen er på plads kan selve eksekveringen af udbuddet begynde. Selve afviklingen af 

beskrives i et særskilt afsnit nedenfor. Næste skridt i processen er selve gennemførslen af aktiesalget. 

I forbindelse med selve det aktive arbejde med at sælge de pågældende aktier, vil de enkelte bankers 

salgsfolk tage kontakt til potentielle investorer, for at høre om de er interesseret i at tegne eller købe 

aktier i forbindelse med udbuddet. Salgsfolkenes arbejde understøttes af bankens analytiker, som 

dækker det pågældende selskab, og er i løbende dialog med investorerne for at give sit syn på aktien. 

Mht. aktieanalyser har de enkelte landes brancheforeninger som hovedregel vedtaget regelsæt som 

sikrer, at aktieanalytikerne skal virke og arbejde uafhængigt af hvilke opgaver den pågældende bank 

arbejder på inden for mulige aktieudbud. Disse regler indebærer som hovedregel også, at 

aktieanalyser ikke må offentliggøres under selve udbuddet, hvorfor dialogen med investorerne oftest 

tager udgangspunkt i det nyeste materiale, som er publiceret umiddelbart inden transaktionen er 



 

 12 

offentliggjort. Aktieanalytikeren er dog ikke forhindret i at give sin mening til kende under selve 

udbuddet, da det kun er nye skriftlige publikationer som forbydes i henhold til de pågældende 

interne regelsæt. Generelt ses det, at aktieanalytikerne er positive på de udbud som deres respektive 

banker har fået til opgave at eksekvere. Dette kan enten skyldes, at aktieanalytikeren indgår som en 

parameter ved valg af bank, eller fordi aktieanalytikeren i sidste ende ved, hvem det i hvert fald 

indirekte er, som aflønner ham eller hende. Dette forhold er investorerne naturligvis opmærksomme 

på, når de er i dialog med en analytiker, som tilhører et syndikat, der forestår et aktieudbud. Derfor 

lyttes der ofte i lige så høj grad til analytikere hos banker, der er uden for syndikatet, selvom disse 

analytikere ofte har haft mindre adgang til at være i dialog med ledelsen og selskabet. På den måde 

bliver en eventuel bias hos syndikatets analytikere mere eller mindre udvandet, ligesom syndikatets 

analytikere altid er opmærksomme på dagen efter udbuddet er gennemført – hvor de stadig skal 

være i stand til at forsvare deres meninger og syn uden at have knækket deres troværdighed. 

5.2. Metode til bestemmelse af udbudskurs og processen omkring bookbuilding 

Der kan anvendes forskellige strukturer for ordregivningen i forbindelse med salget af værdipapirer 

til markedskurs. Den mest simple er at udbyde en bestemt mængde til en fast kurs. Dette stiller 

naturligvis store krav i forbindelse med fastsættelsen af udbudskursen, da en for høj kurs ift. ”den 

sande markedskurs” vil bevirke at udbuddet næppe vil blive fuldtegnet. En for lav udbudskurs ift. 

”den sande markedskurs” vil derimod bevirke en relativ stor efterspørgsel, og at sælger vil lide et tab 

svarende til forskellen mellem ”den sande markedskurs” og den valgte udbudskurs. Fastsættelsen af 

en fast kurs til et aktieudbud vil typisk tage udgangspunkt i en multipelbaseret værdiansættelse ift. 

sammenlignelige noterede selskaber, hvorefter disse resultater sammenholdes med 

pengestrømsbaserede værdiansættelsesmodeller. Den endelige faste udbudskurs fastsættes på 

baggrund af et skøn over resultaterne af denne analyse sammenholdt med en passende 

sikkerhedsmargin (rabat), som vurderes at være nødvendig for at være sikker på at udbuddet kan 

gennemføres succesfuldt. Særligt de involverede banker er ikke interesseret i at gå i luften med et 

udbud, som så efterfølgende må trækkes tilbage, og fremstår som en fiasko. Andre modeller til 

udbud af værdipapirer omfatter bindende ordrer i lukkede auktioner og hollandske auktioner, som 

igen kan kombineres med særlige regler og egenskaber. 

Selvom der findes utallige muligheder for valg af struktur, sker langt hovedparten af alle aktieudbud 

på de globale aktiekapitalmarkeder, herunder særligt i den vestlige verden, i dag via den såkaldte 

bookbuilding metode jf. Geddes (2005). Bookbuilding er en metode til at udbyde aktier, hvor 

potentielle købere eller tegnere af aktier inviteres til at fremsætte et ikke-juridisk bindende bud på at 

aftage en bestemt mængde (enten som et beløb eller et antal aktier), og eventuelt en øvre limitkurs 
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som vedkommende er villig til at betale. Indikationerne kan også indeholde forskellige 

interesseniveauer for hvor mange aktier som ønskes aftaget ved bestemte kurser – øget 

efterspørgsel ved lavere kurser, og omvendt. Baseret på disse indikationer kan den bedst opnåelige 

udbudskurs endeligt fastsættes under hensyntagen til forskellige parametre, herunder eksempelvis 

hvilke investorer som aktierne ønskes solgt til. Bookbuilding kan anvendes både ved 

privatplaceringer og offentlige udbud, men det der kendetegner prisdannelsesmekanismen er, at 

ordrer med øvre limitkurs oftest forekommer hos større investorer, som har et etableret 

analyseapparat, der kan danne grundlag for en kvalificeret fastsættelse af limitkursen. Limitkurser 

forekommer således mindre ofte på mindre ordrer, som i stedet kører på ”fri hjul” i tiltro til, at de 

større investorer med de store ordrer medvirker til en effektiv fastsættelse af udbudskursen. Såfremt 

mængden af ulimiterede ordrer er tilstrækkeligt stor kan det ske, at de overstiger det udbudte antal 

aktier, hvorfor udbudskursen teoretisk kunne cleare markedet ved en uendelig høj udbudskurs. Dette 

er naturligvis kun en teoretisk mulighed, da både sælger af aktierne og den bank som er sat til at 

håndtere salget, er interesseret i at kunne opretholde et tillidsforhold til investorerne ved eventuelt 

efterfølgende transaktioner. 

I løbet af perioden hvor bookbuildingen kører og hvor bogen er åben, fører banksyndikatets sælgere 

løbende samtaler med ordregiverne om status og forløbet af bookbuildingen. Der kan gives 

indikationer om bogens dækning (book coverage) ved forskellige kurser, dvs. hvor meget udgør de 

samlede indkomne ordrer ud af den udbudte mængde aktier, ligesom der kan indikeres hvorvidt 

udbuddet forventes at lukke på et givent kursniveau. Baseret på denne information vil investorerne 

løbende tilpasse og justere deres ordrer. 

I forhold til størrelsen af de indkomne ordrer forsøger de potentielle investorer at tage i betragtning, 

at den samlede efterspørgsel, dvs. summen af de indkomne ordrer ved en given pris, kan overstige 

det udbudte antal aktier (inkl. udnyttelse af en eventuel overallokeringsret). Såfremt investorerne, 

baseret på deres dialog med banksyndikatet, får indtryk af at der er betydelig interesse for udbuddet, 

vil investorerne typisk vælge at øge deres ordrer i forventning om at blive reduceret i forbindelse 

med den endelige tildeling af de udbudte aktier. 

Det er vigtigt at pointere at tildelingen, såfremt den indkomne ordrevolumen overstiger udbuddet 

ved en given kurs, ikke sker eksempelvis pro rata. Såfremt efterspørgslen overstiger udbuddet, 

anvendes der, bortset fra for mindre ordrer fra privatpersoner, ikke nogen fast matematisk 

reduktionsformel til at fordele aktierne. I stedet sker tildelingen af aktierne diskretionært og 

individuelt for hver enkelt investor eller gruppe af investorer. Således er ingen investor, uanset hvor 

stor en ordre vedkommende måtte have placeret, ikke garanteret nogen tildeling af aktier. Ved 
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tildelingen lægges typisk vægt på, om investorernes ”kvalitet” vurderes at være god, hvilket bl.a. 

omfatter hvorvidt investorerne forventes at have en langsigtet investeringshorisont, og således ikke 

blot er interesseret i at hente en kortsigtet profit ved at sælge aktierne hurtigst muligt igen i 

markedet efter udbuddet. Af andre parametre som tæller med, er hvorvidt investorerne anses for at 

have understøttet udbuddet, eksempelvis ved at lægge ordrer ind tidligt, have en høj limitkurs, har 

foretaget opkøb i markedet eller forventes efterfølgende at foretage opkøb i markedet. 

Ligesom der ikke anvendes nogen matematisk formel til at foretage en eventuel reduktion ved 

tildeling af aktierne, sker fastsættelsen af udbudskursen heller ikke ud fra en matematisk opgørelse 

af hvilken maksimal kurs, aktierne vil kunne sælges til baseret på de indkomne ordrer. I stedet tages 

der som nævnt ovenfor hensyn til hvilke grupper af investorer, der falder bort ved forskellige 

niveauer for udbudsprisen.  Generelt vil banksyndikatet altid gå efter at sætte prisen således at den 

samlede efterspørgsel altid overstiger udbuddet med en given faktor, da investorerne som 

hovedregel vil forvente at blive reduceret ved udbuddet (hvis udbuddet f.eks. er overtegnet 1,5x vil 

den gennemsnitlige allokeringsrate implicit blive 1/(1+1,5) = 40%). Hvis udbudskursen derfor sættes 

så højt, at investorerne for tildelt flere aktier end de reelt er interesserede i, vil disse efterfølgende 

søges solgt i markedet, hvilket kan sætte kursen på aktien under pres. En faldende kurs i 

eftermarkedet (efter udbuddet) vil hverken være i sælgers eller banksyndikatets interesse, da der vil 

opstå risiko for at investorerne i forbindelse med efterfølgende udbud, så kan være tilbageholdende 

med at deltage, eller vil sænke deres limitkurser til et lavere niveau end det ellers ville have været. 

5.3. Juridiske forhold omkring aktieudbud 

Uden at redegøre for juridiske forhold omkring aktieudbud udtømmende, kan det overordnet set 

nævnes, at den væsentligste regulering i forbindelse med aktieudbud sker i Værdipapirhandelsloven 

(Lovbekendtgørelse nr. 848 af 19. august 2008 om værdipapirhandel med senere ændringer), 

Kommissionens Forordning (EF) Nr. 809/2004 af 29. april 2004, Finanstilsynets 

Prospektbekendtgørelse (Bekendtgørelse nr. 1232 af 22. oktober 2007 vedrørende prospekter for 

værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer 

over 2.500.000 euro) samt i Aktieselskabsloven (Lovbekendtgørelse nr. 649 af 15. juni 2006 om 

aktieselskaber med senere ændringer). 

Generelt skelnes mellem private og offentlige udbud, hvor private udbud (også kaldet 

privatplaceringer eller private placements) retter sig mod en begrænset gruppe af investorer og sker 

uden formel og juridisk bindende udbudsdokumentation. Offentlige udbud sker derimod til 

offentligheden og på grundlag af et prospekt, hvis indhold selskabet og dets ledelse indestår for er 

korrekt og retvisende. Såfremt det efterfølgende viser sig, at oplysninger i prospektet ikke var 
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korrekte kan selskabet, ledelsen, revisorer og eventuelle andre rådgivere blive draget til ansvar for 

indholdet. Udover at skelne mellem private og offentlige udbud skelnes der også om hvorvidt de 

pågældende værdipapirer søges optaget til handel og officiel notering, da offentligheden efter en 

eventuel notering vil kunne få åben adgang til at handle i papiret. 

Med prospektdirektivet er der indført en række undtagelser fra pligten til at offentliggøre et prospekt 

i forbindelse med udbud af værdipapirer: 

 Ved udbud udelukkende til såkaldte ”kvalificerede“ investorer (visse større selskaber, 
regulerede finansielle institutioner m.fl.), 

 Ved udbud rettet til færre end 100 fysiske eller juridiske personer pr. medlemsstat, som ikke 
er kvalificerede investorer, 

 Ved udbud, hvor hver investor skal tegne værdipapirer for mindst 50.000 euro (såkaldte 
”store udbud”) og 

 Ved udbud til en samlet værdi af mindre end 100.000 euro inden for en 12 måneders periode 
(såkaldte ”små udbud”). 

Således kan man i teorien forestille sig, at et aktieudbud i forbindelse med en genintroduktion af TDC 

på fondsbørsen, sker som en privatplacering alene rettet mod ”kvalificerede” investorer, da aktierne 

som ejes af kapitalfondene allerede er optaget til handel og officiel notering. Dette vil dog naturligvis 

udelukke efterspørgsel fra almindelige private investorer, hvilket næppe vil være ønskeligt i 

forbindelse med en sådan transaktion. 

Derudover er der ikke krav om udarbejdelse af et prospekt ved et udbud af aktier, som over en 

periode på 12 måneder udgør mindre end 10% af antallet af aktier i en klasse, der allerede er optaget 

til handel på et reguleret marked. Af denne grund har mange børsnoterede selskaber et 

standardafsnit i deres vedtægter, som giver bestyrelsen bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen 

med 10% til markedskurs, og som løbende fornyes på den årlige generalforsamling. Samtidig har 

selskaber i henhold til Aktieselskabsloven ret til at eje op til 10% egne aktier, hvilket giver mulighed 

for at et udbud struktureres sådan, at det både består af nyudstedte aktier uden 10% bemyndigelsen 

samt udsalg af en eventuel beholdning af egne aktier. I forbindelse med Økonomi- og 

Erhvervsministeriets betænkning om modernisering af Aktieselskabsloven, er det i øvrigt foreslået at 

lempe reglerne om egne aktier ved at afskaffe 10% begrænsningen, og alene gøre et selskabs opkøb 

af egne aktier betinget af at det skal kunne rummes inden for selskabets frie reserver. Derved åbnes 

samtidig mulighed for, at selskaber kan ligge inde med en beholdning af egne aktier, som kan 

anvendes til hurtigt og uden prospekt at foretage betydelige kapitalforhøjelser. 
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5.4. Transaktionsstruktur for et markedskursudbud 

Et udbud af aktier til markedskurs er for så vidt den mest enkle form for udbud der kan foretages. 

Denne form kan anvendes både i forbindelse med salg af eksisterende aktier, hvor ejeren af aktierne 

(hvilket kan omfatte selskabet) modtager et provenu, samt salg af nyudstedte aktier, hvor selskabet 

modtager et provenu. Af denne grund ses udbud til markedskurs ofte anvendt, herunder i 

forbindelse med børsintroduktioner (som både kan omfatte nye og eksisterende aktier) samt salg af 

eksisterende aktier, der ejes af en eller flere aktionærer. 

Da der ved et markedskursudbud i sagens natur er tale om en transaktion på markedsvilkår, sker der 

ikke nogen værdioverførsel fra den ene part til den anden, hvorfor selskabets aktiekurs alt andet lige 

bør forblive uændret af en sådan transaktion. Således kan både eksisterende aktionærer og nye 

aktionærer deltage i et udbud til markedskurs på lige vilkår. Hvis der er tale om en emission vil 

eksisterende aktionærers ejerandel i selskabet blive udvandet, såfremt de ikke deltager i udbuddet. 

Deres ejerandel vil derimod forblive uændret, såfremt de vælger at tegne en andel af den udbudte 

mængde aktier svarende til deres egen ejerandel før emissionen. 

Eksempelvis kunne man forestille sig følgende selskab: 

 Der er i alt 100 mio. stk. aktier af samme klasse i selskabet før markedskursemissionen 

 På børsen handles aktierne til DKK 50 pr. aktie, dvs. selskabets samlede markedsværdi er i alt 
DKK 5,0 mia. 

 Aktiekapitalen søges udvidet med 25%, dvs. der er tale om et udbud med et provenu til 
selskabet på i alt DKK 1,25 mia. 

Hvis samtlige aktier sælges til nye investorer, vil de eksisterende aktionærer komme til at eje i alt 

80% af selskabet efter udbuddet (svarende til en udvanding lig de nye aktionærers ejerandel på 

20%). Det vil dog være af et selskab, som har en højere værdi på i alt DKK 6,25 mia., hvorfor værdien 

af deres ejerandel vil være uændret. Udvandingen sker naturligvis kun, hvis der er tale om en 

emission af nye aktier eller salg af eventuelle egne aktier, som selskabet måtte ligge inde med. Hvis 

en investor der eksempelvis ejer 10% af selskabet før udbuddet, vælger ikke at deltage, vil 

vedkommende blive udvandet til en ejerandel på 8%. Såfremt vedkommende i stedet vælger at 

tegne 10% af udbuddet svarende til DKK 125 mio., vil ejerandelen derimod forblive uændret. I alle 

tilfælde gælder det, at eksisterende aktionærer og nye aktionærer er stillet lige og ingen af dem 

bliver begunstiget på bekostning af hinanden. 

Tilsvarende gælder det for den modsatte situation, nemlig et aktietilbagekøb, hvor opkøbene 

ligeledes sker til markedskurs. Her er der også tale om en transaktion på markedsvilkår, hvor 

selskabet udbetaler likvider enten fra en kontantbeholdning eller gennem optagelse af gæld. Hvis en 
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eksisterende aktionær vælger at deltage i aktietilbagekøbet ved at sælge aktier, vil ejerandelen 

forblive uændret, men den pågældende aktionær vil have konverteret en del af sin investering i 

selskabet til kontanter, ligesom det sker i forbindelse med udbyttebetalinger. Vælger en aktionær 

ikke at deltage i udbuddet, vil ejerandelen af de udestående aktier øges, men da selskabets værdi vil 

falde, vil den samlede værdi af den pågældende aktionærs investering forblive uforandret. 

Det skal understreges at ovenstående er beskrevet ud fra en ren teoretisk vinkel, da potentielle 

investorer i et aktieudbud oftest kræver en vis rabat i forhold til den observerbare markedskurs på 

børsen for at deltage i udbuddet – alternativt kunne de jo vælge blot købe op på børsen. Det er 

derfor mere undtagelsen end reglen, at et markedskursudbud kan cleares til den seneste kurs, som 

kan observeres på børsen. Da strukturerede aktieudbud af natur altid er væsentlig større end de 

poster og den volumen, som handles på børsen på en enkelt dag, kan der endvidere argumenteres 

for, at den kurs som kan opnås i forbindelse med gennemførsel af bookbuildingen reelt er 

markedskursen. At aktiekursen efter gennemførsel af et aktieemission til markedskurs er uændret, er 

endvidere også en teoretisk betragtning, da der når udbuddet er gennemført opnås en vished 

omkring selskabets kapitalstrukturmæssige forhold eftersom provenuet tilfalder selskabet. Endvidere 

er det, jf. senere i denne afhandling, et generelt mønster at aktiekursen udviser en faldende tendens 

op til og under et aktieudbud og en stigende tendens efter gennemførslen, eftersom investorerne 

kan vælge at sælge aktier i markedet i forventning om at kunne købe disse tilbage i forbindelse med 

udbuddet til en lavere kurs end ved førnævnte salg. 

Tilsvarende gælder der også for aktietilbagekøb, at disse over tid kan tænkes at påvirke kursen, 

eftersom selskabets kapitalstruktur påvirkes i forbindelse med transaktionen. Derudover kan 

selskabets aktionærstruktur påvirke en eventuel kurseffekt, såfremt der ikke er et ”naturligt” udbud 

af aktier, som selskabet kan købe op i markedet. 

5.5. Transaktionsstruktur for en fortegningsretsemission 

Et populært alternativ til et markedskursudbud for selskaber, der ønsker at hente kapital på 

egenkapitalmarkedet, er en såkaldt fortegningsretsemission. Ved en fortegningsretsemission 

udstedes de nye aktier til en underkurs, og de eksisterende aktionærer får derfor tildelt et antal 

retter til at tegne de nye aktier, i et forhold der svarer til deres nuværende ejerandel. Denne ret 

svarer værdimæssigt til en warrant med kort løbetid. De eksisterende aktionærer kan derfor enten 

kan vælge selv at tegne de nye aktier, eller at sælge deres ret til at tegne aktierne. Da aktionærerne 

på tildelingstidspunktet ikke betaler noget for retten, kaldes de også for ”nil-paid rights.” Som følge 

af den værdimæssige implikation af udbuddet, kan fortegningsretsemissioner kun anvendes når det 

er selskabet selv, som ønsker at hente kapital. Det giver ikke mening eksempelvis at udbyde retter til 
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at deltage i en børsintroduktion til underkurs, da retten blot vil finde en værdi, som udtrykker det 

underliggendes værdi plus en eventuel tidsværdi. 

Hvis der tages udgangspunkt i et udbud af samme størrelse som markedskursemissionen ovenfor, 

hvor der skulle rejses DKK 1,25 mia. i ny kapital til selskabet, kan der opstilles følgende eksempel: 

 Der er i alt 100 mio. stk. aktier af samme klasse i selskabet før fortegningsretsemissionen 

 På børsen handles aktierne til DKK 50 pr. aktie, dvs. selskabets samlede markedsværdi er i alt 
DKK 5,0 mia. 

 Udbuddet skal have et provenu til selskabet på i alt DKK 1,25 mia. 

 Tegningsforholdet fastsættes til 5 : 2 (på engelsk skrives dette 2 : 5) svarende til, at der 
udstedes aktier for 40% af aktiekapitalen 

 Tegningskursen sættes til DKK 31,25 pr. ny aktie 

Mekanismerne omkring tildelingen af tegningsretter kan variere fra marked til marked, men i 

ovenstående eksempel vil der i Danmark blive tildelt 2 tegningsretter pr. aktie, som ejes på 

tidspunktet for tildeling af tegningsretter svarende til i alt 200 mio. tegningsretter. Der skal herefter 

anvendes 5 tegningsretter til at tegne en ny aktie, hvilket giver i alt 40 mio. stk. nye aktier til DKK 

31,25 pr. stk. svarende til et provenu på i alt DKK 1,25 mia. 

Hvis kursen antages at være uændret i løbet af hele udbudsperioden og der er fravær af arbitrage 

mellem de eksisterende aktier, de nye aktier og tegningsretterne, er værdien af de eksisterende 

aktier på ex-ret dagen (dvs. den dag hvor værdien af de eksisterende aktier splittes op i hhv. aktier 

ekskl. tegningsretter og nyudstedte tegningsretter), lig med (31,25 ·  2 + 50,00 ·  5 ) / (2+5) = DKK 

44,64 pr. stk. En beregnet kurs ekskl. tegningsretter baseret på kursen inkl. tegningsretter benævnes 

generelt ”theoretical ex-rights price” (TERP), mens at kursen inkl. tegningsretter kan betegnes som 

”cum rights price”. Den indre værdi af retten til at tegne aktier til kurs DKK 31,25 pr. stk. er således lig 

(44,64 - 31,25)/5 = DKK 2,68 pr. stk., dvs. der er ingen gevinst eller intet tab ved at købe 

tegningsretter, udnytte disse og derefter sælge de nytegnede aktier i markedet. 

5.5.1. Relationer mellem værdien af eksisterende aktier og tegningsretter 

Generelt kan forholdet mellem kursen inkl. tegningsretter og ekskl. tegningsretter skrives således: 

E = (T · n + S · m) / (n+m) 

Tegningsforholdet er givet ved m : n (dansk notation), hvor n er antal nye aktier og m er antal 

eksisterende aktier, T er tegningskursen, S er kursen inkl. tegningsretter (før retten går fra) og E er 

kursen ekskl. tegningsretter. 
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Tilsvarende kan kursen inkl. tegningsretter udtrykkes som: 

S = (E - T) · (n+m)/m + T 

Da (E - T) udtrykker tegningsrettens implicitte indre værdi, kan en eventuel discount ved køb eller 

salg af tegningsretter, dW, opgøres justeret for den nominelle udvanding af aktiekursens pålydende 

værdi, ved at erstatte dette led med tegningsrettens kurs: 

dW  = [W · (n+m)/m + T] / S0 - 1 

W er kursværdien af m tegningsretter i transaktionen (E - T er den indre værdi af W svarende til i alt 

2,68 x 5 = DKK 13,39 i ovennævnte eksempel), mens S0 er aktiekursen inkl. tegningsretten før 

udbuddet. Det ses, at før at tegningsretten er nul værd, skal enten S eller E falde ned under T. Da 

aktiekursen inkl. tegningsretter S og aktiekursen ekskl. tegningsretter E er lineært afhængige af 

hinanden gennem tegningsforholdet n : m og eftersom E altid vil være mindre end S, er det mest 

interessant hvor meget E skal falde før E = T. Når E = T vil der gælde at E = S, hvorfor E = S = T hvis den 

indre værdi af retten er nul værd. 

Afstanden mellem E og T betegnes generelt discounten til TERP, dT, og kan i eksemplet fra før 

opgøres som dT = T / E - 1 = 31,25 / 44,64 - 1 = -30%, mens afstanden fra S og T er på T / S - 1 = 31,25 

/ 50,00 - 1 = -37,5%. Forholdet mellem E og T er udtryk for hvor meget aktiekursen ekskl. 

tegningsretter kan falde under udbuddet, før tegningsretternes indre værdi vil være nul, hvorfor det 

ikke vil kunne betale sig at udnytte dem. Tegningsretterne vil naturligvis altid have en positiv 

tidsværdi, men da tegningsperioden jf. nedenfor ofte ikke løber særlig længe, er denne tidsværdi 

ofte relativt begrænset. Discount til TERP kan generelt opgøres som: 

dT = T / [(T · n + S · m) / (n+m)] - 1 

Symbolet dT er discount til TERP (ex-rights price) og de øvrige variable, er defineret som beskrevet 

ovenfor. Hvis man ønsker at finde en bestemt tegningskurs T for en given dT og et givent provenu P = 

T  · n, kan det fås ved: 

dT = T / [(P + S · m) / (P/T + m)]-1 ↔ T = (1 + dT) · S + dT · P/m 

Tegningsforholdet vil da skulle sættes til n : m = P/T/m : m. Det er klart at den valgte tegningskurs og 

tegningsforhold i Danmark, i praksis vil skulle sættes til meningsfyldte (afrundede) størrelser, da 

aktionærerne får tildelt et antal retter pr. aktie. Ovenstående formel kan dog anvendes til at finde et 

pejlemærke for niveauet for tegningskursen og dermed også tegningsforholdet. Meningsfyldte 

størrelser for tegningsforhold og tegningskurs betyder, at tegningsforholdet helst skal udtrykkes ved 
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ikke alt for høje heltal, hvilket eksempelvis kunne være 1 : 1, 2 : 1, 3 : 2, 4 : 3, 5 : 4 eller 1 : 2 (dansk 

notation), men ikke eksempelvis 17 : 7. 

Udvandingen målt i ejerandel som en aktionær, der vælger ikke at udnytte sine tildelte 

tegningsretter, vil opleve, er givet ved Oefter = Ofør · m/(n+m), hvor Oefter er den relative ejerandel efter 

udstedelsen og Ofør er ejerandelen før. I eksempel ovenfor er faktoren m/(n+m) = 5/(2+5) = 71,4% 

dvs. udvandingen af ejerandelene er -28,6%.  Når de uudnyttede tegningsretter sælges i markedet, 

vil den pågældende aktionær mindske sin økonomiske eksponering i selskabet, ligesom det 

eksempelvis sker ved udbyttebetalinger – tegningsretterne vil blive solgt, og der vil blive realiseret et 

kontant provenu fra salget. Den relative reduktion af den økonomiske eksponering, q, kan udtrykkes 

som: 

q = -W · (n/m) / S0 

W udtrykker den realiserede kursværdi for m tegningsretter, mens S0 er et valgt målepunkt for 

aktiekursen inkl. tegningsretter før udbuddet. Ovenstående udtryk kan omskrives til følgende, 

såfremt det antages at W = E – T, dvs. at tegningsrettens værdi er lig den indre værdi: 

q = [-n · (S-T)] / [(m+n) · S] 

I ovenstående eksempel giver det en udvanding på [-13,39 · (2/5)] / 50 = -10,7%. Investorer som ejer 

aktier med en kursværdi på DKK 1,0 mia. vil altså såfremt alle tildelte tegningsretter sælges, når der 

ses bort fra transaktionsomkostninger og eventuelt kurspres ved salg af retterne, have en beholdning 

af aktier med en kursværdi på DKK 893 mio. og DKK 107 mio. i kontanter fra provenu ved salg af 

tegningsretter. Dermed bliver de eksisterende aktionærer netto stillet på økonomisk neutralt efter 

emissionen, uanset om de vælger at deltage eller ej, og der gælder altså ligesom ved en 

markedskursemission at de eksisterende aktionærer hverken er bedre eller dårligere stillet efter 

emissionen.  

En anden strategi som en eksisterende aktionær kan vælge, er at deltage på likviditetsneutral basis 

(tail-swallowing), hvilket vil sige at en del af de tildelte tegningsretter, sælges i markedet og 

provenuet herfra anvendes til at tegne nye aktier. Såfremt provenu fra salg af retter = tegningsbeløb 

ved udnyttelse af retter, er der tale om en likviditetsneutral transaktion for den eksisterende 

aktionær.  

Denne betingelse er opfyldt når andelen (1-x) af tegningsretterne sælges og andelen x af 

tegningsretterne udnyttes: 

(1-x) · W = x · T ↔ x = W/(T+W) 
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Det ses at x = -dT for W = T - S, og andelen af retter som kan udnyttes, som udgangspunkt er lig 

discount til TERP ved emissionen. Endvidere gælder der at [(1-x) · Ofør · n (T+W)] / (T · n) = Ofør, hvilket 

udtrykker at kursværdien af de nyudstedte aktier (målt som ex-rights price) i forhold til udbuddet 

samlede størrelse, er lig aktionærens ejerandel før udbuddet. Førnævnte aktionær som ejer aktier 

med en kursværdi på DKK 1,0 mia. svarende til en ejerandel Ofør = 20%, vil altså få tildelt 40 mio. stk. 

tegningsretter til at tegne 8 mio. stk. nye aktier (40/5 svarende til 20% af aktiekapitalen). Såfremt det 

antages at retterne kan sælges til W = T – S for hver m tegningsretter svarende til DKK 2,68 pr. stk. 

(W = DKK 13,39 for hver 5 tegningsretter á DKK 2,68), kan vedkommende vælge at sælge 1 - 

13,39/(13,39+31,25) = 70% af disse svarende til i alt 28 mio. stk. tegningsretter, til at tegne 5,6 mio. 

stk. nye aktier for et beløb på i alt DKK 75 mio. De resterende 12 mio. stk. tegningsretter udnyttes 

herefter for et tegningsbeløb på i alt DKK 75 mio. til at tegne 2,4 mio. stk. nye aktier. Herefter vil den 

pågældende aktionærs 22,4 mio. stk. aktier svare til en ejerandel Oefter på 16%, hvilket er lig den 

udvanding på 20%, som aktionæren ville have oplevet, såfremt emissionen i stedet var gennemført til 

markedskurs givet T = DKK 50 pr. stk. 

En fortegningsretsemission kan sammenlignes med en markedskursemission gennem førnævnte 

udtryk S = W · (n+m)/m + T. W er kursværdien af m tegningsretter svarende til antallet af 

tegningsretter, der skal bruges til at tegne en ny aktie, dvs. kursen på den enkelte tegningsret R er lig 

R = W/m og W = R · m. Hvis man opgør W som den gennemsnitlige kursværdi i løbet af 

handelsperioden for tegningsretter, kan S beregnes på baggrund af denne. Det giver et udtryk for 

hvilken effektiv markedskurs udbuddet har fundet sted til, når eksisterende aktionærer, som ikke har 

ønsket at deltage, har skullet sælge deres retter. Den implicitte markedskurs S ved en 

fortegningsretsemission bestemmes således i handelsperioden for tegningsretter, og kan således 

opgøres og sammenholdes med den observerbare kurs, som markedskursudbud empirisk er blevet 

gennemført til. På den måde kan der justeres for den rent matematiske udvanding af aktiekursens 

værdi ved fortegningsretsemission, hvorefter de to modeller sammenlignes mht. udbudsdiscount på 

realøkonomisk basis. Udbudsdiscounten eller placeringsrabatten ved en fortegningsretsemission 

giver sig udtryk i at markedet for tegningsretter kan komme under pres i handelsperioden. Dette 

medvirker til at straffe de aktionærer, som ikke kan eller ønsker at deltage, på bekostning af dem, 

som køber tegningsretter med en rabat og udnytter disse. Tilsvarende får deltagere i en placering til 

markedskurs gavn af en eventuel discount på bekostning af eventuelt eksisterende aktionærer, som 

ikke deltager i udbuddet. Eksisterende aktionærer som vælger at udnytte deres tildelte retter som 

led i en fortegningsretsemission oplever ingen rabat eller fordel, da de har fået tildelt retterne uden 

vederlag.  
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5.6. Afvikling af et markedskursudbud 

Forløbet omkring et markedskursudbud er forholdsvis standardiseret og ensartet på tværs af Norden 

og andre kapitalmarkeder i øvrigt. Sammenlignet med en fortegningsretsemission er afviklingen af et 

markedskursudbud væsentlig mere enkel, da aktierne enten udstedes i en ny fondskode eller direkte 

i moderfondskoden efter de er solgt. Tegningsperioden er således lig med den periode hvor aktierne 

udbydes, og når der skønnes at være opnået tilstrækkeligt med interesse lukkes udbuddet, og der 

gennemføres dernæst handler med sædvanlig afvikling med tre handelsdages forskydning på dag 

T+3.  

5.7. Afvikling af en fortegningsretsemission 

Fortegningsretsemissioner forløber derimod forskelligt i de enkelte lande i Norden og varierer fra 

marked til marked i resten af verden. Derudover kan der også være forskelle afhængig af særlige 

transaktionsforhold eller forskellige valgmuligheder inden for den relevante lovgivning eller andre 

lokale regler. I figuren nedenfor ses en oversigt over det tidsmæssige forløb for en 

fortegningsretsemission på de enkelte kapitalmarkeder i Norden: 

Oversigt over transaktionsforløb for en fortegningsretsemission i de nordiske lande 

 

Det skal understreges, at særlige forhold i den enkelte transaktion, herunder timing af 

offentliggørelsestidspunkt og afslutningstidspunkt for tegningsperioden, ofte kan betyde, at det 

besluttes at afvige fra ovenstående illustration med nogle dage. Således er ovenstående figur baseret 
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på et udsnit af transaktioner i de enkelte lande, hvor det er forsøgt at opgøre hvorledes 

transaktionerne sædvanligvis har forløbet i de pågældende lande. 

Danmark er med en overordnet transaktionsvarighed på omkring 21 dage det land, hvor det som 

udgangspunkt tager kortest tid at gennemføre et aktieudbud. Typisk offentliggøres transaktionen 5 

handelsdage inden de eksisterende aktieklasser går ex-ret, hvorved selve eksekveringen af 

transaktionen påbegyndes og handlen med de eksisterende aktier med fortegningsret deles i to - en 

handel med aktierne uden fortegningsret (i den eksisterende fondskode) og en handel med 

tegningsretterne (i en nyoprettet fondskode). Selve opdelingen af aktierne på de enkelte aktionærers 

depoter sker først 3 handelsdages senere. Det skyldes, at der i Danmark på linje med de øvrige 

nordiske lande opereres med 3 handelsdages valør, og at en aktie købt/solgt på dag T således først 

skal leveres tre handelsdage senere på T+3. Eksempelvis vil handler gennemført en mandag - 

forudsat der ikke kommer helligdage eller andre lukkedage indimellem - afvikles den følgende 

torsdag, hvor levering af de pågældende værdipapirer i den aftalte fondskode skal finde sted. Således 

handler man i Danmark tegningsretterne før de rent faktisk eksisterer i VP (tidligere 

Værdipapircentralen), mens dette ikke er tilfældet i de øvrige nordiske lande. 

Det er op til den enkelte fondsbørs at afgøre hvorvidt de nyudstedte aktier også kan blive optaget til 

handel og officiel notering, og i den forbindelse spiller særligt forhold omkring en eventuel mulighed 

for at trække udbuddet tilbage ind. Såfremt emissionen er garanteret af en tredjepart, eksempelvis 

en bank, vil de nyudstedte aktier typisk kunne blive optaget til notering, da der generelt vurderes at 

være lille risiko for at udbuddet vil blive trukket tilbage. Såfremt et udbud trækkes tilbage vil 

tegningsretten være værdiløs, mens en ejer af en nyudstedt aktie vil få tegningskursen udbetalt og 

således lide et tab svarende til forskellen mellem købskursen og tegningskursen. Af denne grund 

kaldes de nye aktier af og til ”garderobebeviser”, eftersom der reelt ikke er tale om nyudstedte 

aktier, før kapitalforhøjelsen er gennemført og registeret hos den relevante myndighed. Mens de nye 

aktier i Danmark, Norge og Finland blot betegnes som ”nye”, så kaldes de i Sverige for BTA, hvilket 

står for ”Betald Tecknad Aktie”. 

De nye aktier vil således kunne midlertidigt handles i en nyoprettet særskilt fondskode, og i lighed 

med tegningsretterne, vil en optagelse til notering af de nye aktier i Danmark kunne finde sted 3 

handelsdage inden tegningsperioden begynder, da handlen ligeledes afvikles med den sædvanlige 3 

dages valør. I forbindelse med handlen i både tegningsretter og de nye aktier skal det bemærkes, at 

omsætteligheden kan afvige væsentligt fra moderaktiens likviditet. Tegningsretternes likviditet er 

generelt højest hen mod slutningen af handelsperioden for disse, da de enkelte aktionærer med 

tildelte tegningsretter, typisk først afgør hvorvidt de ønsker at udnytte retterne eller sælge disse sidst 
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i handelsperioden. Endvidere indeholder standardbetingelserne hos langt hovedparten af alle 

kontoførende institutter i Danmark et afsnit om, at såfremt det pågældende institut ikke er blevet 

kontaktet inden handelsperioden slutter, vil det pågældende institut foranledige at tegningsretterne 

sælges i markedet bedst muligt, for at undgå at retterne udløber uden værdi. Dette sker typisk mod 

slutningen af handelsperioden, hvilket også kan ses i nedenstående figur over udviklingen i 

forbindelse med Bang & Olufsens fortegningsretsemission i foråret 2009. Blandt andet som følge af 

forskellen i likviditeten og udbud/efterspørgsel, som følge af transaktionen, vil de nye aktier og 

tegningsretterne implicit som oftest handle til en discount ift. de eksisterende aktier. Aktionærer som 

ikke ønsker at deltage i et udbud vil derfor ofte realisere en lavere kurs for deres tegningsretter eller 

nye aktier og dermed en implicit omkostning ved transaktionen. Dette vil blive analyseret nærmere i 

et senere afsnit nedenfor. 

Eksempel på forløb af fortegningsretsemissionen i Bang & Olufsen (2009) 

 

Af ovenstående ses det endvidere, at handlen i den nye aktie først begynder at tage fat efter handlen 

med tegningsretterne er slut. Dette skyldes, at en tegningsret er en warrant på at købe en ny aktie og 

således altid vil handle under den nye aktie. Når warranten udnyttes til en ny aktie, skal der betales 

tegningskursen (dvs. udnyttelseskursen), hvilket investorerne alt andet lige vil foretrække at gøre på 

det senest mulige tidspunkt, og selv forrente kontantbeløbet eller spare renteomkostninger frem til 

dette tidspunkt. Der vil således generelt kun være et begrænset antal nye aktier i omløb, mens at der 

efter den sidste dag for handel med tegningsretter – forudsat investorerne har vurderet at de ønsker 

at deltage i udbuddet – vil være et antal nye aktier i omløb, som stort set svarende til udbuddets 

størrelse. Kursen på Bang & Olufsens B-aktier holdt sig i hele perioden over tegningskursen på DKK 

19 pr. aktie, hvorfor tegningsretten i hele perioden havde en indre værdi større end nul, og 

investorerne dermed vurderede at de ønskede at deltage i udbuddet. I Bang & Olufsens tilfælde var 

der tale om et tegningsforhold på 1 : 1 (100% af aktiekapitalens nominelle værdi), hvorfor der efter 

udløb af perioden for handel med tegningsretter, cirkulerede lige mange nye og eksisterende aktier. 
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Det ses at der har været væsentlig omsætning i den nye aktie fra slutningen af perioden for handel 

med tegningsretter og frem til sammenlægningen den 14. maj 2009. 

Det ses af figuren over transaktionsforløbene i de enkelte lande, at man i Sverige generelt venter 

med at optage de nye aktier til handel til tegningsperioden er begyndt, selvom man ligesom i 

Danmark opererer med en 3 dages afviklingsperiode. I Finland tages de nye aktier op til handel efter 

både handelsperioden for tegningsretter og tegningsperioden er udløbet, og investorerne må derfor 

koncentrere omsætningen om de uudnyttede tegningsretter frem til dette tidspunkt. I Norge er der 

generelt ikke tradition for at optage de nye aktier til handel og officiel notering før efter 

transaktionen er gennemført. Investorerne vil derfor alt andet lige løbe en større likviditetsmæssig 

risiko i dette tilfælde, da de ikke vil kunne afhænde de nytegnede aktier før efter gennemførslen. 

Når tegningsperioden er påbegyndt kan de enkelte ejere af tegningsretter vælge at udnytte disse, 

hvilket som tidligere nævnt oftest sker på den sidste dag pga. pengenes tidsværdi. Så længe den 

udvandede markedskurs for den underliggende aktie er højere en tegningskursen vil det kunne 

betale sig at udnytte tegningsretten og sælge den nyudstedte aktie. Derfor vil langt hovedparten af 

de udbudte aktier blive udnyttet inden tegningsperioden udløb hvis dette er tilfældet. Bortset fra en 

mindre portion aktier hvor ejerne af tegningsretterne, eksempelvis som følge af 

transaktionsomkostninger, har valgt ikke at udnytte tegningsretterne eller sælge disse. Den 

resterende portion aktier som ikke er tegnet, vil såfremt udbuddet er garanteret af en eller flere 

garanter, så blive tegnet af den eller disse. Alternativt vil udbuddet kun blive delvist tegnet, og det 

fulde provenu opnås dermed ikke. 

Da der ofte er forholdsvis kort tid fra beslutningen om tegningskurs og -forhold tages til 

tegningsperioden påbegyndes, vil det være sjældent at den udvandede markedskurs på de 

underliggende aktier ligger under tegningskursen i hele tegningsperioden. Det vil således være 

sjældent, at der slet ikke tegnes nogen aktier i tegningsperioden, selvom kursen på den sidste 

tegningsdag som nævnt ovenfor oftest vil være mest afgørende. I Norge og Sverige har man udviklet 

systemet således, at eventuelt ikke-tegnede aktier udbydes forholdsmæssigt blandt interesserede 

ejere af tegningsretter, og derefter – såfremt disse ikke er interesseret i at tage hele resttegningen – 

til tredjemænd. Aktierne udbydes til tegningskursen og der sker således en teoretisk værdioverførsel 

mellem de aktionærer, som ikke har udnyttet deres tegningsretter, og dem som får adgang til at 

købe aktier til tegningskursen, såfremt denne ligger under en udvandede markedskurs. I Sverige ses 

det af og til at den nye aktie, som udstedes i anden runde – den såkaldte BTA2 – også optages til 

notering, men oftest er likviditeten i disse meget ringe, da det som oftest ligesom i Danmark kun er 

en meget begrænset rest som ikke tegnes (som regel under 0,5% af udbuddet). Således er den 
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værdioverførsel der finder oftest meget begrænset. I Storbritannien kører man med et system kaldet 

”rump placement”, hvor den rest som ikke måtte være tegnet af ejere af tegningsretter placeres til 

markedskursen. Aktierne leveres ved at udstede nye aktier fra emissionen, hvorefter forskellen 

mellem markedskursen og tegningskursen udbetales til ejere af uudnyttede tegningsretter som 

kompensation for værdien af deres tegningsretter. 

Mens markedskursen i et markedskursudbud aktivt søges opnået gennem bankernes aktive 

markedsføring af udbuddet og løbende ordremodtagelse, foregår salget og markedsføringen af 

udbuddet mere indirekte i en fortegningsretsemission, da man sjældent på forhånd ved hvilke 

aktionærer der ønsker at sælge deres tegningsretter. Bankernes opgave består således i at sørge for 

en effektiv og likvid handel med tegningsretterne i løbet af handelsperioden. En direkte 

markedsføring af de nye aktier sker således typisk kun hvis det på forhånd kendes, at en storaktionær 

ikke ønsker at deltage i udbuddet, og således ønsker at sælge hele eller en del af sin beholdning af 

tildelte tegningsretter. Den opnåede ”markedskurs” i en fortegningsretsemission kan således 

udtrykkes som den kurs ejere af tegningsretter kan afhænde disse til i det åbne marked, og således 

bestemmes denne kurs i løbet af handelsperioden for tegningsretter, men med særlig vægt på den 

sidste del af denne periode. 

Når tegningsperioden er udløbet, vil provenuet fra udnyttelse af tegningsretter kunne overføres til 

det udstedende selskab efter forhøjelsen af aktiekapital er registeret hos den relevante myndighed, 

som i Danmark er Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Først når kapitalforhøjelsen er registreret er 

aktierne endeligt udstedt. 
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5.8. Valg af udbudsmodel 

Når et selskab eller en aktionær ønsker at udbyde aktier er valget af udbudsmodel oftest et 

spørgsmål om en subjektiv vurdering af fordele og ulemper ved de forskellige modeller. En væsentlig 

parameter til at vurdere hensigtsmæssigheden af en konkret model, er inden for hvilken tidshorisont 

den kan gennemføres, da en længere udbudsperiode alt andet lige øger usikkerheden omkring 

markedsværdien af det værdipapir som udbydes og dermed også af provenuet fra udbuddet. 

Omvendt kan en for kort udbudsperiode bevirke, at der ikke bliver skabt tilstrækkelig efterspørgsel 

og interesse for transaktionen, hvilket kan tale for en længere udbudsperiode. Tidsaspektet må anses 

for at være det vigtigste punkt i forbindelse med valget af udbudsmodel, da det sætter rammerne for 

hvorledes transaktionen tidsmæssigt kan placeres i forhold til begivenheder der kan påvirke 

aktiekursen. Dette kan eksempelvis være regnskabsaflæggelser for selskabet og dets konkurrenter, 

offentliggørelse af brancheindikatorer samt opdateringer af forventninger mv.  

Et andet vigtigt punkt er selve prisdannelsesmekanismen, da de forskellige metoder som nævnt 

ovenfor kan påvirke den endelige kurs som udbuddet gennemføres til. Hvis et selskabs ledelse ønsker 

en bund under hvilken kurs udbuddet minimum kan gennemføres til kan dette eksempelvis opnås 

gennem en fortegningsretsemission, hvor aktierne minimum kan erhvervs for tegningskursen, 

såfremt tegningsretten antages at være nul værd. Dette kan give eksisterende aktionærer en 

sikkerhed for hvilken maksimal udvanding de vil opleve som følge af et udbud. 

Overvejelser omkring hvem udbuddet skal rettes mod kan også spille ind på det endelige valg af 

model. Såfremt selskabet måtte have en forventning om, at hovedparten af dets nuværende 

ejerkreds ikke vil være i stand til eller interesseret i at tegne nye aktier, giver det ikke mening at lave 

en fortegningsretsemission, da de eksisterende aktionærer i et sådant scenarie blot vil skulle sælge 

ud af en del af deres tildelte tegningsretter. I stedet vil en markedskursemission være at foretrække, 

da denne giver direkte mulighed for at gå efter en bestemt gruppe af nye investorer.  

Muligheden for at trække udbuddet tilbage kan ligeledes spille en rolle, da en sælger ved et 

markedskursudbud som oftest forbeholder sig ret til at annullere udbuddet, eller kan vælge at 

reducere antallet af aktier som sælges i forbindelse med transaktionen.  Selvom det teoretisk er 

muligt at annullere en fortegningsretsemission, vil det ud fra en juridisk synsvinkel være yderst 

kompliceret at afbryde udbuddet, hvis først perioden for handel med tegningsretter er påbegyndt. 

Det skyldes, at potentielle investorer vil have haft mulighed for at have købt tegningsretter og 

således ved lide et tab svarende til købesummen for tegningsretterne såfremt udbuddet annulleres. 

Derudover kan konkrete forhold, såsom eksempelvis at provenuet skal bruges til at finansiere en 

overtagelse af en anden virksomhed, være med til at påvirke hvilken model som vurderes at være 
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mest optimal. Da der ved enhver virksomhedshandel er usikkerhed om hvorvidt den bliver 

gennemført, er det som regel hensigtsmæssigt at en kapitalforhøjelse kun gennemføres, hvis 

virksomhedshandlen også gennemføres, således at der er klarhed over hvad provenuet skal 

anvendes til. Samtidig vil den pågældende køber af en virksomhed foretrække at have sikkerhed 

omkring fremskaffelse af finansieringen til handlen, hvilket kan imødekommes gennem en aftale med 

udvalgte investorer eller banker om gennemførelse af udbuddet. 

5.9. Garanti og eksekveringsrisiko 

Hvad enten sælger er selskabet selv eller en eksisterende aktionær, eller om udbuddet sker til 

markedskurs eller underkurs gælder det, at sælger kan vælge at indhente en garanti på udbuddets 

gennemførelse og hvilket kurs det i givet fald måtte blive gennemført til. Hermed opnår sælger en 

indkapsling af eksekveringsrisikoen i forbindelse med udbuddet, da garantistilleren påtager sig at 

aftage udbuddet til en fastsat kurs. Garantien kan eksempelvis struktureres med en minimumskurs, 

hvor provenuet til sælger således kan være højere end denne, eller som en fast kurs hvor sælgers 

provenu ligger fast, en ”bought deal” jf. Geddes (2005). I sidstnævnte tilfælde køber garantistilleren 

reelt udbuddet til den fastsatte kurs. Dette forhindrer ikke, at garantibanken i forbindelse med 

udbuddet kan realisere en profit ved at sælge aktierne videre til en eventuelt højere kurs, såfremt 

denne kan opnås i markedet. En ”bought deal” medfører på denne måde også en øget risiko for 

garantistilleren, hvis udbuddet ikke kan sælges til den faste kurs det er købt til. Udbyderen af 

aktierne opnår på den anden side en hurtig afvikling af udbuddet og sikkerhed for provenuets 

størrelse, der dog ofte ligger under markedskursen. Disse former for garantier betegnes generelt som 

hårde garantier (firm eller hard underwritings) og de afgives før udbuddet offentliggøres. 

Aktieudbud kan garanteres af en eller flere banker (lead underwriters), der kan vælge at sælge en del 

af eksponeringen videre til en eller flere undergaranter (sub-underwriters), eller til andre investorer 

som er interesseret i at påtage sig denne garantirisiko. En ledende garant videregiver på denne måde 

risikoen ved at skulle købe eller tegne usolgte aktier til en bestemt kurs, og diversificerer dermed en 

del af risikoen væk. Tilsagnet fra undergaranterne kan være aftalt som at være ”first in line” dvs. at 

undergarantens tilsagn går på den yderste del af transaktionen, og således skal absorbere hele sit 

tilsagn før øvrige de garanters tilsagn bliver aktuelt. Risikoen ved denne form for garanti er 

naturligvis højere, end hvis tilsagnet alternativt er struktureret som et pro rata tilsagn, dvs. hvor 

undergarantens risiko er proportionel med hovedgarantistilleren og således kun skal bære sin pro 

rata andel ved et eventuelt tab. 

Et selskab kan også opnå en indirekte garanti i forbindelse med en fortegningsretsemission ved at en 

eksisterende aktionær afgiver et uigenkaldeligt tilsagn om, at ville tegne på en del eller alle af 
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vedkommendes tegningsretter og dermed sikre den pågældende del af provenuet. Den resterende 

del af udbuddet kan så søges garanteret af en bank. Ved valget af undergaranter henvender en 

ledende garant sig typisk til nogle ”naturlige” aktieejere, dvs. eksempelvis pensionskasser eller 

forsikringsselskaber, som kan have et grundlæggende behov for at eje de pågældende aktier. 

Generelt er den eller de ledende garanter ansat til at varetage sælgers interesser, og som oftest 

incentiveret til at maksimeret provenuet, hvorfor de pågældende ved valg af undergaranter vil søge 

at undgå spekulation i udbuddet, eksempelvis ved at undergaranterne sælger aktien kort op til 

udbuddet samt andre former for arbitragestrategier.  Derudover kan andre forhold, som eksempelvis 

hvis en tredjepart søger at få en option på at overtage selskabet gennem en garanti også spille ind på 

valget at garanter. Endelig er det nok vigtigste punkt i forbindelse med valg af garant den 

pågældende institutions eller investors kreditværdighed, og dermed sikkerheden for at de 

pågældende har de fornødne kapitalressourcer til rådighed for at kunne honorere garantien såfremt 

den måtte blive aktuel og optionen dermed er ”in-the-money”. 

Der findes også blødere former for garantier, hvor bankerne får mulighed for at markedsføre 

aktierne efter bedste evne (”best efforts” basis), hvorefter der fastsættes en kurs på grundlag af hvad 

der kan opnås bestemt på grundlag af eksempelvis en bookbuilding-proces. Udbuddets størrelse kan 

så tilpasses niveauet for hvilken efterspørgsel der er, ved en eventuelt på forhånd fastsat pris. Denne 

form for garanti betegnes generelt for en ”back-end underwriting”, da garantien først at aktuel efter 

aktierne er forsøgt solgt, og der således kun er afviklingsrisikoen tilbage. Hvilket vil sige risikoen for, 

at de interesserede investorer ikke er i stand til eller ikke ønsker at overholde deres forpligtelse over 

for banken i henhold til deres ordre. Risikoen ved denne form for garanti må generelt vurderes som 

at være meget beskeden i forhold til risikoen ved at garantere et udbud uden at have direkte 

mulighed for at efterprøve hvilken pris, som kan opnås i markedet. 

En garanti i forbindelse med et udbud er derfor en forsikring mod kurstab og svarer således til at 

skrive en option mod at modtage en optionspræmie. Det er dog ikke en standard europæisk option i 

Black-Scholes forstand, jf. afsnit 9, da en lang række at betingelserne ikke kan siges at være opfyldt 

for denne slags garantier. Det er således også vigtigt at pointere, at garantien ikke nødvendigvis 

knytter sig til et bestemt antal aktier, men i stedet kan relatere sig til mængden af aktier som ikke 

kan sælges til andre investorer, hvorfor det i et sådant tilfælde vil være en risiko på en 

residualmængde af aktier. Tabsprofilen er således en kvadratisk funktion, der afhænger af tabet pr. 

aktie multipliceret med mængden af aktier som ikke aftages. 

Motivationen for en sælger til at søge at opnå en garanti på et udbud kan være mange, men først og 

fremmest giver det en sikkerhed for sælger om, at provenuet ligger fast. Dette var eksempelvis 
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relevant for Carlsberg, der i 2008 gennemførte den hidtil største aktieemission i Danmark til at 

finansiere sin andel af købet af Scottish & Newcastle. Emissionen blev gennemført som en garanteret 

fortegningsretsemission, hvor Carlsberg allerede ved offentliggørelsen af købstilbuddet den 25. 

januar 2008 havde indgået aftale om en garanti på et provenu på op til DKK 31,5 mia. 

Tidslinje over afviklingsmæssige begivenheder efter til offentliggørelse af prospekt for 
Carlsbergs DKK 30,5 mia. aktieemission i maj 2008 

 

Selve emissionen blev først gennemført i maj 2008 og kursudviklingen i forbindelse med udbuddet er 

illustreret ovenfor. Volumenen er afbilledet som den tidsvægtede gennemsnitlige volumen af både 
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emission i Bang & Olufsen. Fra garantistillernes synspunkt er de relevante pejlemærker som følger: 
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Risikoeksponeringen løber i 18 børsdage plus 4 weekender og tab forekommer hvis ex-ret prisen på 

den nye aktie falder under garantikursen. Det ses, at der indledningsvist før offentliggørelse var en 

discount til den teoretiske ex-ret pris på 26%. Aktien skulle altså falde 26% før den indre værdi af 

retten ville være nul. Spotkursen på garantioptionen holdt sig i hele garantiperioden over 

strikeprisen, hvorfor stort set hele udbuddet blev tegnet. De sidste 0,2% af transaktionen som ikke 

blev tegnet, skyldes formentlig investorer, som har haft beholdninger af tegningsretter, der kun har 

haft en yderst begrænset værdi, hvorfor det ikke har kunnet betale sig at sælge dem i markedet pga. 

transaktionsomkostninger. 

5.10. Overallokeringsret 

Mens en garanti involverer en risiko for banken og eliminerer den tilsvarende for sælgeren, kan der 

også indgå elementer som går den modsatte vej. Det gælder eksempelvis den såkaldte ”green shoe” 

option eller ”overallotment” option (overallokeringsret), der er opkaldt efter Green Shoe 

Manufacturing Company, som gennemførte et udbud med denne mekanisme for første gang i 

februar 1963. Overallokeringsretten går ud på, at bankerne som håndterer et aktiesalg har mulighed 

for at udvide udbuddet op til en fastsat grænse, som henhold til SECs regulering i USA kan være op til 

15% af basisudbuddet jf. Geddes (2005). 

Hvis en sælger eksempelvis ønsker at sælge aktier for DKK 2,3 mia. meldes det ud, at vedkommende 

har hyret en række banker til at vare tage salget af op til DKK 2,0 mia. og at sælgeren samtidig har 

tildelt bankerne en ret til at udvide udbuddet op til 15%. Bankerne får altså tildelt en call-option på at 

udvide udbuddet. Såfremt der er tilstrækkelig efterspørgsel på et givent niveau, som sælgeren kan 

acceptere, sælger bankerne initialt i forbindelse med udbuddets gennemførelse 115% af det antal 

aktier som er tiltænkt solgt, dvs. aktier for DKK 2,3 mia. Dermed låner bankerne aktier svarende til 

15% af udbuddet af sælgeren og sælger dem kort, men deres short position er dækket gennem call-

optionen. Overallokeringsretten løber for en begrænset periode, typisk 30 dage efter udbuddet, og 

frem til udløbet af perioden kan bankerne vælge at købe aktier op i markedet og levere dem tilbage 

til sælgeren. Såfremt der ikke leveres aktier tilbage, vil sælgeren modtage den initialt fastsatte 

udbudskurs for aktierne, og aldrig lavere eller højere. Såfremt kursen på de solgte aktier holder sig 

over udbudskursen i markedet efter udbuddet, vil bankerne vælge at udnytte overallokeringsretten 

og ikke gøre brug af call-optionen. Falder kursen derimod under udbudskursen i eftermarkedet, kan 

bankerne vælge at købe aktier op i markedet til og levere de købte aktier tilbage til sælgeren. Denne 

type transaktioner betegnes som stabiliseringstransaktioner, hvor forskellen mellem købskursen og 

udbudskursen repræsenterer en gevinst for banken. Formålet er ikke i sig selv at give bankerne en 

mulighed for at lave profit, men derimod mere at stabilisere kursen i eftermarkedet, hvilket gerne 
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skulle resultere i større efterspørgsel, da investorerne alt andet lige bør opfatte risikoen som 

værende mindre, end hvis der ikke havde været mulighed for at foretage stabilisering. Derudover vil 

bankernes salgsfolk også være interesseret i at have et godt forhold til investorerne næste gang de 

skal præsentere en investeringsmulighed for dem, og de vil således ikke være interesseret i, at sælge 

aktier som falder i værdi umiddelbart efter de har foranlediget at investorerne har købt de 

pågældende aktier. Til sidst skal det nævntes, at stabilisering typisk forekommer i forbindelse med 

børsnoteringer, da usikkerheden om aktiens værdi her alt andet lige må anses som større, end for en 

aktie der i forvejen har været handlet på børsen. Der er dog intet til hinder for at det kunne anvendes 

i forbindelse med et efterfølgende udbud, såfremt det vurderes at kunne tilføre værdi i forbindelse 

med et udbud. 

6. Markedet for aktieudbud 

Hvis en virksomhed har brug for ny kapital kan den f.eks. låne penge og derved optage gæld, den kan 

udstede almindelige eller konverterbare virksomhedsobligationer, eller den kan sælge aktier i 

virksomheden, enten nyudstedte eller egne aktier. Når der er tale om udbud af aktier i en allerede 

børsnoteret virksomhed kaldes dette som tidligere nævnt for seasoned equity offering eller follow-

on (FO). Disse efterfølgende udbudte aktier kan herefter udbydes enten ved et markedskursudbud 

eller en fortegningsretsemission, som beskrevet tidligere. I modsætning hertil er en børsnotering 

eller initial public offering (IPO), hvor en virksomhed lader sig børsnotere og dermed sælger sine 

aktier offentligt (hvilket kan omfatte både nye og eksisterende aktier). Herudover omfatter 

aktieudbud også aktionærer der sælger eksisterende aktier, hvilket således ikke giver noget provenu 

til selskabet. I denne opgave ligger fokus dog på kapitalfremskaffelse gennem udbud af aktier, 

hvorfor det er dette marked, der analyseres i følgende afsnit. 
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6.1. Danmark og de øvrige nordiske lande 

Fordelingen af typerne af kapitalfremskaffelse er forskellig, hvad angår de nordiske lande. Nedenfor 

ses, for Danmark, Sverige, Norge og Finland, fordelingen af aktieudbud siden 1. januar 1999 i form af 

børsnoteringer (IPO) og efterfølgende udbud (FO), herunder hvilken type af udbud der har været 

anvendt. De anvendte data er baseret på udtræk fra Dealogics database vedr. aktieudbud. 

  

  
 

For Danmark ses det at andelen af børsnoteringer er relativ lille i forhold til den samlede værdi af 

udbuddene, og har således samlet udgjort ca. 15%. Børsnoteringerne er opdelt i udbud til fast kurs 

og variabel kurs, hvor børsnoteringer til variabel kurs er det mest udbredte. Børsnoteringer til fast 

kurs benyttes hovedsageligt ved f.eks. investeringsselskaber, der skal rejse penge til et givet projekt 

eller investeringsformål. I sådanne tilfælde har selskabet ikke nogen reel værdi før, der er investeret i 

det. De potentielle investorer har derfor ikke nogen eksisterende forretning at forholde sig til, og 

selskabets aktier udbydes derfor til faste kurser, således at selskabets værdi repræsenteres at de 

penge der bliver rejst. I Danmark har man bl.a. set en børsnotering til fast kurs hos selskabet First 

Farms i 2006, som kun havde begrænsede aktiver forud for provenuet fra børsnoteringen. Grunden 
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til den relative lille andel af børsnoteringer i Danmark kan bl.a. skyldes, at der ikke eksisterer så 

mange store selskaber. Derudover kan det også spille ind, at store planlagte børsnoteringer, som 

f.eks. LM Glasfiber i 2002 og DONG Energy i 2008 er blevet aflyst. I Sverige og Norge ses en noget 

større andel af børsnoteringer, som siden 1. januar 1999 har udgjort hhv. ca. 36% og 31% af den 

samlede værdi af udbuddene. Dette kan omvendt skyldes, at disse lande har forholdsvis mange 

værdimæssigt store selskaber. Her ses det dog på samme måde som i Danmark, at børsnoteringer til 

fast kurs kun sjældent anvendes i forhold til børsnoteringer med variabel kurs. 

Når der kigges på efterfølgende aktieudbud (follow-ons), udgør disse samlet set ca. 85% af værdien 

af udbuddene i Danmark. Herunder er fortegningsretsemissioner, der for Danmark udgør ca. 20% af 

den samlede værdi af aktieudbud i perioden. I Sverige udgør fortegningsretsemissioner ca. 31% af 

den samlede værdi af udbud i perioden, mens andelen kun er hhv. 8% og 15% for Norge og Finland. 

For Danmark gælder det, som tidligere beskrevet, at en fortegningsretsemission kan afvikles relativt 

hurtigt, hvilket kan gøre denne transaktionstype mere effektiv at benytte. Derudover kan man ved en 

garanteret fortegningsretsemission, både i Danmark og Sverige, begynde at handle med de nye aktier 

i en midlertidig fondskode relativt tidligt i transaktionsforløbet, hvilket betyder en tidligere likviditet i 

aktien. Dette kan gøre det mere attraktivt for investorerne at deltage i en sådan type transaktion, og 

kan på den måde være en forklaring på, at fortegningsretsemissioner i Danmark og Sverige udgør en 

større del af udbuddene, set i forhold til Norge og Finland. 

Markedskursudbud er som det ses af figuren den type af udbud, der udgør langt den største værdi af 

de samlede aktieudbud siden 1. januar 1999 i Danmark, svarende til ca. 64%. Her er det især 

accelereret bookbuilding (ABB), der benyttes som metode til at fordele aktierne i forbindelse med et 

markedskursudbud, hvilket også ses hos de øvrige nordiske lande. Dette kan, som tidligere beskrevet, 

skyldes at metoden er forholdsvis enkel og hurtig. Andelen af markedskursudbud, hvor der laves en 

fuld markedsføring af udbuddet er i Danmark, Sverige og Norge relativ lille og ligger på hhv. 7%, 4% 

og 8% af værdien af de samlede udbud i perioden. Denne kategori dækker over udbud, hvor der 

f.eks. laves roadshows og anden markedsføring af udbuddet, hvilket kan være med til at øge 

omkostningerne til transaktionen. I Finland ses i modsætning til de andre nordiske lande, en relativ 

stor andel af udbud, hvor der bruges ressourcer på forskellige markedsføringsaktiviteter. 
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Nedenfor ses den tidsmæssige fordeling af de samlede aktieudbud som børsnoteringer og follow-

ons, for hhv. Danmark, Finland, Norge og Sverige.  

Aktieudbud i de nordiske lande siden 1. januar 1999 

 

Af figuren ses der i nogle år samme tendens blandt landene, hvilket bl.a. ses i 2003, hvor værdien af 

den samlede mængde udbud er meget lille. Andre år er præget af enkelte store transaktioner, som 

får værdien af udbuddene til at stige kraftigt. Dette gælder f.eks. for Sverige i år 2000, hvor den 

samlede værdi af udbud var på 13,9 mia. euro. Dette skyldes bl.a. børsnoteringen af Telia i juni 2000, 

som udgjorde en værdi på 9,1 mia. euro. Derudover ses det at værdien af de samlede udbud i en vis 

grad følger udviklingen på aktiemarkedet, således at der for alle lande ses et markant fald i værdien 

af udbud i 2003 og til dels også i 2008 og 2009 under den nuværende økonomiske krise. Årsagen til at 

værdien af aktieudbuddene i 2008 og 2009 ikke er faldet så markant i de nordiske lande kan være, at 

man har set en del virksomheder i økonomiske problemer, der har rejst ny kapital ved at udvide den 

eksisterende aktiekapital i forskellige follow-on transaktioner. Nedenfor ses fordelingen af den 

samlede værdi af børsnoteringer (IPO) og follow-ons (FO) siden 1. januar 1999 for de nordiske lande. 

IPO og FO i de nordiske lande siden 1. januar 1999 
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På figuren ses det at værdien af børsnoteringer følger udviklingen på aktiemarkederne tæt, hvorfor 

der i 2003 og 2008-2009 næsten ingen børsnoteringer observeres i de nordiske lande. En forklaring 

på dette kan være, at når en virksomhed skal børsnoteres ønsker ejerne at opnå det størst mulige 

provenu, hvorfor man ofte ser en vis tilbageholdenhed med børsnoteringer i perioder med uro på 

aktiemarkederne.  

6.2. Vesteuropa og de nordiske lande 

Nedenfor er vist fordelingen af aktieudbud som børsnoteringer og follow-ons siden 1. januar 1999 for 

Vesteuropa og samlet for de fire nordiske lande. 

  
 

Af figuren ses det, at børsnoteringer som andel af den samlede værdi af aktieudbud siden 1. januar 

1999, i Vesteuropa på ca. 25%, er meget lig andelen i de fire nordiske lande på ca. 27%. Andelen af 

fortegningsretsemissioner har for Vesteuropa været en smule større en andelen for de fire nordiske 

lande, hvilket bl.a. kan skyldes den forholdsvise lille andel af denne type transaktioner i Norge og 

Finland. Hvis der kigges på den samlede andel af markedskursudbud, udgør denne type af 

transaktion ca. 50% for både Vesteuropa og de fire nordiske lande. Til gengæld ses det, at 

markedskursudbud hvor accelereret bookbuilding er blevet anvendt, udgør en noget større andel i de 

fire nordiske lande i forhold til Vesteuropa. Andelen af markedskursudbud, hvor der er markedsført 

med f.eks. roadshows mv. ligger i både Vesteuropa og de fire nordiske lande på ca. 10%. Samlet set 

kan man således se, at fordelingen af aktieudbud i Vesteuropa og i de fire nordiske lande ligner 

hinanden meget.  
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7. Annonceringseffekter ved aktieudbud 

Teoretisk set vil en meddelelse om øget udbud af en virksomheds aktier få aktiekursen til at falde, 

givet at efterspørgselskurven for virksomhedens aktier ikke flytter sig forholdsmæssigt. Når en 

aktieemission annonceres kan markedet dog have forskellige opfattelser af årsagen. Der kan derfor 

være flere forskellige faktorer, der spiller ind på hvordan meddelelsen modtages, og dermed hvor 

stor effekten bliver på virksomhedens aktiekurs, som følge af en annonceret aktieemission. 

7.1. Signaleringseffekt 

Når en virksomhed annoncerer en aktieemission må det antages, at ledelsen selv har mere 

information end markedet om den pågældende virksomhed. Der eksisterer således en situation med 

asymmetrisk information. Det er alt andet lige i virksomhedens interesse at sælge aktier, når de er 

mest værd og provenuet dermed vil blive størst. Når en virksomhed således selv vælger et bestemt 

tidspunkt at annoncere udbuddet, kan markedet opfatte det som et tegn på, at ledelsen selv mener 

at selskabets aktiekurs er overvurderet. Den efterfølgende effekt er derfor, at virksomhedens 

aktiekurs falder. Denne konklusion kommer Paul Asquith og David W. Mullins (1985) også frem til i 

deres undersøgelse af annonceringseffekten på industrivirksomheders aktiekurser. I deres 

undersøgelse vises det ligeledes, at der endvidere er en negativ sammenhæng mellem udbuddets 

størrelse og påvirkningen af virksomhedernes aktiekurser. Deres konklusion er, at den negative 

effekt kommer, fordi det opfattes som et negativt signal for en virksomhed at skulle rejse yderligere 

kapital, og ikke som følge af et øget udbud af aktier. I modsætning til dette ses det i deres 

undersøgelse som et positivt signal, når en virksomhed opkøber egne aktier, da de følgelig opfattes 

som undervurderede. Tilbagekøb af egne aktier skulle dog teoretisk set ikke have nogen indvirkning 

på aktiekursen. Når en virksomhed køber aktier tilbage mindskes udbuddet af aktier, hvilket vil få 

aktiekursen til at stige. Men samtidig går de penge, der udloddes ved opkøbet fra virksomhedens 

egenkapital, hvorved effekten teoretisk set skulle blive udlignet. 

Virksomheden kan dog også lancere om et aktieudbud som følge af et en ny investering. På den 

måde forsøger virksomheden at sende et positivt signal om at virksomheden står over for en 

potentiel fordelagtig ny investering. Dette ses f.eks. ved virksomhedsopkøb, hvor der skal skaffes 

kapital til dette. Som eksempel kan nævnes Carlsbergs opkøb af en del af Scottish & Newcastle i 

foråret 2008, som blev delvist finansieret af en fortegningsretsemission. Investorerne kan dog have 

forskellige opfattelser af værdien af den nye investering, hvilket kan påvirke kursen både i negativ og 

positiv retning. 
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7.2. Kapitalstruktureffekt 

Virksomheder kan trække renteudgifter fra i skatteregnskabet. Det kan derfor tænkes, at hvis en 

aktieemission bruges til at til at skaffe ny kapital til en virksomhed, frem for at optage gæld, vil det 

føre til en negativ annonceringseffekt. På den anden side vil en øget gældsandel også øge 

virksomhedens risiko for at komme i finansielle vanskeligheder (financial distress). Et aktieudbud kan 

således også benyttes til at nedbringe den finansielle gearing i selskabet, hvorved risikoen for 

konkurs alt andet lige mindskes, hvilket umiddelbart burde have en positiv effekt på selskabets 

aktiekurs. Det er langt fra i alle situationer at en ændring af kapitalstrukturen er positiv for de 

eksisterende aktionærer, jf. diskussionen af Grosen og Raaballe (2009) i afsnit 4.1, hvorfor en 

annoncering af en aktieemission med dette formål, burde få en negativ annonceringseffekt. 

7.3. Informationseffekt 

Når en virksomhed annoncerer en aktieemission, vil der altid være en grad at asymmetrisk 

information mellem virksomheden selv og de potentielle investorer. Denne forskel i information kan 

tænkes at bevirke, at de potentielle investorer reagerer forskelligt ved annoncering af en 

aktieemission. Hvis graden af asymmetri i informationen var mindre, kunne det derfor tænkes at 

annonceringseffekten også ville være mindre.  På den måde kunne det tænkes, at aktieemissioner 

der annonceres umiddelbart efter, at der er kommet information ud om virksomhedens, f.eks. ved 

en kvartalsmeddelelse, ville give en mindre annonceringseffekt. De potentielle investorer ville så 

kunne danne sig et bedre billede af virksomhedens situation og ikke nødvendigvis opfatte en 

aktieemission som et negativt signal. Lee og Masulis (2009) bruger således virksomhedens 

information om regnskabsdata til at måle graden af asymmetrisk information mellem virksomheden 

og de potentielle investorer. Deres undersøgelse viser, at dårlig kvalitet af regnskabsdata fører til 

usikkerhed om virksomhedens finansielle situation blandt de potentielle investorer. Det er igen med 

til at øge omkostningerne ved udbud af nye aktier, hvilket fører til negativ annonceringseffekt.  

7.4. Price-pressure effekt 

Når en aktieemission foretages som en markedskursemission, sælges de nye aktier i teorien til 

markedskursen. Der sker dog ofte det at aktierne sælges med en mindre rabat i forhold til 

markedskursen. Dette kan skyldes, at man ved at sælge aktierne med en mindre rabat nemmere kan 

tiltrække nye investorer. Altinkilic og Hansen (2003) finder i deres undersøgelse ligeledes, at 

rabatterne er størst for virksomheder med dårligere ry og med mere volatile afkast. Disse resultater 

kan således hænge sammen med den negative annonceringseffekt, der kan fremkomme som følge af 

asymmetrisk information. Når det således er usikkert for de potentielle investorer hvad 

virksomhedens værdi vil være i fremtiden, kræver de en rabat for at ville investere i virksomheden. 
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Derudover finder Altinkilic og Hansen (2003) en sammenhæng mellem rabatternes størrelse og den 

udbudte mængde nye aktier, således at jo større den udbudte mængde er i forhold til virksomhedens 

størrelse des større rabat. Denne sammenhæng kan ses i forhold til almindelig efterspørgselsteori, 

hvor prisen på en vare falder jo større mængde der udbydes på markedet. Mekanismen kaldes også 

for price-pressure hypotesen og siger således at kursen på en virksomheds aktier må falde, når 

udbuddet øges som følge af et aktieudbud.  
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8. Metode til eventstudie 

Eventstudiet bruges til at undersøge effekten af en enkelt hændelse på en virksomheds værdi, hvor 

andre effekter udelades. Dette kan gøres ved at benytte kursdata for den pågældende virksomhed. 

Effekten af en hændelse skulle kunne afspejles heri, under den forudsætning at der er tale om et 

effektivt marked. For at analysere annonceringseffekten og andre effekter ved en aktieemission kan 

et eventstudie derfor benyttes. Forløbet i et eventstudie kan tidsmæssigt opdeles i tre overordnede 

perioder som ses på figuren nedenfor: 

 

Estimationsvinduet er den tidsperiode, der ligger op til den tidsperiode, hvor man ønsker at 

undersøge effekten af en givet hændelse. Tidsmæssigt går estimationsvinduet fra T0 til T1 og har 

således længden L1 = T1 - T0. For at kunne gøre dette må hændelsen som man ønsker at analysere 

først defineres. I tilfældet her er det således annonceringen af en aktieemission, der skal undersøges. 

Derefter må man definere hvilke typer af virksomheder, man ønsker at undersøge effekten af 

eventen på. Her kan f.eks. specifikke brancher eller markeder udelukkes. I tilfældet her undersøges 

f.eks. kun aktieudbud i Danmark og de øvrige nordiske lande. 

Herefter kommer event-vinduet, som er tidspunktet hvor effekten af begivenheden måles. Denne 

periode kan f.eks. være nogle dage før og efter annonceringen af en aktieemission eller blot den 

enkelte dag hvor annonceringen finder sted. Tidsmæssigt går eventvinduet fra T1 til T2 og har 

længden L2 = T2 – T1. Her kan eventvinduet være tidspunktet omkring annonceringen af en 

aktieemission. For at kunne måle effekten af en event, bruges et mål for overnormalt afkast. Det 

overnormale afkast kan defineres som det afkast, der ligger ud over det afkast man normalt ville 

have kunnet forvente, at den givne virksomhed ville have haft i event-vinduet. Dette kan skrives som: 

ARnt = Rnt – E[Rnt | X] 

Hvor ARnt er det overnormale (eller abnormale) afkast, Rnt er det absolutte afkast og E(Rmt) er det 

normale afkast, man ville kunne forvente ved udbuddet n, til tidsperioden t, jf. Campbell, Lo og 

Mackinlay (1997). Xt er den betingede information, som enten kan være en konstant eller 

markedsafkastet afhængig af om hhv. ”konstant-middel-afkastmodellen” eller ”markedsmodellen” 

benyttes til at bestemme det normale afkast. I modellen vælges herefter parametrene til at kunne 

estimere det normale afkast, E(Rnt). Her kan f.eks. benyttes historiske data for hvordan aktiekursen 

har bevæget sig op til annonceringen af aktieemissionen. Modellen kan nu benyttes til at teste for 

overnormale afkast i event-vinduet. Endelig er der perioden efter eventen, post-event-vinduet, som 
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tidsmæssigt går fra T2 til T3 og har længden L3 = T3 – T2. Her kan resultaterne analyseres og holdes op 

mod forskellige hypoteser angående kurseffekter. 

8.1. Konstant-middel-afkast modellen 

For at kunne bestemme det normale afkast, som man ville have kunnet forvente i eventvinduet 

(såfremt der ikke havde fundet nogen annoncering af en aktieemission sted), kan man som beskrevet 

ovenfor f.eks. benytte ”konstant-middel-afkastmodellen”. Denne model bygger udelukkende på 

statistiske antagelser, og har ikke nogen adfærdsmæssige parametre indbygget. I modellen antages 

det, at afkastene normalfordelte og uafhængige over tid, med en middelværdi µ og en 

kovariansmatrice Ω for alle t. Modellen er således: 

Rnt = µn + εnt 

E*εnt+ = 0; Var*εnt] = σεn 
2 

Modellen siger således, at de normale afkast som man ellers ville have kunnet forvente i den 

pågældende periode, hvis der ikke havde været annonceret en aktieemission, er det gennemsnitlige 

afkast i perioden, som her er event-vinduet, plus et fejlled. Den forventede værdi af fejlleddet er dog 

0, hvorfor det overnormale afkast kan skrives som det absolutte afkast fratrukket den konstante 

middelværdi på aktivet for udbuddet n: 

ARnt = Rnt – E[Rnt | X] = Rnt - µn 

8.2. Markedsmodellen 

I denne model antages det ligeledes at afkastene er normalfordelte og uafhængige over tid. 

”Markedsmodellen” bygger ligesom ”konstant-middel-afkastmodellen” på statistiske antagelser, men 

indeholder også markedsmæssige aspekter og virksomhedsspecifikke parametre. Modellen kan 

beskrives som følger: 

Rnt = αn + βnRmt + εnt 

E*εnt+ = 0; Var*εnt] = σεn 
2 

Markedsmodellen siger således, at det normale afkast i eventvinduet for det specifikke aktieudbud n 

(Rnt) består af afkastet på markedsporteføljen Rmt, samt to virksomhedsspecifikke parametre αn og βn. 

Disse parametre kan bestemmes ved at lave en regression på markedsafkastet (dvs. på et relevant 

indeks for den pågældende aktie) via mindste kvadraters metode (OLS), hvorved den bedst 

tilpassede lineære sammenhæng kan identificeres. Her er det vigtigt, at estimationsvinduet og 

eventvinduet ikke overlapper, så effekten af eventen ikke påvirker estimationen af parametrene til at 

bestemme det normale afkast. Modellen består derudover ligesom ”konstant-middel-

afkastmodellen” af et fejlled, der beskriver de kursvariationer, som ikke er indeholdt i modellens 
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øvrige parametre. Fejlleddet har dog også her den forventede værdi 0, hvorfor der overnormale 

afkast bliver: 

ARnt = Rnt – E[Rnt | X] = Rnt – αn + βnRmt 

8.3. Valg af model 

Når man sammenligner de to modeller vil det være det mest præcise at benytte den model der har 

den laveste varians på det overnormale afkast. Ved at benytte denne model, bliver lettere at 

observere udsving i virksomhedens aktiekurs f.eks. som følge af en annoncering af et aktieudbud. 

Variansen på det overnormale afkast ved at benytte ”markedsmodellen” er som følger: 

σ2
M. = Var[Rnt – αn + βnRmt] 

σ2
M. = Var[Rnt] – βn Var[Rmt] 

σ2
M. = (1 – Rn

2) Var[Rnt] 

Her er Rn
2 korrelationskoefficienten på regressionen på aktieudbuddet n. Variansen på det 

overnormale afkast ved at benytte ”konstant-middel-afkastmodellen” til at finde det normale afkast, 

er således: 

σ2
K.M.A. = Var[Rnt - µn] = Var[Rnt] 

Ved at indsætte variansen på det overnormale afkast fra ”konstant-middel-afkastmodellen” i 

ligningen fra variansen på det overnormale afkast ved at bruge ”markedsmodellen” fås: 

σ2
M. = (1 – Rn

2) Var[Rnt] = (1 – Rn
2) σ 

2
K.M.A. 

Her ses det at variansen på det overnormale afkast ved at benytte ”markedsmodellen” må være 

mindre eller lig variansen, når ”konstant-middel-afkastmodellen” benyttes. Dette skyldes at 

korrelationskoefficienten (Rn
2) er et tal mellem nul og et, hvilket gør at variansen ved at bruge 

”konstant-middel-afkastmodellen” må være højere eller lig end variansen ved at bruge 

”markedsmodellen”, for at ligningen skal passe jf. Campbell, Lo og Mackinlay (1997). I den 

efterfølgende analyse vil ”markedsmodellen” derfor blive anvendt. 

8.4. Hypotesetest 

For at kunne se samlet på om effekten af en aktieemission har nogen indflydelse på en virksomheds 

aktiekurs, må man se samlet på det overnormale afkast. Det gennemsnitlige overnormale afkast for 

N aktieudbud til det tidspunktet t, kan derfor beregnes som: 
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For også at kunne se på alle aktieudbud samlet over forskellige tidsperioder kan det kumulative 

overnormale afkast for tidsperioden t = t1 til t = t2 (t1 og t2 er begge tidspunkter der ligger inden for 

eventvinduet, dvs. mellem T1 og T2) beregnes som: 

 

For at teste om der er nogen annonceringseffekt ved annonceringen af en aktieemission defineres en 

nulhypotese H0. H0-hypotesen er således, at der ved en annoncering af en aktieemission ikke ses 

nogen overnormal kurseffekt i den valgte tidsperiode i eventvinduet, dvs. at )( tARE  = 0 eller 

E[CAR(t1,t2)] = 0. Denne tidsperiode skal således vælges, så man er sikker på at eventen er indeholdt i 

tidsperioden t1 til t2. Man kan derfor vælge en forholdsvis lang periode på f.eks. 20 dage inden og 20 

dage efter en annoncering af en aktieemission. På den anden side er det også vigtigt at tidsperioden 

t1 til t2 ikke bliver for stor, så andre begivenheder kan få indflydelse på målingen af effekten af en 

annoncering af en aktieemission. Derfor kan tidsperioden t1 til t2 også vælges så den kun lige præcis 

dækker dagene omkring annonceringen. I den senere analyse af annonceringseffekter ved 

aktieudbud vælges der derfor både en lang periode på der går fra t1 = -20 til t2 = 20, samt en kort 

periode der går fra t1 = 0 til t2 = 2, hvor t1 = 1 er dagen for en annonceringen af et aktieudbud og t2 

således er dagen efter annonceringen. 

H0-hypotesen kan nu testes i en t-test, for på et valgt signifikantniveau, at kunne bekræfte eller afvise 

hypotesen for enten det gennemsnitlige overnormale afkast tAR  eller det samlede kumulative 

overnormale afkast i tidsperioden t1 til t2 CAR(t1,t2). T-testen benyttes da det jf. tidligere, antages at 

de overnormale er uafhængige og normalfordelte, og da en t-fordeling går mod en normalfordeling 

jo større populationen bliver. For at teste H0: )( tARE  = 0 kan teststørrelsen skrives som: 

 

Samme fremgangsmåde anvendes til at teste H0: E (CAR(t1,t2)) = 0, hvilket senere anvendes i 

forbindelse med test af de forskellige effekter ved aktieudbud. 
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9. Værdiansættelse af garantier i forbindelse med aktieudbud 

Når værdien af en garanti af et aktieudbud skal bestemmes er det nærliggende, at opfatte garantien 

som en put-option på de garanterede aktier, solgt af garanten. Put-optionen kan derfor i teorien 

prisfastsættes vha. Black-Scholes optionsprisfastsættelsesmodel samt en simpel put-call paritet. 

Gennem tiden er der lavet flere forskellige studier af hvordan værdien af at garantere et aktieudbud 

kan bestemmes. I mange af disse studier opfattes garantien for aktieudbuddet således som en put-

option, hvor Black-Scholes optionsprisfastsættelsesmodel anvendes til at udlede værdien af 

optionen. I de forskellige studier er der dog forskellige holdninger til anvendelsen af Black-Scholes 

model, samt hvordan input til værdiansættelsesmodellerne kan estimeres.  

9.1. Spotkurs 

Et af problemerne er i forhold til hvornår aktiekursen, som indgår i Black-Scholes formel, skal 

fastsættes. Hvis man således benytter kursen dagen før offentliggørelsen af udbuddet, vil den som 

oftest være højere end efter offentliggørelsen, hvilket jf. tidligere kan skyldes, at der kan ligge et 

signal om, at virksomhedens aktier er overprisfastsat og at man derfor vil forsøge at skaffe ny kapital. 

Marsh (1980) bruger i sit studie af garanterede aktieudbud fra England og USA i perioden 1962-75, 

lukkekursen på dagen inden offentliggørelsen af udbuddet, som input for aktiekursen. Dette betyder 

at en givet annonceringseffekt ikke afspejles i værdien af optionen, dvs. den estimerede pris for 

garantien bliver alt andet lige lavere. Dette problem påpeges ligeledes i en undersøgelse af Breedon 

og Twinn (1996), der mener at det vil føre til at optionsprisen bliver undervurderet. Man kan derfor 

diskutere hvad der er mest korrekt at anvende som aktiekurs, men dog konstatere at man ved f.eks. 

at benytte lukkekursen på dagen for offentliggørelsen af udbuddet, også får eventuelle 

annonceringseffekter med. 

9.2. Volatilitet 

Hvordan volatiliteten måles, er et andet problem i brugen af Black-Scholes formel. Hvis et historisk 

gennemsnit benyttes, vil man ved at bruge en repræsentativ periode, få et godt billede at hvordan 

aktiekursen på det underliggende aktiv tidligere har bevæget sig. Det er dog som altid, med 

anvendelse af historiske tal, ingen garanti for hvordan den pågældende virksomheds aktiekurs vil 

bevæge sig i fremtiden. I nogle af de studier der tidligere er lavet, er der uenighed om hvordan 

volatiliteten bedst estimeres. Marsh (1980) anvender i sin undersøgelse et historisk gennemsnit over 

de foregående fire år for varians. På den måde er der risiko for, at volatiliteten kan have ændret sig 

væsentligt i løbet af perioden frem til annoncering. En anden mulighed er i stedet at anvende 

historiske data, men for en kortere periode. Her kan eksempelvis benyttes data fra den sidste måned 

op til udbuddet, hvilket sandsynligvis vil give et mere præcist billede af den aktuelle volatilitet, end 
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historiske data der går flere år tilbage i tiden. Dette ændrer dog stadig ikke ved, at aktiens volatilitet i 

sig selv kan ændre sig som følge af udbuddet, eksempelvis er volatiliteten i forbindelse med 

Carlsbergs aktieemission ændret, som følge af det betydelige virksomhedskøb og øget finansiel 

gearing. 

Derudover kunne en metode til at udlede variansen til brug i Black-Scholes model være, at se på 

faktiske handlede optioner. Hvis der således allerede eksisterer en option på den pågældende aktie, 

kan den implicitte volatilitet udledes heraf. Her skal man dog også være opmærksom på, om der 

kigges på optioner der er ”in-the-money”, ”out-of-the-money” eller ”at-the-money”. Black-Scholes 

optionsprisfastsættelsesmodel antager en konstant volatilitet på tværs af exercise-kurser til at 

beregne optionsprisen, hvilket dog i praksis ikke er særlig udbredt på de finansielle derivatmarkeder. 

Den implicitte volatilitet vil således afhænge af om optionen er ”in-the-money”, ”out-of-the-money” 

eller ”at-the-money”. Et udbredt fænomen på de finansielle derivatmarkeder er, at den implicitte 

volatilitet baseret på observerbare optionspriser er lavere for at-the-money optioner, end for out-of-

the-money og in-the-money optioner. Dette mønster kaldes populært for ”volatilitetssmil” 

(”volatility smile”), som er vist på figuren nedenfor. En anden situation er hvor en put-option er at-

the-money ved en given strike-pris, så vil den implicitte volatilitet være højere ved en lavere 

strikepris og lavere ved en højere strikepris, hvilket kaldes ”volatility skew”. Dette fænomen kan 

opstå som følge af at aktiekursen på det underliggende aktiv har en større sandsynlighed for at falde, 

frem for at stige ved udstedelse af nye aktier. På den måde bliver efterspørgslen efter put-optioner 

større og prisen på disse stiger, hvorved den implicitte volatilitet også bliver højere. 

 

9.3. Transaktionsomkostninger 

Dernæst er der problemet omkring transaktionsomkostninger ved handel med optioner og hvordan 

disse indarbejdes i Black-Scholes model. Hvis optionsprisen og dermed værdien af garantien 

beregnes ud fra metoden i Marsh (1980), indgår eventuelle transaktionsomkostninger ikke, og 

værdien vil som følge deraf blive lavere.  Som løsning på dette problem mener Breedon og Twinn 

(1996), at man i stedet bør værdiansætte udbudsprisen på optionen, dvs. den pris sælgerne udbyder 

deres option til i det pågældende marked. På den måde mener Breedon og Twinn (1996), at 
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transaktionsomkostningerne kommer til at indgå i prisfastsættelsen, og at den estimerede 

optionspris bliver højere end den, som ellers ville fremkomme ved brug af Black-Scholes 

optionsprisfastsættelsesmodel. 

9.4. Omkostninger ved afdækning af risiko 

Når en option sælges, afdækkes risikoen for at den udnyttes som regel med, at sælgeren af optionen 

opkøber eller sælger det underliggende aktiv, afhængigt af hvordan marked bevæger sig. I tilfældet 

med et aktieudbud, hvor en stor portion aktier afdækkes med opkøb eller salg, kan dette være med 

til yderligere at presse kursen på det underliggende aktiv op eller ned. På den måde bliver de 

omkostninger der normalt er forbundet med at afdække en option forøget, når der er tale om et 

aktieudbud på en større portion aktier. Disse ekstra omkostninger indgår ikke umiddelbart ved 

værdiansættelse af en garanti ud fra Black-Scholes optionsprisfastsættelsesmodel og må derfor også 

tages med i betragtning, hvis modellen benyttes. 

9.5. Anvendelighed af Black-Scholes formel 

Endelig er spørgsmålet om, hvorvidt Black-Scholes optionsprisfastsættelsesmodel i det hele taget er 

anvendelig til at bestemme værdien af en garanti af et aktieudbud. Et problem er i den forbindelse at 

optionen og dermed værdien af garantien værdiansættes på baggrund af det nuværende antal aktier 

i en virksomhed. Black-Scholes optionsprisfastsættelsesmodel tager dermed ikke højde for at det 

underliggende aktiv ændres i antal, som følge af de nye udbudte aktier. Prisen på en option, der 

dækker en stor portion nyudstedte aktier, vil dermed ikke være den samme, som prisen på en option 

på en enkelt aktie. Man kan derfor diskutere, om der i det hele taget eksisterer et marked for en 

option, der kan dække en så stor portion aktier, som typisk udbydes ved et aktieudbud, samt om den 

vil være fair prisfastsat ud fra Black-Scholes prisfastsættelsesmodel. 

Derudover bygger Black-Scholes optionsprisfastsættelsesmodel på den antagelse at afkastene på det 

underliggende aktiv er log-normalfordelt. Denne antagelse vil givet vis ikke være opfyldt, da 

meddelelsen om udstedelse af en større portion nye aktier kan give en pludselige ryk i aktiekursen på 

det underliggende aktiv. Aktiekursen kan således falde til under den fastsatte udbudskurs, hvorved 

garanterne er forpligtiget til at købe de udbudte aktier. Garanterne kan herefter forsøge at sælge 

aktierne igen, hvilket vil føre til at aktiekursen falder yderligere. På den måde bliver der en pludselig 

forskydning i aktiekursen, der ikke falder inden for antagelsen om normalfordelingen. 

Alt i alt er der mange forskellige måder hvorpå inputs til Black-Scholes optionsprisfastsættelsesmodel 

kan opgøres på. Der er ligeledes en række faktorer som ikke umiddelbart passer ind i modellen, og 

som man derfor skal tage i betragtning ved sammenligning af estimerede optionspriser iht. Black-
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Scholes mod faktiske observationer. Særligt væsentligt i den forbindelse er, at selve udbuddet kan 

påvirke den underliggende akties værdi, hvilket garanterne må antages at ville tage højde for. I 

garanternes overvejelser bør indgå en eventuel forventet kurseffekt i forbindelse med udbuddet, 

ligesom en eventuelt ændret volatilitet, som følge af transaktionen, også skal tages i betragtning. 

10. Datagrundlag og kilder 

Som grundlag for analysen anvendes oplysninger om aktieudbud i de fire nordiske lande fra 

databasen Dealogic, hvor der kan trækkes oplysninger for et givent sæt udbud. Dette omfatter 

væsentlige datoer for udbuddene, udbudsstørrelse, udbudskurs, evt. tegningsforhold mv. For flere af 

udbuddene mangler der dog data, hvorfor disse er holdt op mod data fra Bloomberg, hvor det under 

hvert enkelt selskab er muligt at finde tilsvarende data. 

Som kursoplysninger anvendes Bloombergs daglige volumenvægtede gennemsnitlige kurser (VWAP), 

både for de underliggende aktier og evt. tegningsretter. Derved undgås at særlige forhold omkring 

lukketidspunktet kan påvirke resultaterne, da kurserne er det udtryk for den gennemsnitlige værdi 

som investorerne har kunnet realisere på den pågældende dag. Det skal dog understreges, at en 

analyse af eksempelvis annonceringseffekter for en begrænset gruppe af udbud, ikke viste væsentligt 

anderledes resultater såfremt der i stedet anvendtes lukkekurser. 

Der anvendes udelukkende ujusterede rådata for kursoplysningerne, og disse observerbare kurser 

justeres således manuelt for at sikre, at analysens resultater er valide. Dette er særligt vigtigt i 

relation til analysen af fortegningsretsemissioner, da Bloomberg i den forbindelse vælger selv at 

justere de historiske kurser tilbage i tid baseret på, at tegningsrettens værdi er lig den indre værdi 

dagen før ex-ret dagen, og at denne har været konstant tilbage i tid. Det vides ikke hvordan evt. 

andre databaser behandler kursoplysninger ved overgang til ex-ret dato. 

Problemstillingen kan bedst illustreres ved at tage udgangspunkt i et konkret udbud som eksempelvis 

NeuroSearch, der gennemførte både en garanteret fortegningsretsemission i 2006 og en ugaranteret 

fortegningsretsemission i 2007. Ved hver af emissionerne foretager Bloomberg som udgangspunkt en 

justering af de historiske kurser før ex-ret datoen ved at multiplicere disse med en konstant faktor 

svarende til TERP divideret med seneste lukkekurs før ex-ret datoen. Denne faktor afhænger dermed 

at udbuddets størrelse og den valgte discount til TERP. I de to konkrete eksempler foretager 

Bloomberg således en justering af kursen med 0,8468 og 0,9477 for hhv. emission i 2006 og 2007. 

Hvis man i stedet justerer kursen med en variabel faktor svarende til at regne om til ex-ret pris 

baseret på tegningsforholdet, opnås et korrekt billede af den faktiske økonomiske effekt for 

aktionærerne. Hvis det eksempelvis antages, at aktiekapitalen fordobles til kurs DKK 400 pr. aktie 
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(tegningsforhold 1 : 1), vil en efterfølgende kurs under DKK 200 pr. aktie betyde, at de eksisterende 

aktier reelt er nul værd, da den samlede markedsværdi er mindre end det oprindelige beløb som blev 

rejst (ekskl. omkostninger). Kursen på de eksisterende aktier har således aldrig før været under det 

implicitte niveau på DKK 200 pr. aktie, men dette vil ikke fremgå af udviklingen, hvis der blot ganges 

en konstant faktor på således som Bloomberg som udgangspunkt gør. 

I følgende figur vises den ujusterede kurs som hentes fra Bloomberg og den justerede kurs baseret 

på rådata for faktisk observerede kurser for NeuroSearch i de to omtalte emissioner. 

Effekt af manuel justering af kursen til ex-ret pris med udgangspunkt i 
NeuroSearchs fortegningsretsemissioner 

Annon-
cering

Rethandel
start

Rethandel
slut

Reg.
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170.00

180.00
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200.00
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2006 ujusteret 
(Venstre)

2006 justeret 
(Venstre)

2006 tegningsret 
(Venstre)

2007 ujusteret 
(Højre)

2007 justeret 
(Højre)

2007 tegningsret 
(Højre)

Det fremgår af figuren, at særligt effekten af justeringen er forholdsvis beskeden for emissionen i 

2007, hvilket skyldes at udbuddet kun udgjorde ca. 16% af selskabets markedsværdi før udbuddet, 

hvorfor justeringsfaktoren dermed var forholdsvis beskeden. Derudover var kursudsvingene 

forholdsvis beskedne, hvilket mindsker effekten af en eventuel justering. I tilfældet med emissionen i 

2006 er effekten noget større, hvilket hovedsageligt skyldes at emissionen udgjorde 27% af 

markedsværdien. Eksemplet illustrerer i øvrigt på glimrende vis den potentielle forskel på 

kursudviklingen ved en garanteret og en ugaranteret emission, da det ses at kursen kommer under 

væsentligt større pres i den ugaranterede emission. 

 

I denne afhandling tages der udgangspunkt i udbud i perioden 1. januar 1999 til 30. september 2009 

med en værdi over 15 mio. euro. Argumentet for ikke at medtage småudbud er, at den økonomiske 

effekt af sådanne udbud ofte vil være svær at identificere i kursudviklingen for de enkelte selskaber. 

Derudover kræves der eksempelvis i forbindelse med fortegningsretsemissionerne en vis størrelse, 

før den samlede værdi og volumen af retterne er tilstrækkelig til at sikre et minimumsniveau for 

likviditeten i retterne. Følgende tabel viser fordelingen af antallet af de aktieudbud, som er taget 
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med i analysen. Det ses at hovedparten af transaktioner er markedskursudbud. For en oversigt over 

den værdimæssige fordeling af transaktionerne i denne periode henvises til afsnit 6 ovenfor. 

Oversigt over antal transaktioner som analyseres (Januar 1999 til september 2009) 

(Antal transaktioner) Danmark Finland Norge Sverige Total % 

Markedskursudbud fra aktionærer 24 47 56 86 213 37% 

Markedskursudbud fra selskaber 30 21 132 48 231 41% 

Fortegningsretsemissioner 24 19 18 64 125 22% 

Udbud fra selskaber 54 40 150 112 356 63% 

I alt 78 87 206 198 569 100% 

 

I Andersen (2008) analyseres aktieudbud i perioden 1995-2007 uden nogen nedre grænse for hvor 

småt det enkelte udbud måtte være, og afhandlingen omfatter således 76 fortegningsretsemissioner 

og 149 markedskursudbud i Danmark. Selvom perioden ikke er den samme, viser det at Andersen 

(2008) medtager en lang række småudbud, hvor det kan have været vanskeligt at identificere nogen 

signifikant påvirkning af selskabernes aktiekurser, da udbuddene udgør en meget lille andel af 

selskabets samlede markedsværdi eller likviditeten i de pågældende papirer må antages at være 

utilstrækkelig. Det fremgår ikke af Andersen (2008) hvorvidt der foretages en udbudsspecifik 

justering af kursoplysningerne i de 76 fortegningsretsemissioner, således som det sker med de i alt 

125 fortegningsretsemissioner i dette studie. 

 

Derudover medtages i Andersen (2008) ligeledes fondsaktieemissioner og apportindskud, hvilket er 

fravalgt i denne afhandling. Dette skyldes som nævnt at fondsaktieemissioner reelt ligger tættere på 

et aktiesplit og således ikke udgør noget udbud, mens at apportinskud er vanskeligt at analysere, da 

der som oftest ikke er nogen objektiv, observerbar værdi for det pågældende aktiv som skyldes ind i 

selskabet. 

10.1. Parametre til markedsmodellen 

I relation til estimation af data til brug i markedsmodellen opstilles en matrice P i Excel for 

parametrene α og β, hvor n er antallet af observationer: 

 

Parametrene estimeres baseret på 2 års historiske kursoplysninger på tidspunkt T, som sættes lig 

annonceringsdatoen for det pågældende udbud. Til de i alt 569 lineære regressioner anvendes hvert 

af de respektive landes ledende indeks for de enkelte udbud: OMX C20 (Bloomberg: KFX), OMX 

Helsinki (Bloomberg: HEXP), Oslo Børs Index (Bloomberg: OBX) og OMX Stockholm 30 (Bloomberg: 
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OMX). Regressionerne er gennemført automatiseret via en VBA-makro i Excel og havde en 

gennemsnitlig forklaringsgrad R2 på 31,7%. 

 

Selvom der ikke er nogen teoretisk grænse for parametrene, som skal estimeres, sættes der en øvre 

grænse på 2,0 for β og 200% for α. Da denne grænse kan virke relativ høj, især i forhold til 

sidstnævnte parameter, skal det bemærkes at perioden som analyseres i markedsmodellen som 

udgangspunkt er forholdsvis kort, hvorfor de akkumulerede daglige afkast er forholdsvis beskedne. 

Plot over estimerede parametre til markedsmodellen 

 

Den gennemsnitlige værdi for de estimerede β-værdier er 0,93 (ekskl. outliers som overstiger den 

øvre grænse), hvilket baseret på standardafvigelsen på estimaterne ikke er signifikant forskelligt fra 1 

på et 99% konfidensniveau. 

10.2. Fordeling af overnormale afkast 

Som tidshorisont for analysen af aktieudbuddene anvendes jf. tidligere kursoplysninger for T = -20 til 

T = 20, hvor T = 0 er sat til dagen før annonceringsdatoen. Analysen kunne omfatte afkast for diverse 

forskellige tidsintervaller og andre perioder, men eftersom datasættet allerede er forholdsvis 

omfattende, er det valgt at tage udgangspunkt i denne periode. Derudover vil analyser af længere 

perioder, eksempelvis flere år, ofte være behæftet med større usikkerhed, da andre faktorer end blot 

udbuddet selv med stor sandsynlighed vil have påvirket kursudviklingen. 

 

Når de daglige overnormale afkast er opgjort for de i alt 569 forskellige aktieudbud analyseres de i alt 

17.760 observationer for markedskursudbuddene og de 5.000 observationer for 

fortegningsretsemissionerne (40 afkast pr. transaktion). 
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Graferne nedenfor viser fordelingen af de daglige overnormale afkast. 

Fordeling af daglige overnormale afkast for 
markedskursudbud 

 

Fordeling af daglige overnormale afkast for 
fortegningsretsemissioner 

 

Det ses, at fordelingen tilnærmelsesvis er normaltfordelt omkring nul, hvilket bekræfter at de 

anvendte benchmark indeks i gennemsnit har været i stand til at forklare en stor del af den normale 

udvikling i aktiekurserne. Approksimationen er en smule bedre for markedskursudbuddene end for 

fortegningsretsemissionerne, hvilket må tilskrives at antallet af observationer fra 

fortegningsretsemissioner er 72% lavere end samplet for markedskursudbud. Hovedforklaringen på 

den forholdsvis gode approksimation må antages at skyldes, at der er tale om kortsigtede afkast. 

 

Medianen for markedskursudbud og fortegningsretsemissioner er på hhv. 0,04% og 0,14%, mens det 

gennemsnitlige afkast er på 4,1% og 3,1%. Årsagen til at gennemsnittet ligger langt over medianen er 

en række stærkt positive, overnormale afkast. Disse må betragtes som statistiske outliers, hvorfor 

det er valgt indføre et filter og fjerne de 3 højeste og de 3 laveste afkast pr. dag fra populationen 

svarende til 0,5% af det samlede antal observationer. Der er således stadig plads til daglige 

overnormale afkast på over 10% om dagen, men enkelte daglige afkast i niveauet ca. +/-35% eller 

større fjernes således. Såfremt disse fjernes giver det en middelværdi for de daglige overnormale 

afkast på 0,10% og 0,12% for hhv. markedskursudbud og fortegningsretsemissioner. 
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11. Analyse af indirekte omkostninger ved aktieudbud 

I det følgende afsnit indledes med en analyse af annonceringseffekter i forbindelse med aktieudbud, 

og der foretages separate analyse af de værdimæssige implikationer ved markedskursudbud og 

fortegningsretsemissioner. Derefter præsenteres en analyse af de overnormale afkast ved deltagelse 

i de to former for udbud, og de to modeller vurderes ud fra et udvandingsmæssigt perspektiv. Til slut 

foretages forskellige regressioner mod mulige forklaringsvariable, der kan forklare de realiserede 

placeringsdiscounts ved hhv. markedskursudbud og fortegningsretsemissioner. 

11.1. Annonceringseffekter ved aktieudbud 

Til at undersøge de daglige overnormale afkast opstilles først en matrice S i Excel, hvor de daglige 

absolutte afkast snt beregnes for de enkelte aktier og opgøres for T = -20 til T = 20. I matricen opstilles 

således kontinuerte afkast for n aktieudbud i en periode på 40 dage. I matricen sættes til det første 

tidspunkt T = -20 derfor til t = 1, og det sidste tidspunkt T = 20 sættes til tidspunkt t = 40. 

 

Dernæst opgøres de daglige afkast mnt for de relevante benchmark indeks, som blev anvendt til 

estimationen af parametrene i markedsmodellen i matrice P: 

 

Herefter kan de daglige overnormale afkast ont i en matrice O beregnes iht. markedsmodellen som 

beskrevet tidligere via udtrykket ont =  snt – αn + βnmnt, hvor αn og βn er estimerede parametre fra 

matricen P. Herefter kan de gennemsnitlige overnormale afkast pr. dag opgøres, og resultaterne kan 

som tidligere beskrevet, testes for statistisk signifikans, baseret på variansen på de daglige afkast i en 

t-test. 

I følgende tabel ses de gennemsnitlige daglige overnormale afkast AR(T) for perioden T = -20 og T = 

20 samt de akkumulerede overnormale afkast, CAR(-20;20), hvor annonceringsdatoen er lig T = 1. 

Derudover er der i tilfældet med fortegningsretsemissioner medtaget en opgørelse hvor ex-ret 

datoen er sat til T = 1, da denne ved nærmere analyse viste sig også at udvise en kurseffekt. 
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Markedskursudbud 

 
Fortegningsretsemissioner 

    
Annonceringsdato: t=1 

 
Ex-ret dato: t=1 

Dag AR CAR 
 

AR CAR 
 

AR CAR 

-20 - - 
 

- - 
 

- - 

-15 +0.42% 1.03% 
 

-0.15% -0.43% 
 

-0.38% -1.62% 

-10 +0.19% 1.75% 
 

-0.35% -1.35% 
 

+0.22% -2.00% 

-5 +0.10% 2.68% 
 

+0.04% -1.64% 
 

-0.64% -3.53% 

-4 +0.02% 2.70% 
 

-0.06% -1.70% 
 

-0.02% -3.55% 

-3 +0.19% 2.89% 
 

-0.27% -1.98% 
 

-0.00% -3.55% 

-2 +0.35% 3.24% 
 

-0.60% -2.58% 
 

-0.15% -3.70% 

-1 +0.15% 3.39% 
 

-0.28% -2.86% 
 

-0.04% -3.74% 

0 +0.05% 3.45% 
 

+0.38% -2.48% 
 

+0.27% -3.47% 

1 -1.11% 2.33% 
 

-1.46% -3.94% 
 

+2.88% -0.59% 

2 -0.89% 1.44% 
 

-0.10% -4.03% 
 

-0.69% -1.28% 

3 +0.02% 1.46% 
 

-0.04% -4.07% 
 

+0.06% -1.23% 

4 -0.19% 1.27% 
 

+0.27% -3.80% 
 

-0.56% -1.78% 

5 -0.13% 1.14% 
 

+0.03% -3.77% 
 

-1.03% -2.81% 

10 -0.16% 0.37% 
 

-0.13% -5.28% 
 

-0.40% -6.16% 

15 -0.21% -0.21% 
 

-0.04% -5.90% 
 

+0.10% -5.23% 

20 -0.00% -0.37% 
 

-0.22% -5.66% 
 

+0.02% -5.73% 

         CAR(0;2) 
 

-2.01%*** 
  

-1.56%** 
  

+2.19%** 

N 
 

444 
  

125 
  

125 

#<0 (antal) 
 

346 
  

78 
  

55 

#<0 (%) 
 

78% 
  

62% 
  

44% 

Note: AR angiver estimeret overnormalt afkast pr. dag iht. markedsmodellen, CAR angiver 
akkumuleret overnormalt afkast, #<0 angiver antal og andel af observationer som er 
negative, mens *, ** og *** angiver signifikans på hhv. 90%, 95% og 99% niveau baseret på 
t-test. 

Resultaterne ovenfor er for den totale population af nordiske aktieudbud, og bekræfter i lighed med 

eksisterende litteratur, at aktieudbud generelt resulterer i en negativ overnormal kursreaktion. Dette 

er signifikant på 99% niveau for både markedskursudbud og fortegningsretsemissioner, der i 

gennemsnit resulterer i en effekt på hhv. -2,01% og +2,19%. I forhold til antallet af udbud, som 

resulterer i et negativ overnormalt afkast, drejer det sig om hhv. 78% og 62% af de udbud der er 

omfattet af dette studie. 

Det ses endvidere, at der på ex-ret datoen i gennemsnit sker en positiv overnormal kursreaktion, 

hvilket der er flere forskellige forklaringsmuligheder på. En kunne være, at investorerne i gennemsnit 

vælger at sælge den eksisterende aktie op til ex-ret datoen, for derefter at købe eksponeringen 

tilbage igen når retten er gået fra. Derved undgås risikoen ved at skulle afdisponere tildelte 

tegningsretter i handelsperioden, som alt andet lige ofte er forbundet med ringere likviditet end de 

eksisterende aktier. Dette vurderes at være den mest sandsynlige forklaringsfaktor. En anden 

forklaringsmulighed kunne også tænkes at være, at investorerne ligesom ved et aktiesplit eller en 

fondsaktieemission anser aktien for at være blevet mere attraktiv som følge af den lavere absolutte 

værdi pr. aktie.  Endelig kunne det også tænkes at investorerne har haft svært ved at finde rundt i 
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udvandingsforholdet (tegningsforhold og -kurs), og dermed fejlagtigt kommer til at handle aktien op i 

et ”for højt” niveau, hvilket efterfølgende erkendes gennem en negativ overnormal kursudvikling. 

Sidstnævnte forklaringsmulighed må dog anses for at være den mindst sandsynlige, da større 

investorer som hovedregel må antages at sørge for at eventuelle ”fejlskud” hurtigt og effektivt 

elimineres. 

Den overordnede overnormale kursudvikling i analyseperioden ses at være væsentlig forskellig for de 

to udbudstyper. Ved markedskursudbud ses det, at der i gennemsnit er tale om en periode med 

overnormale afkast, hvilket efterfølges af en periode med undernormale afkast. For 

fortegningsretsemissionerne er billedet derimod anderledes ud, eftersom kurserne også falder i 

perioden op til annonceringsdatoen og ligesom markedskursudbuddene fortsætter med dette efter 

annonceringsdatoen. 

Der kan tænkes flere forklaringer på denne udvikling. For markedskursudbud er der som nævnt 

ovenfor, generelt tale om en meget fleksibel udbudsmodel, der lettere kan times til hvad der 

vurderes som et ”godt” tidspunkt, dvs. efter en periode med positiv overnormale afkast. Selvom 

dette strider mod standardteori om effektive markeder, er det således en udmærket forklaring, at 

det psykologisk set kun er et mindretal som vælger at annoncere et aktieudbud efter en periode med 

undernormale afkast. En fortegningsretsemission er derimod mere arbejdstung og tidskrævende at 

gennemføre, da den altid involverer udarbejdelsen af et prospekt, som skal godkendes af de 

relevante myndigheder. Det er således alt andet lige sværere og mere besværligt at flytte rundt på 

offentliggørelsestidspunktet, alt efter hvorledes aktiekursen vurderes at ligge på et givent tidspunkt. 

Derudover kan det også spille ind, at der ved visse fortegningsretsemissioner reelt allerede har været 

foretaget en annoncering af transaktionen før den officielt annonceres. Dette galt eksempelvis 

Carlsberg i 2008, der allerede i slutningen af januar meddelte at man havde indgået aftale om en 

garanteret fortegningsretsemission op til DKK 31,5 mia. Emissionen blev officielt annonceret i maj, 

hvor det endelige tegningsforhold blev sat således at bruttoprovenuet kun udgjorde DKK 30,5 mia., 

hvilket alt andet lige under normale omstændigheder burde resultere i en positiv kursreaktion. Men 

der kan også være tilfælde, hvor en præsentation af en fortegningsretsemission forud for den 

officielle annoncering er mere implicit. Det kan eksempelvis være, at et selskab offentliggør, at det 

overvejer forskellige muligheder for at tilpasse dets kapitalstruktur, herunder frasalg eller en 

fortegningsretsemission mv. Derudover kan det også tænkes, at fortegningsretsemissioner anvendes 

relativt mere efter en periode, hvor selskaberne har klaret dårligere end markedet og dets aktiekurs 

således er faldet. Af nyere eksempler i Danmark på dette er bl.a. Bang & Olufsen og senest H+H 

International, som efter en periode med markante negative driftsresultater vælger at gennemføre en 
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fortegningsretsemission for at give alle eksisterende aktionærer mulighed for at deltage og undgå en 

realøkonomisk udvanding. 

Ovennævnte resultater er endvidere opgjort på landebasis, hvilket er illustreret i figurerne nedenfor 

sammenholdt med den gennemsnitlige effekt på tværs af Norden (de grå kurver). 

Annonceringseffekt for 
markedskursudbud 

 

Annonceringseffekt for 
fortegningsretsemissioner 

 

 

 

 

Af figurerne fremgår det, at der i forbindelse med udbud i Finland i gennemsnit har kunnet 

observeres den største akkumulerede overnormale afkast i Norden, når det gælder 

markedskursudbud. Danmark ligger derimod klart under de øvrige nordiske lande med forholdsvis 

beskeden kurseffekt. I relation til fortegningsretsemissioner skiller Finland sig ligeledes ud ved at 

have den mest beskedne gennemsnitlige kurseffekt, mens norske aktieudbud i gennemsnit har udvist 

en periode med betydelig negativ afkast. Sverige og Danmark ligger på niveau med hinanden i løbet 

af de to perioder. 
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Kurseffekten omkring ex-ret datoen er ligeledes undersøgt på tværs af de enkelte lande, hvilket 

fremgår af figuren nedenfor. 

Kurseffekt ved ex-retdato 

 

Det ses, at den relative placering af de enkelte lande er uændret når der tages udgangspunkt i ex-ret 

datoen i stedet for annonceringsdatoen. Men den positive kurseffekt ses tydeligt i forbindelse med 

ex-retdatoen, hvorefter kursen falder tilbage i en periode på omkring 10 dage, svarende til den 

typiske længde at handelsperioden for tegningsretter. Umiddelbart herefter ses en stigende 

overnormal kursudvikling, hvilket falder samtidig med at udbuddet typisk afvikles inden for en 

forholdsvis kort periode efter udløbet af handelsperioden for tegningsretterne. Der er således en 

tendens til, at der i gennemsnit har kunnet realiseres et kortsigtet, overnormalt positivt afkast ved at 

investere i tegningsretterne på sidstedagen i for handel med disse, og udnytte disse til nye aktier. 

Årsagen til at dette kan konkluderes ud fra en analyse af kursudviklingen på de eksisterende aktier 

er, at når der justeres for den finansielle gearing i tegningsretterne, følger kursudviklingen på disse 

som oftest de eksisterende aktier tæt. Der er således som oftest kun maksimalt en 2-5% arbitrage 

gevinst ved at købe retterne, hvilket kan tilskrives likviditetsforskelle og andre forklaringsmuligheder 

som eksempelvis price-pressure hypotesen. Dermed bliver den effektive markedskurs som en 

fortegningsretsemission gennemføres til, implicit observerbar i løbet af handelsperioden for 

tegningsretter. 

 

I relation til markedskursudbud er det er vigtigt at bemærke, at selvom kursudviklingen er 

overnormalt negativ i perioden efter annonceringen, betyder det ikke nødvendigvis, at investorerne 

som deltager i udbuddet, i gennemsnit på kort sigt taber på at deltage i disse. Det skyldes, at 

udbudskursen som disse gennemføres til, modsat fortegningsretsemissioner, ikke er implicit 
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observerbar i markedet. I tabellerne nedenfor vises resultaterne for en hhv. 2 dages periode efter 

eventdatoen og den fulde 20 dages periode efter event datoen. 

Overnormale afkast på tværs af lande for markedskursudbud (Annoncering: T = 1) 

 
Danmark Finland Norge Sverige Total 

N 54 68 188 134 444 

      CAR(0,2) -1.32% -2.68%** -1.57%** -2.58%** -2.01%*** 

#<0 33 56 140 117 346 

% 61% 82% 74% 87% 78% 

      CAR(0,20) -1.98%* -4.36%** -3.99%** -4.15%** -3.82%*** 

#<0 40 61 145 114 360 

% 74% 90% 77% 85% 81% 

Overnormale afkast på tværs af lande for fortegningsretsemissioner (Annoncering: T = 1) 

 
Danmark Finland Norge Sverige Total 

N 24 19 18 64 125 

      CAR(0,2) -2.41%* +1.25% -2.75% -1.79%* -1.56%** 

#<0 16 8 15 39 78 

% 67% 42% 83% 61% 62% 

      CAR(0,20) -2.99%* -1.38% -4.98% -3.21%** -3.18%** 

#<0 18 8 16 49 91 

% 73% 42% 89% 77% 73% 

Overnormale afkast på tværs af lande for fortegningsretsemissioner (Ex-ret dato: T = 1) 

 
Danmark Finland Norge Sverige Total 

N 24 19 18 64 125 

      CAR(0,2) +1.34% +3.73% +2.24% +2.14%** +2.19%** 

#<0 12 6 7 30 55 

% 50% 32% 39% 47% 44% 

      CAR(0,20) -1.64% +1.24% -1.75% -4.11%** -2.26%** 

#<0 14 8 10 44 76 

% 58% 42% 56% 69% 61% 

 

Det kan således observeres, at kurseffekten for de nordiske transaktioner i forbindelse med nordiske 

aktieudbud i 20 dages perioden efter offentliggørelse i gennemsnit har været -3.82% ved 

markedskursudbud og -3.18% ved fortegningsretsemissioner (begge resultater er signifikante på hhv. 

99% og 95% konfidensniveau). Der er således ikke nogen væsentlig forskel i gennemsnit, i relation til 

selve annonceringseffekten mellem at offentliggøre et markedskursudbud eller en 

fortegningsretsemission, hvilket der ud fra en ren teoretisk synsvinkel heller ikke burde være, da den 

økonomiske effekt for selskabet er ens.  



 

 58 

11.1.1. Annonceringseffekt ved primære og sekundære aktieudbud 

Da samplet af markedskursudbud både indeholder salg fra aktionærer (sekundære udbud) og fra 

selskabet selv (primære udbud) kunne man forestille sig, at kurseffekten ville være anderledes hvis 

der udelukkende var tale om markedskursudbud foretaget af selskaberne selv. I figuren nedenfor er 

den gennemsnitlige annonceringseffekt for primære og sekundære udbud til markedskurs, hvilket 

viser at der i gennemsnit har været en mindre forskel imellem de to udbudstyper. 

Annonceringseffekt af primære og sekundære markedskursudbud 

 

I gennemsnit er CAR(0;2) = -1,44% for primære udbud og -2,51% for sekundære udbud, mens 

CAR(0;20) = 3,87% for primære udbud og -3,73% for sekundære udbud. En hypotesetest baseret på 

variansen på den gennemsnitlige CAR (0;20) viser, at der ikke en signifikant forskel mellem de to 

udbudsformer på et 95% konfidensniveau. Dog er den kortsigtede CAR(0;2) signifikant forskellig på et 

95% niveau. Således kan det altså konkluderes at det kun er på kort sigt, der kan identificeres nogen 

væsentlig forskel, såfremt markedskursudbuddene opdeles i salg fra aktionærer og emissioner fra 

selskabet. En af hovedforskellene mellem de to situationer er, at ved et primært udbud, er sælgeren 

yderst velinformeret om selskabets aktuelle situation og forhold, da beslutningen er truffet af 

ledelsen og bestyrelsen i selskabet. Således kunne det forventes, at signaleringseffekten alt andet 

lige var mere negativ end hvis der er tale om en aktionær, som vælger at udbyde aktier. Men på kort 

sigt kan denne hypotese altså afvises. 

11.1.2. Annonceringseffekt ved garanterede og ugaranterede aktieudbud 

Et sidste forhold som kunne tænkes at påvirke annonceringseffekten er hvorvidt den pågældende 

transaktion er garanteret eller ej, hvilket kan analyseres ved at opdele samplet i en gruppe med 

ugaranterede udbud og en med garanterede udbud. Dette er afbilledet for fortegningsretsemissioner 
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i figuren nedenfor. Årsagen til, at der i samplet udelukkende medtages fortegningsretsemissioner er, 

at antallet af garanterede markedskursudbud er yderst begrænset. Den anvendte database i Dealogic 

indeholder således kun 5 transaktioner til markedskurs som med sikkerhed har været gennemført 

med en hard underwriting. Omvendt medtages der i dette studie 77 (62%) garanterede 

fortegningsretsemissioner og 48 (38%) ugaranterede, hvilket skønnes at være en passende 

population til at foretage en statistisk analyse. Antallet af markedskursudbud med en hard 

underwriting har givetvis været større i perioden, men garanten vil ofte have en præference for at 

holde detaljerede oplysninger om garantiens vilkår og aftalekurs fortrolige. Hvis der derudover 

medtages transaktioner, hvor der er indgået en såkaldt soft underwriting som beskrevet tidligere, er 

tallet endnu højere. Den økonomiske effekt af sådanne må dog vurderes som værende yderst 

begrænsede. 

Overnormalt afkast siden 
annoncering af 

fortegningsretsemission 

 

Overnormalt afkast siden 
ex-ret dato for 

fortegningsretsemission 

 

 
 

 

 

Det akkumulerede overnormale afkast CAR(0;2) er lig -1,87% for garanterede udbud og -1,39% for 

ugaranterede udbud, mens CAR(0;20) er lig -5,33% for garanterede udbud og -2,06% for 

ugaranterede udbud. Såfremt der tages udgangspunkt i ex-ret datoen er CAR(0;2) hhv. +2,44% og 

1,91%, mens CAR(0;20) er hhv. -2,97% og -2,03%. Af disse afkast er det alene CAR(0;20) med 

udgangspunkt i annonceringsdatoen, som er signifikant forskellige mht. garanterede og ugaranterede 

udbud på et 95% niveau, mens de øvrige ikke er signifikant forskellige fra hinanden på et 95% 

konfidensniveau. Umiddelbart kunne man forvente, at annonceringseffekten af et garanteret udbud 

ville være mindre negativ end et ugaranteret udbud, hvor der er risiko på hvorvidt udbuddet vil blive 

tegnet. Som det fremgår af grafen har dette ikke været tilfældet for de undersøgte udbud, hvilket 

kan skyldes, at der er tale om en bias i samplet. En bias kunne være, at de selskaber som vælger at 
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indhente en garanti alt andet lige gør dette, da der er større usikkerhed omkring selskabets værdi 

eller at ledelsen forventer, at kursen vil falde mere end gennemsnittet når udbuddet annonceres. 

Omvendt kunne man også forestille sig, at garanterne havde præference for kun at garantere de 

mindst risikable udbud, således at de ville fokusere på de udbud som i gennemsnit faldt mindst, 

hvilket dog ikke har været tilfældet. Således må det formodes, at garanterne er opmærksomme på 

dette forhold når de aftaler provisionen for et givent garantitilsagn. Derudover skal det også tages i 

betragtning, at ovenstående er baseret på den eksisterende aktie, og ikke selve tegningsrettens kurs, 

hvilket er den relevante parameter for en investor, som ikke vælger at deltage i en 

fortegningsretsemission. En analyse af denne parameter ses i afsnit 11.2 omkring udvandingseffekter 

nedenfor. 

Resultaterne for de forskellige overnormale kurseffekter kan ses som indirekte omkostninger for 

aktionærerne i forbindelse med aktieudbud, da værdien af deres beholdninger falder i forbindelse 

med udbuddet svarende til disse effekter. Disse kortsigtede indirekte omkostninger kan, som 

resultaterne ovenfor viser, være ganske betydelige og bør således tages i betragtning når en 

aktionær eller virksomhed overvejer at gennemføre et aktieudbud. 

11.2. Udvandingseffekter 

En anden indirekte omkostning som eksisterende aktionærer i et selskab, der vælger at udbyde 

aktier, kan opleve, er den økonomiske udvanding som følge af at aktierne eventuelt sælges til en 

rabat i forhold til den senest noterede kurs på børsen. Denne effekt er særligt vigtig på længere sigt, 

hvor en aktionærs langsigtede afkast potentielt kan påvirkes af en udvandet ejerandel af selskabet. 

Udvandingseffekten kan opgøres på flere måder, men betragtes generelt ud fra hvilket afkast 

investorerne efterfølgende realiserer ved at deltage i udbuddet, samt i form af placingsdiscounten 

målt i forhold til markedskursen umiddelbart før udbuddet offentliggøres. Som nævnt tidligere er 

disse to variable direkte observerbare under et markedskursudbud – børskursen før udbuddet kan 

sammenholdes med hvad aktierne rent faktisk placeres til i forbindelse med udbuddet. Men for at 

kunne sammenligne disse udbud med en fortegningsretsemission, hvor den effektive udbudskurs 

implicit bestemmes i løbet af handelsperioden for tegningsretterne, anvendes følgende 

sammenhæng jf. beskrivelsen i afsnit 5.5.1: 

dW  = [W · (n+m)/m + T] / S0 - 1 

Udtrykket for dW angiver hvilken rabat som udbuddet effektivt sælges til, hvor S0 er kursen før 

udbuddet offentliggøres og W er kursværdien af m tegningsretter i transaktionen. Med denne formel 
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justeres der implicit for den matematiske – men ikke økonomiske – udvanding af den enkelte akties 

absolutte kursværdi. 

11.2.1. Overnormale afkast ved deltagelse i aktieudbud 

I figurerne nedenfor ses de overnormale afkast ved de to forskellige emissionstyper, hvor der på dag 

T = 1 realiseres et afkast svarende til det som opnås ved at deltage i udbuddet og købe aktierne til 

udbudskursen. For markedskursudbud anvendes udbudskursen som udbuddet er clearet til, mens 

der for fortegningsretsemission anvendes den volumenvægtede gennemsnitlige kurs som 

tegningsretterne er handlet til (som herefter justeres som beskrevet ovenfor). Det antages, at 

tegningsretterne købes på sidstedagen til denne kurs, hvilket er en rimelig antagelse, da volumen er 

markant større sidst i tegningsperioden, som følge af depotbankers udsalg af uudnyttede 

tegningsretter. 

Overnormalt afkast ved deltagelse i 
fortegningsretsemission 

 

Overnormalt afkast ved deltagelse i 
markedskursudbud 

 

 

 

Af figuren ses det tydeligt, at der systematisk er et overnormalt afkast ved at deltage i begge former 

for udbud. Det overnormale afkast skyldes, at investorerne kræver en præmie for at deltage i 

udbuddet, hvilket fremkommer ved, at de samlet set i forbindelse med markedskursemissioner 

sætter deres limits under kursen som kan observeres i det åbne marked. Alternativt kunne de blot 

vælge at købe aktierne på børsen til den gældende kurs, hvorved de er sikre på hvilken kurs de skal 

betale og hvor mange aktier de kan købe. 

For fortegningsretsemissioner kan rabatten ligeledes forklares ved at investorerne kræver en præmie 

for at deltage i udbuddet, da det ellers blot kunne vælge at købe den eksisterende aktie. Der er 

således typisk en løbende arbitragegevinst ved at købe retten frem for den eksisterende aktie. Dette 

kan skyldes likviditetsforskelle, ligesom usikkerheden omkring størrelsen af udbuddet fra 
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depotbanker kan være med til at presse kursen, da disse institutioners salg typisk ikke foregår 

struktureret, men i stedet sker direkte via børsens åbne ordrebog. 

CAR(0;2) ved deltagelse i markedskursemissioner er opgjort til +2,92% og CAR(0;2) for 

fortegningsretsemissioner er opgjort til +9,36%, hvilket i begge tilfælde er signifikante på 99% niveau 

(t-stat hhv. 15,46 og 6,38). Hvis fordelingen af observationerne plottes i et diagram ses det tydeligt, 

at variansen på de overnormale afkast ved fortegningsretsemissionerne er betydeligt højere. 

Standardafvigelsen på de overnormale afkast udgør 3,98% og 16,39% for hhv. markedskursudbud og 

fortegningsretsemissioner. 

Markedskursudbud: Fordeling af 
overnormale afkast på dag T = 1 

 

Fortegningsretsemissioner: Fordeling af 
overnormale afkast på dag T = 1 

 

På trods af, at resultaterne er statistisk signifikante på et højt konfidensniveau skal nævnes, at det 

alene er det marginale afkast af de to variable i analysen, som er realiserbart. Det vil således ikke i 

praksis være muligt for samtlige deltagere i udbuddet at realisere det overnormale 1-dagsafkast, da 

dette i sandsynligvis vil presse kursen ned mod det niveau, eller muligvis under det niveau, som 

udbuddet er blevet clearet til. 

11.2.2. Placeringsdiscounts i aktieudbud 

Udvanding af de eksisterende aktionærer kan som nævnt også betragtes ved at opgøre hvilken 

discount – eller i enkelte tilfælde hvilken præmie – som udbuddet placeres til målt i forhold til 

børskursen umiddelbart før udbuddet offentliggøres. I de få tilfælde, hvor der er tale om en præmie 

skyldes dette som oftest, at selskabet offentliggør ny information til markedet, hvilket eksempelvis 

kan forekomme ved at et markedskursudbud annonceres samtidig med offentliggørelsen af et 

kvartalsregnskab. Ligesom i tilfældet med afkastet ved deltagelse i udbuddet, skal kursudviklingen i 

forbindelse med fortegningsretsemissionerne justeres får den matematiske udvanding af det 

absolutte kursniveau. Afkastene beregnes således fortsat iht. markedsmodellen. Da 
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markedskursudbud ofte lukkes forholdsvist kort tid efter de annonceres, vil discounten d forventeligt 

være tæt relateret til det kortsigtede overnormale afkast i forbindelse med annonceringen af 

markedskursudbuddene via udtrykket 1+d=1/(1+r), hvor r = CAR(0;2). Dog tager dette udtryk ikke 

højde for, at udbudskursen som ofte sættes under børskursen, hvilket skal lægges til for at beregne 

størrelsen af placeringsdiscounten. Herfra skal der så trækkes det estimerede normale afkast, 

hvorved placeringsdiscounten er udtrykt ved et overnormalt afkast iht. markedsmodellen. 

For fortegningsretsemissionerne vil den tilsvarende relation forventeligt også delvist forklare 

placeringsdiscounten, hvor r dog bør erstattes med r = CAR(0;20), da udbudskursen implicit 

bestemmes i form af kursudviklingen i løbet af handelsperioden for tegningsretterne. Ligesom med 

markedskursudbuddene skal der dog også tages højde for, at der som oftest eksisterer discount på 

tegningsretterne, hvilket ligeledes skal lægges til i tilfældet med fortegningsretsemissionerne. 

I figurerne nedenfor vises en opgørelse af placeringsdiscounts baseret på de 444 observationer inden 

for markedskursudbud og de 125 observationer fra fortegningsretsemissioner. Begge gennemsnitlige 

placeringsdiscounts er signifikante på 99% niveau (t-stat hhv. -25,35 og -8,87). 

Overnormal placeringsdiscount ved 
markedskursudbud 

 
Note: Gennemsnitlig placeringsdiscount er signifikant på 99% 
niveau. 

Implicit overnormal placeringsdiscount ved 
fortegningsretsemissioner 

 
Note: Gennemsnitlig placeringsdiscount er signifikant på 99% 
niveau. Tegningskursen er baseret på den volumenvægtede 
gennemsnitlige kurs i hele handelsperioden og justeret for den 
matematiske udvanding af aktiernes absolutte kursniveau. 

Det ses, at den placeringsdiscounten ved markedskursudbud i gennemsnit er væsentligt mindre end 

ved fortegningsretsemissioner (forskellen er statistisk signifikant forskellig på 99% niveau). Endvidere 

er standardafvigelsen på observationerne 5,6% og 18,5% for hhv. markedskursudbud og 

fortegningsretsemissioner, hvilket viser at usikkerheden om den implicitte placeringskurs er 

væsentlig større ved fortegningsretsemissioner end ved markedskursudbud. Dermed er risikoen ved 

udvandingsfaktoren også betydeligt større for en investor i et selskab, der udbyder aktier i en 

fortegningsretsemission, men hvor den pågældende ikke ønsker at deltage. Den pågældende 

investor eksponeres dermed over for en ikke uvæsentlig risiko i forbindelse med salget af de tildelte 

tegningsretter. 
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Der kan være flere forklaringer på dette forhold. Den nok mest sandsynlige er, at der i forbindelse 

med investorernes salg af tegningsretter ikke sker nogen struktureret håndtering af disse. I stedet 

tvinges investorerne som oftest til at sælge disse over børsen i et stort antal af mindre transaktioner. 

Der eksisterer ikke nogen platform, hvor investorer med større poster kan melde ud, at de ønsker 

deres retter placeret, hvorefter syndikatbankerne kan arrangere en struktureret placering af disse. I 

stedet er bankerne henvist til at placere retter på ad hoc basis efterhånden, som de bliver 

opmærksomme på evt. ”frie” retter. En anden faktor, der formentlig også spiller ind er, at det er 

usikkert hvor mange retter der kommer ud fra depotbankerne hen imod slutningen af 

handelsperioden for tegningsretter. Derved kan det forekomme, at volumenen på sidstedagen 

kommer bag på bankerne, som derfor skal sælge disse under pres på en enkelt dag og uden 

nødvendigvis at have lavet et tilstrækkeligt forarbejde ved at sondere mulighederne og interessen 

hos potentielle investorer. En tredje forklaringsfaktor som kan tænkes at have indflydelse på 

forskellen i discountniveau er, at fortegningsretsemissioner alt andet lige generelt anvendes ved 

større transaktioner ift. markedskursudbud, hvilket er afbilledet i outputtet fra en lineær OLS 

regression nedenfor. 

Regression af markedskursudbud: 
Discount som funktion af udbudsstørrelse i pct. 

af eksisterende markedsværdi 

 

Regression af fortegningsretsemissioner: 
Discount som funktion af udbudsstørrelse i pct. 

af eksisterende markedsværdi 
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Multipel R 55,2%

R-kvadreret 30,5%
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Observationer 443

ANAVA

fg SK MK F Sign. F

Regression 1 0,42 0,42 193,12 1,1E-36

Residual 441 0,96 0,00

I alt 442 1,38

Koeffi- 

cienter Std.fejl t-stat P-værdi

Nedre 

95%

Øvre 

95%

Skæring -3,27% 0,33% -9,79 0,0% -3,9% -2,6%

X-variabel 1 -15,77% 1,13% -13,90 0,0% -18,0% -13,5%

Regressionsstatistik

Multipel R 49,2%

R-kvadreret 24,2%

Justeret R-kvadreret 23,6%

Standardfejl 16,2%

Observationer 125

ANAVA

fg SK MK F Sign. F

Regression 1 1,03 1,03 39,35 5,5E-09

Residual 123 3,23 0,03

I alt 124 4,27

Koeffi- 

cienter Std.fejl t-stat P-værdi

Nedre 

95%

Øvre 

95%

Skæring -1,70% 2,53% -0,67 50,4% -6,7% 3,3%

X-variabel 1 -25,70% 4,10% -6,27 0,0% -33,8% -17,6%
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I gennemsnit udgør markedskursudbuddene 22,0% af børsværdien af de eksisterende aktier, mens 

fortegningsretsemissioner i gennemsnit udgør 50,6% - altså mere end dobbelt så meget. Det fremgår 

af regressionerne, at der er en signifikant sammenhæng mellem placeringsdiscount og 

udbudsstørrelse (skæringen i regressionen for fortegningsretsemissioner er dog ikke signifikant 

forskellig fra nul). Disse resultater er på linje med price-pressure hypotesen, hvor et større udbud 

resulterer i en lavere udbudskurs og dermed større placeringsdiscount. 

11.2.3. Placeringsdiscounts ved garanterede og ugaranterede fortegningsretsemissioner 

Hvis samplet for fortegningsretsemissioner deles op i hhv. garanterede og ugaranterede udbud kan 

der udføres en regression for de to delmængder, hvilket er illustreret i figuren nedenfor. 

 

Garanterede fortegningsretsemissioner: 
Discount som funktion af udbudsstørrelse i pct. 

af eksisterende markedsværdi 

 

Ugaranterede fortegningsretsemissioner: 
Discount som funktion af udbudsstørrelse i pct. 

af eksisterende markedsværdi 

 

  
 

Det ses, at udbudsstørrelsen fortsat er en signifikant forklaringsvariabel på begge delmængder. 

Derudover er skæringen, dvs. niveauet, for de ugaranterede fortegningsretsemissioner på -10,57%, 

hvilket er statistisk signifikant på 95% niveau, mens skæringen for garanterede emissioner ikke er 

signifikant forskellig fra nul. Regressionen fortæller dog ikke noget om den gennemsnitligt 

y = -0,267x + 0,0219
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Regressionsstatistik

Multipel R 54,1%

R-kvadreret 29,3%

Justeret R-kvadreret 28,4%

Standardfejl 12,5%

Observationer 77

ANAVA

fg SK MK F Sign. F

Regression 1 0,48 0,48 31,11 3,7E-07

Residual 75 1,16 0,02

I alt 76 1,65

Koeffi- 

cienter Std.fejl t-stat P-værdi

Nedre 

95%

Øvre 

95%

Skæring 2,19% 2,58% 0,85 39,7% -2,9% 7,3%

X-variabel 1 -26,70% 4,79% -5,58 0,0% -36,2% -17,2%

Regressionsstatistik

Multipel R 39,4%

R-kvadreret 15,5%

Justeret R-kvadreret 13,7%

Standardfejl 19,8%

Observationer 48

ANAVA

fg SK MK F Sign. F

Regression 1 0,33 0,33 8,47 5,6E-03

Residual 46 1,80 0,04

I alt 47 2,14

Koeffi- 

cienter Std.fejl t-stat P-værdi

Nedre 

95%

Øvre 

95%

Skæring -10,57% 5,02% -2,11 4,1% -20,7% -0,5%

X-variabel 1 -20,09% 6,90% -2,91 0,6% -34,0% -6,2%
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realiserede placeringsdiscount, da det er en funktion af udbudsstørrelsen. De gennemsnitlige 

realiserede placeringsdiscounts og fordelingen af disse fremgår af figuren nedenfor. 

Placeringsdiscount ved garanterede 
fortegningsretsemissioner 

 

Placeringsdiscount ved ugaranterede 
fortegningsretsemissioner 

 

Begge gennemsnit er statistisk signifikante og signifikant forskellige fra hinanden på 99% niveau, og 

resultatet viser, at der i gennemsnit realiseres betydeligt højere placeringsdiscounts ved 

ugaranterede fortegningsretsemissioner end ved garanterede emissioner. Som beskrevet i afsnit 

11.1.2 ovenfor forholder det sig omvendt, når man betragter den gennemsnitlige udvikling i 

aktiekursen på den eksisterende aktie. En forklaring på denne forskel kan være, at garantibankerne 

ved et garanteret udbud har en vis interesse i, at sikre at tegningsrettens værdi ”holder sig oven 

vande” og har en vis værdi, da det signalerer, at der er interesse for retterne og dermed tilstrækkelig 

efterspørgsel efter udbuddet. Derfor vil de generelt have et incitament til at sørge for den implicitte 

retkurs og ex-ret kurs ligger så langt over udbudskursen som muligt, da risikoen for garantistilleren 

derved minimeres. Derudover kan det også skyldes, at bankernes salgsfolk generelt blot er mere 

opmærksomme i forbindelse med handlen med tegningsretter ved et garanteret udbud, og at de 

derfor mere aktivt forsøger at sørge for, at udbud og efterspørgsel mødes med mindst mulige 

kursudsving. Ved at sørge for en effektiv afvikling af handlen med tegningsretter øges 

sandsynligheden for, at ejere af tegningsretter også udnytter dem, hvilket mindsker risikoen ved 

garantieksponeringen. 

Ovenstående resultater viser altså, at selvom det overnormale afkast ved de eksisterende aktier er 

relativt mere negativt ved en garanteret emission, end ved en ugaranteret, er der i gennemsnit sket 

en mindre udvanding ved de garanterede udbud, end ved de ugaranterede udbud. Dette er 

naturligvis primært en fordel for de aktionærer, der ikke deltager i udbuddet (og derfor sælger deres 

retter), hvorfor et garanteret udbud alt andet lige må siges at være mest til gavn for eksisterende 

aktionærer, som netop ikke er i stand til at bidrage til selskabets aktieudbud. 

 

En anden forklaringsvariabel som kan analyseres i relation til placeringsdiscounten ved 

fortegningsretsemissioner er det valgte niveau for discount til TERP (teoretisk ex-ret pris baseret på 
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kursen før offentliggørelse af transaktionen). I nedenstående figur vises outputtet fra en regression 

af placeringsdiscounten mod discount til TERP. 

Placeringsdiscount som funktion af discount til TERP ved fortegningsretsemissioner 

 

 

Det ses, at variablen er en signifikant forklaringsparameter på 99% niveau, og en øget discount går 

hånd i hånd med en øget placeringsdiscount. Her kan man forestille sig, at bankerne og selskabet 

generelt har den bias, at såfremt de forventer en høj placeringsdiscount, vælges et tegningsforhold 

og en tegningskurs som medfører en høj discount til TERP (og omvendt). På den måde er der 

spillerum til at kursen kan finde et leje, hvor udbud og efterspørgsel mødes uden at den indre værdi 

af retterne er nul, og det fulde provenu dermed fortsat tilgår selskabet. Relationen kan også tænkes 

at være den, at såfremt der sættes et stort spillerum for tegningsretternes værdi, udnytter 

investorerne dette (ved at sælge aktien eller retterne, evt. som short position), hvorved 

placeringsdiscounten maksimeres mest muligt.  
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Multipel R 60,3%

R-kvadreret 36,4%

Justeret R-kvadreret 35,9%

Standardfejl 14,9%

Observationer 125

ANAVA

fg SK MK F Sign. F

Regression 1 1,55 1,55 70,41 9,6E-14

Residual 123 2,71 0,02

I alt 124 4,27

Koeffi- 

cienter Std.fejl t-stat P-værdi

Nedre 

95%

Øvre 

95%

Skæring 1,70% 2,36% 0,72 47,3% -3,0% 6,4%

X-variabel 1 58,68% 6,99% 8,39 0,0% 44,8% 72,5%
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11.2.4. Undersøgelse af signaleringseffekt 

I relation til hypotesen om signaleringseffekten kan det analyseres, hvorvidt den overnormale 

kursudvikling op til annonceringsdatoen kan forklare den realiserede placeringsdiscount. Såfremt 

signaleringseffekthypotesen er gældende, vil de aktier som er steget mest op til annonceringen, alt 

andet lige også realisere den største placeringsdiscount. En regression af dette ses for 

markedskursudbud i nedenstående figur. 

Markedskursudbud: Placeringsdiscount som funktion af overnormal kursudvikling 
løbende 20 dage op til annoncering 

 

 
 
Note: CAR(-20;0) tager udgangspunkt i annonceringsdatoen T = 0 

Det ses, at der er en signifikant sammenhæng mellem placeringsdiscount og den overnormale 

kursudvikling op til annoncering både mht. forklaringsvariablen og skæringen, hvilket er i tråd med 

argumentationen i signaleringseffekthypotesen. En tilsvarende sammenhæng ses i relation til 

fortegningsretsemissioner, hvilket fremgår af nedenstående output. 

Fortegningsretsemissioner: Placeringsdiscount som funktion af overnormal kursudvikling 
løbende 20 dage op til annoncering 

 

 

 
 
Note: CAR(-20;0) tager udgangspunkt i annonceringsdatoen T = 0 

 

y = -0,2512x - 0,0561
R² = 0,3058
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Multipel R 55,3%

R-kvadreret 30,6%

Justeret R-kvadreret 30,4%

Standardfejl 4,7%

Observationer 443

ANAVA

fg SK MK F Sign. F

Regression 1 0,42 0,42 194,30 7,5E-37

Residual 441 0,96 0,00

I alt 442 1,38

Koeffi- 

cienter Std.fejl t-stat P-værdi

Nedre 

95%

Øvre 

95%

Skæring -5,61% 0,24% -23,78 0,0% -6,1% -5,1%

X-variabel 1 -25,12% 1,80% -13,94 0,0% -28,7% -21,6%

y = -0,6341x - 0,1714
R² = 0,3755
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Multipel R 61,3%

R-kvadreret 37,5%

Justeret R-kvadreret 37,0%

Standardfejl 14,7%

Observationer 125

ANAVA

fg SK MK F Sign. F

Regression 1 1,60 1,60 73,95 3,1E-14

Residual 123 2,66 0,02

I alt 124 4,27

Koeffi- 

cienter Std.fejl t-stat P-værdi

Nedre 

95%

Øvre 

95%

Skæring -17,14% 1,35% -12,73 0,0% -19,8% -14,5%

X-variabel 1 -63,41% 7,37% -8,60 0,0% -78,0% -48,8%
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Selvom forklaringsgraden på R2 = 37,5% ligger højere end R2 = 30,6% for markedskursudbud ses det, 

at observationerne er noget mere spredte. Ovenstående resultater viser altså på linje med 

signaleringseffekthypotesen, at store overnormale kursstigninger op til annonceringen af et udbud 

ligeledes medfører relativt store placeringsdiscounts. Det ses at det både er gældende for 

markedskursudbud og fortegningsretsemissioner. Derfor må det antages, at den ovenfor nævnte 

sammenhæng mellem placeringsdiscount og discount til TERP skyldes, at bankerne og selskabet 

generelt vælger at sætte store discounts til TERP, når kurserne på de underliggende aktier har udvist 

store overnormale stigninger i perioden op til annoncering. Dette bekræftes af en regression af de to 

variable mod hinanden (R2 = 43,1% og variablen er signifikant på 99% niveau). 
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12. Analyse af direkte omkostninger ved aktieudbud 

Oplysninger om direkte omkostninger i forbindelse med et aktieudbud er hovedsageligt tilgængeligt i 

aktieudbud foretaget som fortegningsretsemissioner, da der her foreligger et offentligt prospekt. 

Den følgende gennemgang af direkte omkostninger, er derfor udelukkende baseret på 

fortegningsretsemissionerne, der indgår i den analyserede periode i dette studie. For at finde disse 

omkostninger er prospekterne for fortegningsretsemissionerne således gennemgået enkeltvis. Det 

har i alt været muligt at identificere omkostninger for 67 ud af de i alt 125 fortegningsretsemissioner, 

fordelt på hhv. 39 ud af de i alt 77 garanterede emissioner og 28 ud af de 48 ugaranterede 

emissioner. Årsagen hertil er, at prospekterne enten ikke længere er tilgængelige på selskabets 

hjemmeside, og hverken kan findes via Google, Bloomberg eller databasen Dealogic. Det vurderes 

dog, at samplet er tilstrækkeligt stort til at kunne foretage en statistisk analyse af de samlede 

observationer for hele Norden. 

De direkte omkostninger i forbindelse med en fortegningsretsemission består overordnet set af 

udgifter til honorar til finansielle rådgivere, udgifter til juridisk rådgivere samt øvrige omkostninger til 

f.eks. trykning af prospekt og markedsføring af udbuddet mv. Udgiften til en evt. garanti for 

udbuddet udspecificeres i visse af prospekterne, men i den forbindelse er det væsentligt at 

bemærke, at dette honorar ofte er en del af en større pakke. Derfor er fordelingen mellem 

basishonoraret til bankerne og garantiprovisionen ofte ikke særlig valid, da de to betalinger er 

betinget af hinanden. Det eneste tilfælde, hvor en specifik garantibetaling kan være relevant at 

analysere er, hvor det drejer sig om en tredjemand, der stiller garantien og ikke yder andre former 

for ydelser (dvs. eksempelvis ved en undergaranti/sub-underwriting). Markedet for sub-

underwritings er dog i Norden et forholdsvist lukket marked, hvor oplysninger om honorarer og 

transaktioner – ligesom med markedskursudbud – som oftest ikke er offentligt tilgængelige. 

Det samlede honorar til de finansielle rådgivere deles blandt syndikatet, således at den eller de 

ledende rådgivere (lead managers) får den største portion, typisk 50-70% jf. Geddes (2005), hvorefter 

de øvrige rådgivere i syndikatet deler den resterende del. Det samlede honorar skal ses som betaling 

for de opgaver syndikatet udfører i forbindelse med et aktieudbud som jf. afsnit 5.1 bl.a. indebærer 

udarbejdelse af præsentationer til aktieanalytikere og potentielle investorer, due diligence, 

udarbejdelse af prospekt, markedsføring og den endelige eksekvering af aktiesalget.   

I de analyserede fortegningsretsemissioner i dette studie, var de samlede omkostninger (dvs. inkl. 

udgifter til advokater og revisorer mv.) i forbindelse med udbuddene i gennemsnit 4,5% af 

udbuddets værdi, hvoraf i gennemsnit 2,88%point bestod af honorarer til bankerne. De 

gennemsnitlige udgifter til honorarer og garantier i forbindelse med garanterede udbud i samplet, lå 
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på 3,14%, mens udgifter til bankerne ved ugaranterede fortegningsretsemissioner i gennemsnit lå på 

2,01% af bruttoprovenuet. Nedenfor ses hvordan omkostningerne i procent af udbuddenes værdi 

fordeler sig. 

Akkumuleret fordeling af omkostninger 
ved de analyserede fortegningsretsemissioner 

 
Det ses af figuren, at for hovedparten af fortegningsretsemissionerne er de samlede omkostninger i 

procent af udbuddets værdi på under 8%. Der er således 93% af udbuddene hvor de samlede 

omkostninger ligger under 8%, mens de resterende 7% af udbuddene har omkostninger på mellem 

8% og 12% af udbuddets værdi. Omkostningerne til honorarer og garantier i de garanterede udbud, 

ligger hovedsageligt på under 5% af udbuddets værdi, hvilket gælder 93% af disse udbud. 

Da oplysninger om sub-underwritings ikke er offentligt tilgængelige for nordiske 

fortegningsretsemissioner, analyseres der for de garanterede udbud i stedet på de samlede 

omkostninger til honorarer og garantiprovision til bankerne. En banks tilsagn om at deltage i en 

transaktion kræver som oftest et vist minimum af ressourcer, og derfor vil honoraret forventeligt 

skulle dække dette ved at have et fast minimumselement, som er uafhængigt af hvor stort udbuddet 

måtte være. Derfor vil den estimerede garantiprovision iht. Black-Scholes alt andet lige undervurdere 

honoraret relativt mere for mindre udbud end større udbud. 

12.1. Værdiansættelse af garantier 

For at kunne værdiansætte garantierne i forbindelse med de garanterede fortegningsretsemissioner, 

opfattes garantierne som put-optioner, som de pågældende virksomheder har købt. Disse optioner 

kan herefter værdiansættes ved at benytte Black-Scholes optionsprisfastsættelsesmodel til call-

optioner, som vist nedenfor: 

Call = S · N(d1) – E · e-rt · N(d2); 

d1 = [ln(S/E) + (r + σ2/2 · t)] / (σ · t) 

d2 = d1 - σ · √(t) 
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For at finde værdien af put-optionen kan put-call pariteten benyttes:  

Put = E · e-rt · N(-d2) - S · N(-d1) 

Hvor t er tid til udløb, E er exercise-kursen, r er den risikofri rente, S er spotkursen på den 

underliggende aktie, σ er volatiliteten på det underliggende aktie og N(d1) og N(d2) er værdien af hhv. 

d1 og d2 slået op i standardnormalfordelingen. Da garantierne i forbindelse med 

fortegningsretsemissionerne ikke er standard europæiske put-optioner, men blot opfattes som 

sådanne, er det ikke alle parametrene, der direkte kan indsættes i modellen. Der er derfor således en 

række faktorer der bør overvejes i forbindelse med estimationen af disse parametre, jf. afsnit 9. 

Endvidere gælder det, at risikoen i praksis er kvadratisk og afhænger af to stokastiske variable – 1) 

residualet af antallet af uudnyttede tegningsretter og 2) tabet pr. aktie som tegnes under garantien. 

Ud fra en teoretisk synsvinkel burde alle investorer dog vælge med at udnytte deres retter til sidste 

dagen i tegningsperioden, hvilket også er tilfældet for langt de flestes vedkommende. Der er dog et 

mindre antal aktionærer, som udnytter deres tegningsretter før sidstedagen i tegningsperioden, 

hvilket er med til at mindske garantirisikoen. I den følgende analyse ses der dog bort fra den 

begrænsede effekt af dette. 

For at vurdere inputs i Black-Scholes model opstilles følgende eksempel, hvor følsomheden af de 

enkelte parametre kan illustreres. I eksemplet antages at tid til udløb er 22 dage, exercise-kursen er 

75, den risikofri rente er 5%, spotkursen er 100 og standardafvigelsen er sat til 40% p.a. (varians 16% 

p.a.). Nedenfor ses først put-optionsværdierne i procent af exercise-kursen som funktion af den 

risikofrie rente og tid til udløb: 

Put-optionsværdi som funktion af risikofri rente og tid til udløb 

  

På figuren til venstre ses det, at den risikofrie rente ikke har nogen væsentlig betydning for værdien 

af put-optionen, da denne kurve er relativ flad for mindre renteændringer. Det ses ligeledes på 
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figuren til højre, at put-optionens værdi har en relativ lille følsomhed over for tid til udløb, og at det 

først efter en relativ lang løbetid har nogen reel betydning for put-optionens værdi. Nedenfor ses 

put-optionens værdi i procent af exercise-kursen, som funktion af varians, og som funktion af 

forholdet mellem exercise-kursen og spotkursen: 

Put-optionsværdi som funktion af varians exercise-kurs/spotkurs 

  

Af disse figurer ses det at put-optionens værdi har en forholdsvis høj følsomhed over for variansen på 

det underliggende aktiv. Når der ses på exercise-kursen i forhold til spotkursen, har dette forhold en 

endnu større betydning for værdien af put-optionen, når exercise-kursen som andel af spotkursen 

kommer over ca. 75%.  

12.1.1. Omkostninger til garanti og put-option 

I værdiansættelsen af garantierne i de 39 garanterede fortegningsretsemissioner, er parametrene 

som udgangspunkt bestemt som vist i tabellen nedenfor: 

Parameter Beskrivelse 

t 
Tidsperioden fra annonceringsdagen til dagen hvor transaktion er slut 
og provenuet fra udbuddet overføres til selskabet 

E Udbudskursen for aktierne (tegningskursen) 

r Renten (hhv. 1 måneds CIBOR, STIBOR, NIBOR og EURIBOR anvendes) 

S 
Ex-ret kursen, beregnet ud fra kursen på annonceringsdatoen, 
tegningsforholdet og udbudskursen 

σ 
Standardafvigelsen på den pågældende virksomheds aktie 6 måneder 
op til annonceringen af udbuddet 

 

Ved at benytte disse parametre til at udregne værdien af put-optionerne, kan værdierne i procent af 

udbuddets størrelse, sammenholdes med de faktiske betalte udgifter til honorarer og 

garantiprovisioner i de pågældende udbud. Samlet set fås således at put-optionernes værdi i 
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gennemsnit udgør 0,05% af udbuds størrelse, mens der som tidligere nævnt i gennemsnit er betalt 

3,14% for garantierne. Denne sammenhæng ser ud som vist i figuren nedenfor: 

Regression af direkte omkostninger som funktion af Black-Scholes put-optionsværdier 

 
 

Det ses at figuren, at når garantiprovisionen estimeres via Black-Scholes formel iht. Marsh (1980) er 

resultatet en serie urealistisk lave værdier af put-optionerne, og dermed markant lavere 

honorarsatser end hvad der empirisk kan observeres af omkostninger i de analyserede udbud. Ud fra 

regressionsanalysen med de estimerede put-optionsværdier som forklarende variabel ses det, at de 

faktisk er statistisk signifikante. For at undersøge om det er perioden for volatilitetsestimeringen som 

udgør et problem ift. de lave put-optionsværdier, er det forsøgt at lave en tilsvarende analyse med 

hhv. 2 og 18 måneders kursdata til at estimere volatiliteten. Denne analyse viste dog i hovedtræk 

samme resultater, hvorfor det ikke vurderes at være den valgte periode på 6 måneder, som er årsag 

til de markant lave put-optionsværdier. 

12.1.2. Justering af volatilitet 

I de 39 garanterede fortegningsretsemissioner er den gennemsnitlige discount fra ex-ret kursen til 

udbudskursen på -30,1%.  Dermed er de put-optioner, som garantierne omfatter, reelt i gennemsnit 

deeply out-of-the-money på tidspunktet for indgåelse af aftalen. Jf. afsnit 9.2 kan et såkaldt volatility 

smile forekomme, hvilket bevirker at tidsværdien i en standard optionspris ud fra Black-Scholes 

formel falder relativt hurtigt jo længere out-of-the-money eller in-the-money den er. Faldet er 

hurtigere end de priser der kan observeres i markedet, da optionsudstederne systematisk sætter 

højere priser end hvad Black-Scholes formel foreskriver.  

Dette er illustreret i følgende figuren, der viser sammenhængen mellem spotkursen (som i tilfældet 

fortegningsretsemissioner er ex-ret kursen), den valgte exercise-kurs (som for garanterede 

fortegningsretsemissioner er udbudskursen) og den implicitte volatilitet. 
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Observationer 39

ANAVA

fg SK MK F Sign. F

Regression 1 0,00 0,00 33,02 1,4E-06

Residual 37 0,00 0,00

I alt 38 0,01

Koeffi- 

cienter Std.fejl t-stat P-værdi

Nedre 

95%

Øvre 

95%

Skæring 2,43% 0,19% 12,94 0,0% 2,1% 2,8%

X-variabel 1 1109,7% 193,12% 5,75 0,0% 718,4% 1501,0%
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Illustration af volatilitetssmil for aktieoptioner 

 

Hvis det antages, at put-optioner i forbindelse med garantitilsagn prisfastsættes efter dette mønster, 

vil forklaringsgraden alt andet lige øges, såfremt der justeres for dette smil. Desværre eksisterer der 

ikke i Bloomberg data for historiske, implicitte volatilitetsoverflader for optioner på samtlige 39 

selskabet, hvorfor disse i givet fald ville skulle estimeres separat. Derudover handles der slet ikke 

optioner på et stort antal af disse selskaber, og illikviditet er relativt udbredt på især det danske 

optionsmarked. Alternativt kunne man anvende en implicit volatilitetsoverflade for OMX C20-

indekset som proxy, men en sådan historik er alene tilgængelig i Bloomberg tilbage til foråret 2008. 

I det nedenstående foretages derfor en mere simpel analyse, hvor de estimerede volatiliteter for de 

enkelte selskaber niveauforskydes med en fast faktor. Såfremt volatiliteten er estimeret til v 

foretages en række regressioner med optionspriser baseret på en volatilitet lig v + a, hvor a er en 

konstant. Hvis eksempelvis v = 20% p.a. og a = 25% p.a. estimeres optionspriserne baseret på en 

volatilitet på 45% p.a.: 

Illustration af niveauforskydning af volatiliteten 
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Herefter beregnes forklaringsgraden R2 for en lineær regression af observationerne for honorarerne 

mod den estimerede garantiprovision iht. Black-Scholes optionsprisformel. I figuren nedenfor ses 

forklaringsgraden som funktion af denne niveauforskydning af volatiliteten:  

Forklaringsgrad ved lineær regression af direkte omkostninger 
som funktion af niveauforskydning af volatiliteten 

 

De oprindelige volatiliteter er som nævnt estimeret baseret på seneste 6 måneders afkast for hvert 

enkelt selskab. Det ses at en parallelforskydning af disse estimater med en konstant på 25% medfører 

en øget forklaringsgraden fra omkring R2 = 47% til R2 = 70%, jf. figuren nedenfor: 

Regression af direkte omkostninger som funktion af Black-Scholes put-optionsværdier 
baseret på niveaujusterede volatiliteter 

 
 

Af ovenstående figur fremgår det tydeligt, at sammenhængen er væsentligt forbedret. Endvidere ses 

det, at de observerede omkostninger (ekskl. konstantleddet) ifølge regressionen ca. 88% større end 

hvad der kan estimeres iht. Black-Scholes optionsprisformel. En mulig forklaring på dette er, at 

bankerne åbenlyst i forbindelse med udbuddet leverer andet end blot garantien, jf. afsnit 5.1 hvor 

bankernes forskellige opgaver beskrives. Derudover er der en række antagelser i Black-Scholes 

optionsprismodel, som kan bevirke at den faktiske værdi af garantierne undervurderes, herunder 

eksempelvis transaktionsomkostninger jf. afsnit 9. 
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put-optionsværdi (%)
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Multipel R 83,7%

R-kvadreret 70,0%

Justeret R-kvadreret 69,2%

Standardfejl 0,8%

Observationer 39

ANAVA

fg SK MK F Sign. F

Regression 1 0,01 0,01 86,48 3,2E-11

Residual 37 0,00 0,00

I alt 38 0,01

Koeffi- 

cienter Std.fejl t-stat P-værdi

Nedre 

95%

Øvre 

95%

Skæring 1,64% 0,19% 8,72 0,0% 1,3% 2,0%

X-variabel 1 187,62% 20,17% 9,30 0,0% 146,7% 228,5%
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13. Konklusion 

I den første del af afhandlingen blev forløbet og processen omkring aktieudbud beskrevet, hvilket 

illustrerede at aktieudbud, herunder særligt offentlige udbud baseret på et prospekt, ofte er meget 

omfattende og ressourcekrævende. Endvidere blev der redegjort for de forskellige metoder til 

bestemmelse af udbudskursen, hvorefter den udbredte bookbuilding-metode blev analyseret og 

forklaret. 

Dernæst præsenteres udvalgte forhold i relation til transaktionsstrukturen for hhv. 

markedskursudbud og fortegningsretsemissioner, og der foretages en sammenligning af de to 

udbudsformer. Det vises, at en fortegningsretsemission svarer til en markedskursemission, hvor den 

effektive udbudskurs implicit kan bestemmes ud fra kursniveauet for tegningsretterne. I forbindelse 

med fortegningsretsemissioner opstilles derudover en række relationer mellem værdien af de 

eksisterende aktier og tegningsretterne, således at det absolutte kursniveau kan justeres for den rent 

matematiske udvandingseffekt som følge af transaktionen.  

Mens selve afviklingen af markedskursudbud er forholdsvis simpel og stort set foregår ens i de 

nordiske lande med en 3 dages afviklingsperiode, er afviklingen af fortegningsretsemissioner 

forskellig på tværs af Norden. Afviklingsperioden for fortegningsretsemissioner er længst i Norge, 

hvor der går forholdsvis lang tid før de nye aktier kan optages til handel. Omvendt har Danmark den 

korteste afviklingsperiode med omkring 21 dage fra offentliggørelse af prospektet, hvilket bevirker at 

de nye aktier gøres likvide inden for forholdsvis kort tid. Sverige og Finland har relativt ens 

afviklingsforløb, dog med undtagelse af perioden for handel med de nye aktier, som sker senere i 

Finland. I relation afviklingen skal det bemærkes, at handlen med tegningsretterne reelt er 

koncentreret omkring sidstedagen i handelsperioden, hvilket skyldes at depotbankerne vælger at 

sælge uudnyttede tegningsretter på vegne af investorer, som ikke ønsker at udnytte disse. Disse 

retter skal således som hovedregel samles op via direkte handel over børserne, hvorfor 

prisfastsættelsen sker mindre struktureret end ved et markedskursudbud. 

Som datamateriale for analysen i denne afhandling benyttes observationer for aktieudbud fra 1. 

januar 1999 til 30. september 2009 i de fire nordiske lande. Et overblik over transaktionerne i 

perioden viser, at de to mest udbrede udbudsformer er accelererede bookbuildings (dvs. med en 

kort afviklingsperiode) og fortegningsretsemissioner. Andelen af fortegningsretsemissioner er relativt 

mindre i Norge, hvilket muligvis kan skyldes den relativt lange afviklingsperiode, der gør denne 

udbudsform mindre attraktiv. Derfor kunne norske virksomheder overveje om det er muligt at 

forkorte afviklingsforløbet og bringe det på linje med de øvrige nordiske lande, således at 

fortegningsretsemissioner bliver tilgængelige på lige fod med de andre udbudsformer. I relation til 
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markedet for aktieudbud i Norden omfatter dette endvidere børsnoteringer, som har udgjort en 

relativt mindre andel af kapitalfremskaffelsen i Danmark og Finland sammenholdt med både Sverige 

og Norge. 

Herefter analyseredes annonceringseffekter i forbindelse med offentliggørelsen af aktieudbud, 

hvilket viste at det kortsigtede overnormale afkast CAR(0;2) udgjorde -2,01% for markedskursudbud 

og -1,56% for fortegningsretsemissioner (begge estimater er statistisk signifikante på 99% niveau). 

Disse resultater er på linje med tidligere studier for andre lande, og står i modsætning til Andersen 

(2008), som præsenterer en annonceringseffekt på +1,40%. Det akkumulerede afkast op til 

annonceringen af et markedskursudbud udviser en overnormal positiv udvikling, hvilket sandsynligvis 

skyldes, at sælgerne i gennemsnit vælger at iværksætte relativt flere aktieudbud efter en periode 

med positiv kursudvikling. For fortegningsretsemissioner er billedet en svag negativ udvikling op til 

annoncering, hvilket kan henvises til at intentionen om at lave en fortegningsretsemission ofte 

kommunikeres forud for selve offentliggørelsen af transaktionen. 

Grosen og Raaballe (2009) fremhæver en kurseffekt +2% med henvisning til Andersen (2008), hvilket 

antageligt er baseret på et gennemsnit for fortegningsretsemissionerne (+1,7%) og de rettede 

emissioner (+2,1%). Sammen med et eksempel omkring en fortegningsretsemission, hvor 

aktionærerne matematisk set er stillet lige uanset om de deltager eller ej, argumenteres der for, at 

der ikke sker nogen udvanding. Tværtimod ses ifølge forfatterne i gennemsnit en værditilvækst for 

eksisterende aktionærer som følge af aktieudbud. Uoverensstemmelserne mellem resultaterne 

skyldes sandsynligvis, at Andersen (2008) er baseret på et stort antal, herunder mange meget små 

udbud, hvilket antageligvis kan gøre resultaterne mindre valide pga. fravær af likviditet og andre 

faktorers indflydelse på de estimerede afkast. Endelig medtager Andersen (2008) i den samlede 

opgørelse også fondsaktieemissioner, der reelt ikke er et aktieudbud, men i stedet nærmere kan 

sammenlignes med et aktiesplit og dertil hørende – sædvanligvis positive – kurseffekter.  

Derudover tager Grosen og Raaballe (2009) ikke højde for, at der udover annonceringseffekten på 

den eksisterende aktie også sker en udvandingseffekt i form af, at aktierne i et udbud ofte sælges til 

en pris under børskursen. Analysen af dette viser, at gevinsten ved at deltage i et aktieudbud i 

gennemsnit udgør hhv. +2,92% for markedskursudbuddene og +9,36% for 

fortegningsretsemissionerne, hvilket sker på bekostning af aktionærer som ikke deltager. Hvis man i 

stedet opgør en placeringsdiscount – målt som placeringskurs ift. kursen dagen før annonceringen – 

udgør denne hhv. -6,73% for markedskursudbuddene og -14,71% for fortegningsretsemissionerne. 

Der er altså i analysen identificeret ikke ubetydelige udvandingseffekter for eksisterende aktionærer, 

der vælger ikke at deltage i forbindelse med aktieudbud. 
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En forklaring på, at markedskursudbud medfører lavere placeringsdiscounts end 

fortegningsretsemissioner, kan være, at prisdannelsen ved markedskursudbud sker gennem en mere 

struktureret håndtering af aktiesalget. Ved fortegningsretsemissioner er ejere af tegningsretter, der 

ikke ønsker at udnytte disse, derimod som oftest henvist til at sælge disse direkte over børsen, 

hvilket de pågældendes depotbanker sædvanligvis foranlediger sker på sidstedagen i 

handelsperioden. 

 

I analysen af placeringsdiscounts identificeres endvidere en statistisk signifikant sammenhæng 

mellem opnået discount og udbuddets størrelse. Analysen viser, at jo mere et aktieudbud udgør ift. 

de eksisterende aktiers markedsværdi, des større er den realiserede placeringsdiscount, hvilket 

bekræfter hypotesen om den såkaldte price-pressure effekt.  

 

Analysen af placeringsdiscounts bekræfter endvidere hypotesen om signaleringseffekten, som 

forklarer kursfald med det asymmetriske informationsniveau mellem investorerne og ledelsen eller 

evt. større aktionærer. Når ledelsen eller større aktionærer derfor vælger at udbyde aktier på et 

givent tidspunkt, udgør dette altså ifølge hypotesen i sig selv et negativt signal uanset årsagen i 

øvrigt. Dette kan skyldes, at investorerne frygter at ledelsen vælger netop det pågældende tidspunkt, 

da de ser aktien som værende overvurderet. De fundne placeringsdiscounts er således alt andet lige 

større jo mere aktien er steget op til annonceringen af udbuddet. 

 

I relation til garanterede og ugaranterede fortegningsretsemissioner vises det, at aktiekursen på den 

eksisterende aktie i gennemsnit udvikler sig mere negativt ved en garanteret emission end ved en 

ugaranteret. Dette kan skyldes en bias om, at selskaber der vælger at få garanteret deres emissioner, 

alt andet lige er mere usikre på det aktuelle aktiekursniveau. Mht. den implicitte placeringsdiscount – 

målt ved den overnormale kursudvikling på tegningsretterne – er denne dog mindre negativ for 

garanterede emissioner end for ugaranterede. Årsagen til dette er sandsynligvis, at garantibankerne i 

en sådan situation er mere opmærksomme på tegningsretternes kursudvikling, og derfor alt andet 

lige sørger for en mere effektiv afvikling af handlen med disse, da garantien ikke er in-the-money så 

længe tegningsretterne har en indre værdi. 

 

Baseret på ovenstående kunne et forslag til forbedring af afviklingen af fortegningsretsemissioner i 

Norden være, at omstrukturere denne ved at oprette et system, hvor bankerne kan opgøre 

uudnyttede tegningsretter og få tilstrækkelig tid til at placere disse, på vegne af ejerne af uudnyttede 

tegningsretter i en ”rump placement”. Således behøver depotbanker ikke længere – som tilfældet er 

i dag – at sælge uudnyttede tegningsretter direkte over børsen på sidstedagen i handelsperioden. 
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Dette vil antageligt kunne medvirke til, at den implicitte placeringsdiscount ved 

fortegningsretsemissioner kommer til at ligge tættere på hvad der ses ved markedskursemissioner. 

 

Til slut er der foretaget en analyse af de direkte omkostninger forbundet med aktieudbud, hvilket 

begrænser sig til fortegningsretsemissioner (hvor der forefindes et prospekt), da der ikke eksisterer 

offentligt tilgængelige data for omkostninger ved markedskursudbud. Analysen viser, at de samlede 

direkte omkostninger ved fortegningsretsemissioner i gennemsnit udgør 4,5%, hvilket er mindre end 

hovedparten af de indirekte omkostninger nævnt ovenfor. 

De betalte omkostninger til garanterede emissioner analyseres baseret på metoden i Marsh (1980), 

hvilket viser, at der kun er en begrænset sammenhæng mellem estimerede garantiprovisioner iht. 

Black-Scholes formel og de faktisk observerede omkostninger til bankernes honorarer. Regressionen 

viser, at skæringen er signifikant, hvilket kan forklares med, at der i forbindelse med et aktieudbud 

kræves et vist minimumsniveau af ressourcer uanset hvor stort eller småt udbuddet måtte være. 

Dernæst undersøges det, hvorvidt det kan forekomme, at honorarerne ved garanterede emissioner 

prisfastsættes ud fra et kendt mønster (volatilitetssmil) for den implicitte volatilitet på finansielle 

derivatmarkeder. Således anvendes en parallelforskydning af de estimerede volatiliteter til at 

undersøge om forklaringsgraden af regressionen kan øges. Beregningerne viser, at forklaringsgraden 

øges til omkring R2 = 70% såfremt volatilitetsniveauet øges med ca. 25%point. Således identificerer 

analysen, at bankernes garantihonorarer i gennemsnit prises til en implicit volatilitet, der ligger 

25%point højere end hvad der kan estimeres baseret på seneste 6 måneders afkast før 

annonceringen. 

 

Samlet set kan det konkluderes, at der er betydelige indirekte omkostninger i form af 

annonceringseffekter og udvandingseffekter i forbindelse med aktieudbud. De direkte omkostninger 

udgør en mindre del af de samlede omkostninger, men er fortsat betydelige, hvorfor sælgere af 

aktier i forbindelse med udbud bør tage højde for begge former for omkostninger. Samtidig kan de 

direkte omkostninger til garantier i forbindelse med et aktieudbud ikke umiddelbart forklares med 

Black-Scholes model, medmindre der foretages en justering af parametrene.  
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Derudover er anvendt dataudtræk fra Dealogics database for aktieudbud, opslag i Bloomberg samt 
relevante udtræk via Bloombergs add-in modul til Excel. Endelig er der gennemgået prospekter for 
de analyserede transaktioner, såfremt disse har været tilgængelige enten på selskabets hjemmeside 
eller via Dealogic, Bloomberg eller Google. 

 


