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ABSTRACT 
 

The underpricing phenomenon has been documented through a number of surveys, for different 

geographic markets and periods. However, there is no consensus among theorists about why 

underpricing occurs. This thesis will explore some of the most recognized theories within the area to 

see if they can explain, why we detect a 2.76% underpricing for IPOs listed on Oslo Stock Exchange in 

the period 2005-2017. This will be done by quantifying theories through data proxies, for hereafter 

conducting a statistical test to see if there is a significant relationship between them and the 

underpricing. The selected theories are Beatty and Ritter (1986), Hanley (1993), Ibottson (1975) and 

Edlen and Kadlec (2005) within the category “Asymmetric information”, as well as Baker and 

Wruggler (2006) within the category “Behavioral explanations”.  

The thesis is divided in to six hypotheses to structure the paper in the best possible way. The first 

hypothesis relates to the level of significance for the detected underpricing for Oslo Stock Exchange 

from 2005-2017. The remaining five hypotheses each relates to a chosen theory, and their impact on 

the identified underpricing. A large amount of data was obtained to construct the most correct 

variable for each individual hypothesis. This led to the following variables being constructed: 

Volatilitet, Prisjustering, Multippel, Tilbakeholdelsesandel and Investor Sentiment. Some confounding 

variables were also included in the statistical analysis to separate the effect they may have on the 

dependent variable, underpricing. The statistical model was also tested for a number of econometric 

problems, to ensure the results’ robustness.  

The regression results show that the variables Prisjustering and Tilbakeholdelsesandel were 

significant on a 1% level, while Volatilitet was significant on a 5% level. The relation to each 

coefficient was consistent with our expectations of their impact on underpricing. This provided the 

basis for answering the thesis’ main research question “What can be the explanation for the 

underpricing on Oslo Stock Exchange for the period 2005-2017?”Our findings can therefore explain a 

part of the underpricing detected on Oslo Stock Exchange for the given time. The thesis’ results gave 

basis for further concluding that companies that wish to go public in the future can minimize the 

expected capital loss in relation to the IPO. This can be done by optimizing the owners retention rate, 

focus on finding the most correct price range ahead of listing, and lastly by presenting good and 

adequate information to investors, to minimize the volatility associated with the company.  
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1.INNLEDNING 

 
1.1 INTRODUKSJON 

En børsnotering er det aller første salget av aksjer et selskap tilbyr til offentligheten. Før 

børsnoteringen blir selskapet sett på som et privat selskap, med relativt få aksjonærer. I 

forbindelse med en børsnotering oppstår ofte fenomenet underprising. Underprising kan 

defineres som forskjellen mellom tilbudsprisen og aksjekursen ved utgangen av første 

noteringsdag (Ritter, 1991). Dette betyr at aksjene blir tilbudt offentligheten til for lav pris, 

noe som fører til en unormal positiv avkastning første handelsdag. Eksisterende eiere får 

dermed en lavere pris for aksjene i emisjonen enn de potensielt kunne fått, noe som resulterer 

i at de opplever et kapitaltap. Den unormalt høye avkastningen første handelsdag har ført til 

en interesse blant forskere for å undersøke hvorfor underprising oppstår. Fenomenet 

underprising er et direkte brudd på hypotesen om effisiente markeder. I følge hypotesen om 

effisiente kapitalmarkeder kan ikke investorer oppnå meravkast, med risiko og offentlig 

informasjon tatt i betraktning. Derfor burde ikke underprising oppstå hvis selskapet oppfører 

seg rasjonelt. Det store spørsmålet er da; hvorfor oppstår underprising? 

Akademikere har slitt med å forklare grunnen til at det oppstår underprising. Den aller første 

empiriske undersøkelsen som tok for seg underprisingsfenomenet var Reilly og Hatfield 

(1969), og i etterkant har det vært gjennomført en rekke studier på området. Dette har 

medført at mange ulike teoretiske forklaringsmodeller har blitt testet. Flere av disse teoriene 

hevder å ha en forklaring på underprising, men så langt har ingen teori alene kunnet forklare 

underprisingen som kan oppstå.  

Norske studier har påvist underprising på Oslo Børs (Emilsen, Pedersen, og Saettem, 1997), 

men få har forsøkt å forklare hvorfor det oppstår. Vi vil derfor i denne oppgaven prøve å 

forklare hvorfor underprising kan ha oppstått på det norske markedet i tidsintervallet 2005-

2017. En forutsetning for å gjøre dette er at underprising faktisk har oppstått i den aktuelle 

perioden, noe vi vil undersøke i innledende fase av det empiriske arbeidet i oppgaven. 

Hovedhensikten med oppgaven er å teste anerkjente teorier om underprising opp mot det 

norske markedet, og se om de kan bidra til å forklare underprising ved børsnoteringer på Oslo 
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Børs. Vårt utvalg av teorier har i liten grad vært testet på det norske markedet, og etter vår 

viten finnes ingen undersøkelser som anvender akkurat de mål (proxyer) og variabler vi har 

inkludert i vår analyse. Dette gir rom for nye funn og kan bidra til økt forståelse om hvorfor 

underprising oppstår. Vi finner heller ikke noen oppdaterte tall på underprising ved 

børsnoteringer på Oslo Børs de senere årene. 

 
1.2 PROBLEMFORMULERING 

Vår motivasjon og interesse for dette problemfeltet, bunner i at det ikke foreligger noen 

konsensus over hvilke teorier som faktisk kan forklare underprisingsfenomenet. I denne 

oppgaven ønsker vi derfor å foreta en seleksjon av de teoriene vi mener er mest relevante og 

interessante. Oppgaven vil ta utgangspunkt i Ljungqvists rammeverk som inndeler alle teorier 

omhandlende underprising i relasjon til børsnoteringer i fire følgende kategorier; asymmetrisk 

informasjon, institusjonell teori, eierskap og kontroll, samt atferdsteori. Heretter vil vi finne 

gode dataproxyer (målbare indikatorer) for de ulike teoriene, slik at det blir mulig å teste disse 

ved bruk av statistiske modeller. Resultatene vil gi anledning til å konkludere om de valgte 

teoriene innenfor de forskjellige kategoriene kan forklare underprising.  

For konkretisering av oppgavens formål er følgende problemstilling og forskningsspørsmål 

utarbeidet:  

Hva kan være forklaring til at det oppstår underprising på Oslo Børs i tidsperioden 2005-

2017? 

1. I hvor stor grad forekommer underprising på Oslo Børs i perioden 2005-2017? 

2. Hvordan kan ulike teorier som beskriver underprising testes? 

3. Hvilke teorier er best egnet til å forklare underprising ved børsnotering på Oslo Børs? 

For å besvare denne problemstillingen på best mulig måte, har vi formulert seks forskjellige 

hypoteser basert på de utvalgte teorier. Disse hypotesene vil bli definert og utdypet under 

avsnitt 5.2 Hypoteser og konstruksjun av proxyvariabler.  
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1.3 AVGRENSNING  

Oppgavens fokus er avgrenset til den spesifiserte problemformuleringen, og de tilhørende 

hypotesene. Oppgaven vil derfor ikke behefte seg med andre forhold enn disse, ei heller 

hvilken innvirkning fravalgte eller alternative områder kunne hatt på oppgavens resultater. 

Oppgaven begrenser seg utelukkende til selskaper som har blitt notert på Oslo Børs i 

tidsintervallet 2005-2017. Vi har valgt å kun se på norske børsintroduksjoner, da det i 

utgangspunktet er et marked vi har kjennskap til. Det er svært tidskrevende å innhente 

informasjon og opparbeide kjennskap til de enkelte selskaper, som har medvirket til valget 

om å begrense oss til en børs. 

Det har blitt ekskludert en rekke selskaper fra utvalget av diverse årsaker, herunder mangel 

på tilgang til informasjon eller at selskapene tidligere har vært børsnotert på Oslo Axess. 

Oppgaven vil ikke ta hensyn til hvordan de fravalgte selskapene kunne ha innvirket på 

resultatene og den overordnede konklusjonen på oppgaven. Dataene er hentet direkte fra 

pålitelige kilder som Bloomberg, Datastream, NewsWeb1 og Orbis. Det er ikke rettet fokus på 

hvordan disse kildene har oppgjort de nedlastede verdiene, men det ser ut til å være i 

overensstemmelse med egen forståelse. Det antas derfor at det ikke vil foreligge store 

forskjeller mellom den innhentede dataen, og verdiene vi hadde fått gjennom egne 

beregninger.  

Vi har utelukkende anvendt statistikkprogrammet STATA. Oppgaven beregnser seg fra 

hvordan eventuelle muligheter og forskjeller ved et annet statistikk- eller økonometriprogram 

kunne endret eller muliggjort andre resultater i relasjon til oppgavens formål og omfang.  

Avslutningsvis begrenser oppgaven seg fra forhold som ikke anses for å ligge innenfor 

problemformuleringen, og de tilhørende hypotesene. De forskjellige begreper, formler og 

utrykk er kort forklart, men det forventes at leser i noen grad er kjent med den generelle 

terminologi og teorier som er presentert til oppgavens problemområde.  

                                                           
1 Oslo Børs nyhetsside 
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1.4 OPPGAVENS STRUKTUR  

Vi har gjort en undersøkelse basert på kvantitativ metode og hypotesetesting, som innebærer 

at vi befinner oss innenfor en positivistisk vitenskapstradisjon (Guba, 1990). Positivisme betyr 

at det sikkert finnes en virkelighet. Dette medfører en realistisk ontologi, og på grunn av at 

det helt klart finnes en virkelighet vil epistemologien være objektiv. Metodologien er 

eksperimentell, hvor ting ofte testes gjennom hypotesetesting som vi gjør i vårt tilfelle. Enten 

er det sånn eller så er det ikke sånn.  

For å presentere arbeidet med vår problemstilling har vi valgt å dele oppgaven inn 9 kapitler, 

der kapittel 1 er introduksjonen og presentasjon av problemstilling. De neste 8 kapitlene vil ta 

for seg de ulike delene av prosessen. I kapittel 2 vil vi gjennomgå teorien rundt en 

børsnotering. Sentrale temaer er; hvorfor velger et selskap å gå offentlig, fordeler og ulemper 

ved å børsnoteres, og hvordan selve prosessen gjennomføres. I kapittel 3 presenteres tidligere 

forskning som har blitt gjennomført på underprising ved børsnoteringer. I kapittel 4 går vi 

gjennom teorier med ulike perspektiver på hvorfor underprising kan oppstå. Til slutt i 

kapittelet velger vi ut hvilke teorier vi ønsker å utprøve. For å besvare problemstillingen vil en 

rekke hypoteser presenteres i kapittel 5, og metoden som brukes i analysen blir forklart. 

Videre i kapittel 5 blir også datagrunnlaget grundig gjennomgått. En presentasjon og analyse 

av resultatene blir gjort i kapittel 6 og kapittelet avsluttes med en metodekritisk diskusjon. 

Kapittel 7 vil bli en diskusjon av resultatene oppnådd i kapittel 6. I kapittel 8 konkluderer vi i 

forhold til problemstillingen. Siste kapittelet, kapittel 9, ser vi på alternative vinklinger på 

oppgaven. Vi vil i perspektiveringen fremme videre forskning som kunne vært interessant å få 

utdypet og analysert videre i relasjon til funnene i vår oppgave.  
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2. BØRSNOTERING  
 

For å kunne forstå fenomenet underprising må vi først få en grunnleggende forståelse av 

prosessen rundt en børsnotering. I denne delen skal vi gjennomgå hva en børsnotering er, 

fordeler og ulemper ved en notering, og hvordan den faktiske prosessen foregår. Siden vårt 

fokus er det norske markedet vil også gjennomgangen gjenspeile dette.   

 
2.1 HVA ER EN BØRSNOTERING? 

En børsnotering innebærer å tilby aksjene i et selskap på en valgt børs. Sagt på en annen måte, 

tilbyr virksomheten eierskapet til offentligheten ved å velge å børsnotere seg. Alle norske 

selskaper på børsen er et allmennaksjeselskap (ASA). Et børsnotert selskap skiller seg fra et 

privat selskap på en rekke områder. I et privat selskap har stifterne mer kontroll. Private 

selskaper har stor frihet i forhold til hvem de ønsker skal sitte med aksjer, og hvem de vil ha 

inn i styret. I et børsnotert selskap tilbys aksjene til allmenheten, og alle kan i prinsippet få 

eierskap i selskapet. Aksjene som tilbys offentligheten ved en børsnotering er ofte en blanding 

av nyutstedte aksjer, og en andel av de eksisterende aksjene til eierne.  Ved begge tilfeller 

fører en børsnotering til en endring i eierskapsfordelingen i et selskap, enten ved salg fra 

aksjonærene eller ved at selskapet utsteder flere aksjer. Prisen som aksjene blir utstedt til i 

forbindelse med børsnoteringen, refereres til som tilbudsprisen.  

En børsnotering gjør det enkelt for potensielle kjøpere og selgere, hvor de har en organisert 

plattform de kan handle på. Når et selskap går offentlig i Norge blir aksjene notert på enten 

Oslo Børs eller Oslo Axess. Oslo Axess blir ofte brukt av små og nye selskaper som ikke 

oppfyller de nødvendige kravene og reguleringer for å noteres på Oslo Børs (Oslo Børs, 2018a). 

Selskapene som noteres på Oslo Axess vil i mange tilfeller bli notert på Oslo Børs på et senere 

tidspunkt. Vi vil på bakgrunn av dette, ikke inkludere selskaper som har vært notert på Oslo 

Axess i forkant. Dette begrunnes med at deres børsintroduksjon på Oslo Børs ikke er den 

primære noteringen, og det forventes ikke det samme forhold rundt underprising på 

børsnoteringsdagen.  
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Figur 1: Oversikt over antall børsnoteringer per år i tidsperioden 1997-2017.  

Kilde: Oslo Børs (2018b) 

Ovenstående graf viser antall børsnoteringer på Oslo Børs fra 1997 til 2017. Vi kan se av grafen 

at antall noteringer varierer i stor grad gjennom årene. Det kan også tolkes av grafen at antall 

noteringer korrelerer med den generelle økonomiske tilstanden. Det var mange 

børsnoteringer før 1999 hvor IT boblen inntraff, og vi kan se at antall noteringer ble betraktelig 

færre i 1999. Årene opp mot finanskrisen i 2008 forekom det også mange noteringer, hvor det 

avtok i 2008 og førte til 0 noteringer i 2009. Ikke siden 2007, før markedet kollapset har det 

vært like mange noteringer som i 2017. Dette betyr at det er flere nykommere som er fristet 

til å prøve lykken på Oslo Børs. ABG-sjef Knut Brundtland forventer at antall noteringer vil 

fortsette å øke i 2018 (E24, 2018).      

 

2.2 HVORFOR BØRSNOTERE? 

Formålet med en børsnotering er ofte knyttet til et ønske om å hente kapital, i relasjon til 

eksempelvis utvidelse av virksomhetens aktivitet. En børsnotering vil dermed typisk øke 

markedsverdien til selskapet. Som nevnt vil en børsnotering medføre en spredning av aksjene 

i virksomheten, og det vil bli flere eiere. En viktig faktor å ta hensyn til, er at det kan være høye 

kostnader relater til gjennomførsel av en børsnotering. Det er også en svært krevende og 
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omfattende prosess knyttet til å endre et selskap tilbake til et privat selskap, når det først har 

blitt notert. Valget om å gå på børs, er derfor av en av de viktigste beslutningene et selskap 

foretar seg. Det er i den relasjon viktig at fordelene og ulempene blir særdeles nøye overveid. 

Fordelene og ulempene vil bli grundig gjennomgått i nedenstående avsnitt. 

 

2.2.1 FORDELER MED BØRSNOTERING 

Fordelene ved en børsnotering kan deles opp i finansielle fordeler, forretningsmessige 

fordeler og fordeler for eiere og ledelsen (Bechmann og Gregersen, 2016).  

 

2.2.1.1 FINANSIELLE FORDELER 

Selskaper velger først og fremst å børsnoteres for å få lettere tilgang til risikovillig kapital – fra 

både Norge og utlandet (Landsnes, 2015). En børsnotering gir mulighet for å øke egenkapital 

ved å utstede og selge nye aksjer, eller ved å selge en del av den eksisterende 

aksjebeholdningen til nye eiere. Dette er fremtredende ved den faktiske børsnoteringen, men 

det er også slik at når et selskap først er notert, kan det med relativt begrensede kostnader og 

hurtig virkning, utstede nye aksjer ved sekundære emisjoner eller ytterligere salg av eiernes 

aksjer. Utstedelse av nye aksjer kan brukes for finansiering av vekst og oppkjøp av 

konkurrenter, eller for å justere kapitalstrukturen i forbindelse med en krise i selskapet. Det 

kan og med fordel brukes ved en mere generell finanskrise (Bechmann og Gregersen, 2016). 

Børsnotering kan føre til lettere og bedre låneavtaler. Det å være børsnotert ses på som et 

kvalitetsstempel med tilhørende reduksjon av asymmetrisk informasjon. Dette skyldes at 

virksomheten nå har mer tilgjengelighet til en rekke plattformer, og det blir strengere krav til 

rapportering og informasjonsdeling til markedet. Bankene kan også enkelt gjøre en 

kredittvurdering av selskapet, hvor de lett kan verdsette selskapet og se på utviklingen i 

aksjekursen. I tillegg til billigere låneavtaler vil også en børsnotering føre til lavere avkastkrav 

til egenkapitalen (Bechmann og Gregersen, 2016), som igjen resulterer i lavere 

kapitalkostnader. Lavere avkastkrav kan oppstå som et resultat av blant annet to overordnede 

forhold. Første grunn er at de strengere kravene til rapportering og løpende informasjon, 



 

Page 11 of 213 
 

reduserer asymmetrisk informasjon mellom selskapet og deres aksjonærer. Alternativt kan 

det forklares ut fra den skapte likviditeten i selskapets aksjer fjerner eller reduserer den 

illikviditetspremie, som ses å være knyttet til et ikke-notert selskap (Bechmann og Gregersen, 

2016). Illikviditetspremie er en belønning investor får for ulempen ved å ikke kunne realisere 

investeringen med det samme. 

 

2.2.1.2 FORRETNINGSMESSIGE FORDELER  

Når et selskap noteres på børs blir det mer synlig, og som nevnt over gir det et 

kvalitetsstempel. Dette kvalitetsstempelet kan selskapet utnytte kommersielt. Det kan for 

eksempel brukes til å forberede forretningsmulighetene i forhold til omsetning og 

inntjeningsmarginer. Generell omtale i pressen kan fungere som gratis reklame, og en bred 

portefølje av aksjonærer kan føre til trofaste kunder. Aksjonærene kan også fungere som 

positive ambassadører, hvor de da vil fremsnakke og uttrykke seg positivt om selskapet 

(Bechmann og Gregersen, 2016). 

Børsnoteringen fører til en enkel dialog mellom ledelse og eiere. Alle investorene kan lett få 

en forståelse, ut fra aksjekursen, hvilke handlinger som resulterer til økt eller destruert verdi. 

Det er adgang til analyser som blir utarbeidet av diverse aktører, som igjen gjør det lettere for 

aksjonærene å opprettholde et oppdatert bilde av aksjekursen og virksomhetens generelle 

tilstand.  Aksjekursens endring i korte tidsintervaller avspeiler hvordan markedet reagerer på 

meldinger fra selskapet, mens aksjekursens utvikling over et lenger tidsintervall forteller noe 

om hvordan markedet vurderer selskapets utvikling og forventinger fremover (Bechmann og 

Gregersen, 2016). Dette er analyser enhver aksjonær eller andre interessenter kan opparbeide 

seg en formening rundt, grunnet den offentlige informasjonen.  

 

2.2.1.3 FORDELER FOR EIERE OG LEDERE  

Toppledelsen kan ha fordel av en børsnotering gjennom forsterkede ledelsesmessige verktøy, 

ettersom det er en rekke krav og reguleringer som ledelsen må forholde seg til. I forbindelse 

med noteringen, vil aksjemarkedet gjøre en grundig gjennomgang av selskapets strategi. 
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Dette medfører en mer synlig strategi til medarbeidere og eiere, gjennom blant annet 

medieovervåkning. Medarbeidere vil få en bedre forståelse av de beslutninger og handlinger 

som implementeres i virksomheten.  En børsnotering kan styrke interne og eksterne 

relasjoner, ved at noteringen er et tegn på kredittverdighet. God kredittverdighet fører til god 

tillit til selskapet fra medarbeidere, kunder og leverandører. Dette resulterer i at selskapets 

profil utad blir styrket (Bechmann og Gregersen, 2016).  

Når selskapet noteres på en børs er det enklere og billigere å handle selskapets aksjer. Dette 

medfører et veldig likvid marked, og eiere kan enkelt få mulighet til, helt eller delvis, å fraselge 

seg aksjer. Det kan derfor løpende, uproblematisk og billig gjennomføres eierskifte, hvis 

investorene har tro på selskapets fremtid (Bechmann og Gregersen, 2016).  

 

2.2.2 ULEMPER VED BØRSNOTERING 

Nå har vi sett på en rekke fordeler ved å børsnotere et selskap. Disse fordelene må ses opp 

mot de ulempene som kan oppstå ved en børsnotering.  

Først og fremst er det naturligvis en rekke kostnader som er knyttet til selve børsnoteringen. 

Det er også betydelige etterfølgende kostnader av en notering. De dirkete kostnadene knytter 

seg til selve børsnoteringen og kostnadene forbundet med de strenge opplysnings- og 

rapporteringskravene som gjelder etter noteringen. Indirekte kostnader inkluderer blant 

annet kostnadene av den tiden ledelsen har brukt til å implementere det nye regelverket. 

Videre vil den daglige handelen av aksjer føre til et volatilt marked, som igjen medfører at 

selskapet må leve med svært svingende verdsettelser. På den andre siden er det utfordringer 

i markedet må man leve med negative reaksjoner i prisfastsettelsen (Bechmann og Gregersen, 

2016).  

Det å være børsnotert medfører krav om en betydelig større informasjonsdeling med 

offentligheten, som resulterer i en økt medieovervåkning. Det kan oppstå både positive og 

negativ omtale i mediene, noe selskapet må være innforstått med. Selskapet må være klar i 

sine mål og strategier, og dette må kommuniseres effektivt og klart ut til investorene. 

Børsnoterte selskaper ses ofte for å kun være kortsiktige i sine planer, men hvis de er klare i 
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målene vil langsiktige investorer agere (Bechmann og Gregersen, 2016). Det kan umiddelbart 

ses som en ulempe at et børsnotert selskap har klare krav til håndtering til fortrolig 

informasjon.  

For noen børsnoterte selskaper kan tap av styring over virksomheten være en ulempe. Det 

skaper en spredt eierkrets, noe som kan medføre at den daglige ledelsen får for mye makt og 

ikke har de samme insitamentene til å skape verdi til aksjonærene. Dette kan være tilfellet da 

en eierkrets bestående av utelukkende små aksjonærer vil føre til at ingen av investorene har 

insentiv til å foreta overvåkning av selsakpet, i forhold til de påløpende kostnadene dette 

medfører. Dette problemet kan løses ved å inkludere større utenforstående investorer inn i 

beslutningene (Bechmann og Gregersen, 2016).  

 

2.3 BØRSNOTERINGSPROSESSEN 

Selve børsnoteringen er en stegvis prosess hvor selskapet må tilfredsstille en rekke formelle 

krav, samt generelt være ansett som kvalifisert for en notering. Kravene som stilles til 

selskapet avhenger av hvilket marked det skal noteres på, men de generelle kravene som 

eierspredning, antall aksjeeiere, markedsverdi og minstepris per aksje er sentrale faktorer 

som må være oppfylt (Oslo børs, 2018c). Lengden på en børsnoteringsprosess vil variere fra 

selskap til selskap. Det avhenger av blant annet hvor klart selskapet umiddelbart er for 

børsnotering. Som nevnt tidligere er hovedpoenget med en notering at selskapet innhenter 

kapital ved å utstede flere aksjer, kombinert med at eierne selger seg ned. Typisk vil arbeidet 

av salget av aksjer til nye investorer forberedes parallelt med at man arbeider med den 

utvalgte børsen og prospektet (PwC, 2017).  

For at børsnoteringen skal bli vellykket, er det nødvendig at disse prosessene blir styrt og 

kvalitetssikret. For å sikre gode prosesser blir en finansiell rådgiver ansatt. Dette er som regel 

en investeringsbank, og refereres normalt sett til som tilretteleggeren. Deres primære 

oppgave er å vurdere om børsnoteringen bør gjennomføres, og eventuelt gi råd og bistå i den 

eventuelle noteringen. Prosjektgruppen som planlegger børsnoteringen består av selskapets 

ledelse og styret, revisor, juridisk rådgiver, informasjonsrådgiver i tillegg til tilretteleggeren. 
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Det utstedte selskapet bør velge en pålitelig tilrettelegger som kan hjelpe selskapet til å få 

etablert rutiner, utarbeide regnskaper, øke den interne kompetansen, og være en støtte også 

etter vellykket notering (KPMG, 2017). 

Når selskapet inngår en avtale med tilretteleggeren må partene inngå en avtale om det skal 

være en «firm commitment»-emisjon eller «best effort»-emisjon (Brealey, Myers og Allen, 

2011). Hvis de inngår en «firm commitment»-emisjon er det tilretteleggeren som står med all 

risiko, og tilretteleggeren garanterer å få solgt alle aksjene. Er ikke alle aksjene solgt må 

tilretteleggeren selv kjøpe de resterende aksjene. På den andre siden kan de inngå en «best 

effort»-emisjon hvor tilretteleggeren kun påtar seg at de skal gjøre det beste de kan.  

Etter å ha funnet teamet som skal hjelpe selskapet med å gå offentlig, blir det neste å fastsette 

målsetningene for børsnoteringen. Noen av de viktigste punktene som skal bestemmes er 

hvor mye kapital som skal hentes, og hvordan det skal gjøres. Det skal videre etableres hvor 

mange gamle og nye aksjer som skal selges, og til hvilket prisintervall aksjene skal ligge. 

Spesielt hvor mange aksjer opprinnelige aksjonærer ønsker å sitte igjen med, er et viktig 

punkt. Dette signaliserer nemlig til de nye investorer hvor stor tro de opprinnelige 

aksjonærene har på selskapets fremtid (Ibbotsen, 1975). 

Det neste som må gjøres i forbindelse med prosessen blir for tilrettelegger å kontakte Oslo 

Børs for å søke om børsnoteringen. Søknadsprosessen er tidskrevende og bør derfor settes i 

gang så en godkjennelse av søknaden skjer simultant som emisjonsprosessen er ferdig. Det er 

i forbindelse med dette, at det blir utarbeidet en verdsettelse av selskapet. For at 

verdsettelsen skal være mest mulig korrekt, gjennomføres det en juridisk due diligence og en 

revisjonsmessig due diligence (Oslo Børs, 2018c). Verdsettelsen skal gi grunnlag for prisingen 

av børsnoteringen. Etter verdivurderingen har blitt gjort skal transaksjonsstrukturen 

bestemmes. Dette betyr at emisjonskursen, emisjonstørrelsen, valg av instrumenter, 

eventuell forkjøpsrett og eierstruktur blir bestemt. Selskapet må bestemme hvordan de skal 

fastsette prisen på aksjen ved noteringen. De to mest brukte metodene for tilbudspris er 

fastpris- eller book-building metoden (Brealey et al., 2011).  
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Fastpris settes uten å ta hensyn til investorenes interesse. En fastpris settes før salgsperioden, 

som medfører at den ofte er satt med en rabatt på grunn av risikoen for endring i markedet 

fra tegningstidspunktet til børsnotering. Den bestemmes ut fra kontakt med potensielle 

investorer. Fordelene ved å bruke fastpris er at det er en enkel metode, og selskapet vet 

akkurat hva de vil få inn, og investorene vet til nøyaktig hvilken pris de vil kjøpe til. Ulempen 

er at den ikke agerer ut fra et effektivt marked. Prisen er ikke satt til etterspørselen, så selv 

om det er høy etterspørsel etter aksjene, vil ikke prisen endres (Benveniste og Busaba, 1997). 

Book-building metoden skiller seg fra fastpris metoden, ved at emisjonskursen fastsettes 

gjennom kartlegging av investorens etterspørsel etter aksjen på en mer omfattende måte. 

Selskapets ledelse og tilrettelegger blir enig om et prisintervall. Dette gjøres ved at selskapets 

ledelse og tilrettelegger reiser på road show, hvor de kommer i kontakt med potensielle 

investorer og undersøker hvor mange aksjer de ønsker og til hvilken pris. Fordelen med book-

building metoden er at man får kartlagt etterspørselen etter aksjen, og det gir et bedre 

utgangspunkt til å få en korrekt pris. Prisintervallet er gitt til investorene så de kan gi bud for 

antall aksjer til en gitt pris, innenfor intervallet.  Sluttprisen blir avslutningsvis bestemt 

gjennom tilbud og etterspørsel. Dette er en metode som gir fleksibilitet, ettersom prisen kan 

justeres opp eller ned basert på den innhentede informasjonen i book-building perioden 

(Benveniste og Busaba, 1997). 

Sammen med tilrettelegger utarbeider selskapet et prospekt på grunnlag av informasjonen 

funnet i prosessene over. Prospektet skal utarbeides i samsvar med verdipapirhandelloven 

kappitel 7 (Oslo Børs, 2018c). Det skal inneholde hvilken finansiell stilling selskapet står i på 

tidspunktet for børsnotering. Dette skal gjerne være dokumentert fra perioden fra sist 

regnskapsavleggelse, til tidspunktet for børsnoteringen. Prospektet må godkjennes av Oslo 

Børs innen selskapet får gå offentlig. Prospektet skal utover dette inneholde utfyllende 

informasjon om selskapets fremtidige planer, deres risiko, sammenlignbare selskaper, 

eierskapsstruktur samt en rekke andre informasjoner som kan være til nytte for investorene 

(Verdipapirloven kappitel 7, 2007). Prospektet er ikke kun utarbeidet på bakgrunn av 

lovgivning og formalia fra Oslo Børs, men inkluderer ofte mer informasjon. Grunnen til dette 
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er at prospektene da kan anvendes som en reklame ovenfor investorer, og dermed overbevise 

dem til å kjøpe aksjer i selskapet.  

Som en del av børsnoteringsprosessen må tilretteleggeren markedsføre selskapet til de 

potensielle investorene, på bakgrunn av analysene og forberedelsene. Når prospektet er 

godkjent settes tilbudsperioden i gang. Dette medfører en fjorten dagers tegningsperiode 

hvor selskapet presenterer seg til investorene gjennom et road show (PwC, 2017). Hensikten 

med et road show er som nevnt over for å vekke interesse for selskapet. Fremgangsmåten 

avhenger av hvilken emisjonsmodell selskapet har benyttet. Brukes book-buliding metoden 

vil utarbeidelsen av et endelig prospekt og markedsføringen blandes mer sammen, enn hvis 

man velger fastpris modellen.  

I tegningsperioden tegner investorene seg opp for aksjer, og man bygger en bok med aksjene 

som tegnes til hvilken pris (PwC, 2017). På slutten av denne fasen stenges boken, og det er 

ikke lenger mulig for investorene å tegne seg opp for aksjer. Tilretteleggeren vil deretter gå 

gjennom boken og klassifisere de ulike investorene ut fra hvor attraktive de er for selskapet.  

De mest attraktive kjøperne for selskapet vil typisk være institusjonelle og langsiktige 

investorer, som mest sannsynlig ikke vil selge seg ut umiddelbart. I den andre enden vil de 

minst attraktive kjøperne for selskapet være små privatinvestorer, og andre mer kortsiktige 

investorer. Det er tilslutt selskapet sammen med tilretteleggeren som avgjør hvilke investorer 

som får tildelt aksjer og til hvilken pris.  

Når selskapet får godkjenning fra Oslo Børs om notering, bør børsnoteringen skje så raskt som 

mulig for å skape likviditet i omsetning av selskapets aksjer. Det er viktig for selskapets ledelse 

å kommunisere godt med markedet og bygge tillit.  

 

2.3.1 OSLO BØRS NOTERINGSPROSESS  

Selve søknaden om børsnotering på Oslo Børs er en parallell prosess som foregår likt med 

emisjonsprosessen. Som nevnt tidligere kan man i Norge noteres på Oslo Børs eller Oslo Axess, 

hvor Oslo Axess har noen lempeligere opptaksvilkår (Oslo Børs, 2018a). Oslo Børs tilbyr 

ordinær-, fleksibel- samt en fast track notering (Oslo Børs, 2018d). Både ordinær og fleksibel 



 

Page 17 of 213 
 

prosess tar begge ca. to måneder, mens en fast track løsning kun tar maksimalt fire uker fra 

selskapet kommer i kontakt med Oslo Børs til det er notert (Oslo Børs, 2018d). Ved en fast 

track løsning må Oslo Børs sette inn ekstra ressurser for å få gjennomført noteringen. Denne 

løsningen er derfor betydelig dyrere enn en ordinær notering. Dersom et selskap velger en 

fast track løsning må selskapet ha tilnærmet alt på plass før prosessen innledes med børsen, 

noe få selskaper tar høyde for. Normalt velger de fleste selskaper derfor en fleksibel prosess 

(PwC, 2017). Den prosessen er billigere enn en fast track løsning, men dyrere enn den 

ordinære. Fordelen ved å bruke en fleksibel- kontra en ordinær løsning beror seg på at ved en 

fleksibel prosess, kan selskapet vente med å offentliggjøre noteringssøknaden til bare tre 

dager før Børsen vedtar notering (Oslo Børs, 2018e). Fordelen ved dette er at selskapet da kan 

utsette å informere kapitalmarkedet om børsplanene lengst mulig, og noteringsprosessen 

slipper å være kjent for markedet over en lenger tid. Ulempen ved at markedet kjenner til 

planen om noteringen i god tid på forhånd, er at hendelser som eksempelvis utsettelse 

noteringsprosessen kan påvirke selskapet negativt. 

Videre må noteringsprospektet godkjennes av Finanstilsynet. Dette kan ta rundt fem uker, og 

denne prosessen kan skje parallelt med andre prosesser selskapet ellers har med Børsen. Før 

det første utkastet av prospektet sendes til Finanstilsynet, må rådgiverne bruke betydelig med 

tid for å utarbeide det. En av de viktigste områdene de må arbeide med, er at norske 

selskapers regnskap må konvertere fra N-GAAP til IFRS, hvis dette ikke har blitt gjort tidligere. 

Regnskapene må også revideres av selskapets revisor. Dette må gjøres før Finanstilsynet kan 

godkjenne prospektet. Regnskapene kan ikke bli innsendt i etterkant, ettersom 

regnskapshistorikken er en sentral del av prospektet (PwC, 2017). 

Etter at prospektet er godkjent, og selskapet oppfyller alle noteringskravene, bestemmer 

styret i Oslo Børs, som er de som tar det endelige valget, om selskapet blir notert eller ikke. 

Når styret har godkjent søknaden kan selskapet noteres umiddelbart, og handelen av aksjen 

over børs kan starte (Oslo børs, 2018d).  
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3. EMPIRI OM UNDERPRISING 

 
Den første empiriske undersøkelsen som tok for seg underprising fenomenet ble gjennomført 

i 1969 av Reilly og Hatfield, hvor det i etterkant har vært gjennomført en rekke studier på 

området. I dette avsnitt vil vi først definere utrykket underprising, og deretter vil vi gjennomgå 

resultater av tidligere studier.   

 

3.1 HVA MENES MED UNDERPRISING? 

Som kort forklart innledningsvis refereses det til som underprising, når tilbudsprisen på 

aksjene som utstedes når et selskap børsnoteres er for lav. Underprising fordrer derav en 

stigning i aksjekursen på noteringsdagen. Dette fører videre til at utstedelsesselskapet får en 

markant lavere kapitalandel ved børsnotering, enn dersom aksjene hadde blitt solgt til en pris 

som reflekterer den virkelige verdi. Fenomenet underprising resulterer i at selskaper som 

velger å gå på børs taper svært betydelige summer hvert år, og på den måten strider 

fenomenet i mot hypotesen om effisiente markeder.  

Underprising kan defineres som forskjellen mellom tilbudsprisen og aksjekursen ved utgangen 

av noteringsdagen (Ritter, 1991). Underprising kan måles i kroner og øre, hvor underprisingen 

multipliseres med antall utstede aksjer (Adams, Thornton og Hall, 2011). Alternativt, kan 

underprising måles som prosentvis avkast på den første handelsdagen relativt til 

tilbudsprisen. Denne metoden blir ofte omtalt som simpel avkastning, og justeres i noen 

tilfeller for markedsavkastningen og aksjens betaverdi. Disse justeringene gjennomføres for å 

korrigere for henholdsvis markedets overordnede bevegelse på noteringsdagen, samt 

selskapets risiko. Vi har i denne oppgaven valgt å bruke simpel avkastning korrigert for 

markedsavkastningen, hvor grunnlaget for denne beslutningen samt dens betydning vil bli 

ytterligere utdypet under avsnitt 5.4 Beregning av underprising.  

Som nevnt innledningsvis, er det blitt gjennomført en rekke undersøkelser og studier på 

underprisingsfenomenet. Historisk sett, har underprising ved børsintroduksjon variert i stor 

grad ut fra forskjellige land og tidsperioder. Resultatene fra disse studiene vil bli dypere 

gjennomgått i nedenstående avsnitt.  
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3.2 EMPIRISKE STUDIER PÅ UNDERPRISING VED BØRSNOTERINGER  

Reily og Hatfield (1969) fant at nylig børsnoterte aksjer på Dow Jones Industrial Average indeks 

i tidsintervallet 1963 til 1966, ga en kortsiktig avkastning på 20.2%. I midten av 1970-årene 

introduserte pionerne Logue og Ibbotson deres resultat av studier innenfor underprising ved 

børsintroduksjoner. Logue (1973) undersøkte førstedagsavkastning på OTC-indeksen, og var 

en av de første til å forklare underprising ved bruk av forskjellige regresjonsmodeller. Ibbotson 

(1975) fant at nylig børsnoterte aksjer utkonkurrerte andre aksjer på det amerikanske 

markedet, samt at normalfordelingen rundt børsnoteringer var høyreskjev. Dette betyr at ut 

fra utvalget var det flere observasjoner på høyere side, som betyr at det oppstod mer 

underprising enn overprising.  

Ritter har gjennom flere studier undersøkt og avdekket underprising blant børsintroduksjoner 

i USA. De siste 50 årene har det vært en gjennomsnittlig underprising på 16.8% for 

amerikanske børsintroduksjoner, noe som tilsvarer $125 milliarder i kapitaltap for 

virksomheter som følge av underprising (Solomon, 2011). Ritter avdekket videre at størrelsen 

på underprisingen varierer i stor grad for forskjellige tidsperioder. Rundt midten av 1990-

årene var underprisingen på 18.1%, hvor den videre toppet seg tidlig på 2000-tallet på rundt 

65%, hvor den heretter falt til 14% i 2001 (Ritter og Welch, 2002). Det har også blitt 

gjennomført en rekke studier og undersøkelser på underprising av børsintroduksjoner i andre 

land, hvor de mest ekstreme tilfellene av underprising ble oppdaget i Kina og Brasil, som 

henholdsvis opplevde en gjennomsnittlig underprising på 256.9% og 104.1% i tidsintervallet 

1999-2000 (Ritter, 2003).  
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Figur 2: Gjennomsnittlig startavkastning for EU-land og USA  
Kilde: Loughran, Ritter, Rydqvist (2008) 

 
Figur 3: Gjennomsnittlig startavkastning for ikke-EU land og USA  
Kilde: Loughran, Ritter, Rydqvist (2008) 

Ut fra overstående figurer ses det at forskjellen på nivået av underprising ikke kun varierer 

med tid, men også i stor grad av geografisk plassering. Ikke-EU land har generelt et mye høyere 

nivå av underprising, enn Amerika og EU-land. Det kan argumenteres for at forskjellen i stor 

grad bunner i at Amerika og EU-land i hovedsak er industrielle land, med høy teknologi 
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kompetanse, og dermed et mer effektivt kapitalmarked i henhold til transaksjoner og 

vitendeling på nett. Likevel kan det ses av ovenstående grafer at det er markante forskjeller 

for nivået av underprising mellom Norge, Sverige og Danmark. Dette er land som ellers har 

svært mange fellestrekk i forhold til oppbygning, funksjon og regulative krav til børsnoteringer 

og kapitalmarkedet generelt.  

Det har vært få studier av underprising i Norge, men Emilsen, Pedersen og Saettem (1997) 

fant et generelt nivå av underprising på 12.5% i tidsperioden 1984 til 1996. Nyere 

undersøkelser utviser en trend om fallende underprisingsnivå, hvor Loughran, Ritter og 

Rydqvist (2015) fant en gjennomsnittlig underprising på 8.1% for norske børsnoteringer i 

tidsperioden 1984 til 2013.  

En stor svakhet med de fleste studiene som er gjennomført, er at det ikke er inkludert data 

over en lengre periode som også inneholder data fra finanskrisen i 2008. Behovet for flere og 

nyere studier omkring underprising av norske børsnoteringer er stor. Undersøkelser som 

inneholder data før og etter finanskrisen er spesielt nødvendig for å få et oppdatert og riktig 

innblikk i underprising av børsnoteringer på det norske markedet.  
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4 –Ljungqvists rammeverk om underprising 

 
Det finnes svært mange teorier om hvorfor og hvordan underprising oppstår. For å gjøre 

teoriavsnittet og begrunnelsen for de utvalgte teoriene mest mulig oversiktlig og forståelig, 

vil vi anvende rammeverket utarbeidet av Ljungqvist (2007). Dette rammeverket deler teorier 

om underprising inn i fire overordnede kategorier: asymmetrisk informasjon, institusjonell-, 

kontroll-, og atferdsteorier. En oversikt over hovedkategoriene med tilhørende teorier og 

empiriske vinklinger, kan ses i firgur 4.  

 
Figur 4: oversikt over drøftede teorier 
Kilde: Egen tilvirknng 
 

 

Ljunqvists rammeverk 
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4.1 – ASYMMETRISK INFORMASJON  

Asymmetrisk informasjon refererer til situasjonen som oppstår i økonomisk teori når 

informasjonsfordelingen mellom en eller flere økonomiske agenter er skjevfordelt (Jensen og 

Meckling, 1976). Teorier innenfor kategorien asymmetrisk informasjon prøver å forklare 

underprising som et resultat av at tilbyderen har bedre informasjon om virksomhetens og 

dens verdi, enn kjøperne. Tilbyderen regnes i denne sammenheng som det pågjeldende 

selskapet og tilretteleggeren. 

 

4.1.1 VINNERENS FORBANNELSE 

Den mest anerkjente asymmetriske informasjonsmodellen er Rock’s modell om vinnerens 

forbannelse (1986). Modellen er en forlengelse av det velkjente «lemons» problemet som ble 

introdusert av Akerlof (1970). Rock antar i hans modell at noen investorer er bedre informert 

enn den gjennomsnittlige investor. Denne antakelsen fører til at informerte investorer kun vil 

by på de børsnoteringene som er attraktivt priset. Investorene som ikke er informerte vil 

derfor motta alle aksjene ved en ugunstig børsnotering, men kun en mindre del av aksjene 

ved en gunstig børsnotering. Dette resulterer i det Rock beskriver som vinnerens forbannelse. 

De uinformerte investorene vil på bakgrunn av dette oppleve å ha et negativt forventet avkast, 

dersom børsnoteringene gjennomsnittlig er priset korrekt. Dette skjer som en følge av 

skjevheten ved fordelingen av attraktive og ikke-attraktive børsnoteringer. Markedet har et 

behov for at de uinformerte investorene skal delta i prosessen. Behovet skyldes at Rock (1986) 

antar at de informerte investorene utgjør en såpass liten mengde, at kun deres etterspørsel 

ikke er tilstrekkelig. En gjennomsnittlig underprising av børsnoteringene på generell basis er 

derfor nødvendig, for at de uinformerte investorene skal unngå et negativt forventet avkast, 

og dermed være interessert i å kjøpe aksjer ved børsnoteringer.  

Utstedelsesvirksomhetene taper penger ved underprising på et individuelt nivå, men det er 

som tidligere nevnt nødvendig å inkludere de ikke-informerte investorene. Beatty og Ritter 

(1986) hevder derfor at det er de gjentakende aktører, her tilretteleggeren, som har et 

insitament til å sikre at de nyutstedte aksjene er tilstrekkelig underpriset. Tilretteleggeren får 

allokert en del av aksjene fra den utstedende virksomheten i forbindelse med en børsnotering, 
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hvorfor en underprising vil føre til appresiering i aksjekursen, og dermed resultere i en 

kapitalgevinst for tilretteleggeren.  

 

Implikasjoner og resultater ved testing av vinnerens forbannelse 

Teorien om vinnerens forbannelse er basert på ideen om at den ikke-informerte investors 

forventede avkastning er null, dersom det blir foretatt en rettsmessig justering i forhold til 

allokeringen av aksjene. Da hele modellen baserer seg på denne antakelsen, har den blitt 

testet en rekke ganger. Koh og Walters (1989) gjennomførte en analyse av børsnoteringer i 

Singapore på 70- og 80-tallet, hvor overtegnede aksjer ble allokert ved en tilfeldig fordeling. 

Ved tilfeldig fordeling av de overtegnede aksjene, falt den forventede avkastningen fra 27% 

til 1%. Levis (1990) gjennomførte en lignende undersøkelse i Storbritannia. Testen 

konkluderte med at rasjonering av de overtegnede aksjene ført til en lavere forventet 

avkastning, spesielt blant mindre investorer. Rasjoneringen medførte dog ikke at det 

forventede avkastet var lik null. Nyere resultater fra Amihud, Hauser og Krish (2003) fant at 

uinformerte investorer faktisk har en negativ forventet avkastning, selv etter det har blitt 

justert for allokeringer. Problemet med slike undersøkelser knytter seg til hvordan man skiller 

mellom informerte og uinformerte investorer. Det er svært vanskelig å skille mellom 

informerte og uinformerte investorer i praksis, og segmenteringsvalget kan derfor ha en stor 

innvirkning på resultatet til de ovenstående undersøkelsene. En mulig måte å skille mellom 

informerte og uinformerte investorer, er ved å oppdele investorene som institusjonelle- og 

privat investorer. Da antar man at institusjonelle investorer har adgang til mer og bedre 

informasjon gjennom blant annet bedre databaser og finansielle verktøy, og antas derfor å 

være mer informerte. Empirien innenfor dette området er ikke enstemmig. Hanley og Wilhelm 

(1995) fant at det var en svært liten forskjell i allokeringen av overprisede aksjer mellom 

institusjonelle og private investorer. Motsetningsvis fant Aggarwal, Prabhala og Puri (2002) at 

institusjonelle investorer gjennomsnittlig hadde en høyere avkastning ved børsnoteringer, 

enn private investorer. Samme argument kan brukes til å forklare at flere aksjeanalytikere 

eller investeringsbanker spesialiserer seg innenfor et område. Ved å oppbygge en 

spesialisering innenfor et enkelt selskap eller sektor, forventes det at de kan tilegne seg 

overlegen kunnskap og oppnå fordeler som en mer informert investor.   
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En annen måte å teste om underprisingen forsvinner hvis det foreligger lik informasjon for alle 

investorer, er ved å se på master limited partnership (MLPs). MPLs er en type 

virksomhetsoppbygning, som resulterer i at noen deltakere får en skattefordel, mens andre 

deltakere får en skatteulempe.  Michaely og Shaw (1995) fremmet at institusjonelle investorer 

i stor grad ville unngå børsnoteringer av MPLs for å unngå disse skattemessige ulempene, hvor 

det motsatte ville være gjeldende for private investorer. Ettersom de antar at en institusjonell 

investor er informerte, og vil unngå MPLs, vil man forvente at det foreligger 

informasjonshomogenitet blant investorene som investerer i børsnoteringer av MPLs. I tråd 

med forventingene fant Michaely og Shaw at MPLs hadde en gjennomsnittlig avkastning på -

0.04%, mot 8.5% for børsnoteringer av virksomheter som ikke var MPLs.  

En annen undersøkelse av vinnerens forbannelse kan gjennomføres ved å teste underprising 

mot den forventede usikkerheten. Beatty og Ritter (1986) forklarer rasjonale bak denne 

metoden ved å linke informasjonsproduksjon til opsjonsprising. Intuisjonen bak deres teori er 

at en investor som bestemmer seg for å delta i informasjonsproduksjon, implisitt investerer i 

en call-opsjon på børsnoteringen. Opsjonen blir innfridd dersom den virkelige prisen 

overstiger strike-prisen, som i dette tilfellet er tilbudsprisen. Opsjonen vil øke i verdi når 

usikkerheten omkring verdsettelsen øker. Sagt på en annen måte, flere investorer vil være 

villige til å bruke mer tid på å tilegne seg informasjon jo større usikkerheten rundt 

verdsettelsen er. En økning av antall informerte investorer leder til en forverring av problemet 

som er fremstilt i vinnerens forbannelse. Nemlig en høyere grad av informasjons asymmetri 

resulterer til en høyere grad av underprising. Denne teorien har mottatt svært høy empirisk 

støtte, da vinnerens forbannelse kan verifiseres, dersom underprising øker når usikkerheten 

rundt verdsettelsen øker. Den vanskelige parten ved å anvende Beatty og Ritters (1986) teori, 

er å finne den beste proxyen for usikkerhet. Noen velger å bruke en virksomhets alder 

(Ljungqvist og Wilhelm, 2003; Megginson og Weiss, 1991), mens andre velger å anvende 

størrelse som log salg eller log marketcap (Bansal og Khanna, 2012).  Ideen bak å måle 

usikkerhet med alder, er at man antar at en virksomhet blir mindre risikabel jo eldre den blir. 

Dette begrunnes med at mer historisk data og statistikk er tilgjengelig, som igjen gjør den 

lettere å verdsette. Velger man å bruke log salg eller log marketcap er rasjonale derimot at en 
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stor virksomhet er underlagt er rekke mer formelle krav til regnskap og revisjon. Dette er med 

til å verifisere informasjon og verdier og minsker dermed den tilknyttede usikkerheten.  

Det er også nevnt et par andre undersøkelser av vinnerens forbannelse i Ljungqvists 

rammeverk, angående asymmetrisk informasjon og dens bidrag til underprising av 

børsnoteringer. Disse har blitt ekskludert da de generelt har lite eller ingen empirisk støtte.   

 

4.1.2 – INFORMASJONAVSLØRINGS TEORI  

Teori om informasjonsavsløring er basert på måten informerte investorer deler deres 

informasjon. Disse teoriene tar utgangspunkt i at noen investorer er bedre informert enn både 

utstedelsesselskapet og andre investorer. Underprisingen av børsnoteringer kan dermed 

forklares ut fra hvordan disse informerte investorene avslører deres informasjon.  

Book-building er en prosess som i stor grad har oppstått som et resultat av at tilretteleggeren 

prøver å få tilgang til de informerte investorers informasjon, i relasjon til fastsettelse av 

tilbudsprisen. Det er dog ingen insentiver for de informerte investorer til å avsløre denne 

informasjonen, da positiv informasjon vil føre til en høyere tilbudspris, og dermed resulterer i 

en lavere kapitalgevinst. Det foreligger derfor heller et insentiv til å gjøre det motsatte, nemlig 

avsløre misledende informasjon. For at teoriene om informasjon avsløring skal fungere, må 

tilretteleggeren gjøre det til de informerte investorers eget beste å avsløre sannferdig 

informasjon (Ljungqvist, 2007).  

Det er ikke noen krav i Norge om at overtegnede børsnoteringer skal allokeres etter en pro-

rata fordeling. Med andre ord er det ikke noen krav til at investorene skal tildeles aksjer 

proporsjonalt med sin etterspørsel. Book-building metoden kan derfor i seg selv være et 

middel til å motvirke det originale problemet i informasjons avslørings teorier (Benveniste og 

Wilhelm, 1990). På denne måten kan man forhindre avsløring av misvisende informasjon, ved 

å ikke tildele noen aksjer til de investorene som legger inn de laveste budene. Dette tiltaket 

gir ikke de informerte investorene et insentiv til å avsløre rettvisende og positiv informasjon, 

men behjelper blot siste del av problemet ved å fjerne insentivet til å avsløre misvisende 

informasjon.    
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Det er ikke tilstrekkelig at investorer øker muligheten for å få tildelt flere aksjer ved 

aksjeallokeringen, for å avsløre sannferdig informasjon (Ljungqvist, 2007). I følge teorien må 

aksjene være noe underpriset, slik at de informerte investorene premieres tilstrekkelig til at 

de ønsker å avsløre rettvisende informasjon. Hanleys (1993) teori adresserer nettopp denne 

antakelsen om at aksjene må være noe underpriset. Han argumenterer for at det forventes at 

den positive informasjonen kun delvis justeres for i tilbudsprisen. Årsaken til at tilbudsprisen 

ikke blir korrigert fullstendig, er så investorene får en form for kompensasjon som følge av at 

de valgte å avsløre den sannferdige og positive informasjonen om selskapet. Denne teorien 

omtales som partial adjustment teori, og har blitt testet en rekke ganger, både på i Norge og 

på internasjonalt plan.  

 

Implikasjoner og resultater ved testing av informasjonsavsløring teorier  

Cornelli og Goldreich (2001;2003) gjennomførte en undersøkelse av budgivningsprosess i regi 

av en investeringsbank, hvor de skilte mellom vanlige- og prisbestemte bud. Prisbestemte bud 

er når investorene spesifiserer en maksimal pris de er villig til å betale per aksje. Denne type 

ordre gir mer verdifull informasjon til investeringsbankene enn et ordinært bud. 

Undersøkelsen avdekket at investorer som la inn prisbestemt bud mottok 19% større andel av 

aksjene ved allokering, enn investorer som la inn ordinære bud. Dette støtter opp under 

teorien til Hanley (1993), som nettopp sier at investorer som deler sannferdig informasjon vil 

bli kompensert. Jenkinson og Jones (2004) gjennomførte en tilsvarende undersøkelse, hvor 

deres resultat ikke var like overensstemmende med teorien. Avvikelsen mellom de to 

undersøkelsene kan imdilertid skyldes forskjell i kvaliteten på book-building prosessen og 

budgivningsrunden (Ljungqvist, 2007).  

Hanley og Wilhelm (1995) har undersøkt allokeringen av institusjonelle og private investorer. 

Resultatene deres viste at institusjonelle investorer blir bedre kompensert for å dele 

sannferdig informasjon, enn privat investorer. Dette støtter opp under antakelsen om at 

institusjonelle investorer sitter på mer verdifull og riktig informasjon, enn private investorer. 

Deres resultat understøtter teorien om informasjon avslørings, og at dette er en mulig 

forklaring til hvorfor underprising oppstår.  
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Felles for begge de ovenstående undersøkelsene, er at de er svært vanskelige å gjenskape. 

Budrundene som gjennomføres av investeringsbankene er konfidensielle, og 

allokeringsdataen er svært vanskelig å få tak i. Ljungqvist (2007) trekker frem teorien til 

Benveniste og Spindt (1989) hvor det er mulig å teste informasjonsavslørings teori, uten bud 

pris- og allokeringsdata. Deres teori tar utgangspunkt i å vurdere om tilbudsprisen har blitt 

justert opp eller ned, som proxy for om det har blitt avslørt positiv eller negativ informasjon 

om selskapet. Positiv informasjon vil i følge Hanleys partial adjustet teori, fører til en grad av 

underprising. Rasjonale er at den positive informasjonen kun delvis blir justert for. Dette 

gjøres for at det skal oppstå en lav grad av underprising, for å belønne de investorene som 

avslører sannferdig og positiv informasjon. Ved å måle informasjon avlsørnings teori basert på 

Beneveniste og Spindts teori, er det mulig å gjenskape testen for norske børsnoteringer da 

prisintervallet i en book-building prosess er oppgitt i de enkelte virksomheters børsprospekt.  

Edelen og Kadlec (2005) argumenterer for at utstederen står ovenfor en avveining mellom 

kapitalgevinst og sannsynligheten for suksess. Det vil si, jo høyere tilbudsprisen er, jo større 

kapitalgevinst vil børsnoteringen føre til. På den andre siden vil en høyere tilbudspris øke 

sannsynligheten for at børsintroduksjonen mislykkes på grunn av lav etterspørsel. Balansen i 

trade-offen mellom kapitalgevinst og sannsynlighet for at børsintroduksjonen mislykkes, vil 

endre seg i forhold til markedets generelle tilstand. I perioder med lave verdsettelser av 

sammenlignbare selskaper, er det lite sannsynlig at en børsnotering klarer å generere høy 

kapitalgevinst. Utstederen har derfor mindre å miste ved en eventuelt mislykket børsnotering, 

og vil dermed ønske å sette en høy pris for å maksimere den mulige kapitalgevinsten. Det 

motsatte vil naturligvis være gjeldende dersom det er en periode hvor sammenlignbare 

selskaper er høyt priset. Problemet med å teste forklaringen til Edelen og Kadlec (2005), er at 

det generelt er svært vanskelig å finne faktiske sammenlignbareselskaper.  

 

4.1.3 – PRINSIPAL-AGENT TEORIER 
I en studie gjennomført av Baron (1982) analyseres prinsipal-agent problemet i forhold til 

underprising av børsnoteringer (Eisenbeis and McEnally, 1995). Baron antar at 

virksomhetsinnsidere i større grad kjenner den virkelige verdien til virksomheten som skal 

børsnoteres enn andre investorer. Dette resulterer i konseptet om spill teori. Studiet er 
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konstruert slik at prinsipalen kan velge mellom tre forskjellige kontrakter i relasjon til hvordan 

de ønsker å børsnoteres. Den første kontrakten uttrykker at virksomheten kan velge en ren 

distribusjon kontakt, hvor investeringsbankene blir betalt en fast provisjon for å selge så 

mange aksjer som mulig til markedet, til en gitt pris. I den andre kontrakten kan den 

utstedende virksomheten selv forsøke å selge aksjene til markedet. Dette er ekstremt 

kostbart, og i mange tilfeller umulig å gjennomføre, grunnet de høye kostnadene. Den siste 

og tredje kontrakten viser til muligheten for at det utstedende selskapet kan få 

investeringsbanken til å tegne tilbudet.  

I den siste kontrakten er det snakk om en book-building prosess, hvor investeringsbanken 

overtar alle aksjene som skal tilbys til markedet fra det utstedende selskapet. 

Investeringsbanken vil deretter videreselge disse aksjene til markedet, til en avtalt pris mellom 

investeringsbanken og det utstedende selskapet. Før aksjene videreselges, velger 

investeringsbanken en rekke tiltak som skal lede til økt interesse og etterspørsel etter aksjene. 

Det er i denne sammenheng at en analyse av spilleteori er mulig. Det foreligger i sistnevnte 

kontrakt en form for «firm commitment», da investeringsbanken overtar alle aksjene og blir 

sittende igjen med resterende, dersom de ikke får solgt alle aksjene til investorene gjennom 

børsnoteringen. Det er derfor i investeringsbanken interesse at aksjen underprises, ettersom 

det da kreves mindre innsats og ressurser på å kartlegge og markedsføre aksjene i forkant av 

en børsnotering for å sikre seg at alle aksjene blir solgt.  

Loughran og Ritter (2004) utrykker deres bekymring i forhold til book-building prosessen og 

de mulige prinsipal-agent problemene som kan oppstå mellom utstedelsesvirksomheten og 

tilretteleggeren. Ettersom en børsnotering representerer en verdioverføring fra det 

utstedende selskapet til investorer, kan dette gi rom for kortsiktig rentesøkende oppførsel.  

Investorer vil da konkurrere om allokeringen av de underprisede aksjene, hvor det kan 

forekomme bestikkelser eller bli tilbudt andre fordeler til investeringsbankene for å sikre seg 

disse aksjene (Loughran og Ritter, 2004). En annen mulighet er at investeringsbankene velger 

å allokere de underprisede aksjene til favoriserte selskaper. Dette kan være selskaper de har 

eksisterende forretninger med, eller som de ser på som potensielle kunder. Disse situasjonene 
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refereres populært til som «spinning».  

 

Implikasjoner og resultater ved testing av prinsipal-agent teori 

Det er problematisk å teste de ovenstående teoriene, da det er svært vanskelig å observere 

hvor stor innsats investeringsbanken legger ned i å markedsføre og promotere aksjene. 

Muscerella og Vetsuypens (1989) fant likevel en måte å teste om agentproblemer driver 

underprising. De studerte 38 børsnoteringer, hvor investeringsbanken sto for deres egen 

børsnotering. Da utstedelsesselskapet og investeringsbanken her er like, burde det ikke 

foreligge noen form for asymmetrisk informasjon, og derfor heller ingen agentproblemer. 

Resultatet av undersøkelsen viste at børsnoteringen av investeringsbankene som sto for deres 

egen notering, ikke hadde noen mindre grad av underprising enn generelle børsnoteringer. 

Resultatet av undersøkelsen til Muscerella og Vetsuypens strider derfor imot teorien om 

prinsipal-agent teorien.  

Argumentene i prinsipal-agent teorien har tidligere blitt kritisert. Det har blant annet blitt 

poengtert at honoraret investeringsbankene mottar, i stor grad avhenger av hvor mye kapital 

som hentes ved børsnoteringen (Ljunqvist, 2007). Tilretteleggerne ønsker dermed å sette den 

maksimale prisen, hvor alle aksjene fortsatt blir solgt og har derfor ingen insentiv til å 

underprise aksjene. Et annet poeng som har blitt fremmet, er at systematisk underprising fra 

investeringsbankenes side vil medføre et dårlig rykte og et tap av eksisterende og potensielle 

kunder.  

 

4.1.4 – SIGNALISERINGS TEORIER  

Den siste teorien om asymmetrisk informasjon i Ljungqvists (2007) rammeverk er teorien om 

signalisering. Slike teorier tar utgangpunkt i at underprising er et signal om kvaliteten til 

selskapet som børsnoteres. Det foreligger dermed en implisitt antakelse om at selskapet som 

skal børsnoteres har bedre kunnskap om selskapets verdi, enn investorene. Grunnen til at 

eierne i det utstedende selskapet med viten og vilje underpriser aksjen ved en børsnotering, 

er i følge Ibbotson (1975) fordi de vil at investorene skal sitte igjen med en god ettersmak av 

børsnoteringen. Ved å underprise børsnoteringen vil aksjene appresiere, og de første 
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investorene vil dermed oppleve en kapitalgevinst. Investorene vil da assosiere selskapet med 

suksess, hvorfor de vil være mer villig til å kjøpe aksjene til en høyere pris ved en eventuell 

senere emisjon (Ljungqvist, 2007). 

Signalisering får bred empirisk støtte fra anerkjente forfattere som blant annet Allen og 

Faulhaber (1989) og Welch (1989). Jean Tirole (2006) påpeker at det er en sterk 

signaliseringseffekt knyttet til eiernes tilbakeholdelsesandel av aksjene. Dersom eierne 

beholder en større andel av aksjene ved en børsnotering, signaliserer dette på en troverdig 

måte, at eierne mener at virksomheten har en høyere verdi. En slik beslutning øker 

kredibiliteten og plausibiliteten knyttet til verdien, ettersom eierne selv eventuelt vil lide 

samme kapitaltap eller -gevinst som investorene. Det vil på bakgrunn av dette være rimelig å 

anta at en økende tilbakeholdelsesprosent fra eiersiden ved en børsnotering, vil føre til en 

høyere forventet virksomhetsverdi, som igjen vil resultere i en lavere grad av underprising.  

 

Implikasjoner og resultater ved testing av signaliserings teorier  

På tross av den relativt store oppslutningen rundt effekten ved underprising som 

signaliseringseffekt, stiller Ljungqvist (2007) seg kritisk til en slik forklaring. Han argumenterer 

for at det må være mulighet å signalisere virksomhetens høye verdi ved andre tiltak. 

Eksempelvis ved å ansette en anerkjent og respektert investeringsbank, eller ved å ansette et 

uavhengig kvalitetsstyre til å verifisere verdien. Disse type handlinger mener Ljungqvist (2007) 

også vil signalisere verdien til virksomheten på en troverdig måte. Han argumenterer for at 

dette også vil føre til mye lavere kostnader for virksomheten enn å underprise aksjene med 

viten og vilje. Ljungqvists (2007) argument understøttes av tester gjennomført av Jegadeesh, 

Weinstein og Welch (1993). Resultatet av denne testen viste ingen sammenheng mellom 

graden av underprising, og valget om å utstede nye aksjer ved en senere emisjon. Det samme 

resultatet fant Michaely og Shaw (1994). Dette er dog kun en måte å teste 

signaliseringsteorien på, hvorfor det ikke kan utelukkes at underprising har en 

signaliseringseffekt som påvirker investorer.  
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4.2 – INSTITUSJONELLE TEORIER  

I Ljungqvists rammeverk (2007) kommer institusjonelle teorier som den andre mulige 

overordnede kategorien som kan forklare underprising. Institusjonelle teorier fokuserer på at 

underprising oppstår som et resultat av restriksjoner og regler som følge av eksistensen til 

diverse institusjoner som banker, skattemyndigheter og rettsvesen.   

 

4.2.1 – JURIDISK ANSVAR  

Logue (1973) og Ibbotson (1975) står for noen av de mest kjente teoriene som forklarer 

underprising som en følge av juridisk ansvar. Nærmere utdyper de at selskaper ønsker å 

underprise aksjene ved en børsnotering, slik at man i størst mulig grad unngår søksmål fra 

misfornøyde investorer. Da loven er bygget opp for å beskytte aksjonærene, følger det en 

rekke regler og restriksjoner som skal overholdes av den utstedende virksomhet. Det gjelder 

blant annet at prospektet skal informere investorene om alle vesentlige forhold som kan 

påvirke investoren og dens beslutning (Verdipapirhandelloven, 2007). Desto tydeligere disse 

reglene er jo mindre sannsynlig vil det være med et søksmål. I et land som USA er reglene 

mange og mer åpne for tolkning, og faren for søksmål blir dermed større. I USA er det dessuten 

mer kutyme for å gå til sak dersom man er misfornøyd ved et produkt eller tjeneste. 

Forklaringen om at underprising oppstår grunnet juridisk ansvar, vil derfor være mer 

sannsynlig i land som har et juridisk system som ligner mer det amerikanske, enn det norske.  

 

Implikasjoner og resultater ved testing av teorier omhandlende juridisk ansvar  

Som nevnt i ovenstående avsnitt, er lovverket og reglene for børsnotering svært forskjellig fra 

land til land. USA er blant de landene som har flere søksmål, og er dermed mer eksponert 

ovenfor søksmål fra investorer som er misfornøyd med aksjens prestasjon i etterkant av 

børsnoteringen. Land som Australia, Finland, Tyskland, Sveits, Sverige og Storbritannia utviser 

ingen signifikante forskjeller mellom selskaper som saksøkes, og selskaper som ikke saksøkes, 

i en undersøkelse gjennomført av Drake og Vetsuypens (1993). Da regelverkene og lovene i så 

stor grad avviker fra hverandre, viser empirien naturlig nok at det er svært forskjellig fra land 

til land, om teorier relatert til juridisk ansvar kan være en forklarende faktor til underprising 
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ved børsnoteringer.  

 

4.2.2 – PRISSTABILISERING  

Ruud (1993) presenterer en mye omdiskutert teori. Den hevder at dersom prisen på 

børsintroduksjonen faller under tilbudsprisen som blir offentliggjort i prospektet, vil de 

involverte tilretteleggerne stabilisere prisen ved å by på aksjen. Denne typen prisstabilisering 

vil eliminere den venstre halen i en normalfordeling av startavkastene, som igjen resulterer i 

en høyere gjennomsnittlig forventet avkastning. Sagt på en annen måte vil 

investeringsbankene sørge for at avkastningen ikke blir negativ, da de går inn og byr på aksjen 

dersom det viser seg at aksjene var overpriset ved børsnotering. Denne handlingen resulterer 

i at investeringsbankene minimerer en eventuell overprising, og dermed et negativt 

startavkast. Ruud argumenterer for at hvis det ikke hadde vært for investeringsbankenes 

innblanding i aksjens kursutvikling i etterkant av børsnoteringen, ville den generelle 

forventede avkastningen på børsnoteringer være tett på null.  

 

Implikasjoner og resultater ved testing av prisstabiliserings teorier  

Ruuds (1993) teori om prisstabilisering, har møtt kritikk fra andre akademikere. Flere stiller 

spørsmål rundt hvorfor investeringsbankene i utgangspunktet vil ønske å gripe inn i 

prisstabiliseringen ved en børsnotering. Ruud besvarer denne kritikken ved å sammenligne 

prisstabiliseringsavtale med en salgsopsjon utstedt av investeringsbankene, da det også 

fungerer som en forsikring for investoren på at de ikke har kjøpt overprisede aksjer ved 

børsnoteringen. Det har blitt gjennomført få tester og undersøkelser av denne teorien, men 

Ellis, Michaely og O’Hara (2000) bekreftet Ruuds teori ved deres resultat. Deres undersøkelse 

viser at investeringsbankene står for en betydelig del av prisstabiliseringen som skjer i 

etterkant av en børsnotering.  

 

4.2.3 – SKATTEMESSIGE FORKLARINGER 

En annen forklaringsmulighet som blir utforsket i en rekke teorier, er at underprising av 

børsnoteringer skyldes skattemessige grunner. Mer bestemt argumenteres det for at 
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underprising i disse teoriene, i hvert fall delvis, kan forklares ut fra skattefordeler. 

Kapitalgevinst blir i de fleste land beskattet lavere enn alminnelig inntekt. Da det antas at 

investorer ønsker å minimere deres skattebetalinger, vil de derfor foretrekke at inntektene 

deres kommer fra kapitalgevinst fremfor alminnelig inntekt. Teoriene postulerer således at en 

økning i kapitalgevinstskatten burde føre til lavere underprising av børsnoteringer (Reside, 

Robinson, Prakash og Dandapani, 1994).  

 

Implikasjoner og resultater ved testing av teorier om skattemessig forklaringer   

Sverige har som mange andre land, lavere skatt på kapitalgevinst enn alminnelig inntekt. 

Rydqvist (1997) gjennomførte en undersøkelse med henblikk på å avsløre om den 

skattemessige teorien kunne være en forklarende faktor for underprising av børsnoteringer i 

Sverige. Tanken bak undersøkelsen var å minimere skattebelastningen, ved å utdele aktiver til 

de ansatte hvor det var forventet en appresiering, fremfor å utbetale vanlig lønn. Ved å 

likestille skattebyrden på inntektskilden, og dermed fjerne den favoriserende behandlingen 

av inntekt fra kapitalgevinst, resulterte det i at underprising av børsnoteringer i Sverige falt 

fra 41% til 8%. Taranto (2003) konstaterte at lignende tendenser også var gjeldende i USA. Det 

er knyttet større usikkerhet til resultatets kredibilitet i Tarantos undersøkelse. Dette skyldes 

at det var flere faktorer som forekom i USA på samme tid, som kan ha bidratt til lavere nivå 

av underprising for børsnoteringer i denne tidsperioden (Ellis, Michaely og O`Hara, 2000). En 

generell kritikk som blir rettet mot disse undersøkelsene, er det faktumet at størrelsen på 

underprising svinger i høy grad fra tid til tid, og det kan derfor ikke med sikkerhet si at de 

skattemessigeendringene er den faktiske grunnen til et lavere underprisingsnivå. Videre vil 

det også være vanskelig å gjenskape denne testen i et marked dersom det ikke har blitt 

gjennomført en skatteendring som minimerer eller eliminerer skattefordelen ved 

kapitalgevinst fremfor alminnelig inntekt.   

 

4.3 EIERSKAP OG KONTROLL 

Når et selskap går på børs er det i mange tilfeller et steg mot seperasjon av eierskap og 

kontroll. Eierskap har en betydning for lederens insentiver til å gjøre optimale drift- og 
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investeringsbeslutninger. Spesielt hvor seperasjon av eierskap og kontroll er ufullstendig, kan 

agentproblemer oppstå mellom ikke-administrerende og administrerende aksjonærer (Jensen 

og Meckling, 1976). I stedet for å maksimere aksjeverdi, vil administrerende aksjonærer ved 

noen tilfeller ønske å maksimere den forventede private nytten av kontrollfordeler. Dette vil 

da være på bekostning av utenforstående aksjonærer, som ønsker at aksjeverdien skal 

maksimeres.  To modeller har forsøkt å rasjonalisere fenomenet underprising innenfor 

rammen omhandlende agentkostnader. De to modellene er strake motsetninger. Brennan og 

Franks (1997) ser på underprising som et middel til å forankre lederkontroll og de tilhørende 

agentkostnadene ved å unngå overvåkning av en stor utenforstående aksjonær. Stoughton og 

Zechners (1998) analyse fremmer motsetningsvis at underprising kan bli brukt til å minimere 

agentkostnader, ved å oppmuntre til overvåking (Ljungqvist, 2007). I det følgende vil vi 

gjennomgå de to ulike teoriene.  

 

4.3.1 UNDERPRISING SOM ET MIDDEL FOR Å BEHOLDE KONTROLLEN 

Denne teorien forklarer at underprising kan bli brukt som et middel for å beholde kontrollen. 

Brennan og Franks (1997) argumenterer for at underprising gir lederne muligheten til å 

beskytte deres private goder ved å strategisk allokere aksjene når selskapet går offentlig. Ved 

å underprise aksjen, genereres ytterligere etterspørsel som medfører at hver enkelt investor 

vil ha problemer med å kjøpe en større del av selskapet. Når hver investor kun har en liten 

andel av selskapet, er det små insentiver til å overvåke ledelsen (Sheleifer og Vishny, 1986). 

Ved å unngå store eierandeler i selskapet, kan lederne beskytte deres egne private fordeler 

gjennom underprising.  

 

Implikasjoner og resultater ved testing av å beholde kontroll 

Den viktigste testbare implikasjonen av Brennan og Franks modell er at underprising fører til 

en for stor etterspørsel, og dermed større spredning av eierskap. Ved bruk av detaljerte data 

på individuelle bud og allokeringer fra 69 børsnoteringer i perioden 1986 til 1989 i UK, 

bekreftet Brennan og Franks (1997) at store bud er diskriminert til fordel for små. Dette vil ha 

en sterkere effekt jo mer underpriset og overtegnet børsnoteringen er. Booth og Chua (1996) 
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er enige med resultatet, men forklarer det på en annen måte. De argumenterer for at utsteder 

vil ha mer fordelte aksjonærer, ettersom det vil skape mer likviditet for aksjene i det 

sekundære markedet.  

En annen måte å beskytte de private goder for ledelsen ved å sikre kontroll, er å benytte 

forsvarsstrategier i forbindelse med børsnoteringen. Eksempelvis kan en forsvarsstrategi være 

å utstede ikke-stemmeberettigede aksjer. Field og Karpoff (2002) viser at majoriteten av 

amerikanske selskaper utfører minimum en forsvarsstrategi ved overtakelse, rett før selskapet 

går offentlig. Kritikken av denne forklaringen beror seg på at virksomheter bruker 

forsvarsstrategier ved overtakelse, og det vil derfor ikke være nødvendig å underprise aksjen 

for å sikre en strategisk allokering av aksjene. Ekcbo (2008) mener at det derfor er lite 

sannsynlig at beskyttelse av private goder for administrerende investorer er den eneste 

driveren til at det oppstår underprising i forbindelse med børsnoteringer.   

 

4.3.2 UNDERPRISING SOM ET MIDDEL FOR Å REDUSERE AGENKOSTNADER 

Brennan og Franks (1997) antar implisitt at i kjølevannet av seperasjonen av eierskap og 

kontroll, vil lederne prøve å maksimere deres forventede nytte ved å forankre deres fordeler 

av kontroll. Det kan dog argumenters for at lederne egentlig burde søke å minimere sine 

muligheter til å utvinne private fordeler av kontroll. Dette baserer seg på en avveining mellom 

agenkostnader og de private fordeler av kontroll. Dersom lederen har en andel i selskapet, vil 

de ønske å redusere agentkostnadene, dersom disse overstiger de private fordelene ved 

kontroll. Basert på denne intuisjonen, observerte Stoughton og Zechner (1998) at det kan 

være verdiskapende å allokere aksjer til store utenforstående investorer som da vil ha 

mulighet til å overvåke ledernes handlinger. De store investorene kan da redusere 

agentkostnader gjennom overvåking, men det vil også føre til at private fordeler av kontroll 

reduseres. Så lenge lederens agentkostnader er redusert med mer enn de private fordelene 

av kontroll, vil lederen ha insentiver til å allokere aksjer til en stor investor. På den andre siden 

trenger investoren et insentiv til å gjøre en stor investering i børsnoteringen. Dette blir da 

gjort gjennom underprising. Underprising kan derfor være et resultat av at ledere med 

eierskap prøver å redusere agentkostnader. Denne teorien har fått lite oppmerksomhet i 
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akademia og det er lite empirisk bevis som støtter den (Ljungqvist, 2007). 

 

4.4 ATFERDSTEORI 

Den siste kategorien som prøver å forklare underprising, er atferdsteori. Med et 

atferdsteoretisk perspektiv skiller man mellom to forklaringer. En forklaring for at 

underprising oppstår, er at irrasjonelle investorer byr opp prisen på børsnoterte aksjer over 

sann verdi. Alternativt kan det antas at utsteder er irrasjonell, og derfor ikke legger nok press 

på tilretteleggeren til å redusere underprising (Ljungqvist, 2007). Vi vil i det følgende 

gjennomgå tre forskjellige atferdsteoretiske modeller som kan forklare underprising. De to 

første teoriene tar utgangspunkt i irrasjonelle investorer som byr prisen kunstig opp, mens 

den siste teorien tar utgangspunkt i at utsteder opptrer irrasjonelt.  

 

4.4.1 FOSSEFALL 

Welch (1992) forklarer i Fossefallteorien at investorene er avhengige av de foregående 

investorer. Investeringer blir gjort løpende, hvorfor de foregående investeringer vil ha en 

innvirkning på de kommende investeringene. Ideen er at uansett hvilken informasjon senere 

investor har, vil de basere sine bud på tidligere investorer. Dette referers til som «herd 

behavior» i spillteori. Uansett hvilken informasjon du selv har, vil din handling være basert på 

hva spilleren før deg har gjort.  Det observeres at investorer som har positiv informasjon, 

likevel ikke velger å tegne seg aksjer på grunn av at ingen andre investorer har gjort det 

(Welch, 1992). Første investor gir et bud, og resterende investorer følger videre som fører til 

et «positivt fossefall». Grunnet de senere investorene følger de tidligere investorene, kan de 

tidlige investorene kreve underprising som en premie for å ha startet et «positivt fossefall». 

Det er viktig for utsteder å gi første investor insentiver til å tegne aksjer, slik at hele 

investormassen følger etter. Motsatt kan man risikere at ingen ønsker å tegne aksjer som fører 

til et «negativt fossefall». På grunn av redselen for å måtte utsette eller avlyse børsnoteringen 

argumenterer Welch (1992) at utsteder bruker underprising for å øke sannsynligheten for at 

den første investoren investerer i aksjer, og dermed starte et «positivt fossefall» som 

resulterer i en vellykket børsintroduksjon.  
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Implikasjoner og resultater ved testing av fossefall 

Ved book-building metoden, mottar tilretteleggeren informasjon fra de enkelte investorer, 

om hva de er villig til å betale for den enkelte aksjen i selskapet. Dette er informasjon de 

enkelte investorer ikke har tilgang til, ført etter den endte book-building perioden, hvorfor 

alle investorene utelukkende handler ut fra deres egen verdsettelse (Ljungqvist, 2007). Som 

nevnt tidligere har det blitt mer vanlig for norske børsnoteringer å anvende book-building 

metoden som medfører at fossefall ikke er en velegnet forklaring på underprising av 

børsnoteringer i Norge. Welchs (1992) forklaringsteori har vært veldig lite undersøkt, 

ettersom det er  svært problematisk i forhold til økonometri- og dataanalyse. I konklusjon, er 

Welchs (1992) modell en av de minst utforskede forklaringer på underprising av 

børsnoteringer.  

 

4.4.2 INVESTORS SINNELAG 

Denne atferdsteoretiske retningen argumenterer for at irrasjonalitet, eller investors sinnelag 

kan ha en stor innvirkning på prisingen av børsnoterte aksjer. En irrasjonell investor er en 

investor som baserer sin verdivurdering av aksjen på subjektive forhold. Investors sinnelag vil 

være en faktor som spiller en stor rolle ettersom nynoterte selskaper mangler informasjon og 

historiske data, som medfører at det er vanskelig å estimere en korrekt verdi. Dette medfører 

at investorene må gjøre noen subjektive beslutninger rundt verdisettelsen.  Ljungqvist, Nanda, 

og Singh (2006) antar at sinnlagsstyrte investorer har overoptimistiske tro på børsnoterte 

selskaper. Selskapet vil egentlig ha fordel av dette, men kan ikke oversvømme markedet med 

aksjer da dette vil medføre et fall i prisen. Det mest optimale ville vært å allokere flest mulig 

aksjer til de overoptimistiske investorene. I realiteten er det knyttet en rekke problemer til å 

kunne gjennomføre det. Et problem er at de irrasjonelle investorene ikke er mange nok til å 

kjøpe alle aksjene i emisjonen. Et annet problem er knyttet til lovgivning. I flere land er det 

ikke lov å diskriminere på pris i børsnoteringen. Ljungqvist, Nanda og Singh (2006) angir en 

optimal strategi som ytrer at selskapet bør selge aksjer til institusjonelle investorer, som 

videre selger aksjene til irrasjonelle investorer. Men det er knyttet en viss risiko for 

institusjonelle investorene til denne teorien. Etterspørselen fra irrasjonelle investorer er ikke 

gitt, og kan variere i stor grad. Aksjemarkedet kan få en nedsving, som medfører at 
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aksjekursen faller i verdi og de institusjonelle investorene vil bli straffet for dette. Grunnen til 

at institusjonelle investorer likevel påtar seg denne risikoen, er at de mottar underprisede 

aksjer. Dette er hvordan Ljungqvist, Nanda og Singh (2006) forklarer hvordan det kan oppstå 

underprising begrunnet med investors sinnelag. Dette betyr at underprisingen kan forklares 

av de irrasjonelle investorenes feilvurdering, og ikke at emisjonen prises for lavt.  

 

Implikasjoner og resultater ved testing av investors sinnelag 

Effekten av investors sinnelag på underprising har blitt testet på flere forskjellige måter, i både 

nyere og eldre tid. En av de mest kjente modellene innenfor denne teorien er «hot/cold 

marked». Et «hot marked» tilsier at det har vært mange børsnoteringer i den perioden, mens 

et ”cold marked”  på den andre siden forteller at det har vært få børsnoteringer. Går et selskap 

offentlig i et ”hot marked” predikterer modellen at de underpresterer, både relativt til prisen 

første dag og tilbudsprisen (Ljungqvist, 2007). Sinnelagteori kan forklare dette fenomenet ved 

at utsteder tar fordel av høy optimisme i markedet. Dette kan testes til en viss grad ved å se 

om det er signifikant mer underprising i et ”hot marked” kontra et ”cold marked”. Det kan 

være flere forklaringer til hvorfor det oppstår ”hot”- og ”cold” markeder, men investors 

sinnelag forklart av Ljungqvist, Nanda og Singh (2006) kanvære en del av forklaringen, dersom 

det er signifikant forskjell i underprising mellom et «hot» og «cold» marked.  

Et annet mål på effekten av investors sinnelag har på underprising er ”Investor Sentiment 

Index” som er utviklet av Baker og Wurgler (2006). Indeksen tester om investors sinnelag har 

en innvirkning på verdsettelse av aksjer, hvor de forventer at det vil ha en større effekt på nye 

og volatile aksjer. Da sinnelaget til en investor ikke er direkte målbart, har Baker og Wurgler 

(2006) innhentet seks parametere basert på det amerikanske markedet som kan tjene som 

proxyer for dette. Dersom det kan antas at de antatte parameterne i modellen kan etterlignes 

de amerikanske sinnelagnivåene, kan dette indekset brukes som en variabel til å teste om 

underprising er forklart av investors sinnelag på det norske markedet.   

Da, Engelberg og Gao (2011) tester om høyere oppmerksomhet fra investorer kan ha en 

påvirkning på underprising av børsnoteringsaksjer. Den mest interessante delen av deres 

undersøkelse er proxyen de bruker for å måle investors interesse før en børsnotering. Proxyen 
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de anvender er å se hvor mye selskapet har blitt søkt på online, ved bruk av søkemotoren 

Google i forkant av børsnoteringen. Undersøkelsen foreslår at Google Trends Volume Index 

(SVI) er et direkte mål på oppmerksomheten til den alminnelige investor (Da et al., 2011). 

Denne teorien er rettet mot de alminnelige investorene, ettersom det antas at deres primære 

måte å innsamle data på for et selskap, er gjennom en søkemotor som Google. Motsetningsvis 

antas det at institusjonelle investorer vil samle tilsvarende informasjon gjennom forskjellige 

profesjonelle databaser, som eksempelvis Bloomberg.  SVI finnes ved bruk av Google Trends 

som er Google sin indekserte statistikk på globale googlesøk. Videre blir SVI transformert til 

Abnormal Search Index (ASVI), som forklarer hvor mye den siste ukens nivå på søkeindeksen 

overstiger de foregående 8 ukenes SVIs median. Da, Engelberg, og Gao (2011) fant at selskaper 

som opplevde høy ASVI fra Google Trends i uken før børsnoteringen, var 6% mer underpriset. 

Med andre ord viser denne teorien at jo høyere oppmerksomhet aksjene får uken før 

børsnoteringen, jo høyere er underprisingen. Hvis vi følger begrunnelsen til Da, Engelberg og 

Gao (2011), kan investor sinnelagteori bli testet ved å undersøke om høyere oppmerksomhet 

fra investorene før noteringen fører til høyere underprising. Ulempen med denne modellen 

er at små selskaper ikke alltid er tilgjengelig på Google Trends. Dette skyldes at de har generet 

for få søk, som igjen resulterer i  et betraktelig lavere utvalg av nynoterende selskaper. I Norge 

kan dette være et problem, ettersom de fleste selskaper som noteres på Oslo Børs er små 

selskaper målt etter en global standard. Et annet problem med denne modellen er at 

selskapets navn kan relateres til andre Google søk, som for eksempel Apple. Dette skaper støy 

i datainnhentningen, og kan forvrenge det overordende resultatet om hvor vidt investorers 

sinnelag, basert på antall Google søk, kan forklare underprising.  

 

4.4.3 PROSPEKTTEORI 

Den siste teorien under atferdsteori er prospektteori. Daniel Kahneman og Amos Tversky 

utviklet prospektteorien i 1979. Teorien går ut på å forklare hvordan beslutninger tas under 

usikkerhet, og finner ut at mennesker legger mer vekt på tap enn gevinster. Eksempelvis fant 

de ut at mennesker foretrekker å bli garantert 100 kroner, fremfor å bli med i et lotteri hvor 

det er 50 prosent sjanse å vinne 200 korner. Selv om den forventede nytte er den samme i 

begge tilfellene. Loughran og Ritter (2004) kommer med en forklaring på at underprising av 



 

Page 41 of 213 
 

en børsnotering oppstår, motsetning til de to foregående teoriene, ved irrasjonalitet hos 

utesteder. Denne forklaringen er linket opp mot Thalers (1980) forestilling av «mental 

accountig». «Mental accounting» impliserer at utsteder kun bryr seg om inntekter, gevinst og 

tap. De selgende aksjonærene er de som pådrar seg tap på underprisingen, hvor det sies at de 

«legger penger igjen på bordet». De resterende aksjonærene vil oppleve det som en 

formueøkning når de får positivt avkast første dag. Hvis utsteder er utsatt for «mental 

accounting», summerer han formuetap mot formuegevinst. Hvis det utstende selskap ender 

opp på plussiden, vil utsteder alt i alt være fornøyd med prestasjonen til tilretteleggeren. 

Tilrettelegger kan dermed fortsette å underprise aksjene, for å selv dra nytte av det 

(Ljungqvist, 2007).  

 

Implikasjoner og resultater ved testing av prospektteori 

Ljungqvist og Wilhelm (2005) tester denne teorien ved å se om CEO er fornøyd med 

tilretteleggerens prestasjon. Dette kan testes ved å se om selskapet bruker samme 

tilrettelegger til å lede en senere emisjon. Deres resultater viser at en atferds modell av 

«mental accounting» kan forklare noe underprising, men andre faktorer kan også være 

involvert. Samlet sett har det blitt gjort veldig lite empiriske undersøkelser i relasjon til 

underprising, ved å teste denne teorien.   

 

4.5 VALGTE TEORIER 

Ut i fra ovenstående del kan vi se det er en rekke teorier som støtter opp under hvorfor det 

kan oppstå underprising ved en børsnotering. Vi har gått grundig gjennom de ulike teoriene, 

for å kunne avgjøre hvilke teorier vi vil gå videre med i analysen. Utelukkelse av teorier kan 

deles inn i to årsaker; vitenskapelig og pragmatisk. 

Den viktigste begrunnelsen for å utelukke en teori er at teorien har lite akademisk støtte og i 

liten grad er testet. Eventuelt om teorien er testet, og en har funnet at den er lite egnet til å 

forklare underprising. Eksempelvis har fossefall teorien fått veldig begrenset akademisk 

støtte, utenom fra Welch (1992). Det ser ut til at den i veldig liten grad kan forklare 
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underprising i Norge, og er derfor utelukket. Et annet eksempel er teorien til Brennan og 

Franks (1997); underprising som et middel for å beholde kontroll. Det har vært bevist at det 

benyttes andre mekanismer for å beholde kontrollen av virksomheten når det går på børs 

(Field og Karpoff, 2002). Derfor antar vi at denne teorien ikke vil være godt nok egnet til å 

forklare hvorfor det oppstår underprising.  

Den andre grunnen for å utelukke en teori er av pragmatiske grunner. En vurdering av hva 

slags data som er tilgjengelig for oss, og hva vi faktisk kan få til å replisere. Mangler vi data for 

å kunne gjenskape en tidligere studie, enten om dataene er konfidensielle eller på en annen 

måte ikke er offentlig, kan vi ikke undersøke teorien. Et eksempel her er teorien til Resiede et 

al.(1994) som forteller at underprising kan skyldes skattemessige grunner. Denne teorien 

baserer seg på at det må ha skjedd en vesentlig skatteendring ved kapitalgevinst den siste 

tiden for å kunne undersøkes. Dette er ikke tilfellet i Norge, og er derfor utelukket. En annen 

teori som er problematisk å teste er prinsipial-agent teorien til Musceralla og Vetsuypens 

(1989). Denne teorien baserer sin undersøkelse på at investeringsbanker står for deres egen 

børsnotering. I tidsintervallet 2005-2017 har det ikke vært noen investeringsbanker som har 

blitt børsnotert på Oslo Børs, og dermed kan ikke denne undersøkelesn repliseres.  

Etter en grundig prosess hvor vi stilte de ulike teoriene opp mot hverandre, hvilke som er 

akademisk akseptert og hvilke teorier vi har mulighet til å undersøke, endte vi opp med et 

utvalg av teorier vi vil jobbe videre med. Vi har valgt fem teorier som vi baserer vår statistiske 

undersøkelse på. Vårt hovedfokus vil nå være fire teorier knyttet til asymmetrisk informasjon 

og en teori i relasjon til atferdsteori. Teoriene vi vil undersøke nærmere: Vinnerens 

forbannelse (Beatty og Ritter, 1986), informasjonsavsløring (Hanleys, 1993), 

informasjonsavsløring (Edlen og Kadlec, 2005), signaliseringsteori (Tirole, 2006) og Investors 

sinnelag (Baker og Wurgler, 2006).  

Vinnerens forbannelse tester underprising opp mot den forventede usikkerheten (Beatty og 

Ritter, 1986). Denne teorien har mottatt svært høy empirisk støtte og vi kan enkelt finne en 

proxy for usikkerhet. Det negative med teorien er å finne og anvende den beste proxyen for 

usikkerhet.  
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Partial adjustment teori (Hanleys, 1993) er en teori som har blitt testet en rekke ganger både 

i Norge og i utlandet. Vi har derfor valgt å ta den med her. Hanleys (1993) teori forteller at en 

oppjustering av tilbudsprisen, vil føre til en høyere grad av underprising. Dette kan vi teste 

med å se om tilbudsprisen har blitt justert opp eller ned i book-building-perioden.  

Edlen og Kadlec (2005) teori tar utgangspunkt i å se på verdsettelsen av sammenlignbare 

selskaper for å kunne vurdere underprisingen. Ulempen med denne teorien er at det er 

vanskelig å finne akkurat like selskaper for sammenligning.  

Den siste teorien vi har valgt under asymmetrisk informasjon er signaliseringsteori (Ibbotsen, 

1975). Den omhandler hva selskapet signaliserer til investorene. Dette kan ses som hvor stor 

grad eierne tilbakeholder av selskapet. Signalisering får bred støtte fra anerkjente forfattere 

som Allen og Faulhaber (1989) og Welch (1989), og Jean Tirole (2006) som påpeker at det er 

en sterk signaliseringseffekt knyttet til eiernes tilbakeholdelsesandel av aksjene. 

Atferdsteoretiske teorien vi har valgt å inkludere er hvilken påvirkning investors sinnelag 

(Ljungqvist, Nanda og Singh, 2006) har på underprisingen av børsnoteringer. Her vil vi se 

nærmere på proxyen lagd av Baker og Wurgler (2006), for å teste om vi kan justere den til å 

passe til det norske markedet. Figur 5 viser en oversikt over de valgte teoriene.  
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Ljunqvists rammeverk 

Ljunqvists rammeverk 

 
Figur 5: Valgte teorier 
Kilde: Egen tilvirkning 

Kilde: Egen tilvirkning 
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5. METODE OG DATAGRUNNLAG  
 

I dette kapittel starter vi med å presentere den overordnede fremgangsmåten for oppgaven, 

det vil si hvordan vi har gått frem for å besvare oppgavens problemstilling. Deretter vil vi 

presentere oppgavens hypoteser og variabler som er valgt (5.2,5.3,5.4). Videre følger en 

gjennomgang av datagrunnlaget (5.5) og multippel regresjonsanalyse (5.6).  

 

5.1 OVERORDNET FREMGANGSMÅTE  

I oppgaven skal det undersøkes om det foreligger underprising ved norske børsnoteringer i 

tidsperioden 2005-2017. Videre vil det undersøkes hvilke variabler, basert på den presenterte 

og utvalgte teorien, som kan bidra til å forklare den eventuelle underprisingen. For å kunne 

besvare problemstillingen vår på best mulig måte har vi formulert 6 forskjellige hypoteser.  

Hypotesene er konstruert for å teste om teoriene kan ha en effekt på grad av underprising. 

Teoriene operasjonaliseres gjennom proxyvariabler slik at de blir testbare. Hypotesene som 

formuleres er antagelser om sammenheng mellom proxyvariablene og underprising. 

Formulering av hypotesene og valg av dataproxyvariabler og konstruksjonen av disse er 

utdypet i avsnittet 5.2 Hypoteser og konstruksjon av proxyvariabler. Hypotesene vil bli testet 

gjennom multippel regresjonsanalyse, ved hjelp av statistikkprogrammet STATA. For å sikre 

høy validitet og kredibilitet av regresjonsmodellen vi anvender, blir modellen testet for at 

antakelsene holder. Modellen er dermed mest mulig rettvisende, og vi kan med trygghet 

fortolke variablenes innvirkning på underprisingen. Resultatene av regresjonsanalysene vil 

diskuteres i forhold til hypotesene om at de ulike teoriene kan forklare noe av underprsingen 

som har oppstått på Oslo Børs. Det vil videre diskuteres hva resultatene betyr, om de var som 

forventet og om de samsvarer med tidligere forskning.  Avslutningsvis vil det produseres en 

sammenfattet konklusjon som vil besvare den overordnede problemformuleringen, hva kan 

være forklaring til at det oppstår underprising på Oslo Børs i tidsperioden 2005-2017.   
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5.2 HYPOTESER OG KONSTRUKSJON AV PROXYVARIABLER 

Det foreligger mange teorier og empiriske studier i relasjon til underprisingsfenomenet. Det 

har tidligere i oppgaven blitt gjennomgått og utvalgt en rekke teorier vi ønsker å teste, for å 

forsøke å besvare den overordnede problemstillingen på best mulig måte. For å kunne teste 

teoriene vil det konstrueres en proxyvariabel per utvalgte teori. Nedenfor vil vi presentere 

hypotesen samt beskrive konstruksjonen av den tilhørende proxyvariablene. Den første 

hypotesen relaterer seg til generell underprising på Oslo Børs i tidsperioden 2005-2017, mens 

de resterende er knyttet til de utvalgte teoriene.  

 
Tabell 1: Oversikt over de formulerte hypoteser 
Kilder: Egen tilvirkning 
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5.2.1 HYPOTESE 1 - UNDERPRISING 

Hypotese 1 – Det foreligger signifikant underprising av norske børsnoteringer fra 2005-2017. 

 

Oppgavens problemstilling er «Hva kan være forklaring til at det oppstår underprising på Oslo 

Børs i tidsperioden 2005-2017?». Innledningsvis er det derfor nødvendig å teste om det faktisk 

foreligger en signifikant underprising ved børsnoteringer på Oslo Børs i denne tidsperioden. 

Som tidligere diskutert, antas kapitalmarkedene å være effisiente. Dersom denne antakelsen 

holder, burde det ikke foreligge noen form for underprising i relasjon til børsnoteringer. 

Likevel er det flere studier som viser til et signifikant nivå av underprising, både på et 

nasjonalt- og et globalt plan (Laughran et al., 2015). Om det faktisk foreligger underprising ved 

norske børsnoteringer fra 2005-2017 må derfor bekreftes og verifiseres, før vi kan gå videre å 

teste ut hypoteser som knytter seg til mulige grunner for underprising. Dette sammenfattes i 

den første hypotesen. 

 

5.2.2 HYPOTESE 2 – MULTIPPEL 
 

Hypotese 2 - Høyt prisede sammenlignbare selskaper, basert på EV/EBITDA-multippelen, fører 

til en økning i graden av underprising  

 

Den andre hypotesen knytter seg til asymmetrisk informasjon, men her i relasjon til Edelen og 

Kadlecs (2005) teori. De forklarer forekomsten av underprising som en følge av 

verdsettelsesnivået til sammenlignbare selskaper. Her postuleres det at underprising er 

høyere i perioder, hvor sammenlignbare selskaper er høyt verdsatt. Dersom sammenlignbare 

selskap er priset på høye multipler, følger det av økonomisk teori at prisene vil justeres ned, 

slik at prisen over tid vil stabilisere seg på den reelle markedsprisen. For å kunne kvantifisere 

teorien, og statistisk teste dens innvirkning på graden av underprising, har vi konstruert en 

variabel basert på EV/EBITIDA-multippel for sammenlignbare selskaper. 
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Styrken ved å anvende multipler til å verdsette, er at det er en svært enkel og lite tidskrevende 

metode for å estimere verdien på selskaper. Dette er en viktig faktor i denne oppgaven, 

ettersom utvalget vårt er på 125 observasjoner, og en effektiv verdsettelsesmetode er derfor 

nødvendig. En annen svært nyttig og verdifullt aspekt ved multippelverdsettelse, er at man 

låner informasjon fra markedet. Meningene og holdningene til tusenvis av kompetente 

investorer og analytikere kan på denne måten inkorporeres i verdsettelsen, som er en klar 

fordel fremfor andre mer subjektive verdsettelsesmetoder som Discounted Cash-Flow 

metoden.  

For å anvende multipler på den måten som gir en mest mulig korrekt og rettvisende 

verdivurdering, er det viktig at selskapene man anvender som peers er identisk på vekst, risiko 

og regnskapspraksis. Dette er i virkeligheten svært vanskelig å oppfylle, da ingen virksomheter 

vil være fullstendig identiske på disse områdene. Kvaliteten på en verdsettelsesmodell kan 

vurderes ut fra følgende fire indikatorer; modellen skal gi et rettvisende estimat, den skal ha 

realistiske forutsetninger, den skal være brukervennlig og intuitiv (Petersen og Plenborg, 

2012). I relasjon til å gi et rettvisende estimat og at det foreligger realistiske forutsetninger er 

multippel modellen ikke spesielt god. Multipler gir sjelden et helt korrekt estimat, noe som 

bunner i den relativt urealistiske antakelse om å finne en eller flere peers som er helt identiske 

på vekst, risiko og regnskapspraksis. I relasjon til brukervennlighet er metoden svært god. Den 

er umiddelbart en enkel og hurtig modell å anvende. Metoden er generelt svært intuitiv og 

bygger på det velkjente prinsippet om at et objekt som er et perfekt substitutt for et annet, 

skal handles til identisk pris (Fama, 1970).  

Vi ønsker å teste hvor vidt sammenlignbareselskaper til det børsnoterte selskapet, er priset 

på høye eller lave multipler. For at vi skal konstruere en variabel som viser dette, er vi i høy 

grad avhengig av å kunne identifisere sammenlignbare selskaper, som er en stor utfordring. 

Flere empiriske studier har diskuterte problematikken, og forsøker å avdekke hvilke metoder 

for valg av sammenlignbare selskaper, som gir det beste og mest korrekte verdiestimatet. En 

rekke teoretikere, her i blant Alford (1992) samt Cheng og McNamara (2002) argumenterer 

for at industritilknytning er viktigere enn fundamentale forhold, til å identifisere en relevant 

peergruppe, og dermed bedre verdiestimat. På bakgrunn av dette, har vi valgt å identifisere 
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sammenlignbare selskaper ut fra Global Industry Classification Standards, herretter GICS, på 

sektor nivå, som er nærmere beskrevet i avsnitt 5.5 Datagrunnlag. Neste overveielse 

omhandler dermed valg av den best mulig multippel for å estimere den mest korrekte verdien.  

Multipler kan deles opp i Enterprise Value, heretter EV, og egenkapitalbaserte multipler, hvor 

vi valgte EV-basert multippel. Rasjonale bak valget, er at EV-baserte multipler ikke blir påvirket 

av gearing, altså endringer i selskapets kapitalstruktur (Petersen og Plenborg, 2012). Ved valg 

av den spesifikke EV-baserte multipler, foreligger det en rekke overveielser. Overordnet er det 

ønskelig å velge et mål som er lengst mulig oppe i resultatet, da dette minsker risikoen for 

manipulasjon, hvorfor EBITDA er å foretrekke. EBITDA er det operasjonelle resultatet før 

avskrivninger. Ved bruk av EBITDA fordrer det likevel at reinvesteringsbehovet og skatterater 

er på samme nivå, for at peergruppene skal bestå av sammenlignbare selskaper. Likt nivå på 

reinvesteringsbehovet anser vi som relativt realistisk, da GICS definerer sammenlignbare 

selskaper ut fra markedssegmentering, hvor reinvesteringsbehovet i stor grad vil svinge i takt 

med det definerte sektoren. I relasjon til likt skattenivå, er langt de fleste selskapene som er 

notert på Oslo Børs norske selskaper, og dermed underlagt norsk skattelovgivning. Det er 

selvfølgelig unntak, spesielt i de mer anerkjente sektorene som energi og industri, hvor de 

utenlandske selskapene vil være underlagt en annen skatterate. EV/EBITDA som mål har sine 

svakheter, men anses likevel som det beste målet med tanke på hvilke omfattende 

korrigeringer som måtte gjennomføres i relasjon til normalisering ved bruk av EBIT eller 

NOPAT. Valget av multippel understøttes også av Lie og Lie (2002), som fant at EV/EBITDA gir 

bedre verdiestimater enn EV/EBIT. EV/EBITDA anses derfor som tilstrekkelig til å tjene 

variabelens overordnede formål, nemlig å vurdere om peergruppen til børsnoteringene er 

høyt eller lavt priset.  

Som nevnt i ovenstående avsnitt, anvender vi GICS oppdeling på sektornivå, til å definere 

sammenlignbare selskaper. Verdier for EV og EBITDA for hvert enkelt selskap har blitt 

innhentet gjennom Bloomberg, for den pågjeldende børsnoteringsdagen. Da alle verdiene er 

innhentet fra Bloomberg, har de blitt beregnet på lik måte for alle selskapene. Dette øker 

kredibiliteten og kvaliteten ved sammenligningen på tvers av selskaper i peergruppen. De 

enkelte EV- og EBITDA verdiene har blitt justert for et gjennomsnitt per sektor. Multippel 
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resultatet viser om den enkelte utstedende virksomheten er verdsatt over eller under 

gjennomsnittet, og dermed om peergruppen er priset henholdsvis lavt eller høyt.  

Variabelen EV/EBITDA ble altså konstruert for å muliggjøre statistisk testing av teorien til Edlen 

og Kadlec (2005), som omhandler avveiningen mellom kapitalgevinst og sannsynlighet for 

suksess ved en børsnotering. På tross av noen svakheter med multippel verdsettelse generelt, 

og mer spesifikt i forhold til EV/EBITDA-multippel, anses den konstruerte variabelen å tjene 

sitt overordnede mål.  

Utypende beregninger for EV/EBITDA-multippelen kan ses i appendiks 2.  

 

5.2.3 HYPOTESE 3 – INVESTOR SENTIMENT INDEKS 
 

Hypotese 3 – Høyt Investor Sentiment fører til høyere grad av underprising 

 

Den tredje hypotesen knytter seg til atferds teori, og herunder teorien om investors sinnelag. 

Vi tar utgangspunkt i Ljungqvist, Nanda og Singhs (2006) teori, som antar at sinnelagsstyrte 

investorer har overoptimistisk tro på børsnoterte selskaper. Underprising oppstår i denne 

relasjonen som en form for kompensasjon til de institusjonelle investorene Teorien bygger på 

ideen om at det utstedende selskapet selger aksjene sine til institusjonelle investorer, som 

videreselger aksjene til vanlige investorer når investors sinnelag er høyt. Underprising oppstår 

som en form for belønning til de institusjonelle investorene for å opprettholde etterspørselen 

etter aksjene. 

For å kunne teste denne teoriens innvirkning på underprisingsfenomenet, må vi finne en god 

dataproxy for investors sinnelag. Vi har valgt å anvende Investor Sentiment Indeks som er 

utviklet av Baker og Wurgler (2006) for å måle investors sinnelag, altså deres holdninger og 

følelser ovenfor visse type aksjer eller aksjegrupper. Baker og Wurgler (2006) påpeker at 

investors sinnelag vil svinge betydelig mer for selskaper som er nye, mindre, mer volatile og 

som ikke utbetaler dividende. Indeksen er basert på følgende 6 variabler med tilhørende 

estimater til USA som er basert på en regresjonslikning: 
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𝑆𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑈𝑆𝑡 = −0.198𝐶𝐸𝐹𝐷𝑡 + 0.225𝑇𝑈𝑅𝑁𝑡−1 + 0.234𝑁𝐼𝑃𝑂𝑡 + 0.263𝑅𝐼𝑃𝑂𝑡−1

+ 0.211𝑆𝑡 − 0.243𝑃𝑡−1 
           (5.1) 

 

Hvor CEFD er closed-end fond rabatt, TURN er omsetning på NYSE2, NIPO er antall av 

børsnoteringer for perioden, RIPO er førstedagsavkastningen på børsnoteringene i perioden, 

St er egenkapital aksjer blant de nye noteringene, og P refererer til dividende premiumet. 

Det er flere av disse variablene hvor det ikke vil være mulig, eller svært vanskelig, å gjenskape 

for det norske markedet. Det gjelder blant annet Closed-end fond rabatt, egenkapital aksjer 

blant de nye noteringene og dividende premiumet. For å sikre indeksens troverdighet og 

kredibilitet som variabel, ønsker vi å ekskludere færrest mulig variabler. Utstedelse av 

egenkapitalaksjer er en måte å måle investorenes risikotoleranse, ettersom avkastningen på 

egenkapitalen, Re, er høyere enn avkastningen på gjelden, Rd. Egenkapitalinvestorer stiller 

dårligere enn gjeldsinvestorer ved en eventuell konkurs, hvorfor det er større risiko tilknyttet 

egenkapitalaksjer. Da vi ikke har muligheten for å innhente denne dataen for det norske 

markedet, velger vi å approksimere St, ved å anvende State Street Confidence Index, SSGX. 

Dette er en indeks som gir et objektivt og kvantitativt mål på den globale risikotoleransen, 

basert på en modell utviklet av Harvard professor Ken Froot (Statestreet, 2018)3. Den måler 

risikotoleransen ved å undersøke hvor stor del av porteføljen sofistikerte investorer, er villig 

til å tildele risikofylte aktiver mot henholdsvis sikrere investeringer. Det argumenteres derav 

for at State Street Confidence Indeksen er en realistisk og tilstrekkelig approksimasjon, for 

egenkapitalaksjer utstedt blant de nye noteringene, da de begge overordnet sett måler 

investorenes risikotoleranse.   

Et annet problem med å anvende investor sentiment indeksen til Baker og Wurgler (2006), er 

at den utelukkende er basert på det amerikanske markedet. Det amerikanske markedet er en 

helt annen populasjon, så regresjonen estimert på amerikanske data vil ikke passe på en norsk 

populasjon. Baker, Wurgler og Yuan (2011) kom med en videreutvikling av investor sentiment 

indeksen, hvor de utforsket deler av indeksen på andre kontinenter. For Europa anvendte de 

                                                           
2 New York Stock Exchange 
3 Mer utypende informasjon og beregninger for State Street Confidence Index kan ses i appendiks 3.  
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Storbritannia som marked. Selv om det engelske markedet både er større og mer likvid enn 

det norske markedet, anses disse likevel som mer sammenlignbare enn Norge og USA. 

Følgende predikerte modell ble oppgitt for Storbritannia:  

 

𝑆𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑈𝐾𝑡 = 0.34𝑁𝐼𝑃𝑂𝑡 + 0.27𝑅𝐼𝑃𝑂𝑡 + 0.47𝑇𝑈𝑅𝑁𝑡 
           (5.2) 

På bakgrunn av ovenstående argumentasjon har vi endret det opprinnelige sentiment 

indekset til Baker og Wurgler (2006), for å passe bedre til det norske markedet. Dette gir oss 

en ny predikasjon av sentiment i Norge: 

 

𝑆𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑁𝑂𝑅𝑡 = 0.47𝑇𝑈𝑅𝑁𝑡 + 0.34𝑁𝐼𝑃𝑂 + 0.27𝑅𝐼𝑃𝑂 + 0.211𝑆𝑆𝐺𝑋 
           (5.3) 

Data i relasjon til omsetning på Oslo Børs, antall børsnoteringer og data for beregning av 

førstedagsavkastning på noteringene, har blitt innhentet direkte fra Oslo Børs. Verdier for 

SSGX har blitt innhentet direkte fra State Streets egen hjemmeside, hvor indeksen blir 

oppdatert siste tirsdag i måneden. Den konstruerte indeksen er oppgjort på rullende basis, 

som betyr at investor sentimentet er basert på perioden t+1, som fører til at variabelen hele 

tiden vil være oppdatert på endringene som skjer i investor sentimentet. Tidsperioden, t, er 

satt til å være 6 måneder. En rekke andre studier anvender tidsperioder på 12 måneder, men 

disse studiene har både et større datasett i relasjon til antall børsnoteringer, og lengre 

tidsintervall for hele analysen. Det anses derfor som best for vår oppgave, å anvende en noe 

kortere tidsperiode, for å løpende fange opp endringer i investor sentimentet.  

Det er foretatt justeringer på den opprinnelig investor sentiment indeksen utviklet av Baker 

og Wurgler (2006), hvor disse endringene bygger på flere antakelser og forenklinger. Den 

korrigerte indeksen, anses likevel som en bedre approksimasjon til å måle investor 

sentimentet for det norske markedet, enn ved å utelukkende anta at det norske markedet kan 

replisere det amerikanske. Den konstruerte variabelen anses derfor for å tjene sitt 
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overordnede mål, nemlig å måle investor sentimentet i forhold til underprising, på en 

tilstrekkelig og korrekt måte.  

Utdypende beregninger for Investor Sentiment Indeks kan ses i appendiks 3.  

 

5.2.4 HYPOTESE 4 – VOLATILITET 
 

Hypotese 4 – Økning i approksimert volatilitet fører til en økning i graden av underprising 

 

Den fjerde hypotesen knytter seg til teorien om asymmetrisk informasjon, og herunder 

vinnerens forbannelse. For å teste denne teorien valgte vi å bruke Beatty og Ritters (1986) 

teori, som linker graden av underprising mot opsjonsteori. Som tidligere nevnt, postulerer 

denne teorien at informasjonsasymmetriproblemet forverrer seg jo større usikkerhet som 

knytter sef til børsnoteringen. Flere studier bruker både virksomhetens alder og marketcap 

som utrykk for volatilitet. Vi anser begge disse parameterne for å ikke være ensbetydende 

med volatilitet. Vi har valgt å beregne volatilitet basert på approksimert beta og alfa.   

Den totale risikoen knyttet til et aktiv består av to deler: systematisk- og usystematisk risiko.  

Beta er det mest anvendte og kjente utrykket for virksomhetens systematiske risiko, med 

markedsporteføljen som benchmark. Sagt på en annen måte måler beta den samlede effekten 

av volatilitet og samvariasjon. Markedsporteføljen har en beta på 1, mens et risikofritt aktiv 

har en beta på null.  Det vil si at en virksomhet som har en beta på mindre enn 1, vil ha mindre 

grad av systematisk risiko, og dermed er mindre risikabel enn markedet og vice versa.  

Beta kan defineres ut fra følgende utrykk: 

𝐵𝑒𝑡𝑎 = 𝜎𝑖,𝑚
𝜎𝑚2

= 𝐶𝑜𝑣(𝑖, 𝑚)
𝜎𝑚2

 

           (5.4) 
Beta kan ikke innhentes eller beregnes direkte fra de forskjellige utstedende selskapene, da vi 

mangler datagrunnlaget for å foreta en slik estimering. Dette er en generell utfordring ved 

private selskaper. Plenborg, Petersen og Schøler (2006) finner at den mest anvendte metoden 
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for å estimere beta for private selskaper, er ved å anvende sammenlignbare selskapers beta. 

Denne metoden har derfor blitt anvendt, når vi skal estimere betaverdiene for de enkelte 

selskapene i utvalget.  

Vi hentet marketcap og betaverdier for alle indeksene4, med tilhørende selskaper, for hele 

tidsperioden fra 2005 til 2017 fra Bloomberg. Ved å bruke marketcap og sektorinndeling, antar 

vi at selskaper av samme størrelse og driftsområde vil ha samme grad av systematisk risiko, 

derav samme beta. Dette antas å være en relativt realistisk og rettferdig antakelse. Vi valgte 

å innhente data for primo året, da ultimo ville inkludert alle børsnoteringene som har blitt 

gjennomført det pågjeldende året. Disse ville inngå i beregningen av de approksimerte 

betaene for de utstedende selskapene, som vil være misvisende. Det beste hadde vært å laste 

ned alle selskapers marketcap- og betaverdier for hver enkelt børsnoteringsdag. Dette ville 

ført til at vi skulle innhentet og manuelt tastet marketcap- og betaverdier for alle 10 

indeksene, som i gjennomsnitt inneholder 38 selskaper, 125 ganger. Det ville vært enormt 

ressurskrevende, hvorfor vi valgte å kun innhente data per år. Dette medfører at noen 

selskaper ikke blir inkludert når vi skal approksimere betaen ved cluster-analyse, samt 

minimale forskjeller i verdiene for noen selskaper. På tross av at dette kan ha en innvirkning 

på variabelens resultat, anses det eventuelle avviket å være minimalt og vil derfor ikke ha en 

betydelig innvirkning på regresjonens resultat. 

Som nevnt i ovenstående avsnitt, bruker vi en form for cluster-metode, for å approksimere 

beta for de enkelte utstedende virksomhetene. Dette er en teknikk som gir oss mer homogene 

grupper slikt at vi får bedre presisjon i estimeringen. Det gir oss mindre variasjon mellom 

observasjonene som medfører smalere konfidensintervall rundt estimatene. Vi har valgt å 

segmentere på sektor og marketcap, hvor vi henholdsvis har valgt å dele marketcap opp i 

kvartiler. Bakgrunnen for valget om kvartiler fremfor desiler, beror seg på størrelsen på 

utvalget. Det er stor spredning i hvor mange selskaper hver indeks består av. OSE10GI som er 

indeksen for energi, består av 49 selskaper, mens OSE40GI indeksen for finansielle 

virksomheter består av kun 16 selskaper. Indeksene OSE50GI og OSE55GI, som er indekser for 

                                                           
4 OSE10GI, OSE15GI, OSE20GI, OSE25GI, OSE30GI, OSE35GI, OSE40GI, OSE45GI, OSE50GI, OSE55GI 
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telekom-  og forsyningsselskaper, inneholder henholdsvis kun 1 og 4 selskaper. Det vil derfor 

være uhensiktsmessig å dele opp datasettet etter desentiler fremfor kvartiler.  

Det er beregnet en gjennomsnittsbeta for hvert kvartil, basert på størrelsen av marketcapen 

for hver enkelt indeks for hvert år i tidsperioden 2005-2017. Detaljert beregninger for hvert 

år, kan ses i appendiks 4. Nedenfor er det illustrert hvordan OSE10GI 2017 er delt opp i 

kvartiler, og hver kvartils gjennomsnittsnivå på marketcap og beta. Eksempelvis Borr Drilling 

som ble børsnotert i 2017, hadde da en marketcap på 2,051.2 som betyr den har fått en 

approksimert beta på 1.05 i samsvar med 75% kvartil. 

 
Tabell 2: Estimering av beta basert på Market Cap og kvartiler 

Kilder: Egen tilvirkning 

Den enkelte utstedende virksomhet har dermed blitt segmentert på sektornivå, og 

sammenlignet på bakgrunn av marketcap i de forskjellige kvartilene. Marketcap til den 

utstedende virksomhet har derfor vært avgjørende for hvilket kvartil den tilhører, og dermed 

hvilken tilhørende beta som blir gjeldene for selskapet. I noen tilfeller hvor marketcapen har 

ligget midt mellom to kvartiler, har en gjennomsnittlig beta fra disse kvartilene blitt anvendt. 

Den usystematiske risikoen er definert som den risikoen som kan henføres til et bestemt aktiv, 

og som er uavhengig av den systematiske risikoen tilknyttet markedet. I teorien kan den 

usystematiske risikoen bli betydelig redusert eller eliminert fra en portefølje, gjennom 

hedging og tilstrekkelig diversifisering (Markowitz, 1952). Denne antakelsen holder dog ikke 

alltid i praksis av flere grunner. For det første, kan en investor ha en portefølje som ikke er 

diversifisert grunnet eksempelvis likviditetsbegrensninger. En annen grunn til at antakelsen 

ikke holder, er at totalavkastningen til eksempelvis opsjonshandlere er avhengige av den 

totale risikoen. Det vil si både den systematiske- og den usystematiske risikoen. Det er flere 

teorier som beror seg på å estimere den usystematiske risikoen mest mulig nøyaktig, herunder 
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Fama og MacBeth (1973). En annen meget anerkjent og akspetert måte å bergene 

usystematisk risiko på, er gjennom bruk av Capital Asset Pricing Model, heretter CAPM. CAPM 

er en modell som utrykker det forventde avkastet på en enkelt aksje. CAPM kan utrykkes som:  

𝑅𝑖 = 𝑅𝑓 + 𝛽(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝛼 
           (5.5) 

Siste ledd i denne formelen, er utrykket som alfa. Alfa viser hvor mye den realiserte 

avkastningen skiller seg fra den predikterte avkastningen, ved CAPM. Da den systematiske 

riskoen er inkorporert i estimeringen ved CAPM, må forskjellen skyldes den usystematiske 

risikoen. Det argumenteres derfor for at alfa er et godt mål på usystematisk risiko. Alfa kan 

isoleres og utledes ved CAPM modellen på følgende måte: 

𝛼 = 𝑅𝑖 − [𝑅𝑓 + (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓)𝛽] 
           (5.6)  

Risikofri rente har blitt approksimert ved det årlige gjennomsnittet for den norske 10-årige 

statsobligasjonen, som er beregnet av Norges Bank. Avkastningen på markedet, er beregnet 

som avkastet på den pågjeldende indeksen, som er knyttet til den enkelte børsnoteringen, på 

noteringsdatoen. Beta og avkastningen er allerede estimert for de enkelte selskapene i 

utvalget vårt, hvorfor disse anvendes. 

For å beregne den totale volatiliteten, legges den estimerte systematiske- og usystematiske 

risikoen sammen. Det har blitt brukt kjente og troverdige metoder for å beregne både 

systematisk- og usystematisk risiko. Det argumenteres for at variabelen vil tjene det 

overordnede formål, nemlig å måle på en pålitelig og korrekt måte, om en økning i 

volatiliteten fører til en økning i graden av underprising. 

Utdypende beregninger for volatilitet kan ses i appendiks 4.  
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5.2.5 HYPOTESE 5 - PRISJUSTERING 

 
Hypotese 5 – Oppjustering av tilbudsprisen fører til en økning i graden av underprising  

 

Den femte hypotesen relaterer seg til informasjonsavsløring, og i denne relasjon Hanleys 

(1993) partial adjustment teori. Hanleys (1993) teori utrykker at en oppjustering av 

tilbudsprisen, vil føre til en høyere grad av underprising. Tilbudsprisen vil ikke bli fullstendig 

oppjustert, da noe underprising må foreligge for å belønne de investorene som har avslørt 

sannferdig og positiv informasjon til markedet. For å teste denne teoriens innvirkning på 

underprising, har vi brukt prisintervallet i book-building perioden mot den faktiske 

tilbudsprisen for å måle justeringsgraden. Formålet med den konstruerte variabelen er å måle 

hvilken innvirkning investorens avsløring av positiv eller negativ informasjon har på graden av 

underprising. 

Prisjustering brukes som tidligere nevnt, til å teste teorien om informasjonsavsløring. Hanley 

(1993) fremmer teorien om partial adjustment, som postulerer at en oppjustering av 

tilbudsprisen kun skjer i noen grad.  

For å konstruere variabelen, må det avdekkes om den enkelte børsnotering har en tilbudspris 

som har blitt justert opp, ned eller ikke justert overhodet. Dette er informasjon som er 

offentlig tilgjengelig gjennom selskapets børsprospekt og revidert børsprospekt. I disse 

prospektene fremgår det først og fremst om det er valgt en book-building eller fastpris 

metode for å fastsette tilbudsprisen. Dersom metoden fastpris er valgt, vil avsløring av 

informasjon ikke ha noen innvirkning på tilbudsprisen i forkant av børsnoteringen. Det 

forklares med at denne metoden fastsetter prisen på aksjene, uten å ta høyde for investorers 

interesse og etterspørsel. Investorene signaliserer i etterkant hvor mange aksjer de ønsker 

kjøpt til den fastsatte prisen. For de virksomhetene som har anvendt denne metoden, vil det 

ikke foreligge noen form for justering i tilbudsprisen, og dermed får disse verdien 0 ved 

konstruksjon av variabelen. 
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Book-building er en metode som tar høyde for investorenes interesse før man fastsetter et 

prisintervall, som man mener tilbudsprisen burde ligge innenfor. Dette er basert på 

informasjon man mottar fra investorene under såkalte road shows. I Norge har det vært et 

skifte i den foretrukne metoden for prissetting. Utstedende virksomheter foretrakk fastpris 

metode på 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, hvor det nå er book-building som er den 

dominerende metoden. Skiftet i den foretrukne metoden har medført at det foreligger flere 

observasjoner og beregnede verdier for selskapene som har blitt børsnotert i nyere tid, enn 

de eldre børsnoteringene i datasettet.   

Prisjustering har blitt beregnet for de 75 selskapene som har anvendt book-building metode 

på følgende måte:  

 

𝑃𝑟𝑖𝑠𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝑇𝑖𝑙𝑏𝑢𝑑𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠 − 𝐺𝑛𝑠. 𝑏𝑜𝑜𝑘 𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑙
𝐺𝑛𝑠. 𝑏𝑜𝑜𝑘 𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑙  

           (5.7) 

 

Variabelen basert på prisjustering har blitt konstruert for å muliggjøre statistisk testing av 

teorien til Hanley (1993). Den konstruerte variabelen er basert og beregnet på materiale som 

er hentet direkte fra ordinærkilden, Oslo Børs. Variabelen anses derfor å ha høy troverdighet, 

og vil derfor tjene sitt overordnede mål på en hensiktsmessig måte.  

Utdypende beregninger for prisjustering finnes i appendiks 5.  
 

5.2.6 HYPOTESE 6 - TILBAKEHOLDELSESANDEL  

 
Hypotese 6 – Høyere tilbakeholdelsesprosent fører til lavere grad av underprising 

 

Den siste hypotesen er også knyttet til asymmetrisk informasjon, og omhandler eiernes 

tilbakeholdelsesandel. Teorien tar utgangspunkt i Ibbotsons (1975) teori, som sier at 

virksomheter med vilje underpriser aksjen for at investorene skal oppleve kapitalgevinst. Jean 
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Tirole (2006) bygger videre på teorien, og spesifiserer at eiernes tilbakeholdelsesandel har en 

spesielt sterk signaliseringseffekt.  

Tilbakeholdelsesandelen som variabel, knyttes til informasjonsavsløring, og omhandler 

signaliseringseffekten ved eiernes tilbakeholdelsesandel. Det argumenteres for at høy 

tilbakeholdelsesandel signaliserer at man har tro på selskapet. Dette signalet anses for å 

inneha en høy kredibilitet og troverdighet blant investorene, da eierne vil oppleve samme 

kapitalgevinst- eller tap. Det forventes derfor at en høy tilbakeholdelsesandel blant eierne vil 

føre til en lavere grad av underprising (Tirole, 2006).  

Det står opplyst i børsprospektet hvor mange aksjer selskapet ønsker å utstede i relasjon til 

børsnoteringen. Disse børsprospektene, er som nevnt tidligere, hentet direkte fra Oslo Børs. 

Det er ikke i alle prospekter opplyst hvor mange aksjer det er totalt i virksomheten, hvorfor 

disse tallene har blitt innhentet fra Bloomberg dagen før børsnotering. For å finne det totale 

antall aksjer, blir antall gamle aksjene lagt sammen med de nyutstedte aksjene som er opplyst 

i prospektet. Tilbakeholdelsesandelen for eierne har derfor blitt beregnet på følgende måte: 

𝑇𝑖𝑙𝑏𝑎𝑘𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒𝑠𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 = 1 − 𝑛𝑦𝑢𝑡𝑠𝑡𝑒𝑑𝑡𝑒 𝑎𝑘𝑠𝑗𝑒𝑟
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑎𝑘𝑠𝑗𝑒𝑟  

Den konstruerte variabelen, tilbakeholdelsesandelen, er basert utlukkende på datakildene 

Oslo Børs og Bloomberg, som er svært pålitelige kilder. Det er ingen justeringer eller 

urealistiske antakelser som ligger til grunne for å kunne lage variabelen. Variabelen anses 

derfor å tjene dens formål, nemlig å måle innvirkningen av eiernes tilbakeholdeldesandel på 

graden av underprising, på særdeles god og korrekt måte.  

 

5.3 ØVRIGE VARIABLER  

I det følgende avsnittet vil vi kort forklare de ulike konfunderende variabler vi har valgt å 

inkludere i analysen. For å kunne estimere den rene effekten av variablene beskrevet over, 

må vi kontrollere for mulig konfundering.  Konfunderende variabler er inkludert for å mulig 

skille ut effekter som med høy sannsynlighet påvirker underprisingen i datasettet. I det 



 

Page 60 of 213 
 

følgende avsnittet vil vi kort forklare de ulike konfunderende variabler vi har valgt å inkludere 

i vår modell. 

Den første inkluderte konfunderende variabel er standardavviket for alle aksjer på Oslo børs 

(OSEAX). Valget av standardavviket understøttes av en rekke empiriske studier. Cliff og Denis 

(2004) og Kucukkocaoglu (2008) har gjennomført studier som begge dokumenterer effekten 

av volatiliteten på aksjemarkedet har på graden av underprising for børsnoteringer.  

Den andre konfunderende variabel som er inkludert i regresjonen, er tidsvariabelen. Her er 

det konstruert en dummy variabel for hvert år, som gir 1 hvis selskapet ble børsnotert det året 

og 0 hvis ikke. Dette er gjort for å rette opp for en potensiell tidstrend i datasettet (Cliff og 

Dennis, 2004). Det er ikke konstruert årlig variabel for 2009, da det ikke foreligger noen 

børsnoteringer dette året. Videre er det heller ikke konstruert en årlig variabel for 2017, for å 

unngå multikollinearitet. Multikollinearitet betyr at en variabel er korrelert med en annen 

variabel. Dette kan medføre at resultater fra en regresjon blir svært numerisk ustabile.  

Den siste gruppen med konfunderende variabler er meglerhus, som er hvilken tilrettelegger 

selskapet har brukt i børsnoteringen. Tidligere studier har kommet frem til at det er en 

sammenheng med hvilken tilrettelegger selskapet har brukt, og en eventuell underprising 

knyttet til børsnoteringen.  Vi har derfor valgt å inkludere dummy variabler på de seks mest 

brukte meglerhusene i perioden 2005-2017. De forskjellige meglerhusene får verdi 1 om de 

står på forsiden av prospektet, og 0 hvis ikke. Det forekommer at flere meglerhus blir brukt til 

samme børsnotering.  

 

5.4 BEREGNING AV UNDERPRISING  

Hvis det oppstår en høy første dags avkastning på børsintroduksjonen, er det et tegn på at 

tilbudsprisen var satt for lav. Dette er grunnet en økning i aksjekursen første dag på børsen. 

Aksjens avkastning første dag (startavkastning) har derfor blitt et vanlig mål på underprising. 

Større startavkastning er ensbetydende med høyere underprising. Er prisen første børsdag 

lavere enn tilbudsprisen, får vi en negativ startavkastning. Negativ startavkastning betyr at det 

har oppstått overprising. Dette fenomenet er sett ved noen børsnoteringer, men skjer relativt 
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sjeldent. Noen forfattere velger å bruke enkel startavkastning som et mål på underprising i 

deres undersøkelse. En mer anvendt metode er å se på startavkastningen justert for 

markedet. Det er viktig å anvende mest mulig korrekt estimat, da dette er vår avhengig 

variabel. Vi skal i neste del, se på de to metodene til mål av underprising, samt forklare hvilken 

vi anvender videre i vår analyse.  

 

5.4.1 ENKEL STARTAVKASTNING 

Enkel startavkastning blir beregnet med følgende formel: 

 

𝑅𝑖 = (𝑃𝑖,𝑡 − 𝑃𝑖,𝑡−1)
𝑃𝑖,𝑡−1

 

           (5.8) 

Hvor; 

Ri = Startavkastning på aksje «i» 

Pi,t = Sluttprisen på aksje «i» første børsdag 

Pi,t-1 = Tilbudsprisen på aksje «i» siste dag av tilbudsperioden 

Ovenstående formel beregner startavkastningen Ri, som forskjellen mellom sluttprisen på 

aksjen første dag og tilbudsprisen på aksjen, dividert med tilbudsprisen. I noen tilfeller kan det 

ses at åpningskursen første børsdag er brukt alternativt til sluttkursen. Argumentet for å bruke 

sluttkursen er at det bedre reflekterer informasjonen som finnes i markedet, hvor alle 

offentlige investorer har hatt tid til å agere på bakgrunn av informasjonen omkring 

børsnoteringsaksjen. Motsetningsvis viser åpningskursen kun bud på aksjen før børsen har 

åpnet.  I effektive kapitalmarkeder og i fravær av hvor mye priser har lov til å variere fra dag 

til dag, vil all nødvendig informasjon til å bestemme underprising være reflektert i sluttkursen 

på første handelsdag (Ljungqvist, 2007). I enkelte markeder, som er mindre utviklet eller hvor 

det foreligger volatilitetsbegrensninger, vil man være avhengig av et lenger tidsperspektiv. 

Dette er nødvendig, ettersom det kan ta lengre tid før det oppstår likevekt mellom tilbud og 

etterspørsel (Ljungqvist, 2007). Et eksempel på dette er Børsen i Athen, som på 1990-tallet 
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benyttet volatilitetsbegrensninger på pluss minus 8% per dag (Ljungqvist, 2007). Dermed 

oppstod det en underprising på 8% på mange børsnoteringer, som en konsekvens av 

reguleringen. I slike tilfeller er det mer egnet å måle underprising over en lenger tidsperiode. 

Tidligere studier har brukt forskjellige tidsperioder etter børsnoteringen til å måle 

underprising. Tidsintervaller kan varier fra en dag, til en uke og til en måned. Det mest brukte 

målet er en dag og, hvor mange tidligere studier har vist at den høyeste staravkastningen kan 

bli sett ut fra sluttkurs den første dagen. Studier gjort den seneste tiden benyttet førstedags 

avkastning, dette kan reflektere at det i senere tid har blitt utviklet mer effektive markeder.  I 

denne oppgaven anvendes første dags avkast som mål på underprising.  

 

Enkel startavkastning tar ikke høyde for markedet, og deres mulige innvirkning fra 

tilbudsperioden er ferdig til første noteringsdag. Hvis tilbudsperioden er ferdig flere dager før 

første børsdag, vil det være markedsbevegelser etter satt tilbudspris som har en effekt på 

startavkastet. Dermed kan startavkastningen komme fra positive eller negative 

markedsbevegelser, og ikke alene fra underprising. Eksempelvis vil en positiv 

markedsbevegelse i etterkant av fastsatt tilbudspris, gjøre at man umiddelbart forventer 

positiv utvikling i den nynoterte aksjen. Dette vil bety at graden av underprising er lavere enn 

hva som gjenspeiles i startavkastet. Muligheten for feilinformasjon blir større, jo flere dager 

det går fra tilbudsperioden er over til første børsdag. I vårt utvalg av data har vi et 

gjennomsnitt på 4.67 dager fra tilbudsperioden er over, til første handelsdag.  Dette betyr at 

hvis vi bruker et enkelt startavkast som ikke er justert for markedet, kan det medføre en 

feilaktig verdi på hva den observerte underprisingen faktisk er. Flere akademikere velger å 

ignorere denne feilen, ettersom de hevder det har en veldig liten effekt på resultatet5.  

 

                                                           
5 Blant disse akademikerne er Derrien og Womack (2003), Ljungqvist og Wilhelm (2003), Lowry og Schwert 
(2001) 
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5.4.2 ENKEL STARTAVKASTNING JUSTERT FOR MARKEDET 

For å justere for svingninger i markedet, viser den neste modellen startavkastning fratrukket 

avkastet til det relevante indekset, i tidsrommet mellom prisfastsettelse og notering. Dette gir 

oss en justert metode av enkel startavkastning av Logue (1973): 

𝑅𝑆𝑖 = 𝑅𝑖 − 𝑅𝑚 = (𝑃𝑖,𝑡 − 𝑃𝑖,𝑡−1)
𝑃𝑖,𝑡−1

− (𝐼𝑖,𝑡 − 𝐼𝑖,𝑡−1)
𝐼𝑖,𝑡−1

  

           (5.9) 

Hvor; 

𝑅𝑠𝑖 = justert startavkastning av aksje «i». 

𝐼𝑖,𝑡 = Sluttkursen på indekset første handelsdag av aksje «i» 

𝐼𝑖,𝑡−1 =Sluttkursen på indekset på siste dag av tilbudsperioden for aksje «i» 

Denne underprisingsmetoden korrigerer for markedsbevegelser. Det er viktig å benytte det 

korrekte indekset til de ulike selskapene. Det valgte indekset burde reflektere en alternativ 

investering som bærer samme risiko som det børsnoterte selskapet. Det generelle 

markedsindekset kan anvendes, eller eventuelt en mer spesifisert bransjeindeks. Fortsatt vil 

en markedsjustering ikke fult ut være korrekt for hver enkelt aksje, ettersom de fortsatt ikke 

vil bære den samme risikoen som sine industripeers. Ved å justere for markedsbevegelser, 

justerer man kun for den usystematiske risikoen, men ikke for den virksomhetsspesifikke 

risikoen. Det optimale hadde vært å justert underprisingen i forhold til både den 

usystematiske- og systematiske risikoen ved hjelp av følgende formel: 

𝑅𝑠𝑖 = 𝑅𝑖 − 𝑅𝑚 = (𝑃𝑖,𝑡 − 𝑃𝑖,𝑡−1)
𝑃𝑖,𝑡−1

− 𝛽𝑖 ∗  (𝐼𝑖,𝑡 − 𝐼𝑖,𝑡−1)
𝐼𝑖,𝑡−1

 

           (5.9) 

𝛽𝑖= Systematisk risiko av aksje «i» 
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Det er vanskelig å gjennomføre, da det ikke foreligger en direkte beta verdi for de 

børsnoterende virksomhetene, ettersom det ikke finnes historisk data og standardavvikelser. 

Derfor er ofte betaverdien antatt å være 1, som tar oss tilbake til Logue (1973) sin modell. En 

alternativ måte å beregne beta på, vil være å benytte betaer fra sammenlignbare selskaper. 

Ulempen ved denne metoden er at nye børsnoterte selskaper vil betaverdiene være veldig 

forskjellige og usikre. Det har blitt gjort studier hvor beta har blitt inkludert. For eksempel 

Loughran og Ritter (2004) fant en beta på 2.4 for amerikanske børsnoteringer, som er en veldig 

høy beta sammenlignet med andre allerede noterte selskaper. Det er til vår kjennskap, ikke 

blitt gjort noen tilsvarende undersøkelser av beta verdier til norske børsnoteringer.  

 

5.4.3 VALG AV METODE FOR ESTIMERING AV UNDERPRISING 

I vår oppgave har vi valgt å anvende en markedsjustert startavkastning, basert på første dags 

avkast. Vi mener dette gir det beste målet for underprising, til tross for at mange studier tilsier 

at det er en liten forskjell. Vi anvender en beta på 1, da det ikke kan forsvares å forvente at 

selskapene skal ha en annen systematisk risiko enn markedet, ettersom det ikke foreligger 

noen form for bevis på dette for det norske markedet. Det argumenteres for at anvendelse av 

en beta på 1 er det beste alternativet for kvaliteten på startavkastdataen, og dermed 

minimere feiltolkning av underprisingsgraden. For å justere for markedet har vi valgt å 

anvende industri indekset til de forskjellige selskapene. De ulike indeksene er klassifisert på 

Oslo Børs i henhold til GICS. Ved å anvende bransjespesifiserte indekser vil korrigeringen i 

markedet reflektere en alternativ investering med lignende risiko. Beslutningen understøttes 

av faktumet at en rekke kjente akademikere innenfor området, eksempelvis Ibbotson og Jaffe 

(1975) samt Ritter og Rydqvist (2012), anvendt denne modellen med betaverdi på 1. 

 

5.5 DATAGRUNNLAG  

For å kunne konstruere de forgående variablene presantert over, har vi samlet inn data fra 

flere ulike kilder. Kvaliteten på enhver oppgave er i høy grad knyttet til validiteten og 

kredibiliteten til problemområdet, antakelsene og dataene oppgaven er bygget på. I 

kvantitative oppgaver knytter validiteten seg til anvendelse av de mest hensiktsmessige og 
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korrekte verktøy, prosesser og data. Underprising av børsnoteringer er et veldokumentert 

fenomen. For å sikre at innsamling av data skal utvise høyest mulig validitet, har det blitt lagt 

vekt på en systematisk prøvetakning, triangulering og at den innhentede dataen skal gi den 

riktige informasjonen. Kredibilitet knytter seg til konsistensen i prosessen av 

datainnsamlingen, og at utvalget på den måten er mest mulig korrekt og sammenlignbart.  

Vi ønsker i denne oppgaven å undersøke hva som kan forklare underprisingen av 

børsnoteringer på Oslo Børs i tidsintervallet 2005-2017. Datautvalget vårt bestod i 

utgangspunktet av 173 børsnoteringer basert på denne tidsperioden. For å sikre at utvalget 

skal være sammenlignbart og at datasettet generelt skal være av høy kvalitet, har det har blitt 

ekskludert totalt 48 selskaper grunnet manglende- eller ufullstendig informasjon. Dataen har 

i stor grad blitt hentet fra svært troverdige kilder som Oslo Børs, Bloomberg, Orbis og 

selskapets egne hjemmesider. I nedenstående avsnitt vil vi gå dypere inn på hvilke data vi har 

samlet inn, og hvordan datainnsamlingen har blitt gjennomført.  

Som nevnt innledningsvis er det mulig for et selskap å noteres på enten Oslo Børs eller Oslo 

Axess. Sistnevnte har lavere krav for å noteres, heriblant lavere minimumskrav til 

markedskapital og historisk dokumentasjon (Oslo Børs, 2018d). En rekke selskaper velger 

derfor å børsnoteres på Oslo Axess, som et ledd på vei mot senere å noteres på Oslo Børs når 

de oppfyller de skjerpede kravene. Dersom selskapene overføres fra Oslo Axess til Oslo Børs, 

er det i realiteten ikke en børsnotering, men blott et skifte av børser. På bakgrunn av dette, 

har vi valgt å ekskludere de virksomhetene hvor dette har vært tilfellet.  

Den viktigste kilden til konstruksjon av datasettet, er børsprospektene. Her har vi manuelt 

innhentet prisintervallene i book-building perioden, tilbudspriser, antall aksjer som er utstedt 

ved børsnoteringen og informasjoner om tilretteleggeren. Børsprospektene er i hovedsak 

hentet fra Oslo Børs sin nyhetssideside NewsWeb, eller fra selskapets egen hjemmeside. Det 

foreligger både lovpålagte bestemmelser og rutiner for hva et prospekt skal inneholde, og 

hvordan det skal se ut. Informasjonen som publiseres i prospekter forbindes derfor med en 

svært høy grad av kredibilitet og validitet. Parameterne som tilbudspris og antall utstedte 

aksjer, har dessuten blitt etterprøvd ved å sammenligne tall fra Bloomberg.  
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For noen selskaper har det ikke vært mulig å oppdrive prospektene. Dette gjelder spesielt for 

de eldre børsnoteringene, og for selskaper som senere har gått konkurs, eller blitt tatt av 

børsen. Ved å ekskludere disse selskapene, er det en mulighet for at datasettet vårt kan bli 

noe misvisende. Disse selskapene kunne utvist høy eller lav grad av underprising, som igjen 

kunne hatt en betydning for resultatet. Alternativt kunne vi ha samlet inn data fra andre mer 

upålitelige kilder, eller foretatt en rekke urealistiske antakelser omkring de manglende 

opplysningene. Vi anser det som generelt bedre for validiteten og kredibiliteten til datasettet, 

og dermed den overordnede konklusjonen, å utelukke selskapene hvor vi ikke fant 

prospektene.  

Data relatert til andre variabler i regresjonen, som for eksempel EV/EBITDA-multippel, har 

blitt innhentet fra Bloomberg og Orbis. Enterpise Value, heretter EV, er definert som 

markedsverdien av egenkapitalen pluss gjelden hos både Bloomberg og Orbis. Dette gjør at 

de innhentede tallene er direkte sammenlignbare, selv om dataen er innhentet fra to 

forskjellige plattformer. I relasjon til EBITDA, innhentet vi data på det som Bloomberg kaller 

adj. EBITDA. Det vil si normalisert EBITDA, som betyr at det skilles mellom inntekter fra core-

drift og engangsinntekter eller omkostninger. For et svært få antall av selskaper hvor vi ikke 

kunne finne data på adj. EBITDA på Bloomberg, lastet vi ned verdier for EBITDA fra Orbis. For 

å gjøre det mest mulig sammenlignbart, måtte vi selv inn å justere for engangsposter ut fra 

virksomhetens årsrapport for det pågjeldende året. Det kan i denne sammenheng ha oppstått 

marginale forskjeller i relasjon til hvilke poster som anses som ekstraordinære. Ettersom 

justeringen kun er fortatt for svært få tilfeller av det totale utvalget, antas den eventuelle 

feilmarginen til å ha en minimal innvirkning på datasettet. All data i forhold til betaverdier og 

marketcap, ble innhentet på Bloomberg. Det er foreligger derfor ingen problemer med 

sammenlignbarhet av dataen her.  

Videre har vi klassifisert de forskjellige selskapene ut fra Global Industry Classification 

Standards, heretter GICS, i samsvar med Oslo Børs. Da vi i flere sammenhenger skal justere 

variabelen for industrigjennomsnitt, eksempelvis ved EV/EBITDA, fant vi det mest rettvisende 

å dele opp selskapene basert på industri. GICS er et system som tar sikte på å lette prosessen 

rundt investeringsbeslutninger. GICS består av 11 sektorer som spenner fra sektorgruppe 
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OSE10-606, som igjen deles inn i 24 industrigrupper, 68 industrier og 157 sub-industrier.  

Nedenstående illustrasjon, viser hvordan sektoren Energi, OSE10GI, er oppdelt. 

 
Figur 6: GICS oppdeling av OSE10GI Energy 
Figur: Egen tilvirkning 

Nøkkelegenskapene ved dette klassifikasjonssystemet er at det er universelt, oppdateres årlig 

og er svært nøyaktig, noe som resulterer i høy validitet og kredibilitet. GICS er i følge en rekke 

empiriske studier signifikant bedre til å forklare variasjon på tvers av ulike industridefinisjoner 

i relasjon til blant annet multipler, enn andre klassifiseringssystemer (Bhijraj, Lee og Oler, 

2003). Oslo Børs har selv delt inn selskapene i forskjellige indekser, basert på sektorkodene i 

GICS. Det har ikke blitt foretatt ytterlig segmentering ned på industrigruppe, industri- eller 

subindustri- nivå for de enkelte børsnoteringer. Det begrunnes med at noen sektorer som 

eksempelvis telekom, OSE50GI, og forsyningsselskaper, OSE55GI, har få eller ingen 

børsnoteringer i tidsperioden 2005-2017.  

 

5.6 MULTIPPEL REGRESJONSANALYSE  

For å kunne analysere forholdet mellom underprising og de valgte teoriene kontrollert for 

mulige konfunderende variabler, har vi valgt å anvende en multippel regresjonsanalyse. 

Lineær regresjon er en statistisk modell som viser forholdet mellom en avhengig variabel, som 

må være kontinuerlig, og en eller flere forklarende variabler gitt ved en lineær funksjon. 

Multippel regresjonsanalyse har en avhengig variabel og to eller flere uavhengige variabler. 

                                                           
6 Øker trinnvis med 5 i.e. OSE10GI, OSE15GI, OSE20GI etc.  
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Den avhengige variabelen er den variabelen som vi ønsker å si noe om. I vår analyse er den 

avhengige variabelen underprising, og vi vil undersøke hvilke uavhengige variabler som er 

assosiert med eller påvirker underprising. Mulige forhold mellom den avhengige og de 

uavhengige variablene vil bli utrykt ved hjelp av de forskjellige hypotesene.  

Vi har valgt å anvende Ordinary Least Squaeres (OLS) for å estimere regresjonen. Dette er en 

mye anvendt metode, og er relativt matematisk enkel (Stock og Watson, 2012).  OLS regresjon 

estimerer parametere (betaverdier), som gir forventningsrettet estimater til de sanne 

populasjonsparametere.  I all korthet består OLS i at man finner de betaverdiene som 

minimerer summen av de kvadrerte predikasjonsfeilene (Sucarrat, 2015). Predikasjonsfeilene 

kan skrives som: 

�̂�𝑖 = 𝑌𝑖 − (𝑏0 + 𝑏1𝑋1𝑖 + ⋯ + 𝑏𝐾𝑋𝑘𝑖) 

           (5.10) 

Som da videre gir;  

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑒𝑟 ∑ �̂�𝑖
2 

           (5.11) 

OLS finner linjen gjennom punktene til utvalget som passer best.  

 
5.6.1 BLUE PARAMETERE 

Etter regresjonen er estimert kan vi teste om estimatene er forskjellig fra 0, det vil si om det 

er en signifikant sammenheng mellom variablene og den avhengige variabelen. Betaverdiene 

kan kun bli brukt til dette dersom de er «Best Linear Unbiased Estimators» (BLUE). For at 

regresjonen gir oss estimater som er forventingsrettet (unbiased) må regresjonen vår være 

BLUE.  

I en regresjonskontekst kan det bli bevist at OLS estimater er BLUE hvis de nødvendige 

antakelsene til en klassisk lineær regresjon holder. Egenskapene er en del av det kjente Gauss-

Markov theorem (Gujarati og Porter, 2009). Gauss-Markov theorem forteller at i en lineær 

regresjonsmodell hvor forventningen til residualene følger standard normal fordeling, som 
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betyr en forventing på null og et standardavvik på 1, og er ukorrelerte, vil BLUE være gitt av 

OLS estimater. Her referer «best» til den laveste variansen av estimatet, sammenlignet med 

andre unbiased, lineære estimater.  BLUE medfører økt sannsynlighet for at de estimerte 

koeffisienter er lik med virkelig verdi. Å anvende OLS vil dermed gi oss de mest optimale 

estimater til de ukjente populasjonsparameterne. 

5.6.2 REGRESJONSANTAKELSER 

Som nevnt over, for å oppnå BLUE må antakelsene til en multippel lineær regresjon være 

oppfylt. Ulike forfattere presenterer forutsetningene forskjellig. Vi har valgt å anvende de 

samme forutsetningene som Sucarrat (2015), som er basert på Hayashi (2000) og Wooldrige 

(2009). Antakelsene er:  

1. Verdiene Yi, Xi,…,XKi Kommer fra et tilfeldig utvalg bestående av n observasjoner, hvor 

i = 1,2,..,n.  

2. Sammenhengen mellom Yi og X1i,…Xki er gitt ved  

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖 + 𝜇𝑖 

           (5.12) 

For hver observasjon i = 1,2,..,n, hvor 

𝐸(𝑌𝑖|𝑋1𝑖, . . , 𝑋𝑘𝑖) = 𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖 

           (5.13) 

Ut fra de to ovenstående likningene er en viktig implikasjon at 𝐸(𝜇𝑖
2|𝑋1𝑖+. . +𝑋𝑘𝑖) = 0 

Som betyr at residulane i gjennomsnitt er lik med 0 for alle Xene.  

3. De uavhengige variablene er ukorrelerte (multikollinearitet) 

4. Residualene har konstant varians (homoskedasisitet): 𝐸(𝜇𝑖
2|𝑋1𝑖+. . +𝑋𝑘𝑖) = 𝜎2 

5. Residualene er normalfordelt som betyr en forventing på 0 og varians lik 𝜎2 

De fire første antakelsene utgjør Gauss-Markov forutsetningene, og fører til at resultatene i 

OLS er BLUE. Den siste antakelsen er mer rettet mot hypotesetesting. For at t-verdien skal 

være t-fordelt og f-verdien være f-fordelt i endelig utvalg, må antakelse 5 holde. I følge 

Gujarati og Porter (2009), er normalitet antakelsen viktig hvis utvalget er mindre enn 100 
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observasjoner. Vår undersøkelse inneholder 125 observasjoner, derfor antar vi at vi kan se 

bort fra denne antakelsen.  På bakgrunn av Gujarati og Porter (2009) argumentasjon, kan vi 

dermed anta at testene er gyldig, tross ui ikke er normalfordelt.  

Holder ikke antakelsene holder ikke resultatene, og vi kan risikere å benytte estimater fra OLS 

som ikke er korrekte. Det er derfor viktig å teste for dette, og dermed sikre oss at vi anvender 

en korrekt statistisk model. Grundigere gjennomgang av testene og kritikk til modellen har 

blitt gjennomført i 6.5 kritikk til modellen.  

 

5.6.3 VURDERINGSKRITERIER FOR MODELLEN  

Det er flere kriterer som bliver vurdert for å evaluere hvor god regresjonsmodellen er til å 

tjene vårt overordende formål, både når det kommer til utvelgelse av den totale modell, men 

også i relasjon til vurdering av kvaliteten for de forskjellige variabelene (Gujarati og Porter, 

2009). Gujarati og Porter (2009) fremmer en rekke kriterier i hans bok om grunnleggende 

økonometri, hvor de tre viktigste konseptene er kort oppsumert i avsnitten under.  

 

5.6.3.1 – HYPOTESETESTING  

Hovedideen bak å teste signifikansnivået, er å bruke resultater fra utvalget til å verifisere 

sannheten eller falskheten knyttet til en nullhypotese. En nullhypotese blir akseptert eller 

forkastet på bakgrunn av veriden fra den statistiske testen, som har blitt gjennomført på det 

foreliggende datagrunnlaget. Dersom vi anvender antakelsen om at 𝑢𝑖~𝑁(0, 𝜎2), kan vi 

gjennomføre en t-test for å teste en hypotese i relasjon til hvilken som helst partiell 

regresjonskoeffesient. T-testen blir beregnet på følgende vis: 

 

𝑡 = �̂� − 𝛽𝑗
0

𝑆𝐸(�̂�𝑗) 

           (5.14) 

Målet vårt er å teste om den estimerte koeffestienten �̂�𝑗, har en lineær innflytelse eller 

forklarende effekt på responsvariabelen. Dermed tester vi om �̂�𝑗 er signifikant forskjellig fra 
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null. Sagt med andre ord, tester vi om 𝛽𝑗
0 tar verdien av null. Med 𝑛 − 𝑘 frihetsgrader bruker 

vi t-testen til å konstruere en p-verdi. Dersom p-verdien er mindre enn signifikansnivået, 

oppnår den estimerte koeffesienten statistisk signifikans (Gujarati og Porter, 2009).  

T-test fungerer bra for individuelle hypoteser, men for å teste en felles hypotese om at alle 

koeffesientene i regresjonen er forskjellig fra null på samme tid, må vi bruke variansanalyse 

(ANOVA) teknikk, som kan demonstreres ved å beregne F-testen på følgende måte:  

𝐹 = 𝐸𝑆𝑆/(𝑘 − 1)
𝑅𝑆𝑆/(𝑛 − 𝑘) 

           (5.15) 

I likhet med t-testen, beregnes p-verdien for F-testen med (𝑘 − 1) frihetsgrader i telleren og 

(𝑛 − 𝑘) frihetsgrader i nevneren, for å sjekke om koeffesientene på samme tid er under 

signifikansnivået. Er dette tilfellet, er koeffesientene i fellesskap vesentlig forskjellig fra null 

(Gujarati og Porter, 2009).  

 

5.6.3.2 – R2 KRITERIE 

R2, eller R-squared, er et mål på modellens «goodness of fit», og er definert som:  

 

𝑅2 = 𝐸𝑆𝑆(𝐸𝑥𝑝𝑙𝑎𝑖𝑛𝑒𝑑 𝑆𝑢𝑚 𝑜𝑓 𝑆𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒𝑠)
𝑇𝑆𝑆(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑢𝑚 𝑜𝑓 𝑆𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒𝑠 = 1 − 𝑅𝑆𝑆(𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑆𝑢𝑚 𝑜𝑓 𝑆𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒𝑠)

𝑇𝑆𝑆  

           (5.16) 

Kriteriet er definert på den måten, at R-squared, alltid vil ha en verdi mellom 0 og 1. Jo 

nærmere 1, jo bedre anses modellen for å være. Gujarati beskriver dog en rekke problemer 

med R-squared, kriterier som mål. For det første måler R-squared datautvalget sin «goodness 

of fit», det vil si hvor nær den avhengige estimerte responsvariabelen er til den faktiske 

verdien i utvalget. Det er derfor ingen garantier for at dette vil være tilfellet for verdier utenfor 

datautvalget. For det andre, må den avhengige variabelen være den samme, for at man skal 

kunne sammenligne to eller flere R-squared. Til sist vil R-squared alltid øke, når det inkluderes 
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flere variabler i modellen. Det kan altså være fristende å legge til flere variabler i modellen for 

å øke forklaringsgraden, selv om det også kan øke variansen av estimeringsfeil.  

For å motvirke R-squared uansett øker ved inkludering av flere variabler, konstruerte Henry 

Theil justert R-squared å følgende måte (Gujarati og Porter, 2009): 

𝑅2̅̅̅̅ = 𝑅𝑆𝑆/(𝑛 − 𝑘 − 1)
𝑇𝑆𝑆/(𝑛 − 1) = 1 − (1 − 𝑅2) 𝑛 − 1

𝑛 − 𝑘  

           (5.17) 

Formelen for justert R-squared straffer R-squared for å legge til flere variabler, og som sett fra 

notasjonen, vil den alltid være lik eller lavere enn R-squared. I motsetning til R-squared, vil 

justert R-squared kun øke dersom den absolutte t-verdi av å inkludere en ekstra variabel er 

større enn 1. Justert R-squared er dermed et bedre mål enn R-squared, og er derfor også mer 

egnet for sammenligning (Gujarati og Porter, 2009).  

 

5.6.3.3 – AKAIKE INFORMASJONS KRITERIE  

Gujarati presenterer også Akaike informasjons kriterier (AIC), som baserer seg på ideen om å 

ytterligere straffe inkludering av flere variabler. Akaike informasjons kriterium er definert 

som:  

ln 𝐴𝐼𝐶 = 2𝑘
𝑛 + ln (𝑅𝑆𝑆

𝑛 ) 

           (5.18) 

2k/n er straffefaktoren, hvor k er nummeret av antall variabler, inkludert interseptet, og n er 

antall observasjoner. Når man sammenligner to eller flere regresjonsmodeller, vil den 

modellen med lavest AIC være å foretrekke. AIC er videre et mål som ikke kun er bruktbart på 

selve datautvalget, men også for estimering av modellens prestasjon utenfor utvalget.  
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6. ANALYSE AV RESULTATER 
 

I denne delen av oppgaven vil vi gjennomgå resultatene av analysen. Først vil vi se på om det 

har oppstått underprising på Oslo Børs i tidsrommet 2005-2017. Her gjøres en grundig 

gjennomgang av utvalget. Videre ser vi på hva som eventuelt kan forklare underprising. På 

bakgrunn av teori og litteratur har vi valgt variabler som antas å være assosiert med 

underprisingen på Oslo Børs. Her presenterer vi de forskjellige variablene i regresjonen og 

hvordan vi har kommet frem til de variabler som er sterkest assosiert med utfallet. Etter 

presentasjon av variablene, kjører vi fire forskjellige regresjonsmodeller. Kapittelet avsluttes 

med kritikk til egen oppsatt modell.  

 

6.1 UNDERPRISINGSRESULTATER 

Tabellen nedenfor viser en beskrivelse av utvalget vårt. Her har vi delt utvalget inn i 

underprising og justert underprising. Underprising er definert som enkelt startavkastning som 

ikke er justert for markedet. Justert underprising er på den andre siden startavkastningen 

justert for bevegelser i markedet.  

 
Tabell 3. Deskriptiv statistikk for utvalget  
Kilde: Egen tilvirkning  

Datasettet vårt består av 125 børsnoteringer som har blitt gjort i tidsintervallet 2005-2017. 

Som det fremgår av tabell 3 er den gjennomsnittlige ujusterte startavkastningen 2.96% og den 
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justerte startavkastningen 2.76%. Både underprising og justert underprising er signifikant på 

et 5% nivå. Dette betyr at det har oppstått signifikant underprising på Oslo Børs i perioden 

2005-2017. Den ujusterte startavkastningen er noe høyere, som betyr at avkastet på 

markedet i perioden fra tilbudsprisen er satt til selskapet kommer på børs har en negativ 

innvirkning på underprisingen. Forskjellen er liten, noe tidligere akademikere, her i blant 

Derrien og Womack (2003), argumenterer for. Tross den minimale forskjellen på 

sluttresultatet, mener vi fortsatt at den mest rettvisende startavkastningen, er den som er 

justert for markedet som argumentert for i avsnitt i 5.4.3 Valg av metode for estimering av 

underprising. 

Gjennomsnittlig justert startavkastning er beregnet med et aritmetisk gjennomsnitt. 

Aritmetisk gjennomsnitt legger like stor vekt på alle observasjonene, noe som kan medføre et 

feil resultat hvor store avvik i observasjonene trekker gjennomsnittet enten opp eller ned.  Det 

kan derfor være lurt å se på medianen og presentilene. Medianen er et mål som er mer robust 

og mindre sensitiv til ekstreme verdier. Som vi kan se i tabell 3, er det en ganske stor forskjell 

mellom den største startavkastningen til et selskap kontra det minste. Medianen for justert 

underprising er 1.15%, som indikerer at halvparten av observasjonene har høyere startavkast 

enn 1.15%. Dette er mindre enn gjennomsnittet på 2.76%, som betyr at utvalget har en 

fordeling skjevt mot høyre. En høyere gjennomsnittsverdi er forårsaket av noen høye 

observasjoner, som drar gjennomsnittet over medianen. Skjevheten er beregnet til 0.58, som 

bekrefter mistanken om at fordelingen er høyreskjev. Sagt med andre ord er det mer data på 

høyre side, enn hva som er forventet ved normalfordeling. Normalfordeling er symmetrisk 

fordelt rundt gjennomsnittet, som gir en skjevhet på 0. 25.persentilene forteller oss at 25% av 

observasjonene er lavere enn -1.82%. 75.persentilene forteller oss at 75% av observasjonene 

er lavere enn 6.47%, som betyr at de resterende 25% er 6.47% eller høyere. Persentilene 

indikerer at underprising er relativt vanlig i vårt utvalg, selv om det er noen observasjoner som 

bidrar i stor grad til å trekke opp gjennomsnittet.  

Det fremkommer av tabell 3 at utvalget har en kurtosis på 11.38. Et normalfordelt utvalg har 

en kurtosis på 3, som betyr at vårt utvalg er høyere og smalere form enn en klassisk 

klokkeformet normalfordeling. Figur 7 viser utvalget vårt grafisk.  
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Figur 7: Fordeling av justert underprising for hele utvalget 
Kilde: Egen tilvirkning 

Figur 7 bekrefter en skjevfordeling mot høyere. Det er flere observasjoner i den høyre halen, 

og den er både tykkere og lenger enn venstre halen. Dette bekrefter at gjennomsnittet trekkes 

opp av flere ekstreme observasjoner. De fleste børsnoteringene hadde en startavkastning som 

lå mellom -2.5% og 2.5%, som kan forklare den høye kurtosisen. Samlet sett ser ikke vår 

variabel ut til å være fullstendig normalfordelt. For å kunne anvende t-test og gjennomføre 

hypotesetester, må dataen være normalfordelt. T-testen er basert på at man sammenligner 

to gjennomsnitt som kun gir mening å bruke hvis variabelen er normalt fordelt i begge 

gruppene. Er det ikke normalfordeling kan svarene bli feil. Som diskutert tidligere kan 

antakelse om normalfordeling ses bort fra om utvalget er stort nok (Gujarati og Porter, 2009).  

Utvalget overstiger 100 observasjoner, som er tommelfingerregel for størrelse av utvalget. Vi 

har derfor valgt å holde oss til sentralgrense teoremet og anvender t-testen. For å ytterligere 

behjelpe en normalfordeling, har det blitt gjennomført en winsorizasjon på datasettet. Det er 

en statistisk transformasjon som skjer ved å begrense outliers med å «tvinge» ekstrme verdier 

til et maksimum eller minimimum nivå. Vi har valgt å «tvinge» ekstremverdier til (90th) 

prosentil. Dette fører til mindre ekstremverdier, og dermed en mer normalfordelt kurve.  

 

Tabell 4 viser en oversikt over underprising per år i perioden 2005-2017. Tidligere studier har 
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vist at underprising på børsnoteringer kan variere veldig fra forskjellige tidsperioder. Antall 

børsnoteringer varierer også veldig fra år til år, som kan gi noen uklare resultater.  

 

Tabell 4: Underprising per år 

Kilde: Egen tilvirkning  
Som vi ser av tabell 4, er det store variasjoner i de forskjellige årene. 2012 er det året med 

lavest underprising, hvor det har oppstått en overprising på (-2.8%), mens 2015 er det året 

med høyest underprising (7.44%).  2012 er også det eneste året hvor det har oppstått 

overprising. Grunnen for dette er tilfellet, kan være at det kun har vært to observasjoner det 

året. Dette medfører at gjennomsnittet blir lite relevant. Maksimum og minimum viser 

variasjonen i underprisingen det samme året. 2010 er det året hvor børsnoteringen hadde 

høyest variasjon i startavkastningen. Variasjonen i startavkastningen per år introduserer en 

mulig tidstrend i dataen. Dette kan ha en effekt på regresjonsresultatene, og er derfor viktig 

å kontrollere for. 

Underprising på børsnoteringer kan også variere fra næring til næring. Noen industrier kan 

være mer sensitive for underprising enn andre. Figur 8 viser underprising per industri. 

Selskapene er, som tidligere forklart, inndelt etter GICS koder.   
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Figur 8: Underprising per sektor i absolutte og relative verdier  Figur 9: Størrelse per sektor for utvalget 

Kilde: Egen tilvirkning       Kilde: Egen tilvirkning 

Figur 8 viser at det er store forskjeller i graden av underprising per industri. Finans er den 

eneste industrien som har overprising på -0.73%. Børsnoteringer i forsyningsselskaper, 

konsumentvarer, forbruksvarer og industri viser en veldig lav gjennomsnittlig underprising. 

Mens IT, helsevern, materialer og energi har en gjennomsnittlig underprising på over 3%. Det 

interessante er å se hvorfor disse næringene er mer utsatt for underprising. Selskapene på 

Oslo Børs er konsentrert i noen få sektorer. Frem til 1990 var industri og finans de to mest 

dominerende sektorene på Oslo Børs (Næs, Sjeltrop og Ødegaard, 2008). Målt i antall 

selskaper har dette endret seg gjennom de siste årene, som følge av et økt antall noteringer 

innenfor IT og energisektoren og redusert antall selskaper innenfor industri. Ut fra vårt utvalg 

på 125 selskaper over de siste 17 årene, kan vi se av figur 9. at det har vært flest noteringer i 

energi, finans og industri. Vi kan også se det har vært en moderat fordeling på de ulike 

sektorene, og det ikke kun er en type industri som dominerer.  
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6.2 OVERBLIKK OVER VALGTE VARIABLER  

I kapittel 5. Metode og datagrunnlag, beskrev vi hvordan vi kom frem til de uavhengige 

variablene (proxyvariablene). Tabellen nedenfor viser en oversikt over de valgte variabler 

samt de konfunderende variabler. 

 
Tabell 5: Oversikt over alle variabler  
Kilde: Egen tilvirkning  

 

 

 

 

 



 

Page 79 of 213 
 

Vi har testet hver enkelt variabel opp mot vår avhengige variabel, gjennomsnittlig justert 

startavkastning. Dette ga oss følgende resultater: 

 
Tabell 6: Resultat for hver enkelt variabel mot underprising  
Kilde: Egen tilvirkning  

Tabell 6 viser en oversikt de ulike uavhengige variblene opp mot vår avhengige variabel 

underprising. Ut fra den ovenstående tabellen viser Volatilitet og Prisjustering positive 

koeffesienter, som betyr en økning i variablen fører til en økning i verdien av Underprising. 

Motsetningsvis er Multippel, Sentiment Indeks og Tilbakeholdelsesgraden negatvie som betyr 

at en økning i variablen fører til at verdien av underprising synker. Volatilitet, Prisjustering og 

Tilbakeholdelsesgrad er signifikante, da de viser en p-verdi på mindre enn 5%.   

 

6.3 REGRESJONSMODELLENE OG RESULTATER  

I denne delen skal vi presentere de endelige regresjonsmodellene og resultatene herav. De 

viktigste variablene i vår regresjon er uavhengige variableene som er knyttet til våre 

hypoteser: Multippel, Sentiment Indeks, Volatilitet, Prisjustering og Tilbakeholdelsesandel. Vi 

skal teste hvilke variabler som er signifikante, og dermed om vi kan akseptere eller forkaste 

hypotesen. Videre har vi valgt en rekke tileggsvariabler som kan konfundere våre valgte 

variabler. Våre konfunderende variabler; standardavviket på OSEAX, år2005-2017 og de seks 

mest bruke meglerhusene i perioden.  Vi har valgt å se på fire forskjellige regresjonsmodeller. 

Regresjon(1) inneholder kun forklaringsvariablene. Regresjon(2) har inkludert en 

konfunderende variabel, standardavviket på OSEAX. Regresjon(3) inneholder 

forklaringsvariablene og de konfunderende variablene standardavvik på OSEAX pluss År2005-

2016. Siste regresjon, regresjon(4), inneholder alle forklaringsvariablene og alle 



 

Page 80 of 213 
 

konfunderende variablene. Vi deler opp i fire forskjellige modeller for å kunne se hvilken effekt 

de ulike konfunderende variabler har på modellen. Prediksjonene for de fire 

regresjonsmodellene kan i ses i tabell 7.  

 
Tabell 7: Formler for de forskjellige regresjonen  
Kilde: Egen tilvirkning  
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De fire forskjellige regresjonene gir følgende resultater:  

 
Tabell 8: Sammendrag av resultatene fra de fire forskjellige regresjonene.  
(*)Signifikant på 1%, (**)Signifikant på 5%, (***)Signifikant på 10%, (****)Signifikant på 15%. 
Kilde: Egen tilvirkning   

Tabell 8 viser et sammendrag av resultatene til de fire regresjonene som er presentert over. 

P-verdien og konfidensintervall for hver koeffisient er presentert under hver variabel. Stjernen 

(*) indikerer grad av signifikans. Fulle utklipp av de fire ulike regresjonene fra STATA er vist i 

appendiks 9. 
 

6.3.1 Regresjon(1) 

Første regresjonen gir oss en R-squared på 23.33%. Dette forteller oss at de uavhengige 

variablene forklarer 23.33% av variasjonen i justert underprising. Dette er en relativt lav 



 

Page 82 of 213 
 

forklaringsgrad, og det er en stor del variasjon som er uforklart i modellen. Ut av de fem 

forklaringsvariablene er tre signifikante; Volatilitet, Prisjustering og Tilbakeholdelsesandel. 

Volatilitet har en p-verdi på 1.9% som betyr at den er signifikant på et 5% nivå. Prisjustering 

og Tilbakeholdelsesandel har en p-verdi på 0.2%, dette betyr at begge variablene er signifikant 

på et 1% nivå. Hele modellen har en F-verdi på 5.77 og en p-verdi 0.07%, som betyr at minst 

en av variablene er statistisk signifikant.   

 

6.3.2 Regresjon(2) 

Ved å legge til konfunderende variabel standardavvik på OSEAX, øker forklaringsgraden på 

modellen til 24.92%. Dette er ikke så overraskende, hvor det å inkludere en variabel vil alltid 

føre til en økt forklaringsgrad på modellen. Problemet med å anvende R-squared for å 

sammenligne to modeller er at verdien R-squared aldri faller når man inkluderer flere 

forklaringsvariabler, selv om forklaringsvariablene er irrelevante. Det kan derfor være mere 

interessant å se på justert R-squared. Forskjellen mellom R-squared og justert R-squared, er 

at R-squared antar at hver enkelt variabel forklarer noe av den avhengige variabelen, mens 

justert R-squared er prosenten av variasjonen til den avhengige variabelen for hele modellen. 

Justert R-squared øker fra 20.1% til 21.11%. AIC-verdien, som fungerer som en straffefaktor 

ved å tilegge modellen ytterligere variabeler, faller fra -379.53 til -380.15, som taler for 

regresjon(2). Dette betyr at inkludering av konfunderende variabel gir en bedre modell. 

Inkluderingen av den konfunderende variabel ga bare små endringer i koeffisientens 

signifikans. Prisjustering og Tilbakeholdelsesandel er fortsatt signifikante på 1% nivå, og 

Volatilitet er signifikant på et 5% nivå. Standardavviket på OSEAX har en p-verdi på 14.2% og 

er signifikant på et 15% nivå. Koeffisienten til Multippel endrer seg fra positiv til negativ. De 

resterende variablene er ikke påvirket av inkluderingen av kontrollvariabelen. Resterende 

koeffisientene har samme fortegn som tidligere, og endringene er marginale. F-verdien er 

tilnærmet lik som regresjon(1), som betyr at modellen fortsatt minst har en signifikant 

variabel. 
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6.3.3 Regresjon(3) 

I regresjon(3) inkluderer vi videre flere konfunderende variabler. Her er kontrollvariablene på 

år introdusert. Dette gjør vi for å unngå en eventuell tidstrend. Vi ekskluderer siste året, 2017, 

på grunn av multikollinearitet, hvor vi får en for høy samvariasjon. År 2009 er ekskludert i 

modellen, grunnet at det ikke ble gjennomført noen børsnoteringer på Oslo Børs i 2009. Etter 

inkludering av tidsdummyene øker R-squared fra 24.92% til 23.35%. Justert R-squared øker 

fra 21.1% til 22.76%. Dette betyr at modellen blir noe bedre og de inkluderende 

konfunderende variabler hjelper å øke forkalringsgraden. R-squared øker kun på grunn av 

økning i antall variabler. AIC-verdien øker minimalt fra -380.15 til -373.05 fra regresjon(2) til 

regresjon(3). Det vil si at regresjon(2) i utgangspunktet er en bedre modell basert på AIC målet. 

Det påpekes at forskjellen er minimal.   

Det skjer ikke store endringer i koeffisienten til modellen ved å inkludere dummyvariablene 

for år. Prisjustering og Tilbakeholdelsesandel er fortsatt signifikante på 1% nivå. Volatilitet har 

nå blitt signifikant på et 1% nivå. Standardavviket på OSEAX er ikke lenger signifikant på et 

15% nivå.  

 

6.3.4 Regresjon(4)  

I regresjon(4) er alle kontrollvariablene inkludert, og vi har den fullstendige modellen. Nå er 

indikatorvariablene for tilrettelegger med, og det bidrar til en økning i R-squared fra 33.35% 

til 36.05%. Justert R-squared synker fra 22.76% til 21.49%. Dette betyr at ved å inkludere 

dummyvariabler for meglerhus, ikke nødvendigvis bidrar til å bedre modellen, men kun øker 

R-squared på grunn av inkludering av flere variabler.  

Inkludering av alle kontrollvariablene burde hjelpe å isolere effekten av forklaringsvariablene. 

Koeffisientene til variablene er ikke veldig påvirket i relasjon til inkluderingen av meglerhus. 

Vi har fortsatt de samme signifikante nivåene som ved regresjon(3), og koeffisientene endret 

seg minimalt. 

Etter å ha studert de fire forskjellige regresjonene, er det noen forhold som kan diskuteres og 

utdypes. Vår data viser at vi har minst en signifikant variabel i alle regresjonsmodellene, som 

betyr at forklaringsvariablene, når de er testet sammen, er signifikant forskjellig fra null. 
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Forklaringsvariablene får lavere p-verdi ved å inkludere flere kontrollvariabler, med unntak av 

Sentiment Indeks variabelen hvor p-verdien øker noe fra regresjon(3) til regresjon(4). Ved å 

inkludere flere variabler endrer Multippel fortegn fra positivt til negativt. Volatilitet, 

Prisjustering og Tilbakeholdelsesandel er de tre forklaringsvariablene som fremstår mest 

solide. Variablene er signifikante på 1- og 5% nivå gjennom alle fire regresjonene. 

Inkluderingen av flere variabler gir de samme signifikante variablene. Det mest interessante 

for vår del, er å se om koeffisientene endrer seg mer enn 20% ved en inkludering av variabler, 

da det betyr at denne variabelen er konfundert av den som har blitt inkludert. Koeffisientene 

til Volatiltiet, Prisjustering og Tilbakeholdelsesandel endrer seg marginalt gjennom de fire 

forskjellige regresjonsmodellene, som betyr at inkludering av flere variabler ikke har en 

påfallende effekt. Som nevnt øker R-squared for hver modell. Som tidligere forklart skyldes 

det av at en inkludering av flere variabler, uansett om de gir en forklaring eller ikke, øker R-

squared. Til videre diskusjon har vi valgt å benytte regresjon(3), på grunn av at denne 

modellen har den høyeste justerte R-squared. Regresjon(2) har den laveste AIC-verdien, som 

i utgangspunktet er å foretrekke. Regresjon(3) har dog en AIC-verdi som er minimalt høyere. 

Fordelen ved inkludering av tidvariabelene for å justere for en eventuell tidstrend, veier tyngre 

enn en lavere AIC-verdi. Inkluderingen av dummyvariabler på tilretteleggere forbedre ikke 

modellen vår, basert på både R-squared og AIC-verdi, hvorfor regresjon(4) fravelges. 

 
Tabell 9: Oversikt over forklaringsgraden ved forskjellige studier  

Kilde: Egen tilvirkning  
Forklaringsgraden av modellen vår er relativt lav. En R-squared på kun 33.05%, betyr at 

regresjonsligningen ikke passer dataen særlig bra. Sammenlignet med tidligere studier, ses 

forklaringsgraden til å være av tilsvarende størrelse. Det kan videre diskuteres om hvor 

relevant R-squared er som mål på vår modell. Vi antar at den teoretiske relevans av variablene 

er viktigere enn forklaringsgraden til modellen. Dette er fordi modellen skal brukes til å påvise 

faktorer som kan påvirke underprising, hvor den ikke skal anvendes til å predikere fremtidig 
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underprising. En lav R-squared er derfor ikke noe problem i vårt tilfelle, hvor målet er å se om 

en gitt variabel har en sammenheng med utfallet.  

 

6.4 RESULTATER FRA UNDERUTVALG 

I avsnitt 6.1 Underprising, kommer vi frem til en gjennomsnttlig underprising på Oslo Børs i 

tidesperioden 2005-2017 på 2.76%. Selv om vi beviser at det er en signifikant underprising, er 

nivået av underprising veldig lavt. Vi har derfor valgt å teste modellen vår på et utvalg som 

skiller ut de minst underprisede selskapene, som betyr at vi får en større underprising. Dette 

er for å sjekke om det kan gi noen andre resultater og om modellen vår eventuelt kan forklare 

noe mer. Det nye utvalget består nå av de 100 mest underprisede selskapene i perioden 2005-

2017. Det nye utvalget ga oss en gjennomsntliig underprising på 7%, som er betraktilig høyere 

enn tidligere funn.  Resultene fra de nye regresjonene er vist under.  

Tabell 10: Sammendrag av resultatene fra de fire forskjellige regresjonene.  

(*)Signifikant på 1%, (**)Signifikant på 5%, (***)Signifikant på 10%, (****)Signifikant på 15%. 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Tabell 10 viser resultatene fra de fire nye regresjonene. Hvis vi sammenligner resultatene med 

tabell 8, kan vi se at svarene har endret seg minimalt. Multippel og Sentiment Indekset er 

forsatt ikke signifikante, som betyr at de ikke er signifikante forskjellig fra null. Dette betyr at 

de forsatt ikke kan forklare noe av underprisingen oppstått på Oslo Børs i tidsperioden. Videre 

kan det ses av tabellen at Volatilitet er signifikant på et 5% gjennom regresjon(1), (3) og (4), 

mens regresjon(3) har den en p-verdi på 0.62. De to variablene som er mest robuste er 

Prisjustering og Tilbakeholdelsesandel. De er signifikante på 1% nivå gjennom alle fire 

modellene. Den justerte R-squared er høyest for regresjon(3) i dette tilfellet også. Hvor vi 

forsatt konkludere ved at inkludering av tilretteleggerne ikke gir oss en bedre modell. 

Resultatet fra underutvalget vårt, øker robustheten til de orginale resultatene. Dette 

begrunnes med at resultatet fra underutvalget viser at de samme variablene er signifikante, 

samt bekrefter at de to andre variablene ikke kan forklare underprising, selv når 

underprisingsniåvet øker.  

 

6.5 KRITIKK TIL MODELLEN VÅR  

Som vi nevner i delavsnitt 5.6 Multippel regresjonsanalyse, kan man risikere å anvende feil 

estimater fra OLS hvis ikke antakelsene er oppfylt. Ved å anvende OLS får man alltid 

forventingsrettede estimater gitt at modellen er riktig satt opp, som vil si at forutsetningene 

for modellen er oppfylt. Vi skal i denne delen gjennomgå testene vi har gjort for å sikre at 

antakelsene er oppfylt, og vi videre kan stole på resultatene. 

 

6.5.1 LINEÆR SAMMENHENG  

Først og fremst når man anvender OLS antar man lineæritet mellom den avhengige-, og de 

uavhengige variablene. For å sikre at vi har lineæritet, testet vi hver variabel opp mot den 

avhengige variabel. Dette er den viktigste og mest vesentlige antakelsen til OLS. Vi utførte 

tester i STATA som vist i figur 10. Ut fra testene kan vi se det er en tydelig lineær sammenheng 

mellom den avhengige variabelen og de uavhengige variablene. Vi kan dermed konkludere 

med at denne forutsetning er oppfylt. 
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Figur 10: Grafisk fremstilling av lineæritet for variabelene (eksl.dummy variabler) 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

6.5.2 HOMOSKEDASTISITET  

Forutsetningen om at det foreligger homoskedastisitet er sentral for lineære 

regresjonsmodeller, og for å kunne anvende OLS. Ved homoskedastisitet menes det at 

variansen blant feilleddene er konstant. Det vil si at en økning i den uavhengige variabelen, vil 

føre til en tilsvarende endring i feilleddene. Hetrosekedastisitet er motsetningen til 

homoskedastisitet, altså at det ikke er en konstant varians blant feilleddene, hvor en økning i 
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den uavhengige variabelen vil ikke medfører en tilsvarende endring i feilleddene (Stock og 

Watson, 2012).  

Problemet med å anvende lineær regresjon dersom det foreligger hetroskedastisitet, knytter 

seg til antakelsene bak OLS. Som tidligere forklart, søker OLS regresjon å minimere residualene 

og dermed produsere de minste feilleddene. Per definisjon vektlegger OLS-regresjonen alle 

observasjonene likt. Dersom det foreligger hetroskedastisitet, vil observasjonen som støyer 

trekke mer enn andre observasjoner. Hetroskedastisitet fører altså til at OLS-estimatoren ikke 

lengre er den beste estimatoren til å gi den lavest mulige variansen. Hvis dette er tilfellet, 

oppstår det et mer alvorlig problem i henhold til regresjonen. Dersom OLS ikke lengre vil gi 

den laveste variansen, og dermed ikke er den beste modellen, vil hetroskedastisiteten føre til 

at feilleddene er misvisende. Ettersom man anvender feilleddene til å gjennomføre en rekke 

tester i relasjon til signifikansnivået, på bakgrunn av konfidensintervaller og koeffisienter, kan 

den overordnende konklusjonen på regresjonen bli feil (Gujarati og Porter, 2009). 

En vanlig grunn til å mistenke at det foreligger hetroskedastisitet, er hvis datasettet i en 

tversnittsanalyse inneholder virksomheter som er av svært forskjellige størrelser. Vårt utvalg 

består av selskaper som akkurat oppfyller noteringskravet på 300 millioner NOK i 

markedsverdi, til virksomheter som har en markedskapital på flere milliarder. Det forventes 

på bakgrunn av dette, at det muligvis vil foreligge en viss grad av hetroskedastisitet i datasettet 

vårt. For å undersøke dette, har vi plottet de kvadratiske redisualene mot hver enkelt 

uavhengig variabel, som kan ses i figur 11.  
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Figur 11: Fordeling av residualer for de forskjellige variabler (eksl. Dummy-variable) 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

Dersom det foreligger homoskedastististet burde redisualene ligge spredt ut over hele grafen, 

med omtrent like stort antall med positive som negative residualer. Det er vanskelig å 

bedømme ut fra det blotte øyet om dette er tilfellet. Vi velger derfor å gjennomføre Breusch-

Pagan-Godfrey test som er en formell test for hetroskedastisitet (Breusch og Pagan,1979; 

Godfrey,1978). Denne testen konstuerer variabelen Pi ut fra den maksimale 

sannynlighetsestimatoren, fra feil variansen og de kvadratiserte residualene. Pi blir regresset 

mot de uavhegige variablene i modellen, hvor utklippet viser en ny variabel, Teta. Teta er Chi-
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squared distribuert, med antall frihetsgrader tilsvarende til antall uavghengige variabler i 

regresjonen. Dersom Teta overstiger Chi-square verdien, vil hypoptesen forkastet, som igjen 

betyr at det foreligger hetroskedastisitet. Vi velger først å kjøre testen på regresjon(3), som 

inkluderer alle de forklarende variablene, samt kontrollvariabelene som relaterer seg til 

volatilitet, OSEAX, og tidstrend ved årsdummyene.  

  
Figur 12: Resultat fra Breusch-Pagan/ Cook-Weisberg test  
Kilde: Egen tilvirkning  
 

Av denne testen kan vi se at nullhypotesen, som sier at det foreligger homoskedastisistet, kan 

forkastet basert på den lave p-verdien. Det kan derfor konstateres at det i regersjon (3) 

foreligger et problem i relasjon til hetroskedastisitet. Det betyr at det her foreligger et brudd 

på antakelsene ved en OLS regresjon. Det burde nevnes at denne testen er svært sensitiv 

ovenfor normalitetsantakelsen, hvorfor den i noen tilfeller kan forkaste hypotesen, selv om 

den faktisk er riktig. Dette kan være tilfellet i denne oppgaven, da det tidligere i oppgaven har 

blitt konstatert at utvalget ikke er fullstendig normalfordelt. Vi mener derfor det er 

tilstrekkelig å rette opp i probelmet med å anvende robuste residualer, som tar høyde for 

hetrosekdasdisitet i residualene.  
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Figur 13: Standard feil kontra robuste standard feil 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

Som det kan ses av ovenstående tabell, blir de robuste residualene justert for 

hetroskedastisitet. Som vi kan se av figur 13 viser residualene og de robuste residualene ikke 

en særlig forskjell. Vi kan derfor anta at det ikke foreligger en høy grad av hetroskedasisitet. 

Ved å anvende robust residualer i regresjonen, vil resultatet trukket ut herfra, være korrigert 

for hetroskedastisitet, og derfor være pålitelige og sikre. Vi vil ikke foreta andre eller mer 

omfattende tester, for å rette opp i dette problemet, da vi anser det som tilstrekkelig for 

oppgavens formål og omfang bruke de robuste redisualene.  

 

6.5.3 MULTIKOLLINEARITET 

Dersom der er et perfekt lineært forhold mellom en eller flere variabler i en regresjon, vil det 

foreligge multikollinearitet.  Sagt på en annen måte, vil det være multikollinearitet dersom to 

eller flere variabler er perfekt korrelerte (Gujarati og Porter, 2009). Hvis vi anvender variabler 

som er korrelerte skjer tre ting: 

1. Du bruker opp din statistiske styrke og får større standard feil som medfører et større 

konfidensintervall rundt estimater, som resulterer i mindre presisjon 
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2. Bare en av de korrelerte variabler blir signifikante 

3. Hele ligningen kan være ustabil ved at du får numerisk ustabilitet og feil estimater. 

Perfekt multikollinearitet vil medføre at regresjonens koeffisienter ikke kan bestemmes, 

ettersom standardavvikelse er uendelige. Selv om perfekt multikollinearitet er sjeldent, vil 

korrelasjonkoeffisienten mellom to variabler som er tett på 1 eller -1, også komplisere 

resultatet fra regresjonen. Grunnen til at dette skaper problemer er at koeffisientene kan 

estimeres, men med svært lav grad av presisjon. Den lave presisjonsgraden skyldes at 

standardavvikelsene vil være svært store i forhold til størrelsen på koeffisienten. 

Konfidensintervallet vil dermed være unormalt store, som igjen kan lede til en feilaktig aksept 

av nullhypotesen.  

Vi forventer ikke at det foreligger noe betydelig nivå av multikollinearitet, basert på 

enkelheten ved konstruksjonen av koeffisientene og størrelsene på de tilhørende 

konfidensintervallene. Utover dette, er det ingen logisk forklaring på hvorfor de forskjellige 

variablene vil være høyt korrelerte. Forventningene om lav multikollinearitet understøttes 

også av at regresjonen har en relativt beskjeden R-squared, hvor tre av fem variabler er 

signifikante. Ved høy multikollinearitet forventes det motsatte, nemlig en rimelig høy R-

squared med få eller ingen signifikante variabler.  

En annen måte å undersøke om det foreligger multikollinearitet mellom variablene, er å 

konstruere en korrelasjonsmatrise. Korrelasjonsmatrisen viser hvordan de forskjellige 

variablene beveger seg i forhold til hverandre. Dersom to eller flere variabler har +1 i 

korrelasjonskoeffesienten, betyr det som tidligere nevnt at disse er perfekt korrelert og vice 

versa. Dersom korrelasjonskoeffesienten er 0, er det ensbetydende med at det ikke foreligger 

noen form for korrelasjon. 
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Figur 14: Korrelasjonsmatrise for de konstruerte variablene  
Kilde: Egen tilvirkning 
 

Det kan ses av firgur 14 at når man betrakter både positive og negative korrelasjoner i 

korrelasjonsmatriser, viser den at den høyeste graden av korrelasjon er på -0.3186. Dette er 

mellom startavkastningen og tilbakeholdelsesprosenten. Dette er overhode ikke en høy 

korrelasjon, og resultatet fra korrelasjonsmatrisen understøtter forventingene om at det ikke 

foreligger noen vesentlig grad av multikollinearitet mellom variablene.  

For å dobbeltsjekke kan vi gjennomføre en VIF-test. VIF står for «Variance Inflation Factor», 

og sjekker dermed også om det foreligger noen form for multikollinearitet mellom variablene. 

En tommelfingerregel er at dersom VIF-verdien er større enn 10, kan det bety at variabelen 

muligvis kan betraktes som en lineær kombinasjon av andre uavhengige variabler. Det burde 

derfor rettes ekstra oppmerksomhet mot denne variabelen, da det tyder på at det foreligger 

multikollinearitet. 1/VIF er et annet mål for det samme. 1/VIF måler graden av kulineæritet, 

hvor en verdi som er lavere enn 0.1 kan sammenlignes med VIF-verdi på 10, altså at der burde 

videre undersøkes om det foreligger multikollinearitet.  

 
Figur 15: Resultat for VIF test samlet for modellen, samt hver variables enkelte bidrag 
Kilde: Egen tilvirkning  
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Figur 15 viser, som forventet ut fra resultatet i korrelasjonsmatrisen, at det ikke foreligger 

noen betydelig form for multikollinearitet. Samlet sett har regresjon(3) en VIF-verdi på 1.03. 

Alle variablene har både VIF-verdi og 1/VIF-verdi som er henholdsvis under 10 og over 0.1. Det 

betyr at ingen av våre variabler eller modellen i helhelt, kan forventes å være en lineær 

kombinasjon av de andre uavhengige variablene.  

 

6.5.4 ENDOGENITET  

Det siste problemet vi skal diskutere er endogenitet. Endogentiet er et problem som oppstår 

når forklaringsvariablene korrelerer med feilleddet. Hvis forklaringsvariablene korrelerer med 

feilleddet indikerer dette at relevante forklaringsvariabler er utelatt. De utelatte 

forklaringsvariablene fanges opp i feilleddet (Gujarati og Porter, 2009). Korrelasjonen synker 

jo flere relevante forklaringsvariabler som er inkludert i modellen. Dette medfører at 

koeffisientene blir feil og inkonsekvente, og ikke lenger BLUE.  

Hvis den utelatte variabelen er korrelert med en eller flere forklarende variabler, vil modellen 

ha endogenitet problemer. I praksis vil alltid en eller flere forklaringsvariabler være utelatt. 

Dette kan skje på grunn av man ikke har tilgjengelig data for disse variablene, eller fordi man 

ikke vet at disse variablene har en innvirkning på det man undersøker (Sucarrat, 2015).  

Underprising er et veldig diskutert tema, men er også lite bevist.  Det er mange teorier som 

prøver å forklare hvorfor underprising oppstår ved børsnoteringer. Det er derfor vanskelig å 

inkludere alle de relevante forklaringsvariablene knyttet til underprising, som betyr at vi ikke 

kan utelate endogenitet i vår modell. Resultatet fra regresjon(3) avslører at vår modell har tre 

signifikante variabler, ut av fem variabler, ekskludert konfunderende variabler. Det 

argumenteres på bakgrunn av dette, at modellen er relativt god til å forklare underprising, og 

dermed forventes det et eventuelt lavt nivå av endogenitet ikke har en betydningsfull 

innvirkning på oppgavens overordnede resutltat og konklusjon.  
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6.5.5 OPPSUMERING PÅ TESTER AV DATASETTET  

Det har nå blitt gjennomført tester på datasettet for å undersøke kvaliteten, og for å sikre oss 

at antakelsene bak OLS er overholdt. Det viste seg at det antakelsen om homoskedastisitet 

ikke var direkte oppfylt, hvorfor vi har rettet opp for dette etter beste evne. Endogenitet 

forekommer i vår modell. Det skyldes at underprising er et meget diskutert, men lite bevist 

tema, hvorfor det er vanskelig å inkludere alle variabler som vil ha en påvirkning på 

underprising. Modellen vår finner at tre av fem forskningsvariabler er signifikante. Nivået av 

endogenitet forventes dermed å være beskjedent, hvorfor det anses å ikke ha en betyningsfull 

innvirkning på oppgavens overordnede resultat og konklusjon. Resterende antakelser var 

oppfylt. Det argumenteres derav for, at datasettet oppfyller OLS antakelsene som vil si at vi 

kan stole på den predikterte regresjonsmodellen. 
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7. DISKUSJON AV RESULTATER 
 

For å kunne svare på problemformuleringen; hva kan være forklaring til at det har oppstått 

underprising på Oslo Børs i tidsperioden 2005-2017, formulerte vi i del 5.2 Hypoteser og 

kontruksjon av proxyvariabler, hypoteser som skulle hjelpe oss å besvare dette. I denne delen 

av oppgaven skal vi besvare disse hypotesene. Som nevnt er hypotesene linket til en teori som 

kan bidra til å forklare hvorfor det oppstår underprising. Vi skal nedenfor gjennomgå hver 

enkelt, og svare på i hvilken grad de variablene vi har valgt som proxy for å teste de ulike 

teoriene kan bidra til å forklare hvorfor det oppstår underprising på Oslo Børs. Det vil også 

drøftes hvorvidt resultatet var som forventet eller ei, og hva begrunnelsen herav kan være. 

 

7.1 UNDERPRISING  
 

Hypotese 1 – Det foreligger signifikant underprising av norske børsnoteringer fra 2005-2017.  

 
Innledningsvis ønsket vi å teste om det i det hele tatt hadde forekommet underprising på Oslo 

Børs i tidsperioden 2005-2017. Dette testet vi ved å beregne gjennomsnittlig justert 

startavkastning for alle selskapene notert i den aktuelle tidsperioden. Vi diskuterte oss frem 

til at det justerte startavkastet var det vi anså, som det beste målet på underprising. Formelen 

vi anvendte var: 

𝑅𝑠𝑖 = 𝑅𝑖 − 𝑅𝑚 = (𝑃𝑖,𝑡 − 𝑃𝑖,𝑡−1)
𝑃𝑖,𝑡−1

− (𝐼𝑖,𝑡 − 𝐼𝑖,𝑡−1)
𝐼𝑖,𝑡−1

  

            (7.1) 

Etter å ha beregnet den gjennomsnittlige justerte startavkastningen fant vi at det forelå en 

underprising på Oslo Børs i tidsperioden 2005-2017 på 2.76%. Underprising var signifikant på 

et 5% nivå, som betyr at vi derfor ikke kan forkaste vår første hypotese. Vi skal nå sammenligne 
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vårt resultat med andre studier, og se om andre studier omkring det norske markedet har 

kommet frem til noe lignende.  

Loughran, Ritter og Rydqvist (2015) har laget en oversikt som viser gjennomsnittlig 

startavkastning for 52 forskjellige land. Som det kan ses av appendiks 8, viser tabellen at 

gjennomsnittlig startavkastning varierer veldig fra land til land, og størrelsen på utvalgene er 

også svært forskjellige. Startavkastningen vil være avhengig av størrelsen på landene og 

børsene. Vi kan se av undersøkelsen at Norge har relativt lav underprising kontra mange av 

de andre landene. Sammenligner vi vårt resultat med tidligere empiriske funn fra USA, finner 

vi at vårt gjennomsnittlige startavkast på 2.76% er betydelig lavere enn observert i USA. Ritter 

(2017) finner en gjennomsnittlig startavkastning på 17.90% mellom 1980 og 2016. Mulige 

forklaringer for denne forskjellen kan relateres til teorier om asymmetrisk informasjon og 

forskjellen i tidsperioden som er undersøkt. Det norske markedet er kjent for å være 

transparent og har lett tilgjengelig informasjon, som potensielt kan redusere asymmetrisk 

informasjon. Det lave nivået av underprising kan også være relatert til strenge krav på det 

norske markedet (Westerholm, 2006).  

Ut i fra studiene gjort av Loughran, Ritter og Rydqvist (2015), kan vi se at vårt funn på 

gjennomsnittlig startavkastning er noe lavere enn deres funn på norske børsnoteringer. De 

fant en gjennomsnittlig startavkastning i perioden 1984-2013 på 8.1%. Tallet er basert på tre 

forskjellige studier, og har blitt sammenslått. Emilsen, Pedersen og Saettem (1997) fant en 

gjennomsnittlig startavkastning i Norge på 12.5% i perioden 1984-1996. Erik Liden (2003) fant 

en gjennomsnittlig startavkastning i Norge på 13.57% i tidsintervallet 1997-2001. 

Gjennomsnittlig nivå startavkastning for tidsperioden 2001-2013 ble beregnet til 1.88% basert 

på tall fra Dealogic. Samlet sett kan det se ut som om underprisingen har sunket over årene, 

og de nyeste studiene viser en lavere gjennomsnittlig startavkastning. Vårt datasett fra 2005 

til 2017 viser en enda lavere startavkastning. Det er flere empiriske oppgaver som tidligere 

har undersøkt underprising på Oslo Børs. Barrera og Langmoen (2009) bruker data fra 2000 til 

2008 og kommer frem til en gjennomsnittlig startavkastning på 2.45%. Falck (2012) kommer 

frem til underprising på 3.17% i tidsperioden 2003-2012.  
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Basert på disse studiene gjort på norske børsnoteringer, ser det ut som våre resultater 

samsvarer godt. Vi observerer at underprising har sunket de senere årene, fra de høye tallene 

på 80- og 90-tallet. De små forskjellene i underprising kan forklares ved datautvalget. Som 

argumentert for tidligere i oppgaven, har vi blant annet måttet utelukke en rekke 

børsnoteringer på grunn av manglende data. 

Etter vi fikk bekreftet signifikant underprising på Oslo Børs i den gitte tidsperioden, vil vi nå se 

på ulike modeller som kan bidra til å forklare hvorfor det har forekommet.  

 

7.2 VARIABEL 1 – MULTIPPEL 

 
Hypotese 2 - Høyt prisede sammenlignbare selskaper, basert på EV/EBITDA-multippelen, fører 

til en økning i graden av underprising 

 
Vår andre hypotese knytter seg til informasjonsavsløring, her i relasjon til Edelen og Kadelecs 

(2005). Deres teori fremmer at underprising oppstår som en følge av verdsettelsesnivået til 

sammenlignbare selskaper. Det antas at underprising er høyere i perioder hvor 

sammenlignbare selskaper er høyt verdsatt. Hypotesen vår forteller at høyere EV/EBITDA-

multippel fører til en økning i underprising. For å kunne utprøve teorien, og statistisk teste 

dens innvirkning på graden av underprising, konstruerte vi en variabel basert på 

sammenlignbare selskaper for hvert enkelt utstedende selskap. EV/EBITDA – multippelen ble 

inkludert i regresjonsmodellen. Forventingen vår til mutipplekoeffesienten, i tråd med 

hypotesen, er at den skal være positiv. Øker multippelen med en enhet vil underprisingen øke. 

I følge teorien vil en høyere verdsettelse av sammenlignbareselskaper medføre at 

tilbudsprisen settes lavere ved en børsnotering og dermed fører det til en større underprising.  

Tabell 8, viser regresjon(3) at multippelvariabelen har en verdi på -0.0055. Koeffisienten har 

ikke det forventede fortegn, vi antok den ville ta en positiv verdi. Videre kan vi se at 

multippelen har en p-verdi på 52.1%, som betyr at den ikke er signifikant forskjellig fra null. Vi 

kan derfor forkaste hypotesen vår, og si at i vår modell er det ikke sammenheng mellom høyt 

verdsatte sammenlignbare selskaper og underprising. 
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Konklusjon over støtter ikke opp om teorien til Edelen og Kadelecs (2005). Edlen og Kadlecs 

(2005) argumenterer for at utsteder står ovenfor en avveining mellom kapitalgevinst og 

sannsynligheten for suksess. Dette betyr at jo høyere tilbudsprisen er, jo høyere kapitalgevinst 

oppnår de. På den andre siden, kan en for høy tilbudspris muligvis føre til at børsnoteringen 

mislykkes. Virksomheten må derfor finne balansen mellom de kapitalgevinst og muligheten 

for en vellykket børsnotering. Avveiningen vil endrer seg i forhold til markedets generelle 

tilstand, altså som peers er priset på høye- eller lave multipler. I perioder hvor selskaper er 

verdsatt høyt vil utsteder sette ned prisen. Det omvendte vil være gjeldende, dersom 

sammenlignbare selskaper er verdsatt lavt, ettersom utsteder da vil sette prisen høyt for å 

maksimere den mulige kapitalgevinsten.  

Problemet med å anvende teorien til Edlen og Kadelecs (2005), og statistisk teste forklaringen 

den har på underprising, er at det generelt er svært vanskelig å finne faktiske 

sammenlignbareselskaper. Dette ser vi på som en begrensning i vår modell. Som vi forklarer i 

5.2.2 Hypotese 2 – Multippel, for å kunne sammenligne selskaper må selskapet være identisk 

på risiko, vekst og regnskapspraksis. Det å finne peers som har alle de samme egenskapene er 

relativt urealistisk. Vi kunne brukt GICS oppdelingen til å segmentere ytterligere på et dypere 

nivå, eksemplevis ved sub-industri. Problemet her, som vi ser på fordelingen av 

industrisektorene i figur 9, knytter seg til antall selskaper i de forskjellige industriene. 

Sektorene hvor det er et få antall selskaper, vil inneholde enda færre eller ingen selskaper på 

et mer segmentert nivå. Sagt på en annen måte, ville valg av en mer snever kategori, 

eksempelvis subindustri, være ensbetydende med at vi hadde fått et enda mindre utvalg av 

sammenlignbare selskaper. Usikkert mål på sammenlignbare selskaper, er mye mulig grunnen 

for at teorien ikke gir noe forklaring på underprising. Basert på den konstruerte variabelen, 

med de feilkildene den eventuelt måtte inneholde, kan vi ikke støtte tidligere teorier som 

tilsier at underprising kan forklares som følge av verdsettelsen av sammenlignbare selskaper.  
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7.3 VARIABEL 2 – INVESTOR SENTIMENT INDEKS  
 

Hypotese 3 – Høyt Investor Sentiment fører til høyere grad av underprising 

 
Hypotese 3 fremmer at et høyt investor sinnelag fører til en høyere grad av underprising. For 

å statistisk undersøke denne hypotesen har variabelen, Sentiment Indeks, blitt konstruert og 

tatt med i regresjonen. Sentimentetsindekset består av en rekke forskjellige komponenter, 

men bygger i utgangspunktet på Baker og Wurglers (2006) utviklede investor sentiment 

indeks. Indeksen er utviklet og beregnet for det amerikanske markedet, hvorfor det er gjort 

en rekke tilpasninger og tiltak for å gjøre den mer anvendelig for det norske markedet. Dette 

gjelder eksempelvis endring av koeffisientene for de forskjellige parameterne. De forskjellige 

antakelsene, endringene og tilpasningene av indekset er dybdegående forklart i avsnitt 5.2 

Hypoteser og konstruksjon av proxyvariabler. På bakgrunn av den konstruerte variabelen, 

forventer vi at regresjonen vil gi en positiv koeffisient i tråd med hypotese 3. Det vil si at en 

økning i investor sentimentet vil føre til en høyere grad av underprising.  

Som det kan ses i tabell 8, viser regresjon(3) at koeffisienten er negativ, altså det motsatte av 

hva vi forventet. Koeffisienten er beregnet til å være -0.001 som betyr at dersom investor 

sentimentet øker med 1%, vil underprisingen falle med 0.1%. Koeffisienten har en p-verdi på 

21.6%, som er relativt langt over signifikansnivået på både 1%- og 5%-nivå. Basert på utklippet 

fra regresjonen kan vi forkaste hypotese 3, og vi kan ikke med sikkerhet si at det foreligger en 

sammenheng mellom investor sentiment og underprisingsnivå i vår modell. 

Resultatet fra regresjonen støtter ikke opp under teorien til Ljungqvist, Nada og Singh (2006). 

Denne teorien argumentere for at største delen av aksjene ved en notering selges til 

institusjonelle investorer, som igjen gradvis selger disse aksjene til alminnelige investorer, når 

investor sentiment er høyt. Høyt investor sentiment foreligger når det er et optimistisk syn på 

markedet, hvor investorene finner det mer ønskelig å sitte på risikofylte aksjer, hvor 

nyutstedte aksjer ofte faller under denne kategorien. Den høye etterspørselen vil føre til at de 

respektive aksjene appresierer i verdi, hvorfor investeringsbankene på denne måten blir 

kompensert, da underprisingen vil øke i takt med etterspørselen. At vi får motstridende 

resultater i forhold til teorien, er ikke ens betydende med at teorien er feil. Problemet kan 
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ligge i valg av proxy for å måle investor sentimentet. Vi valgte å ta utgangspunkt i Baker og 

Wurglers (2006) investor sentiment indeks, som mål for investor sentiment på det norske 

markedet. På tross av at vi etter beste evne har prøvd å justere og tilpasse den pågjeldende 

indekset til det norske markedet, er det mulig at indekset ikke måler investor sentimentet for 

Oslo Børs på en fullstendig korrekt måte. Det har blitt gjort en rekke grove antakelser bak 

konstruksjonen av denne variabelen. Det har blant annet blitt gjort en antakelse om at det 

norske markedet kan replisere det britiske, da vi har brukt de forskjellige koeffisientene som 

har blitt estimert ut fra det britiske markedet. Videre hadde vi ikke mulighet til å innhente 

informasjon på nylig utstede egenkapitalaksjer, men valgte State Street Confidence Indeksen. 

Som argumentert for i avsnitt 5.2 Hypoteser og konstruksjon av proxy variabler, mener vi at 

disse endringene er berettiget og bidrar til et bedre mål for vår variabel. Det er dog ikke 

ensbetydende med at de er absolutte substitutter for hverandre, og variabelen er muligens 

ikke helt tilpasset det norske markedet. Dette kan muligvis forårsake feilkilder i variabelen, 

som igjen støyer resultatet.  

 

7.4 OPPSUMERING AV IKKE SIGNIFIKANTE VARIABLER 

Til nå har vi gjennomgått to variabler, hvor ingen av de to variablene har endt med å være 

signifikante. Til tross for at begge teoriene har mottatt god akademisk støtte og tidligere 

studier har funnet at det er en sammenheng med teoriene og underprising, fant vi ikke det i 

vårt utvalg. Variablene Multippel og Investor Sentiment kan altså ikke bidra til å forklare 

hvorfor det har oppstått underprising på Oslo Børs i tidsperioden 2005-2017. Vi har diskutert 

noen mulige forklaringer på de ikke-signifikante resultatene. En viktig grunn er våre valg av 

proxy for hver enkelt teori. Vanskeligheten med å konstruere en kvantiativ variabel, som måler 

akkurat det teorien postulerer har for disse to teoriene, vist seg å være svært problematisk. 

Det er også noen mer generelle grunner, som kan være forklarende til hvorfor vi opplever at 

variablene Multippel og Investor Sentiment ikke er signifikante, samt at koeffesienten utviser 

det motsatte foretegnet enn forventet. Disse generelle grunnene vil nå bli hurtig gjennomgått 

i nedenstående avsnitt.  
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Teoriene vi valgte å teste har som nevnt vært teorier som har hatt høy akademisk støtte, og 

vært undersøkt ved flere tilfeller. Vi har ikke funnet noen direkte sammenlignbare 

undersøkelser utført på Oslo Børs. Børsen i Norge er mye mindre enn eksempelvis børsen i 

USA, noe som betyr at undersøkelse gjort på den amerikanske børsen vil få et mye større 

utvalg enn vårt. Selskapene som børsnoteres kan heller ikke helt sammenlignes, ettersom det 

er flere mindre selskaper på Oslo Børs.  

Oslo Børs er kjent for å være et veldig transparent marked, hvor man lett har tilgang til 

informasjon. Dette kan potensielt redusere asymmetrisk informasjon, som igjen medfører et 

lavere nivå av underprising. Ut fra figur 2 og 3 ser vi at Norge har et relativt lavt nivå av 

underprising, i forhold til andre land verden over. Det lave nivået av underprising kan også 

være relatert til strengere krav på det norske markedet (Westerhom, 2006). Med en generell 

lavere underprising på det norske markedet, er det færre teorier som vil kunne forklare 

hvorfor det foreligger underprising av børsnoteringer på Oslo Børs.  

 

7.5 VARIABEL 3 – VOLATILITET 
 

Hypotese 4 – Økning i approksimert volatilitet fører til en økning i graden av underprising 

 
Den fjerde hypotesen vi testet er linket opp mot teorien om asymmetrisk informasjon, 

herunder vinnerens forbannelse. Hypotesen forteller at en økning i approksimert volatilitet, 

vil føre til en økning i underprising. Dette er knyttet til teorien til Beatty og Ritter (1986) som 

forteller at høyere usikkerhet knyttet til børsnoteringer, vil resultere i en høyere grad av 

underprising. For å utprøve hypotesen ble variabelen volatilitet inkludert i regresjonen. Vår 

forventing til koeffisienten er i tråd med formulert hypotese, altså at den skal være positiv. 

Med andre ord forventes det at en økning i volatiliteten, vil føre til en høyere grad av 

underprising. 

Ut i fra tabell 8, viser regresjon(3) at koeffisienten er på 0.085. Volatilitetsvariabelen er som 

forventet positiv. Dette betyr at en enhets økning i Volatilitet vil føre til en økning i 

underprisingen på 0.085. Videre kan vi se at p-verdien er 0.3%. Dette betyr at Volatilitet er 

signifikant forskjellig fra null, som resulterer i at vi kan akspetere hypotesen. Vi kan i vår 
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modell, med sikkerhet si, at økt usikkerhet knyttet til en børsnotering vil føre til en høyere 

grad av underprising. Det kan derav konkluderes med, at volatilitetsvariabelen har effekt på 

hvorfor det har oppstått underprising på Oslo Børs i tidsperioden 2005-2017.  

Resultatene våre støtter opp under teorien til Beatty og Ritter (1986). Beatty og Ritter (1986) 

finner en klar sammenheng mellom usikkerhet og underprising. De finner som sagt at større 

usikkerhet tilknyttet verdsettelsen av selskaper, jo større er underprisingen. Teorien er knyttet 

til den meget anerkjente teorien om vinnerens forbannelse, og har dessuten mottatt god 

akademisk anerkjennelse. Det var derfor forventet at teorien ville kunne forklare i noen grad, 

hvorfor det har oppstått underprising. Vanskeligheten ved å teste denne teorien, knytter seg 

til valg av mål for usikkerhet. Det er mange forskjellige måter å måle usikkerheten til et selskap 

på. Andre studier har anvendt alder og market cap som mål på volatilitet (Ljungqvist og 

Wilhelm, 2003; Megginson og Weiss, 1991). Vi anså begge disse parameterne for å ikke være 

ensbetydende med usikkerhet. Vi valgte derfor å beregne den totale volatiliteten, ved å 

estimere systematisk risiko, gitt ved beta, og den usystematiske risikoen, gitt ved alfa. Dette 

viser seg å være en god approksimering for usikkerheten, da koeffesienten utviser det 

forventetede fortegnet, samt at variabelen er signifikant på 1%-nivå.   

 

7.6 VARIABEL 4 –PRISJUSTERING 

 
Hypotese 5 – Oppjustering av tilbudsprisen fører til en økning i graden av underprising  

 
Hypotese 5 ytrer at en oppjustering av tilbudsprisen fører til en økning i graden av 

underprising ved børsnotering. For å statistisk teste denne hypotesen har variabelen, 

Prisjustering, blitt konstruert og anvendt i regresjonen. Ved å konstruere denne variabelen, 

var vi i første omgang nødt til å avdekke om de enkelte virksomhetene hadde valgt fastpris 

eller book-building som metode for prissettingen av aksjene. For de virksomhetene som har 

anvendt fastpris, har virksomheten fått verdien 0. Dette begrunnes med at variabelen skal 

måle påvirkningen av investors avsløring av positiv eller negativ informasjon, på graden av 

underprising. Da fastpris ikke tar høyde for, og heller ikke gir investorene et insentiv til å 
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avsløre sannferdig informasjon, vil det ikke ha en innvirkning på underprisingen. Vi har funnet 

prisintervallet i book-building perioden for hvert enkelt selskaps, i deres børsprospekt. Hvor 

mye prisen har blitt justert opp eller ned har blitt beregnet på følgende måte: 

 

𝑃𝑟𝑖𝑠𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝑇𝑖𝑙𝑏𝑢𝑑𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠 − 𝐺𝑛𝑠. 𝑏𝑜𝑜𝑘 𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑙
𝐺𝑛𝑠. 𝑏𝑜𝑜𝑘 𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑙  

            (7.2) 

 

I tråd med hypotesen, forventer vi at den konstruerte variabelen vil føre til at regresjonen gir 

en positiv koeffisient. Det vil si at en økning i tilbudsprisen, vil føre til en høyere grad av 

underprising.  

Resultatet fra regresjon(3) som er fremstilt i tabell 8, viser at koeffisienten er positiv, som 

forventet. Koeffisienten er beregnet til 0.233 som betyr at dersom tilbudsprisen har blitt 

justert opp med 1%, vil underprisingen øke med 23.3 basispunkter. Koeffisienten er signifikant 

på 1%-nivå. Størrelsen, fortegnet på koeffisienten, samt signifikansnivået til variabelen endrer 

seg minimalt for de forskjellige regresjonene. Basert på resutltatet fra regresjonen, kan vi altså 

akseptere hypotese 5. Det vil si at vi har avdekket et positivt forhold mellom oppjustering av 

tilbudsprisen, og graden av underprising ved børsnoteringer. Det kan derfor konkluderes med 

at prisjustering av tilbudsprisen har en påvirkning på underprisingsnivået.  

Resultatet fra regresjonen støtter opp under teorien til Hanleys (1993) partial adjustement 

teori, som er underlagt det overordnede feltet for informasjonsavsløring under asymmetrisk 

informasjon. Teorien forklarer at en oppjustering av tilbudsprisen vil føre til en økning i 

underprisingsnivået. Hovedargumentet bak teorien er knyttet til rasjonale om at investorer 

må bli kompensert for å avsløre positiv og sannferdig informasjon, hvorfor tilbudsprisen kun 

delvis blir justert for ved positive nyheter. Cornelli og Goldereich (2001;2003) gjennomført en 

undersøkelse, som viste at investorer som avslørte sannferdig og positiv informasjon, ble 

belønnet for dette ved å motta gjennomsnittlig 19% større andel av de utstede aksjene. 

Resultatet vårt samsvarer altså med den overordnede teorien, samt flere undersøkelser som 

ytterligere øker kredibiliteten og troverdigheten rundt resultatet. 
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Det har vært stor diskusjon internasjonalt angående hvilken prisfastsettelsesmetode som er 

best egnet til en børsnotering (Benveniste og Busaba, 1997). Historisk sett har fastpris vært 

mest dominerende, men senere år har book-building metoden blitt mer anvendt. Ut i fra 

teorien vil en børsnotering satt ved fastpris ha en høyere underprising enn ved å benytte book-

building metoden. Dette begrunnes med at ved fastpris er det en større usikkerhet knyttet til 

prisen, og derfor vil tilrettelegger inkorporere denne risikoen i prisen. Prisen vil dermed ha en 

form for risikorabatt, så flere investorer er villig til å kjøpe aksjene. Ved book-building 

metoden er det en større prosess som medfører kontakt med flere potensielle investorer. 

Prisen blir ikke satt før etter road showet har blitt gjennomført, som medfører at prisen er satt 

ut fra tilbud og etterspørsel. Ut fra vårt utvalg på 125 børsnoteringer har 75 av 

børsnoteringene blitt gjennomført med en book-building, mens de resterende 50 har brukt 

fastpris. Vi kan se av tabell 11, at den gjennomsnittlige startavkastningen er noe høyere for 

fastpris. Dette støtter opp om teorien, til tross for at forskjellen er liten. Tabell 12 viser 

fordelingen av book-building – og fastprismetoden gjennom årene. De første årene kan vi se 

at det foreligger en mer jevn fordeling av bruken av de to metodene. Senere år ses det at det 

har blitt mer vanlig å benytte seg av book-building metoden.  

Tabell 11: Underprising fordelt på Book-Building og fast pris       Tabell 12: Fordeling av anevndelse av Book-Building og fast pris per år 

Kilde: Egen tilvirkning                                                  Kilde: Egen tilvirkning 

 

  

I avsnitt 7.1 Underprising, sammenlignet vi vårt underprisingsresultat med tidligere studier 

gjort på Oslo Børs. Emilsen, Pedersen og Seattem (1997) kom frem til en gjennomsnittlig 
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startavkastning på 12.5% i perioden 1984-1996, Loughran, Ritter og Rydqvist (2015) fant en 

gjennomsnittlig startavkastning i tidsperioden 1984-2013 på 8.1%, mens Falck (2012) kom 

frem til en underprising på 3.17% i perioden 2003-2012. Vi kom i vår undersøkelse frem til en 

underprising i tidsperioden 2005-2017 på 2.76%. Det viser seg ut fra disse studiene, at 

underprising på Oslo Børs har sunket over de siste årene. En årsak til at underprisingen har 

sunket, kan være at book-building metoden har blitt en mer anvendt som 

prisfastsettelsesmetode, enn fastpris. Book-building metoden fører til en mer korrekt prising 

av børsnoteringen, og mindre risiko rundt noteringen.  

 

7.7 VARIABEL 5- TILBAKEHOLDELSESANDEL 

 
Hypotese 6 – Høyere tilbakeholdelsesprosent fører til lavere grad av underprising 

 
Hypotese 6 postulerer at en høyere tilbakeholdelsesprosent av aksjer, vil føre til en lavere grad 

av underprising ved en børsnotering. For å teste dette ble variabelen, tilbakeholdelsesandel, 

konstruert og inkludert i regresjonen. Utstedelsesprosenten ble funnet i de enkelte selskapers 

prospekt, hvor tilbakeholdelsesandelen ble beregnet som en fratrukket utstedelsesprosenten. 

I tråd med den formulerte hypotesen, forventer vi at koeffisienten vil være negativ. Det vil si 

at en økning i tilbakeholdelsesprosenten, vil føre til en lavere grad av underprising. 

Resultatet av regresjonen viser at koeffisienten er negativ, som forventet. Koeffisienten er 

estimert til -0.092 som betyr at dersom tilbakeholdelsesandelen av aksjene øker med 1%, vil 

underprisingen falle med 9.2 basispunkter. Koeffisienten er videre signifikant på 1% nivå. 

Størrelsen, fortegnet og signifikantnivået for variabelen er tett på konstant gjennom de 

forskjellige regresjonene, som taler for at resultatene i relasjon til denne variabelen er meget 

robuste. Basert på resultatet fra regresjonen, kan vi altså akseptere hypotese 6. Det vil si at vi 

har avdekket et negativt forhold mellom tilbakeholdelsesandelen, og underprising ved 

børsnoteringer. Videre kan vi konkludere med at tilbakeholdelsesandelen har en innvirkning 

på underprisingen, ettersom variabelen er signifikant. 
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Resultatene våre støtter opp under teorien til Ibbotson (1975) og Jean Tirole (2006). Disse 

teoriene er knyttet til informasjonsavsløring. Teoriene forklarer at signaliseringseffekten, 

spesielt knyttet til eiernes viten og forventinger, har en sterk innvirkning på underprisingen 

ved børsnoteringer. Teoriene har tidligere mottatt støtte fra andre undersøkelser, herunder 

Leland og Pyle (1977) og Eisenbeis og McEnally (1995). Vårt resultat samsvarer altså med flere 

tidligere undersøkelser.  

Våre resultater viser at tilbakeholdelsesandel blant eierne er en viktig faktor for nivået av 

underprising ved børsnoteringer. Vi ønsker derfor å analysere denne variabelen nærmere. 

Ved å undersøke den ytterligere ønsker vi å avdekke om en økning i tilbakeholdelsesandel 

resulterer til tilsvarende lavere nivå av underprising, eller om det er en ideell 

tilbakeholdelsesandel som minimerer underprisingen. 

Dersom det foreligger et fullstendig lineært forhold mellom tilbakeholdelsesandel og graden 

av underprising, vil størst mulig tilbakeholdelsesandel føre til lavest mulig grad av 

underprising. Ettersom Oslo børs fremmer krav om at det noterende selskapet minst skal 

utstede 25% av aksjene, betyr det at størst mulig tilbakeholdelsesandel vil være 75%. I 

nedenstående tabell har vi delt opp gjennomsnittlig underprising på 10% 

tilbakeholdelsesintervaller. 

 
Tabell 13: Undersøkelse av optimal tilbakeholdelsesandel på 10%-nivå 
Kilde: Egen tilvirkning 

Av tabell 13, kan man se at tilbakeholdelsene på over 70% gir en gjennomsnittlig underprising 

på 1.06%. Ved tilbakeholdelsesandel på 50-60% oppnår man derimot en generell underprising 

på 0.78%, altså lavere grad av underprising enn ved over 70%. Denne segmenteringen av 

tilbakeholdelsesandelen tyder på at det er optimalt å tilbakeholde et sted mellom 50-60% av 

aksjene, for å minimere graden av underprising. For å komme med et enda mer nøyaktig svar 
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på den ideelle tilbakeholdelsesandelen, har vi videre delt opp dette intervallet i 2% intervall, 

som kan ses av tabell 14.   

 
Tabell 14: Undersøkelse av optimal tilbakeholdelsesandel på 2%-nivå 
Kilde: Egen tilvirkning  

Resultatet fra denne videre segmenteringen viser at den optimale tilbakeholdelsesandelen vil 

ligge mellom 56-58%. 

Resultatet virker rimelig robust, da det under begge segmenteringer på både 10%- og 2% , er 

det intervallet med flest observasjoner som gir lavest underprising. Dette betyr at det er liten 

sannsynligheten for at det er en enkelt ekstrem observasjon, som forvrenger resultatet. Det 

kan altså konkluderes med at det ikke foreligger et direkte lineært forhold mellom 

tilbakeholdelsesandel og graden av underprising, men at den ideelle tilbakeholdelsesandelen 

vil være mellom 56-58%. I vårt datasett har det pågjeldende tilbakeholdelsesintervallet en 

overprising på 2.26% for børsnoteringene.   

Det ble tidligere i oppgaven gjennomført en rekke tester på datautvalget, hvor den ene 

antakelsen var at det skulle foreligge et lineært forhold mellom den forklarende variabelen og 

den avhengige variabelen. Det ble argumentert for at denne antakelsen var oppfylt. 

Resultatene vi får av ovenstående segmentering, tyder dog på at det ikke foreligger et 

fullstendig lineært forhold mellom underprising og tilbakeholdelsesprosent.  

En grunn til at det ikke foreligger et lineært forhold kan skyldes en rekke grunner. Chahine 

(2008) finner fra sin undersøkelse av det franske markedet, at salg av eksisterende aksjer har 

en større effekt, enn salg av nyutstedte aksjer. En annen forklaring fremmes av Ljungqvist og 

Wilhelm (2003) som forklarer at det er forskjell på signaliseringseffekten blant eierne. Det vil 

si at det er forskjell på signaliseringsstyrken fra tilbakeholdelsesandelen fra den generelle 

innsideren, og eksempelvis CEO eller CFO. Altså vil en dypere segmentering av 
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sammensetningen av hvem som står for tilbakeholdelsesandelen være viktigere for 

signaliseringsstyrken, enn utelukkende størrelsen på tilbakeholdelsesandelen.   

 

 
Figur 15: Lineæritet mellom tilbakeholdelsesandel fra eierne mot underprising 
Kilde: Egen tilvirkning  
 

Fra det plottede forholdet mellom undeprising og tilbakeholdelsesprosent som vises i figur 15, 

kan vi se at underprisingen er noe lavere når tilbakeholdelsesprosenten er rundt mellom 50-

60%. Dette stemmer svært godt med våre resultater om den optimale 

tilbakeholdelsesprosenten på 56-58%. Den minimale avvikelsen det er i forhold til full 

lineæritet mellom variabelene, anses for å være så ubetydelig, at det ikke vil ha noen 

innvirkning på oppgavens overordende resultat. Konklusjonen fra avsnitt 6.5 kritikk til 

modellen vår, om at antakelsen i relasjon til linærtitet i modellen er oppfylt, anses for å være 

berettiget.  

En alternativ måte å måle eiernes signaliseringseffekt ved tilbakeholdelsesandel, kunne vært 

å se på utnyttelsen av green-shoe opsjon. En green-shoe opsjon er en klausul som er 

innarbeidet i tilbudet ved børsnoteringen. Opsjonen gir investeringsbanken muligheten til å 

utstede flere aksjer enn indikert, hvis etterspørselen fra markedet overstiger forventingene. 

Det fungerer også motsatt dersom prisen skulle falle, hvor opsjonen fører til at 
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investeringsbanken kan kjøpe tilbake aksjene til salgsprisen. På den måten brukes green-shoe 

opsjonen som et prisstabiliseringsverktøy ved børsnoteringer. Ved å se på utnyttelsen av 

denne opsjonen, kunne vi ha knyttet etterspørselen opp mot tilbakeholdelsesandelen og 

dermed underprisingen. Det var dessverre ikke mulig å konstruere en variabel på bakgrunn av 

dette, da en rekke av børsprospektene ikke inneholdt, eller kun inneholdt mangelfull, 

informasjon angående bruken av green-shoe opsjonen.  

Oppsummeringsvis kan det konkluderes med at hypotese 6 kan aksepteres, og vi med 

sikkerhet kan si at tilbakeholdelsesandelen har en innvirkning på graden av underprising. Det 

kan også fastslås at det ikke foreligger et fullstendig direkte lineært forhold mellom 

tilbakeholdelsesandel og graden av underprising, hvorfor det fra vårt datasett ser ut til at den 

optimale tilbakeholdelsesandelen, for å minimere underprisingen, vil ligge i intervallet 56-

58%. Bruddet på en fullstendig lineær sammenheng kan skyldes en forskjell i 

signaliseringsstyrken til de ulike eierne. Avvikelsen er minimal, og den anses ikke å ha en 

innvirkning på oppgavens overordende formål og omfang, hvorfor antakelsen om lineæritet i 

modellen anses for å være oppfylt.  

 

7.8 OPPSUMMERING PÅ DE SIGNIFIKANTE VARIABLER  

Vår undersøkelse finner en signifikant underprising på Oslo Børs på 2.76%. Dette betyr i 

realiteten at den utstedende virksomheten opplever, på generell basis, et kapitaltap i relasjon 

til børsnotering. Resultatene i denne oppgaven, peker på at volatilitet, prisjustering og eiernes 

tilbakeholdelsesandel har en innvikning på den konstaterte underprisigen. Det vil i den 

relasjon kort kommenteres, hva dette i praksis betyr, og hvordan fremtidige selskaper som 

går på børs kan minimere underprisingen ved å ta høyde for disse variablene.  

 

7.8.1 VOLATILITETENS INNVIKNING PÅ UNDERPRISING I PRAKSIS  

Resultatet fra regresjonen(3) viser at økt Volatilitet, fører til en økt grad av underprising. 

Varibelen er signifikant på 1%-nivå, hvorfor vi kan konstatere at volatiliteten faktisk kan 

forklare noe av underprisingen på Oslo Børs i den gitte tisperioden. Dette betyr i praksis, at 

virksomheter som ønsker å gå på børs, bør være oppmerksom på hvordan de oppleves av 
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investorer. Volatiliteten har i denne oppgaven blitt inndelt i systematisk risiko målt ved beta, 

og usystematisk risiko målt ved alfa. Betaen er basert på sammenlignbare selskaper. En peer-

gruppe er som regel basert på selskaper med ens risiko, vekst og regnskapspraksis. Dette er i 

praksis svært vanskelig å finne, hvorfor definisjon av en peer-gruppe gjøres på en rekke mål 

som den enkelte investor finner representativt. Selskapet som ønsker å gå på børs, kan derfor 

påvirke hviken beta som blir estimert, ved å selv definere en peer-gruppe, hvor en lavere beta 

vil føre til lavere underprising. Det er selvfølgelig viktig at selskapene velger en represetativ 

peer-gruppe, hvis de ønsker at investorene finne det troverdig og derfor anvende denne. På 

bakgrunn av dette, kan selskapet i relativt liten grad påvirke volatiliteten gjennom finjustering 

av betaen, hvorfor fokus på den usystematiske risikoen kan være vel så viktig. Dersom 

selskapet er påpasselig med å frigi tilstrekkelig og pålitelig informasjon til markedet, på en god 

og presentabel måte, vil investorne oppleve det som et tryggere selskap å investere i. Det vil 

dermed bidra til å minimere den usystematiske risikoen knyttet til selskapet, som igjen 

resulterer i en lavere samlet volatilitet i relasjon til selskapet. Dersom selskapet velger å 

børsnoteres, vil det ved å sikte seg inn på å minimere volatiliteten, kunne begrense 

underprisingen, som igjen fører til et mindre kapitaltap fra deres side i relasjon til 

børsnoteringen.  

 

7.8.2 PRISJUSTERINGENS INNVIRKNING PÅ UNDERPRISING I PRAKSIS 

Resultatet fra regresjonen viser at en oppjustering av tilbudsprisen, fører til økt grad av 

underprising. Variabelen er som nevnt signifikant på 1%-nivå. Dette betyr i praksis at 

virksomheter bør fokusere vel så mye på å etablere et riktig prisintervall, som en riktig 

tilbudspris. Grunnen til dette er at en oppjustering av tilbudsprisen, ikke justeres fult ut for i 

tilbudsprisen, og dermed skaper større grad av underprising. Virksomheter vil derfor være 

tjent med å sette et mest mulig riktig og snevert prisintervall, får å minimere underprisingen 

ved en eventuell børsnotering.   
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7.8.3 TILBAKEHOLDELSESANDELENS INNVIRKNING PÅ UNDERPRISING I PRAKSIS  

Resultatet vårt peker på at en økende tilbakeholdelsesandel fra eierne, fører til lavere grad av 

underprising. Funnet er signifikant på 1%-nivå. Ved dypere analyse avdekket vi, basert på vårt 

utvalg, at den optimale tilbakeholdelsesandelen for eierne er 56-58%. I dette intervallet 

konstaterte vi, at det faktisk foreligger en overprising på 2.26%. Resultatet anses for å være 

relativt robust, da det er det intervallet som inneholder flest observasjoner, hvorfor 

innvirkningen av en eller flere ekstreme outliers minimeres. Alt annet likt, gir våre funn knyttet 

til eiernes tilbakeholdelsesandel, virksomheter en mulighet til å oppleve en ekstra 

kapitalgevinst fremfor kapitaltap ved en eventuell børsnotering.  

 

7.8.4 KVALITETEN KNYTTET TIL DE SIGNIFIKANTE VARIABLENE  

Alle tre de tre variabelene er bygget på teorier som er anerkjente, og har mottatt høy empirisk 

støtte. Felles for variabelene Prisjustering og Tilbakeholdelsesandel, er at det har vært ingen 

eller lite behov, for å gjennomføre justeringer eller endringer i rådataen. Det har dermed vært 

lett å konstruere en variabel, som måler nøyaktig det vi ønsker. Rådataen er direkte innhentet 

fra svært pålitelige kilder som Oslo børs egen hjemmeside, eller fra de enkelte selskapers 

børsprospekter. Dette har medført at det er lite rom for støy og feilkilder, og de to signifikante 

variablene anses derav for å være svært robuste. Den siste signifikante variabelen er 

volatilitet. Den var ikke like lett å estimere. Vi måtte selv segmentere peer-gruppen, gjennom 

sektortilknytning i relasjon til estimerig av både beta og alfa. Fordelen er at både beta og alfa 

er meget velkjente mål for henholdvis systematisk- og usystematisk risiko. Disse paramterene 

anses derfor for å være et svært godt og robust mål for den faktiske volatiliteten, hvorfor 

usikkerheten ved konstruksjon av variabelen knyttet seg utelukkende til databehandling. For 

øvrig er alle de tre signifikante variablene under kategorien asymmetrisk informasjon. En 

forklaring på dette kan være at asymmetrisk informasjon er en faktor som påvirker 

underprising. En annen forklaring, kan være at teorier innenfor asymmetrisk informasjon er 

lettere å kvanitfisere, og dermed lettere å teste.  

På bakgrunn av robustheten og signifikansnivået knytte til disse tre variablene, gir resultatene 

våre grunnlag for at utstedende virksomheter kan minimere underprising og det tilhørende 
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kapitaltapet. Dette kan gjøres ved å optimalisere eiernes tilbakeholdelsesandel, fokusere på å 

finne det mest korrekte prisintervallet for aksjene og ved å presentere god og tilstrekkelig 

informasjon til investorene, slik at de opplevere selsakpet som trygt og pålitelig.  
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8. KONKLUSJON 
 

Denne masteroppgaven konstanterer at det foreligger en gjennomsnittlig signifikant 

underprising på 2.76% ved børsnoteringer på Oslo Børs i tidsperioden 2005-2017. Dette er et 

resultat som er overensstemmende med en rekke tidligere studier, hvorfor det også har blitt 

produsert flere teorier som prøver å forklare underprisingen. Denne oppgaven har på 

bakgrunn av dette, tilstrebet å teste i praksis hvilke av disse teorierne som faktisk kan forklare 

dette underprisingsfenomenet på Oslo Børs. Problemstillingen vår ble dermed som følge: 

«Hva kan være forklaring til at det oppstår underprising på Oslo Børs i tidsperioden 2005-

2017?» 

For å besvare denne problemstillingen, har det blitt utformet 6 hypoteser, som hver i sær 

knytter seg til underprising og teori som prøver å forklare dette fenomenet. Våre funn støtter 

Hanleys (1993) partial adjustment teori, basert på den konstruerte variablen prisjustering. 

Resultatet viser at graden av underprising øker, desto mer tilbudsprisen har blitt oppjustert. 

Dette betyr at selskaper kan minimere en underprising, ved å fokusere på å sette et mest 

mulig riktig og snevert prisintervall. Våre resultater støtter også teorien til Ibbotson (1975) og 

Jean Tirole (2006) om signaliseringseffekt målt ved eierens tilbakeholdelsesandel. Resultatet 

viser at en økende tilbakeholdelsesandel fra eier, fører til en lavere grad av underprising. Ved 

dypere analyse, fant vi den optimale tilbakeholdelsesandelen er på 56-58%, som i vår oppgave 

ga en overprising på 2.26%. Avslutningsvis støtter oppgavens resultater også teorien til Beatty 

og Ritter (1986) som er knyttet til vinnerns forbannelse. Resultatet viser at en økt volatilitet, 

fører til økt underprising. Dette betyr at selskaper bør fokusere på å minimere volatiliteten 

knyttet til selskapet. Det fremmes at det i denne relasjon bør fokuseres på å minimere den 

usystemastiske risikoen, alfa. Dette kan gjøres ved å gi tilstrekkelig og kredibel informasjon til 

markedet god og presentabel måte.  

Våre resultater understøtter ikke de resterende teoriene. Det er teorien til henholdsvis 

Ljunqvist, Nanda og Singhs (2006) teori om investors sinnelag, og Edlen og Kadlecs (2005) teori 

i relasjon til prising av sammenlignbare selskaper. Basert på våre statistiske resultater, kan det 
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ikke konkluderes med at disse teoriene kan forklare hvorfor det har oppstått underprising ved 

børsnoteringer på Oslo Børs i tidsperioden 2005-2017. 

Kredibiliteten og validiteten til resultatene våre anses for å være høy. Bakgrunnen for det, er 

at datasettet har blitt testet og korrigert for en rekke økonometri problemer, for å sikre 

resultatetenes robusthet. Det har blitt gjennomført en ytterligere sikkerhetssjekk ved å 

gjennomføre regresjonen på underutvalget bestående av de 100 mest underprisede 

børsnoteringer som i det pågjeldene tidsintevallet. Resultatet her bygger opp under resultatet 

for den overordnede regresjon, da vi fant at det også her var de samme variabelene som ble 

signifikante. Dette er ikke ensbetydende med at de andre teoriene ikke kan forkalre 

underprising på Oslo Børs. Dette kan skyldes valg av proxy for data til å måle de pågjeldene 

teoriene, eller den anvendte dataen. 

Vi kan dermed konkludere med at Hanleys (1993) teori og partial adjustment, teoriene til 

Ibbotson (1975) og Jean Tirole (2006) om signaliseringseffekt målt ved eierens 

tilbakeholdelsesandel, samt Beatty og Ritters (1986) knyttet til vinnerens forbannelse, kan 

forklare deler av underprisingen for børsnoteringer som har forekommet på Oslo Børs i 

tidsperioden 2005-2017. På bakgrunn av robustheten og signifikansnivået knytte til de tre 

signifikante variablene, gir resultatene våre grunnlag for at utstedende virksomheter kan 

minimere underprising og det tilhørende kapitaltapet. Dette kan gjøres ved å optimalisere 

eiernes tilbakeholdelsesandel, fokusere på å finne det mest korrekte prisintervallet for 

aksjene, og ved å presentere god og tilstrekkelig informasjon til investorene, slik at de 

opplevere selsakpet som trygt og pålitelig. 
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9. PERSPEKTIVERING  
 

Selv om vår forklaringsgrad, målt ved R-squared, er på nivå med andre undersøkelser, er den 

generelt sett relativt lav. Dette kan tyde på at modellen vår mangler noen forklarende 

variabler. Fremtidig forskning burde derfor bestrebe seg etter å utvide modellen med flere 

variabler, som muligvis kan ha en forklaringsgrad i relasjon til underprising på Oslo Børs. Det 

ses ellers at alle de tre singnifikante variabelene, er innenfor kategorien asymmetrisk 

informasjon definert av rammeverket til Ljungqvist (2007). Det kunne derfor vært spennende 

å forske videre på dette fenomenet. Forskningen bør fokusere på om det skyldes at de 

asymmetrisk informasjons teorier er bedre til å forklare underprising, eller om det knytter seg 

til at det her er enklere å estimere en kvantitiativ mål, og derfor måler den faktiske teorien på 

en bedre måte. Det har også blitt påpeket flere ganger i oppgaven, at det foreligger et relativt 

lavt nivå av underprising på Oslo Børs. Vi finner en underprising på 2.76% på Oslo Børs i 

tidsintervallet 2005-2017. Det er betraktelig lavere enn undersøkelser fra tidligere 

tidsperioder, men også i forhold til nåværende underprisingsnivå i andre land. Det kunne 

derfor vært svært interessant å undersøke hvorfor underprisingsnivået på i Norge er av så lav 

grad, sammenlignet med andre land. Avslutningvis hadde det vært interessant å undersøke 

hvorvidt våre funn kan overføres til andre børser, eller om disse kun kan forklare underprising 

på Oslo Børs.  
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APPENDIKS 1: UTVALG AV SELSKAPER OG UNDERPRISING 
Navn  GICS kode Adj.Price 
Petrojack ASA 10 5.12% 
Wilson ASA 20 1.97% 
APL ASA 10 13.91% 
International Maritime Exchange ASA 40 2.44% 
Polimoon ASA 15 -2.09% 
Oslo Areal ASA 40 0.37% 
Vizrt Limited  45 1.62% 
Havila Shipping ASA 10 0.85% 
Allianse ASA 45 6.47% 
Norway Energy & Marine Insurance ASA 40 2.21% 
VIA Travel Group ASA 25 -1.62% 
Questerre Energy Corporation 10 34.20% 
Kongsberg Automotive Holding ASA 25 4.01% 
Revus Energy ASA 10 5.17% 
Eidsvik Offshore ASA 10 -1.56% 
Eastern Drilling ASA 10 7.18% 
Artumas Group Inc.  10 -10.50% 
Aker American Shipping ASA 20 -1.09% 
Siem Offshore Inc. 10 -7.49% 
Deep Sea Supply ASA 10 2.67% 
Bluewater Insurance ASA 40 -0.69% 
Cermaq ASA 30 -0.81% 
Powel ASA 45 0.00% 
BW Gas ASA 10 -5.22% 
Biotec Pharmacon ASA 35 -8.54% 
Norgani Hotels ASA 40 1.35% 
Odim ASA 20 4.11% 
SeaDrill Limited 10 -4.14% 
DeepOcean ASA 10 -32.43% 
Grenland Group ASA 10 21.08% 
Funcom N.V. 25 -9.68% 
NorDiag ASA 45 -3.02% 
Songa Offshore ASA 10 -0.87% 
Block Watne Gruppen ASA 25 12.28% 
Navamedic ASA 35 62.91% 
Seabird Eploration Ltd.  10 27.75% 
B-H Ocean Carriers Ltd.  20 8.14% 
Dolphin Interconnect Solutions ASA 45 17.90% 
Renewable Energy Corporation ASA 45 17.64% 
BW Offshore Limited  10 0.85% 
Odfjell Invest Ltd.  10 -3.87% 
Aker Floating Production ASA 10 3.49% 
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Petrojarl ASA 10 -4.60% 
Ability Gropup ASA 10 -4.17% 
Trolltech ASA 45 10.32% 
Austevoll Seafood ASA 30 2.03% 
Marine Farms ASA 30 -3.22% 
Codfarmers ASA 30 -2.75% 
Northland Resources Inc 15 1.15% 
Eitzen Chemical ASA 20 0.02% 
AKVA group ASA 20 0.51% 
Norwegian property ASA 40 7.33% 
Faktor Eiendom ASA 40 -2.74% 
Spits ASA 30 0.91% 
Simtronics ASA 20 3.19% 
NEAS ASA 40 -4.53% 
Algeta ASA 35 -5.29% 
Rem Offshore ASA 10 8.94% 
Wavefield Inseis ASA 10 8.60% 
Nexus Floating Production Ltd 10 1.60% 
Ocean HeavyLift ASA 10 -1.07% 
SalMar ASA 30 4.67% 
Fred. Olsen Production ASA 10 -6.09% 
Maritime Industrial Sevices Co Ltd. Inc 10 0.92% 
Protector Forsikring ASA 40 9.44% 
Grieg Seafood ASA 30 1.50% 
Northern Logistick Property ASA 40 9.55% 
Northern Offshore Ltd. 10 5.75% 
Dockwise Ltd 10 9.29% 
EOC Limited 10 9.01% 
Pronova BioPharma ASA 35 3.59% 
Nottero Sparebank 40 3.46% 
Norwegian Energy Company ASA 10 7.67% 
Hafslund Infratek ASA 20 -1.61% 
Norway Pelagic ASA 30 2.91% 
Bergen Group ASA 10 4.53% 
Pf Bakkafrost 30 9.20% 
Panoro Energy ASA / New Brazil Holding ASA 10 20.00% 
Avocet Mining PLC 15 15.49% 
Wilh.Wilhelmsen ASA 20 -46.86% 
Morpol ASA 30 0.66% 
Storm Real Estate ASA 40 -44.44% 
Statoil Fuel and Retail ASA 25 3.87% 
Seawell Limited 10 50.65% 
Floatel International Ltd.  10 -3.20% 
Gjensdige Forikring ASA 40 -1.06% 
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Norway Royal Salmon 30 4.12% 
Höegh LNG Holding Ltd. 10 8.97% 
Selvaag Bolig ASA 40 -4.23% 
Borregaard ASA 15 -1.37% 
Asetek AS 45 -2.47% 
Ocean Yield ASA 10 0.73% 
Odfjell Drilling Ltd. 10 -2.08% 
BW LPG Limited 10 5.51% 
Napatech A/S 45 0.73% 
Atlantic Petroleuom P/F 10 1.11% 
Tanker investments Ltd 20 -0.32% 
Vardia Insurance Group ASA 40 -14.11% 
Avvance Gas Holding Ltd. 10 -0.70% 
Zalaris ASA 20 8.25% 
Havyard Group ASA 20 -0.58% 
Scatec Solar ASA 55 0.70% 
XXL ASA 25 5.32% 
Entra ASA 40 -0.37% 
RAK Petroleum plc 10 29.31% 
RenoNorden ASA 25 -2.40% 
Nordic Nanovector ASA 35 7.12% 
Golden Ocean Group Limited 20 21.87% 
Multiconsult ASA 20 18.88% 
Europris ASA 25 -7.13% 
Kid ASA 25 -3.53% 
B2Holding ASA 40 4.39% 
Norwegian Finans Holding ASA 40 1.15% 
Arcus ASA 30 1.41% 
BerGenBio ASA 35 1.40% 
Saferoad Holding ASA 20 0.17% 
SpareBank 1 Østlanedet 40 1.36% 
EVRY ASA 45 -8.22% 
Borr Drilling Limited 10 -1.82% 
Infront ASA 40 8.94% 
Sparebank 1 Nordvest 40 1.03% 
Webstep ASA 45 10.41% 
Self Storage Group ASA 20 -4.04% 
Crayon Group Holding ASA 45 -4.89% 
Komplett Bank ASA 40 3.16% 

APPENDIKS 2: BEREGNINGER OG VERDIER FOR VARIABELEN EV/EBITDA  
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APPENDIKS 4: VERDIER OG BEREGNINGER FOR VARIABELEN VOLATILITET  
INNHENTEDE BETA VERDIER FOR PEERS (OSEBX) 
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APPENDIKS 5 – BEREGNING OG VERDIER FOR PRISJUSTERING  
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APPENDIKS 6 – BEREGNING OG VERDIER FOR TILBAKEHOLDELSESANDEL  
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