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Executive Summary  
 

Most M&A research is built upon studies involving small sample sizes. This thesis aims to examine, whether a 

quantitative study based on a larger sample size, could show statistically significant abnormal returns for a 

bidding firms’ shareholders at the announcement of an M&A deal. Additionally, the thesis examined the value 

creating properties of several variables and financial indicators, which in the common M&A literature have 

been assumed to be value creating factors. The thesis is focused specifically on M&A deals in Europe in the 

period between the years 2003-2018 which contains two merger waves surrounding a global recession. Given 

the fact that the majority of research is based on data from the United States, the thesis seeks to examine the 

lesser researched market in Europe.  

 

The sample size of 6279 observations has been used for statistical tests along with regressions to identify 

whether abnormal returns could be observed and whether the factors identified by the literature had any 

statistically significant effect on the abnormal return. The analysis is performed using an event study 

methodology as is prevalent in previous quantitative studies.  

 

The analysis showed that the analysis-period contained statistically significant abnormal returns for the bidding 

firms’ shareholders upon the announcement of an M&A deal. Furthermore, the analysis provided statistically 

significant results for the variables return on equity, EV/EBITDA and acquirer Q-ratio in line with what was 

expected by the literature. Contrarily, the variable for final considerations structure showed statistically 

significant results against what was expected. Several other variables showed indications of specific results but 

without statistical significance. Lastly some variables showed ambiguous results with low statistical 

significance.  
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1. Undersøgelsesdesign 
Mergers & acquisitions er gennem de seneste årtier blevet en fortsat mere central del af den globale økonomi. 

I takt med udviklingen af det moderne samfund, er sådanne opkøb blevet et almindeligt strategisk redskab for 

mange virksomheder, i deres evige bestræbelser på at skabe værdi. I Europa har der særligt været en 

bemærkelsesværdig stigning i antallet af handler, fra anden halvdel af 1980’erne og fortsættende ind i det nye 

årtusinde (Bartholdy, 2007).  Igennem de sidste årtier er M&A i større grad blevet et redskab for selskaber, til 

at være i stand til at konkurrere i et konkurrencepræget globaliseret marked, såvel som den foretrukne metode 

for at øge vækst og derved skabe værdi (Bower, 2001). M&A aktiviteten har efter finanskrisen i 2008 haft et 

kort dyk, men har i det sidste årti oplevet den højeste M&A aktivitet nogensinde (Statista, 2019).  

 

Dette speciale ønsker at fremhæve teorien af et højt omdiskuteret undersøgelsesområde: Skabelse af 

anormale afkast for selskaber, som deltager i en M&A transaktion. Målet for M&A’s er at skabe en værdifuld 

vedvarende konkurrencemæssig fordel, i forhold til de andre konkurrerende selskaber gennem potentielle 

synergier i de fusionerende selskaber (Sudarsanam, 2003). Denne synergiantagelse er en af grundstenene i den 

neoklassiske økonomiske teori, som løber igennem hele specialet.  

 

Til trods for et øget fokus på M&A, flere tusinde undersøgelser og de resulterende akademiske publikationer, 

er flere fundamentale spørgsmål vedrørende virksomhedsovertagelser fortsat ubesvaret. Særligt i relation til 

den købende virksomhed er det ikke entydigt fastslået, om M&A overordnet skaber eller ødelægger værdi for 

aktionærerne. Eksistensen af blandede empiriske resultater gør det vanskeligt, at fortolke eksisterende beviser 

og drage konklusioner omkring handelsspecifikke faktorer.  I direkte relation hertil er motiverne bag disse 

M&A’s ligeledes vidt diskuteret, og strækker sig fra fokus på optimering af aktionærernes afkast til ledelsens 

ønske om opbygning af verdensomspændende konglomerater.  

 

Værdiskabelse eller maksimering af aktionærværdi er det klart vigtigste fokus for alle selskaber i den 

neoklassiske teori. Men at bruge M&A som en vækststrategi kan være modstridende.  Der er i de empiriske 

studier ikke enighed, om hvorvidt M&A i gennemsnit skaber et anormalt afkast ved annoncering af en M&A 

handel. Denne tvivl rejser spørgsmålet om M&A overhovedet skaber værdi og hvorledes det er muligt at 

identificere de typer af M&A handler, som faktisk skaber værdi fra dem som ikke gør. Selvom markedet har en 

tendens til at være skeptisk omkring værdiskabelsen i M&As, skaber mange handler værdi for aktionærerne. Af 

denne årsag er det et vigtigt område, at kunne definere hvilke typer af handler, der skaber værdi og hvilke 

handler der ødelægger værdi. Denne information kan blive anvendt som vejledning for ledelsen af offentlige 

selskaber omkring under hvilke omstændigheder de bør indgå i en M&A handel.  

 

Nogle af de væsentligste kilder til værdiskabelse inden for M&A er synergier og stigning i forhandlingsstyrke  

(Sudarsanam, 2003). Ikke desto mindre viser ledende M&A studier fra USA og Europa at omtrent 50 % af M&A 

handler fejler i at skabe værdi for aktionærerne (Bruner, 2004). Årsagen for dette er ofte argumenteret ved at 

handler gennemføres af de forkerte grunde. Visse managere har personlige interesser, som kommer til udtryk i 

handlen. Dette kan være præget af et rigdoms- eller prestigeperspektiv. Disse principper er hyppigt beskrevet 
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under flere anerkendte udtryk så som, principal-agent teorien præsenteret af Jensen (1983) og Hubris teorien 

beskrevet af Roll (1986).  

 

Specialet ønsker at måle den kortsigtede værdiskabelse af en europæisk M&A annoncering for det bydende 

selskabs aktionærer. For dette formål, anvender vi en eventstudie metodologi og observerer det anormale 

afkast ved annonceringen. Værdiændringen måles ud fra antagelser om et semi-effektivt marked og 

informationsværdiens påvirkning på aktiekursen.  

 

Eksisterende litteratur vil fungere som et fundament for specialet. Den anvendte metodologi er inspireret af 

adskillige studier, men især Bartholdy (2007), Mackinlay (1997), Martynova & Renneboog (2006) og Sørheim & 

Lerkerød (2015) har inspireret til dannelse af rammerne for specialet. Empiriske undersøgelser vil understøtte 

og bliver anvendt som en inspirationskilde i forhold til opstillingen af specialets problemformulering samt 

hypoteser. 

 

Specialets bidrag til dette studieområde  

Specialets fokus og derved også datagrundlag vil være afgrænset til europæiske selskaber, for at belyse en 

mangel i forskningsfeltet, idet de fleste undersøgelser er foretaget på baggrund af amerikanske selskaber. 

Ligeledes er hovedparten af tidligere undersøgelser baseret på data før år 2000. Vi er af den overbevisning at et 

europæisk eventstudie kan bidrage til dette akademiske felt, med en opdateret og udvidet forståelse af 

værdiskabelsen ved M&A’s. Derfor er ambitionen at bidrage til at afklare om M&A er værdiskabende eller 

værdiødelæggende for europæiske købere. Tidsperioden valgt for M&A handlerne omhandler årene 2003-

2018, da kvaliteten af dataet før denne periode er lavere og at dette speciale ønsker at belyse de nyeste 

udviklingstendenser for europæiske transaktioner. Denne tidsperiode er også valgt med henblik på at kunne 

opdele denne tidsperiode i forskellige stadier, herunder såkaldte merger waves og udenfor.  

1.1 Problemformulering 
Gennem de sidste årtier er Europa blevet en af verdens største økonomiske stormagter og M&A har i denne 

periode nået nye rekordhøjder, men stadig er viden om værdieffekterne af Europæiske købere meget 

begrænset (Sudarsanam S. , 2010).  

 

Ovenstående argumentation er således motivationen bag dette studie, som undersøger europæiske opkøberes 

værdiskabelse fra et kvantitativt perspektiv, gennem en analyse af anormale aktieafkast omkring 

annonceringsdagen. Problemformuleringen vil agere som kernen af specialet, og fungere som en overordnet 

guide for vores undersøgelser, dataindsamling, litteraturstudie og metodevalg. Baseret på vores interesse 

indenfor feltet af M&A, og med vejledning og inspiration fra det efterfølgende metodeafsnit og 

litteraturstudiet, præsenteres specialet problemformulering, som følger: 

 

 Kan der observeres kortsigtet værdiskabelse fra M&A-annonceringer i Europa i perioden 2003-2019, og 

kan udvalgte faktorer medvirke i forklaringen af værdiskabelsen? 
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Denne problemformulering giver anledning til følgende undersøgelsesspørgsmål: 

 Hvordan bør værdiskabelse måles og hvilke faktorer påvirker denne værdiskabelse? 

 Hvad er betydningen af undersøgelsens resultater og hvorledes stemmer de overens med tidligere 

studier? 

1.2 Struktur  
Denne sektion vil præsentere læseren for et overblik over hvordan specialet er struktureret. Specialet vil 

anvende en deduktiv undersøgelsesproces, som formuleret af Bryman & Bell (2011), hvis deduktive 

undersøgelsesproces kan ses i figur 1.1. 

 
Figur 1.1 - Deduktive undersøgelsesproces fra Bryman & Bell (2011) 

 

Den deduktive metode, er hvor en hypotese efterprøves ved eksperimentering. Målet er at vurdere, hvorvidt 

hypotesen holder eller ej. Forskellige hypoteser kan ligeledes sammenlignes indbyrdes på basis af, hvor godt de 

eftervises i undersøgelsen. Først formuleres en hypotese på basis af formodninger og eksisterende viden 

(Bryman & Bell, 2011). Hypotesen skal kunne formuleres således, at den kan forudsige en undersøgelse med en 

given nøjagtighed. Karl Popper (1994) stiller det krav til en fremsat teori, at førend den kan regnes for 

videnskabelig, skal den gøre det muligt at angive betingelser for, hvordan den principielt kan vises at være 

fejlagtig. Popper omtaler dette som falsificerbarhed. Dernæst udføres en undersøgelse, hvorved man opnår 

måledata. Figur 1.2 afbilder specialets forskellige kapitaler, deres rækkefølge og sammenkobling.  
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Figur 1.2 - Specialets struktur 

 
Figur 1.2 - Egen tilvirkning med inspiration fra Lomholt & Jørgensen (2014) 

 

Afsnit 1 introducerer læseren til specialets problemformulering og undersøgelsesdesign. Afsnit 2 dækker den 

konceptuelle konstruktion såvel som litteraturstudiet. Her beskrives udviklingen af M&A gennem tiden, såvel 

som en gennemgang af det neoklassiske og behavioristiske perspektiv til M&A. Disse tre dele er med til at 

fastlægge de værdiskabende faktorer som specialet ønsker at besvare. I afsnit 3 opstilles specialets hypoteser 

på baggrund af de værdiskabende faktorer. Herefter, i afsnit 4 beskrives specialets metode, antagelser og dens 

hypoteser. Dataindsamlingen sker i afsnit 5, hvor indsamling, sorteringer og håndtering af data beskrives. I 

afsnit 6 analyseres de potentielle værdiskabende faktorer på baggrund af specialets metode og data, med 

henblik på at svare på hypoteserne. Afsnit 7 indeholder specialets diskussion, hvor der evalueres og 
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perspektiveres på resultater, metode med videre. Afslutningsvis vil specialets konklusion opsummere alle 

delkonklusioner i afsnit 8.   

 

1.3 Afgrænsning 
Som følge af omfanget af dette speciale og dets problemformulering er visse afgrænsninger nødvendige. For 

det første, er specialets fokus udelukkende på det købende selskabs aktionærer, en afgrænsning, der antages 

passende, idet hovedparten af den empiriske litteratur, observerer at sælgendes aktionærer udelukkende 

oplever positive anormale afkast ved M&A annonceringen (Mackinlay, 1997). Specialet er afgrænset til kun at 

omhandle europæiske M&A’s som følge af manglede empiriske beviser fra tidligere studier, idet langt de fleste 

studier er baseret på amerikanske M&A’s. Derudover har europæiske lande visse fællestræk, herunder Euroen 

og det indre marked, der tillader denne afgrænsning.  

 

Dette speciale er afgrænset fra et dybdegående statistisk fokus, men har i stedet fokus på anerkendte og 

praktiske metoder, hvis brede anerkendelse mindsker fokus på underliggende statistiske udledninger og 

metodiske overvejelser. Dette speciale vil derfor beskrive fremgangsmetoden i testen brugt i eventstudiet, men 

vil ikke blive statistisk udledt, da det vurderes uden for specialets fokus og hensigt.  Et eksempel på dette er, at 

der i specialet ikke vil undersøges for cross-sectional variation i datasættet. Specialet vil dog indeholde en 

statistisk redegørelse og diskussion af metodens anvendelse og robusthed, i det omfang det findes passende. 

Der findes mere sofistikerede statistiske metoder, men deres kompleksitet vurderes ikke til at opveje de 

eventuelle mere præcise resultater, hvis metode følger bl.a. Bartholdy (2007) og Sørheim & Lerkerød (2015). 

 

Der afgrænses til udelukkende at foretage et kortsigtet eventstudie, idet længerevarende eventstudier 

besidder mange problematiske antagelser og er genstand for megen kritik og debat.  Konklusionen i flere 

studier peger på, at de langsigtede forventede afkast ikke kan estimeres præcist, hvilket gør estimaterne for 

anormale afkast upræcise. Afgrænsningen for udelukkende at anvende korte eventvinduer vurderes ikke at 

være en afgørende svaghed, da eventvinduer på flere måneder har større sandsynlighed for at opfange ”støj” 

før og efter annonceringen og dermed overestimere de anormale afkast. Derudover anvender disse studier 

typisk regnskabsdata, som adskiller sig i måling af økonomisk udvikling og regnskabsstandarder, som ville 

kreere store problemer. Der analyseres derved kun på aktiemarkedsdata og ikke selskabers regnskabsmæssige 

udvikling. En mere uddybende forklaring for fravalget af disse studier findes i bilag 1. 

 

Overordnet kan virksomhedsopkøb analyseres ud fra en række forskellige perspektiver, men fremstillingen vil 

primært have et finansielt fokus. Det er således værdiskabelsen for aktionærerne af den opkøbende 

virksomhed, som vil blive behandlet, og af denne grund afgrænses der til udelukkende at medtage 

børsnoterede opkøbere i den anvendte stikprøve. Ved at anvende dette perspektiv, kan aktiekursændringen 

anvendes som mål for værdiskabelsen, idet den direkte reflekterer værdiændringen for aktionærerne gennem 

deres kapitalindkomst. Denne afgrænsning er motiveret ved det faktum, at ledelsen agerer som agenter for 

principalerne af selskabet, nemlig aktionærerne. Derfor vil beslutninger, der måske virker fornuftige for 

ledelsens synspunkt kun blive betragtet som succesfulde, hvis disse formår at skabe værdi for aktionærerne.  
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Specialet adskiller sig fra en række andre lignende eventstudier ved at have en markant større stikprøve, 

hvilket gør, at visse metodiske antagelser har været nødvendige at anvende. Mange af disse antagelser er 

anvendt som følge af besværligheden og det tidsmæssige aspekt ved at udføre dataanalyserende funktioner 

manuelt, som visse andre lignende studier har anvendt. Disse metodiske antagelser vil blive gennemgået, når 

det findes passende i specialets metodeafsnit.  

 

Vi afgrænser os fra at analysere på andre værdiskabende faktorer for M&A, fx noteret vs. unoteret, opkøbers 

ejerskabsforhold, lovmæssige og politiske påvirkninger mv. Visse faktorer kan endvidere virke interessante, 

men er undladt som følge af manglede nødvendigt data eller uspecificerede metoder. Her kan der være tale 

om analyse af P/E-ratioen, som undlades som konsekvens af datamangler. Datagrundlaget giver således ikke 

anledning til en dybere undersøgelse af sådanne faktorer. Visse faktorer er endvidere undladt pga. tidligere 

empiriske studiers enighed, hvilket gør nye undersøgelser mindre interessante at foretage. Her kan der være 

tale om værdiskabelse for targets aktionærer, hvor der er bred enighed om høj værdiskabelse. Disse faktorer er 

således heller ikke gennemgået i litteraturstudiet, idet de ikke findes relevante i forhold til specialets 

besvarelse og samtidig giver plads til en mere fyldestgørende besvarelse af de mere relevante faktorer. Det er 

endvidere heller ikke indenfor specialets omfang at analysere hvorledes synergierne relateret til den 

formulerede strategiske motivation realiseres eller ej.  

 

Specialet introducerer to forskellige teoretiske tankegange, hvilket ud over at give eksempler på forskellige 

motivationer for M&A, også teoretiserer hvordan sådanne motivationer kan forklare hvorfor merger waves er 

et tilbagevendende fænomen. Sådanne teorier er præsenteret som følge af deres relevans for strategisk 

motivation, men specialet afholder sig fra at teste om disse forklaringer er legitime eller ej, da en primær 

motivation ikke er identificerbar.   

 

1.4 Videnskabsteoretisk tilgang 
I videnskaben er der opstået et behov for en vis konsensus om hvordan virkeligheden bør opfattes, hvordan 

viden om denne virkelighed bør samles, og hvilke metoder der sikrer den mest optimale indsamling af viden. 

Denne konsensus har så opstillet et valg af bestemte paradigmer. En måde hvor forskellene mellem disse 

paradigmer kan tydeliggøres er gennem en differentiering af tre meget overordnede bestanddele, nemlig 

paradigmets ontologi, epistemologi og metodologi (Darmer & Nygaard, 2005). Ontologi undersøger tings 

eksistens og deres natur, hvilket fortæller hvordan videnskaben opfatter og forholder sig til sin genstand. 

Epistemologien undersøger hvad man kan vide om verden og hvordan denne viden kan opnås. Metodologien 

tager udgangspunkt i de foregående spørgsmål og spørger: Givet at verden har denne struktur (ontologi) og at 

man kan opnå denne viden om verden (epistemologi), hvordan kan en videnskabelig undersøgelse så bedst 

undersøge sin genstand (Presskorn-Thygesen, 2012)? Paradigmet har dog ingen entydig definition (Darmer & 

Nygaard, 2005) og kan ifølge paradigmets grundlægger, Kuhn (1962) ikke defineres eksakt.  

 

Den videnskabsteoretiske tilgang er således måden, hvorpå vi anskuer verden under projektforløbet og er 

dermed ikke nødvendigvis et udtryk for en generel overbevisning. Havde der været et entydigt og endeligt svar 

på hvert af de tre spørgsmål, havde der kun eksisteret ét paradigme bestående af de tre entydige svar, og det 
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ville således en gang for alle være afgjort, hvad virkelighed er, og hvordan vi kunne opnå viden om den 

(Presskorn-Thygesen, 2012). De præsenterede paradigmer har således forskellige bud på hvordan og med 

hvilket formål organisationer og virksomheder skal studeres. Specialet skrives indenfor det neo-positivistiske 

perspektiv, og der vil i nedenstående afsnit beskrives de videnskabsteoretiske tilgange i positivismen og neo-

positivismen, grundet deres sammenlignelighed. 

 

Positivisme 

Positivister har den opfattelse at virkeligheden eksisterer og der kan findes en sandhed med eksakt viden om 

hvordan den fungerer. Viden kan findes under de rigtige omstændigheder og undersøgelsesdesign, som prøver 

at være så objektive så muligt og ikke tillader følelser og værdier, fordi de begrænser muligheden for at være 

objektiv og finde frem til sandheden. På det metodologiske plan fører det til, at det videnskabelige arbejde 

består i opstillingen af hypoteser, som enten kan bekræftes eller afkræftes ved at indsamle data under 

kontrollerede forhold. Data kan indsamles ved eksperimenter eller ved kvantitative metoder såsom statistik 

(Presskorn-Thygesen, 2012). Målet er, at hypoteserne afdækker generelle lovmæssigheder og 

årsagsvirkningsforhold, og at man derved bliver i stand til at forudsige fremtiden og virkningerne af forskellige 

fænomener.  

 

Økonomi er et typisk eksempel på en samfundsvidenskabelig disciplin, der er stærkt præget af positivisme. 

Økonomien betjener sig af kvantitative datasæt og statistik, med henblik på at opstille nogle hypoteser 

indenfor rammerne af nogle overordnede økonomiske love, for derved at blive i stand til at forudsige 

samfundsøkonomiens fremtidige gang eller virkningen af et bestemt økonomisk initiativ (Presskorn-Thygesen, 

2012). For at den faktumprægede virkelighed, som der præsenteres i dette speciale, skal give subjektiv mening, 

er den nødt til at blive baseret på videnskabsteoretiske principper.  

 

Undersøgelserne resulterer i en beskrivelse eller en kortlægning af en række funktioner, adfærd eller 

aktiviteter, for en bestemt gruppe selskaber. Det er derigennem muligt, at måle og afdække sammenhænge i 

folks adfærd og holdning kvantitativt, som er positivismens metodologi. Posivistisk metode antager at en 

person kan indsamle fakta uden deltagelse i at kreere dem, hvilket giver en separation mellem objektive fakta 

og værdier (Charmaz, 2014, s. 6). Selvom positivismen har visse fordele, når det omhandler kvantitative studier, 

så har paradigmet sine begrænsninger i forhold til tolkning af folks holdninger, samt visse realismeproblemer. 

Det er disse metodiske antagelser, som neo-positivismens prøver at tage højde for hvorfor den er at 

foretrække i vores undersøgelsesdesign.  

 

Neo-positivisme 

Neopositivisterne holder fast i positivismens grundlæggende holdninger, nemlig troen på objektiv viden 

(epistemologi) og videnskaben som afdækker reelt eksisterende mekanismer (ontologi). Men søger her at tage 

højde for nogen af positivismens svagheder. En af paradigmets grundlæggere Karl Popper (1994) gjorde 

paradigmet kendt gennem sin teori om falsifikation, hvor han anvendte den sorte svane som en analogi for en 

perfekt illustration på at man aldrig kan være sikker på en teori, men man kan være sikker på noget er falsk. 
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Popper (1994) antager at vi har en forventning til verden, som bliver skuffet og en mere præcis teori giver flere 

muligheder for falsifikation. 

 

Neo-positivismens ontologi betegnes som begrænset realistisk, hvilket betyder at de er enige med positivister 

angående eksistensen af en sand virkelighed. Begrænsningen ligger dog i, hvorvidt vi reelt er i stand til at finde 

frem til en sandhed, bestemme en virkelighed og hvordan den fungerer. Modificeringen er således en kritisk 

holdning til realismen i at finde frem til én sand virkelighed.  

 

Målet med vores analyse, vil gennem neo-positivismen, være at afdække generelle lovmæssigheder og 

årsagsvirkningsforhold, og derigennem blive i stand til bedre at kunne forudsige fremtiden og virkningerne af 

de opstillede fænomener og hypoteser. Vores undersøgelse stræber derfor efter at kunne falsificere nogle af 

de anerkendte økonomiske hypoteser eller metoder. Neo-positivismens epistemologi peger på at dette skal ske 

gennem kontinuerlig falsifikation som giver plads til forbedring af hypoteserne. Denne proces ser sådan ud: 

 

𝐏𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦 → 𝐇𝐲𝐩𝐨𝐭𝐞𝐬𝐞 →  𝐊𝐫𝐢𝐭𝐢𝐬𝐤 𝐭𝐞𝐬𝐭 →  𝐄𝐯𝐭. 𝐟𝐚𝐥𝐬𝐢𝐟𝐢𝐤𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 →  𝐍𝐲𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦𝐞𝐫 

 

Problemformuleringen vil blive besvaret ved hjælp af overvejende kvantitative data grundet neo-positivismens 

metodologi, som ligger høj vægt på kvantificerbare studier, men også tillader anvendelsen af relevante 

kvalitative dataindsamlingsteknikker. Grundet vores valg af paradigme vil bestræbelsen gå på at opnå 

objektivitet som er idealet indenfor neo-positivisme.  Neo-positivisterne mener dog at, grundet den 

menneskelige uformåen, vil mennesker ikke i at være stand til at forblive helt objektive, rationelle og neutrale, 

hvor ved idealet aldrig vil være 100 % opnåeligt. Neo-positivisterne adskiller sig således fra positivisternes 

metodologi, idet de mener at undersøgelser skal foretages under naturlige forhold og ikke kontrollerede 

forsøg.  

 

Da vi antager en begrænset realistisk tilgang til ontologien, anerkendes visse begrænsninger i forhold til at 

opnå fuld information. Dette er til trods for at komplet information er en af antagelserne bag den 

grundlæggende teori om effektive markeder. Det vurderes derfor i forbindelse med denne opgave ikke 

realistisk at kunne anvende de samme dataindsamlingsteknikker på samtlige ønskede virksomheder, da man 

ikke har adgang til disse informationer, samt at reliabiliteten ville være af den tvivlsomme art. Af den årsag 

anvendes en antagelse om semi-effektive markeder, da det typisk er hvad der observeres i tidligere 

undersøgelser og derfor nærmer sig mest den sande objektive virkelighed.  

 

Dataindsamling 

Vores dataindsamlingsteknikker ville hovedsageligt bestå af primært data men vil også indeholde visse 

elementer af sekundært data hvilket kan være med til at levere ny viden som supplement til den, der er 

fremkommet gennem egne undersøgelser. Det sekundære data vil desuden også blive anvendt kritisk til at 

teste validiteten og reliabiliteten af ens egne konklusioner. Flyvbjerg (1991) anerkender at alle de forskellige 

hovedtyper af data med fordel kan bruges i samspil med i hinanden. Da vores viden er relativt begrænset i 
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forhold til relationen mellem teori og praksis anvendes en mere eksplorativ fremgangsmåde, hvorpå der 

ønskes at belyse hvorledes en bestemt sammenhæng kan undersøges.  

 

Under gennemgangen af det omfattende litteraturstudie opstod visse observationer. Studiernes 

undersøgelsesdesign varierede i høj grad på tværs af de akademiske discipliner, herunder finans, økonomi, 

strategi, ledelse og psykologi og afhang derved i høj grad af de undersøgelsesmetoder, som er anerkendte 

indenfor den specifikke disciplin. Dertil kunne der observeres en modsigelse blandt det fortrukne 

videnskabsteoretiske perspektiv og feltets konklusioner. De mest anvendte perspektiver er de positivistiske, 

som stræber efter en sand og objektiv viden, hvilket modstrider med det faktum at feltet besidder mange 

ubesvarede spørgsmål om centrale problemstillinger og det metodiske design.  

 

2. Litteraturstudie 
Litteraturstudiet i dette speciale introducerer og behandler de mest relevante teorier og tidligere empiriske 

studieresultater, som har forbindelse til vores undersøgelsesområde.  Afsnittet skaber fremstillingens 

teoretiske fundament og danner grundlaget for analysen. Afsnittet indledes med en redegørelse over 

definitionen af M&A og dens historiske udvikling gennem tiderne. Dernæst vurderes den klassiske 

finansieringsteoris synspunkter kontra den behavioristiske finansieringsteori. Afslutningsvis vil litteraturstudiet 

indeholde en gennemgang af de centrale værdiskabende faktorer, som specialet ønsker at analysere.   

 

2.1 Definitionen af M&A  
Begrebet ”mergers & acquisitions” refererer til processen hvori to separate selskaber kombinerer for at opnå 

strategiske, finansielle og forretningsmæssige mål (Sudarsanam, 2003). Til trods for at ”mergers & acquisitions” 

er ord som i stigende grad bliver anvendt omskifteligt, har de faktisk forskellige meninger. DePamphilis (2010) 

definerer et merger, som en kombination af to eller flere selskaber, hvori alle undtagen et juridisk selskab 

ophører med at eksistere. Definitionen af acquisition er købet af et eller flere selskaber af den kontrollerende 

ejerskabsandel af et andet selskab. Dette hentyder til at merger er en aktivitet hvor selskaber konsolidere, 

mens acquisitions antyder et mere armslængdeforhold mellem køber og sælger. Sherman (2011) støtter denne 

mening ved at forklare, at et merger er sammenlægningen af selskaber til en enkel enhed, men at acquisitions 

består af et selskab, som køber aktiver eller en kontrollerende andel i et andet selskab. Sherman (2011) 

anerkender også at begge udtryk anvendes omskifteligt, hvilke ofte er mindre vigtigt givet at resultatet ofte er 

det samme, ved at førhen adskilte selskaber, nu opererer under det samme ejerskab eller ledelse. Til trods for 

at forskelligheden kan være afgørende i visse felter af litteraturen, herunder jura, vil formålet med dette 

speciale tillade forfatterne til at refererer til ”mergers & acquisitions”, som et og det samme, derfor navnet 

M&A.  

 

Litteraturen anerkender typisk tre forskellige typer af M&A transaktioner, her beskrevet af Berk, DeMarzo and 

Harford (2015). En transaktion som involverer to selskaber som opererer i samme industri er kaldt et 

horisontalt M&A. Når et selskab køber et andet selskab som agerer som leverandør eller kunde for køberen vil 

handlen blive klassificeret som et vertikalt M&A. Hvis en transaktion derimod sker mellem to selskaber som 

opererer i forskellige industrier defineres det som et diversificerende M&A (Berk & DeMarzo, 2017). 
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2.2 Evolutionen af M&A 
Det er et anerkendt faktum at M&A kommer i bølger, også såkaldte merger waves (Berk & DeMarzo, 2017). 

Dette kan ses i figur 2.1, som viser en klar klyngedannelse af M&A transaktioner gennem flere årrækker. 

Jovanovic og Rousseau (2002) viser i deres undersøgelse, at denne tendens går helt tilbage til 1890’erne. Siden 

1890’erne har der været observeret seks merger waves, hvori vi nu befinder os i den syvende. Den europæiske 

aktivitet har generelt været mindre dokumenteret end den amerikanske. Den europæiske aktivitet får først for 

alvor sit indtog i 1980’erne, men derefter har den haft en signifikant indflydelse på udviklingen og 

koncentrationen af M&A aktivitet.  

 

Figur 2.1 - M&A handelsværdier i milliarder US dollars 

 
Kilde - Egen tilvirkning baseret på data fra Statista (2019) 

 

Generelt kan disse merger waves beskrives ud fra forskellige motiver, som karakteriserede den periodes M&A 

aktivitet. De 7 merger waves beskrives af Sudarsanam (2010) som følgende: 

 Den første bølge fandt sted mellem 1897-1904 og var hovedsagligt fokuseret på effektivisering. Dette 

var primært udført via horisontale M&A’s og drevet af en monopolitisk agenda blandt især den 

amerikanske fabrikations- og transportindustri. Perioden blev stoppet af antitrustlove imod horisontale 

M&A, men også af begyndelsen på 1. Verdenskrig.  

 Den anden bølge var karakteriseret ved dannelsen af det vertikale M&A motiv og foregik i årene 1916-

1929. Perioden var højt påvirket af oligopolistiske tendenser i det amerikanske marked. Siden 

markedet var domineret af få større aktører, søgte selskaberne at integrere bagud i deres værdikæde 

og fremad ind i deres distributionskanaler. Denne periode blev afsluttet af det store aktiemarkedsfald i 

1929 og den efterfølgende store depression.  
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 Den tredje bølge fandt sted i årene 1965-1969, og beskrives ofte som konglomeratbølgen. Det var en 

hurtigt voksende udvikling af antitrustlove, som tvang selskaberne til at udvikle nye eksterne 

vækststrategier, for at kunne diversificere risiko og realisere synergier.  

 Den fjerde bølge var præget af en stigende globaliseringensbevægelse, som medførte en stigende 

aktivitet i årende 1984-1989.  Globaliseringen var båret af en stigende afhængighed blandt de største 

industrialiserede lande og en gennemgribende deregulering indenfor visse sektorer og på tværs af 

landegrænser. Af den årsag deltog mange selskaber i M&A transaktioner, for at øge markedsandele 

med højt gearede transaktioner, som resulterede i kollaps af en række investeringsbankers 

kapitalstrukturer.   

 Den femte bølge fandt sted i perioden 1992-2000 og er betragtet som en første verdensomspændende 

merger wave. Nogle af de vigtigste parametre der muliggjorde dette, var den stigende grad af 

internalisering og brugen af en globalomspændende børs. Globalisering, deregulering og teknologiske 

gennembrug var med til at skabe en helt ny økonomi, som kendetegnede denne periode. Opstandelsen 

af såkaldte ”mega deals” markerede denne periode, som var motiveret af stordriftsfordele og 

antagelsen om, at konkurrencemæssige fordele realiseres gennem størrelse. IT-boblens brist og 

afsløringen af adskillige selskabsmæssige skandaler afsluttede denne merger wave.  

 Den sjette bølge var karakteriseret ved en høj andel af højt gearede opkøb, bragt på banen af 

aggressive investeringsforeninger, som blev lokket med meget attraktive låneforhold og en generel 

aktieeufori, som foregik i årende 2003 op til finanskrisen i 2008.  

 Den sidste og syvende bølge er endnu ikke blevet endelig defineret, da vi som sagt stadig befinder os i 

den. Den er især karakteriseret af udviklingslandene, her specielt BRIK-landenes, indtræden. Denne 

bølge forventes at blive defineret som startet i 2012.   

 

Empiriske resultater har observeret forskellige kendetegn ved disse merger waves, herunder at de er positivt 

korreleret med økonomiske opsving og bull markeder, hvor markedets værdiansættelser er høje og renterne 

lave (Sudarsanam S. , 2010). Empiriske studier viser også, at merger waves typisk stoppes i tider præget af 

recession og bear markeder.  

 

Gennem tiden har forskellige faktorer dog også haft en indvirkning på den højere M&A aktivitet. De tre første 

bølger blev observeret i USA og var påvirket af landespecifikke trends, samt ønsket om at ændre 

virksomhedernes domestiske konkurrenceposition. De seneste merger waves, som foregik i 1960’erne, og frem 

var i modsætning til dette kendetegnet ved, at være globale og homogene trends. Som følge af de mere 

globaliserede produkt- og kapitalmarkeder, kunne bølgerne observeres i mange forskellige lande og var kraftigt 

påvirket af den massive teknologiske udvikling (Sudarsanam S. , 2010). 

 

Makroøkonomiske forhold vurderes at være afgørende faktorer i forhold til M&A aktiviteten, idet faktorer så 

som økonomiens vækstrater og finansieringsomkostninger vil påvirke estimerede synergier. Jensen (1994) 

argumentere for, at de makroøkonomiske forhold kan påvirke kapacitetsudnyttelse og derigennem at 

overskydende kapacitet har tendens til at forekomme i recessioner når efterspørgslen falder. Dette vil typisk 
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udvikle sig til en såkaldt ”merger wave”, da selskaber bruger M&A aktivet til at eliminere overskydende 

kapacitet (Jensen M. C., 1994).  

 

Schleifer og Vishny (2003) argumenterer, at årsagen bag disse merger waves er relateret til økonomisk 

højkonjunkturer, som forhøjer indkomster samtidig med de fundamentale værdier og løsner finansielle 

begrænsninger, hvormed der er mulighed for, at et selskabs aktier over en længere periode kan være enten 

over- eller undervurderet. Dette medfører ifølge Shleifer og Vishny (2003), at en rationel ledelse kan 

gennemskue denne forkerte prisfastsættelse og gennem opkøb drage udnyttelse heraf. Empiriske resultater 

støtter dette argument, ved at vise at selskaber der har opbygget store kontantreserver er mere aktive i 

opkøbsmarkedet (Shleifer, 2003). Ved vurdering af M&A miljøet er det vigtigt at notere den strukturelle 

distinktion fordi deregulering gentagende gange har gjort det muligt at opnå synergier gennem M&A, der 

enten var ufordelagtigt eller forbudte under regulering (Sudarsanam S. , 2010).  

 

2.2.1 Europæisk M&A udvikling 

Fokusset i dette speciale er at undersøge værdiskabelsen af europæisk M&A. Af den årsag har merger wave 

med europæisk involvering særlig interesse. Europa har gennem de seneste årtier oplevet flere merger waves. 

Den første blev observeret efter 1992, som en reaktion på Berlinmurens fald (Sudarsanam, 2003). I Europa er 

det op gennem 1990’erne blevet endnu mere attraktivt for virksomheder, at foretage opkøb på tværs af 

landegrænser med bl.a. dannelsen af det indre marked, den øgede privatisering og ved indførelsen af euroen 

(Sudarsanam, 2003).  

 

Det europæiske M&A marked har gennemgået en anden udvikling end det amerikanske marked har. Ifølge 

Martynova & Renneboog (2006) var det amerikanske og britiske marked pionerer i M&A transaktioner. Denne 

dominans stoppede i 1990’erne, som markerede den første globals merger wave. Af den årsag, eksisterer der 

kun begrænset data fra europæiske M&A transaktioner, fra sidst 1960’erne og frem (Martynova & Renneboog, 

2006).  

 

De sidste to merger waves har markeret det faktum at Europa er blevet en af verdens største økonomiske 

områder, hvilket har haft sin effekt på M&A aktiviteten (Sudarsanam S. , 2010). Europæiske selskaber deltager 

nu i flere tværgående M&A, mens også flere udenlandske selskaber prøver at få fodfæste i Europa. Alt dette 

kan have en effekt på værdiskabelsen ved M&A annonceringerne grundet den øgede attraktivitet af 

europæiske selskaber. Sudarsanam (2010) argumenterer for at udviklingen af de sidste to merger waves er 

båret af politiske ambitioner indenfor Europa for at videreudvikle økonomisk og politisk integration. 

DePamphilis (2010) argumenterer for at katalysatoren bag de seneste merger waves har været lave renter, 

udvikling i kapitalmarkederne, globalisering og det økonomiske boom der prægede perioden.  
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Figur 2.2 - Årlige europæiske M&A transaktioner i vores stikprøve 

 
Kilde - Egen tilvirkning med data fra Thomson One 

 

Figuren bekræfter den ovennævnte udvikling i aktiviteten for M&A. Endvidere kan reduktionen af handler i 

årene efter 2008, tilskrives den økonomiske recession som følge af finanskrisens udbrud. Da denne afhandling 

analyserer aktiviteten af M&A fra 2003 til 2019, påvirkes datasættet således af både høj- og 

lavkonjunkturperioder, samt perioder med og uden merger waves. Dette vurderes at reducere niveauet af bias 

og dermed forøge generaliseringsgraden af resultatet.  

 

Forrige afsnit tegnede et billede af den historiske udvikling af M&A. Men til trods af en konstant stigende 

interesse i dokumentering og forståelse af merger waves, eksisterer der ingen konsensus for hvorfor disse 

merger waves opstår. Givet dette tvetydige forhold mellem M&A transaktioner og deres værdiskabelse, er det 

vigtigt at forstå hvorfor selskaber vælger M&As og de potentielle kilder, hvorfra værdi kan blive skabt. Næste 

afsnit vil give et overblik over de mest anerkendte motiver og teorier omkring forekomsten af M&A og 

værdiskabelsen deraf. Disse motiver er grupperet alt efter om de følger et mere rationelt neoklassisk 

perspektiv af aktionærværdimaksimering eller om de er drevet af mere behavioristiske karakteristika. 

 

2.3 Neoklassisk teori 
I den neoklassiske økonomiske teori er maksimering af værdiskabelse for aktionærerne den centrale antagelse 

for samtlige selskaber og M&A’s bør kun finde sted, såfremt der skabes yderligere værdi for virksomheden og 

dens aktionærer (Sudarsanam, 2003). Det antages samtidig, at investorer og virksomhedens ledelse, i stræben 

efter denne værdimaksimering, agerer rationelt, hvormed der ikke foretages systematiske fejl (Fama, 1970). 

Under denne teori er markedet effektivt, både i forhold til beslutningstagning men også informationsniveau, 

hvilket vil blive diskuteret yderligere i metodeafsnittet.  De dominerende finansielle teorier, som definerer 

neoklassisk finansiel teori, er den moderne porteføljeteori introduceret af Markowitz (1954), og den effektive 

markedshypotese introduceret af Fama (1970).  
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Den neoklassiske forklaring for dannelsen af merger waves er markedseffektivitet og er baseret på argumentet 

om effekten af en økonomisk forstyrrelse, der leder til industrireorganisering (Gort, 1969). Fortalere så som 

Coase (1937), Schumpeter (1934) og Gort (1969) argumenterer for hvordan teknologi ændrer verdensbilledet, 

hvilket skaber en økonomisk forstyrrelse eller ubalance, som leder til disse merger waves. Ifølgr Gort (1969) 

ville denne forstyrrelse ændre værdiansættelsen af forskellige aktiver på en måde, der ville generere variation i 

hyppigheden af M&A transaktioner på tværs af industrier og over forskellige tidsperioder. 

 

M&A motivet i den neoklassiske teori, foregår ud fra et rationelt grundlag om at udnytte synergimuligheder. 

Opkøbet vil udelukkende blive foretaget, såfremt der skabes langsigtet værdi for ejerne af selskabet og det 

forventes, at den kombinerede virksomhed skaber et positivt anormalt afkast. Hvis ledelsen gennemfører 

transaktionerne med hård disciplin og følger neoklassiske optimeringsprincipper, burde aktionærerne ikke lide 

et værditab, som følge af M&A’en (Trautwein, 1990).  Brugen af M&A som en vækststrategi kan dog være 

modstridende med neoklassisk teori, da empiriske studier antyder at M&A handler, i gennemsnit, ikke skaber 

værdi for aktionærerne af det bydende selskab. Disse studier er dog inkonsistent med en anden empirisk 

observation, som viser at M&A stadig er den fortrukket vækststrategi (Sudarsanam, 2003). 

 

Ifølge neoklassisk teori forekommer merger waves i individuelle industrigrupperinger, i tider hvor der 

tilstrækkelig billig finansiering tilgængelig (Mitchell & Mulherin, 1996). Bredere og mere omfattende merger 

waves bliver skabt af økonomiske ændringer, herunder ændringer i M&A lovgivning eller regional liberalisering, 

som det var tilfældet med dannelsen af det europæiske fællesmarked (Jovanovic & Rousseau, 2001). 

Neoklassiske undersøgelser anser ændring i M&A aktivitet, som en naturlig reaktion på industriprægede 

ændringer i efterspørgslen eller teknologi (Mitchell & Mulherin, 1996). Merger waves som forekommer, på 

baggrund af et industrichok, kan forårsage yderligere restruktureringer i relaterede industrier, som et resultat 

af integrerede vertikale forhold mellem selskaber (Jovanovic & Rousseau, 2001). 

 

Hvis det købende selskab oplever en negativ aktiekursreaktion, i relation til en M&A annoncering, tyder det på 

at den rationelle vurdering var forkert eller at køberen har betalt for meget. Sådanne konklusioner er 

rutinemæssigt draget i pressen. Denne forsimplede fortolkning af linket mellem synergier og værdiskabelse 

tager dog ikke højde for en højt medvirkende faktorer, som er mekanismerne bag markedet for 

selskabsmæssig kontrol (Ruback & Jensen, 1983; Barney, 1988). Markedet for selskabsmæssig kontrol er 

markedspladsen, hvor selskaber bliver købt og solgt (Manne, 1965). Siden markedet tillader mange potentielle 

bydere og købskandidater, er det forkert at forstå en M&A handel, som en handel mellem kun en køber og en 

sælger. Hvis der antages at synergifordelene er identiske for alle bydere, så med mindre der eksisterer 

strukturelle imperfektioner i markedet for selskabsmæssig kontrol, eller en eller flere bydere kan anvende en 

bydestrategi, som kreerer og udnytter markedets imperfektioner, vil købsprisen reflektere den fulde værdi af 

synergierne, hvilket vil gå til den sælgende part. Efter den logik, burde det købende selskab kun forvente positiv 

værdiskabelse ved handlen, hvis de er i stand til at udnytte deres konkurrencemæssige fordele til at kreere 

unikke eller privat kendte værdifulde synergier.  

 



20 
 

2.3.1 Synergier 

Begrebet synergi refererer til hvordan en enkelt enhed af integrerede faktorer, er mere værdifuld end summen 

af dens individuelle dele. I en M&A kontekst betyder det, at det nylige sammenlagte selskab ville være mere 

værd end de forhenværende adskilte selskaber. Capron & Pistre (2002) uddyber dette og definer synergier som 

stigningen i det samlede selskabs konkurrencemæssige styrke og resulterende betalingsstrømme, relativt til 

hvad de to selskaber var forventet til at opnå uafhængige af hinanden. Bruner (2004) støtter dette synspunkt 

ved at påpege, at sande synergier skaber værdier for aktionærerne ved at høste fordelene fra 

sammenlægningen, som ellers ikke ville have kunne være realiseret på egen hånd. Jagten efter sådanne 

synergier er den mest anvendte retfærdiggørelse for at deltage i en M&A aktivitet (Berk & DeMarzo, 2017; 

Gaughan, 2002). Neoklassisk teori anerkender generelt tre typer af synergier, der kan blive skabt i M&A’s, 

operationelle, finansielle og organisatoriske synergier (Trautwein, 1990; Sudarsanam, 2003).  

2.3.1.1 Operationelle synergier 

Operationelle synergier kan i M&A skabes gennem effektiviseringer og eksistensen af komplementære og 

overlappende aktiviteter, som kan reducere virksomhedens omkostninger. Denne reduktion af omkostninger 

kan ske gennem stordriftsfordele, også kaldt economies of scale, hvor virksomheden gennem M&A’en kan øge 

produktionsmængden og potentielt producere til en lavere enhedsomkostning. Derudover kan virksomheden 

opnå synergier ved economies of scope, hvor dobbeltfunktioner skæres væk og der opnås en effektivisering 

gennemressourcebesparing (Sudarsanam, 2003). Begge typer af synergier er drevet af stordriftsfordele, hvilket 

tyder på at større selskaber bedre vil være i stand til at realisere operationelle synergier. Det er dog ikke altid 

tilfældet og er ikke noget som er kunnet blevet bevist empirisk (Bartholdy, 2007).  

 

Ved en operationel synergi sker der en værdiskabelse, hvis den opkøbende virksomhed ved overtagelse af det 

opkøbte selskab, opnår større markedsmagt, da selskab i større grad har muligheden for, at kontrollere flere 

aspekter af markedet, herunder priser (Sudarsanam, 2003). Synergien opstår dermed ved at der kan opnås 

bedre priser og kvaliteter, hvilket skaber værdi for virksomheden (Porter, 1979). Berger og Ofek (1995) kunne i 

deres studie dokumentere en positiv association mellem graden i relaterbarheden mellem køber og sælger og 

aktionærernes afkast. Intuitiv giver dette mening, idet synergifordele ofte forekommer gennem besparelse i 

nye overlappende funktioner eller stordriftsfordelene ved sammenlægning af to selskaber. 

 

Ifølge Sudarsanam et al. (1996) kræver operationelle synergier overlap i aktiviteter, produkter og markedet 

mellem det købende og sælgende selskab. Af den årsag er operationelle synergier mere sandsynlige i 

horisontal- og vertikalrelaterede M&A’s. Dette gør dem mere usandsynlige i diversificerende M&A, hvorfor de 

typisk antages at skabe mindre værdi end horisontal- og vertikalrelaterede M&A’s. Ifølge Gaughan (2002), er 

operationelle synergier ofte proklameret som en af de primære årsager til M&A, men fejler ofte i at blive 

realiseret efterfølgende.  

 

2.3.1.2 Finansielle synergier 

Finansielle synergier reflekterer en reduktion i et selskabs kapitalomkostninger. Sudarsanam et al. (1996) 

nævner tre kilder for finansielle synergier herunder, skattefordele af ubrugt gældskapacitet, 
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komplementerende ressourcer og vækstmuligheder, og sammenlægning af gæld. Finansielle synergier kan 

være værdiskabende for opkøbende selskaber ved, at den finansielle gearing gennem opkøb forbedres. Synergi 

kan samtidig skabes gennem sammenforsikring af gæld, som er karakteriseret ved, at opkøber og det opkøbte 

selskabs indtjening ikke er perfekt korreleret, hvormed den samlede risiko for finansielle problemer mindskes. 

Et andet argument for finansielle synergier er en såkaldt finansiel stordriftsfordel, da større selskaber generelt 

vil have lavere finansieringsomkostninger. Dette er delvist fordi større selskaber opfattes som mindre risikable 

og delvist fordi de har nærmere ved at udstede billigere obligationer  (Gaughan, 2002).  

 

Teorien om finansielle synergier står i skarp kontrast til Modigliani & Miller (1958) teorien, som argumenterer 

for, at der i et velfungerende effektivt marked ikke eksisterer finansielle synergier, fordi markedsværdien af 

selskabet er uafhængig af dets kapitalstruktur. Hele konceptet omkring finansielle synergier har modtaget 

skarp teoretisk kritik, idet finansielle synergier ikke burde kunne opstå I et effektivt kapitalmarked. Forskning 

har endvidere vist, at der ikke er noget bevis for en lavere systematisk risiko eller overlegne interne 

kapitalmarkeder (Rumelt R. P., 1986; Montgomery & Singh, 1984).  

 

Studier har foreslået at diversificerende handler kan reducere den usystematiske risiko af et selskab, i en højere 

grad en mere relaterede handler kan (Limmack & Mcgregor, 1995). Porter (1979) sætter dog spørgsmål ved 

hvorledes selskabsmæssig diversifikation er et bedre alternativ til aktionærdiversifikation, idet aktionærer kan 

diversificere deres egen portefølje af aktier nemmere ved, at vælge den sammensætning der er det bedste 

match til deres præferencer og risikoprofil (Porter, 1979). Aktionærdiversifikation er forbundet med lavere 

omkostninger, da de kan købe aktier ved markedspriser, uden at betale en præmie og bærer de andre 

omkostninger relateret til M&A’en (Porter, 1979). Selvom visse forskere har sat spørgsmålstegn ved selve 

eksistensen af finansielle synergier, konkluderer Sudarsanam et al. (1996) og Chatterjee (1986) at finansielle 

synergier skaber mere værdi end de mere anerkendte operationelle synergier.  

 

2.3.1.3 Organisatoriske synergier  

Organisatoriske synergier repræsenterer den øgede præsentation for et selskab, som opnås fra øget 

organisatorisk effektivitet (Graaf & Pienaar, 2013). Disse synergier skabes hvis køberens ledelse er mere 

kompetent end det sælgende selskabs. Sudarsanam et al. (1996) definerer disse transaktioner som disciplinære 

af natur, hvor det svage selskabs underpræsterende ledelse, erstattes med en ny overlegen ledelse. Ifølge 

Trautwein (1990) kan ledelsen besidde overlegen viden, planlægnings- eller overvågningsegenskaber, hvilket 

tillader for bedre beslutningstagning.   

 

Den organisatoriske synergi kan også opstå ved, at opkøber gennem en virksomhedsovertagelse kommer i 

besiddelse af fordele, såsom ressourcer og viden, som ellers ikke ville være tilgængelig. Dette er samtidig 

essensen af den ressourcebaserede teori, hvor sande konkurrencemæssige fordele udspringer af ressourcer 

som er unikke for et selskab (Barney J. , 1991). Det ressourcebaserede perspektiv fremhæver rollen af 

omsætningsforøgende synergier, som opstår ved genanvendelse af ressourcerne i det sammenlagte selskab 

(Barney J. , 1991). M&A giver således muligheden for at omrokere strategiske ressourcer på tværs af 

sammenlagte selskaber, hvilket kan skabe værdiskabende organisatoriske synergier.  
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2.4 Behavioristisk teori  
Majoriteten af empiriske studier behandler de ovenstående neoklassiske motiver, da de hviler på anerkendte 

og observerbare antagelser, som giver større mulighed for at komme med signifikante beviser. Ikke desto 

mindre eksisterer der motiver, som også er meget velkendte, men får markant mindre opmærksomhed. Den 

behavioristiske finansieringsteori forsøger på et generelt plan, at afdække betydningen af de psykologiske 

faktorer og beslutningsprocessen, når der foretages investeringer og foreslår alternative motiver til 

synergimotivet (Eckbo, 2010). Den behavioristiske teori har i modsætning til den neoklassiske tilgang, den 

antagelse, at markedet ikke altid er efficient samt, at virksomheden og dens ledelse laver systematiske fejl ved 

at handle irrationelt. Denne tilgang kan dermed forklare nogle af de markedsanomalier, som den neoklassiske 

tilgang ikke kan, og byde på en alternativ forklaring på menneskelig opførsel, og hvorfor visse M&A’s fejler. 

 

Ifølge den behavioristiske skole forekommer merger waves, når de økonomiske omstændigheder giver ledelser 

et incitament eller flere muligheder, for at forfølge deres egne mål, i modsætning til deres aktionærers 

(Sudarsanam, 2003). Ifølge Jensen (2009) bliver aktionærernes magt over ledelsen mere løs, når det går godt 

for selskabet. Jensen (2009) bemærker yderligere muligheden, for at aktiemarkedets overværdiansættelser kan 

provokere selviske M&A handler, hvori ledelsen drager fordel af aktionærernes og bestyrelsens ønske om at 

bibeholde de høje vækstrater. Denne hypotese er dog vanskelig at teste ved brug af korte eventstudier, siden 

de antager ineffektivitet i markedet.  

 

Adskillige forskere har modsagt sig den neoklassiske teori, ved at påtale at merger waves modstrider deres 

effektivitetsargument. Ifølge Kiymaz & Baker (2011) eksisterer ingen rationel forklaring for en pludselig stigning 

i dårligt ledte selskaber eller potentielle synergier, og konkluderer på den baggrund at det neoklassiske 

argument ikke forklarer al M&A aktivitet (Kiymaz & Baker, 2011). De vurderer at det ikke er muligt at forklare 

hvorfor visse teknologiske, lovmæssige eller økonomiske forstyrrelser skulle ramme alle, eller de fleste 

industrier på den samme tid, siden dataet tydeligt viser en klyngedannelse i industrier (Kiymaz & Baker, 2011). 

 

Den ledelsesmæssige litteratur argumenterer for at ledere, som er usikre omkring deres egne evner er 

bekymrede omkring deres omdømme og har en naturlig tendens til at danne flokke/klynger, hvilket har fået 

udtrykket ”managerial herding” (Bouwman C. , 2009). Scharfstein og Stein (1990) og Zwiebel (1995) undersøger 

dette og viser, at ledere har et motiv for at danne flok for at minimere de negative konsekvenser ved at 

underpræstere på deres omdømme.  

 

2.4.1 Principal-agent teorien  

Det mest anerkendte behavioristiske motiv fokuserer på de adfærdsdrevne motiver, og om lederne agerer 

rationelt i relation til at maksimere egen nytte, på bekostning af selskabets interesser og aktionærernes afkast. 

Denne problemstilling er beskrevet som agentproblemet introduceret af Jensen & Meckling (1976). 

Agentteorien beskriver forholdet mellem en virksomheds ledelse (agenter) og aktionærer (principaler) og 

hvorvidt ejernes bedste interesse varetages af ledelsen (Jensen & Meckling, 1976).  
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De behavioristiske teorier er generelt baseret på de agentproblemer, der kommer af adskillelsen mellem 

ejerskab og ledelsen i selskaberne. Ifølge teorien har både ledelsen og ejerne rationelle forventninger og 

handler opportunistisk for at maksimere egen nytte. Dette medfører, at der kan opstå konflikter, da ledelsen 

kan have personlige interesser såsom løn, status og jobsikkerhed, mens aktionærernes interesse udelukkende 

er en langsigtet værdimaksimering af selskabet (Jensen & Meckling, 1976). Denne potentielle forskel i 

incitamentsstruktur kan således føre til en værdiødelæggelse for aktionærerne, hvis ledelsen handler ud fra 

egen og ikke ejernes interesse (Sudarsanam S. , 2010). Limmack & Mcgregor (1995) dokumenterer i deres 

studier, at M&A’s som sigter efter vækst ofte er drevet af ledelsesmæssig kompensation. Når denne 

kompensation er linket til selskabets vækstrate, tilskynder det ledelsen at opsøge M&A’s, da det byder på en 

hurtigere løsning end organisk vækst (Limmack & Mcgregor, 1995). Opkøbsmotiver funderet i denne teori må 

dermed generelt formodes at være værdiødelæggende, hvormed en opkøber vil opleve negative anormale 

afkast, hvis disse motiver vurderes til at være dominerende.  

 

En typisk problemstilling præsenteret af Jensen (1986) omhandler ledelsens tendens til at minimere udbetaling 

af dividender og tilbagekøb af egne aktier, da færre likvider betyder mindre magt. Teorien viser at ledere 

hellere vil indgå i investeringer med negativ nutidsværdi (NPV) end, at udbetale det som udbytte, når de har 

kapital til rådighed (Jensen M. C., 1986). Denne teori er efterfølgende blevet testet af Lang, Stultz & Walkling 

(1991) i et eventstudie, hvor hypotesen lod på at byderens anormale afkast burde være negativt korreleret, 

med selskaber med store betalingsstrømme og dårlige investeringsmuligheder. I deres studie fandt de en 

signifikant understøttelse af hypotesen.   

 

Ved adskillelse af ejerskab og kontrol skabes agentomkostninger. Disse omkostninger bliver dog mindre jo 

mere ledelsens motiver forenes med ejernes (Jensen M. C., 1986). Der skabes således et trade-off mellem at 

mindske disse agentomkostninger, ved at inddrage ledelsen i ejerskabet. På den ene side mindskes 

agentomkostninger, men på den anden side kan det give ledelsen mere ejerskab og magt.  

 

Jensen (2005) argumenterer fra et behavioristisk perspektiv, at aktiemarkedets overværdiansættelser 

genererer agentomkostninger, hvilket er værdiødelæggende for køberens aktionærer (Jensen, 2005). Disse 

overværdiansættelser forekommer typisk under merger waves. Transaktioner under lavkonjunkturer burde 

derimod vise adskillige positive værdiskabende effekter. For det første er disse transaktioner forbundet med 

mindre agentomkostninger. Derudover er konkurrencen for byderen generelt mindre end i højkonjunkturer, 

fordi potentielle investorer er mere fokuserede på intern organisk vækst og har besvær med at skaffe 

tilstrækkelig kapital til M&A aktivitet. Ifølge Jensen (2005) anvender selskaber bedre udvælgelse af M&A når 

investeringsbeslutningen er nødsagtet til at blive grundigt undersøgt i usikre markedsforhold.   

 

2.4.2 Hubris hypotesen 

Ledelsen kan også udvise opførsel, som kan beskrives som overmodig (Roll, 1986) eller med overdreven 

selvtillid  (Hayward, 1997). Ledelsens overdrevne selvtillid fører ofte til en overoptimistisk estimering af 

potentielle synergieffekter, hvormed flere værdiødelæggende handler gennemføres og aktionærernes værdi 

ødelægges. Begrebet ”winner’s curse” kan ligeledes være med til at forklare hvorfor ledelsen betaler en 
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overpris. Begrebet forklarer at i en konkurrencepræget auktion, vil sandsynligheden for at vinderen af 

auktionen overværdiansætter auktionens genstand stige, jo flere bydere der deltager i auktionen  (Roll, 1986).  

 

I en udbygning af disse teorier foretaget af Baker et al. (2004) beskrives det, at hvis et overoptimistisk marked 

påvirker ledelsen af en opkøbende virksomhed til at udvise samme optimisme, vil der i højere grad blive 

foretaget opkøb som er værdiødelæggende. Ledelse og marked antages dermed at kunne agere irrationelt 

samtidig og dette kan dermed være medforklarende for eksistensen af M&A’s i bølger. Dette sætter store 

spørgsmålstegn ved om det finansielle marked er det optimale sted at bedømme ledelsesbeslutninger, da de 

ikke altid er truffet ud fra identificerbart, anerkendt og rationelt motiv (Mukherjee, Kiymaz, & Baker, 2004).   

Fordi vækst og værdiskabelse er en essentielt strategisk nødvendighed for nærmest alle selskaber, vil ledere 

have en tendens til at fortsætte med at anvende de strategier, som har hjulpet dem med at vækste i fortiden 

(Roll R. , 1986).  

 

Konceptet stewardship (Davis, 1997) argumenterer for at topledelsen kan træffe selviske beslutninger, hvilket 

ligger under hubris teorien. Problematikken mellem agentproblemer og stewardship perspektivet kan resultere 

i M&A handler der kun maksimere visse interessegruppers nytte (Angwin, 2015). Derudover præsenterer 

Weston, Mitchell og Mulherin (2004), Shleifer og Vishny’s (1989) ”managerial entrenchment” model i en M&A 

kontekst. Shleifer og Vishny (1989) viser i deres model at ledelsen foretager specifikke investeringer for at øge 

deres værdi for aktionærerne, for at reducere risikoen for at blive erstattet, ved at kræve højere lønninger eller 

frynsegoder og derigennem få større frihed til at bestemme selskabets overordnede strategi.  

 

2.4.3 Informationsasymmetri 

Handler kan også skyldes informationsasymmetri, hvilket kan resultere i over/underestimeringer af det 

kombinerede selskabs synergipotentiale samt betalingsmetodens reelle effekt. Teorien blev først introduceret 

af Akerlof (1970) i hans værk “The Market for ‘Lemons’”. Teorien om asymmetrisk information blev udviklet 

som en alternativ forklaring for almindelige fænomener, som anerkendte økonomiske teorier ikke kunne 

forklare. Teorien fremsætter, at en ubalance af information mellem køber og sælger, kan lede til ineffektive 

resultater i visse markedssituationer (Akerlof, 1970). Når perfekt information ikke er tilgængelig om et selskabs 

fremtid, vil sandsynligheden for værdiansættelsesfejl, stige i takt med graden af usikkerhed forbundet med 

værdiansættelse (Varaiya & Ferris, 1987).   

 

Informationsasymmetrishypotesen antager at ledelsen har insider information omkring deres selskab, som 

byderen ikke har, hvilket begge sider er bevidst om (Myers & Majluf, 1984). Ifølge Varaiya & Ferris (1987) er 

M&A buddet nødt til, at være højt nok til at overtale selskabets aktionærer at slippe deres kontrolrettigheder, 

men samtidig være i et prisleje, hvor handlen stadig er en rationel investering.  I tilfælde af et stort antal 

bydere vil det gennemsnitlige bud være lig med markedsværdien af target. For den enkelte bydere kan dette 

dog være et problem, grundet manglende information omkring andre byderes værdiansættelse. 

Værdiansættelserne er afhængige af værdiansættelsesmetode og specielt de antagelser omkring M&A’ens 

forventede synergier og forskelle i target fremtidsudsigter (Varaiya & Ferris, 1987) 
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Ifølge Chatterjee & Lubatkin (1990) befinder relaterede bydere sig i en bedre position end urelaterede bydere, 

fordi de antages at være bedre til at estimere targets sande værdi, som følge af deres kendskab til industrien. 

Informationsasymmetrihypotesen antager at købere i gennemsnit betaler approksimativt nutidsværdien af den 

fremtidige indtjening, og køberens bud vil derfor reflektere de forskelle synergier, der forventes at kunne blive 

skabt, og dem som forventes at skabe flest synergier vil forventes at byde mere end de andre (Varaiya & Ferris, 

1987).   

 

2.5 Værdiskabende faktorer i M&A 
Antallet af undersøgelser som studerer den kortsigtede værdiskabelse for aktionærer under en M&A er 

efterhånden enorm. Selvom det ikke er målet for dette speciale at give et omfattende overblik af empiriske 

resultater, er et kortere fokuseret overblik krævet til at understøtte specialets hypoteser. Fra litteraturen er der 

tegn på, at opkøberes anomale afkast er påvirket af nogle bestemte faktorer. I denne afsluttende del af 

litteraturgennemgangen præsenteres en række udvalgte faktorer. Disse er centrale, da de giver en bedre 

forståelse for værdiskabelsen i forbindelse med M&A’s og samtidig har direkte relation til undersøgelsens 

hypotesespørgsmål. De præsenteres ved en teoretisk diskussion af deres betydning, efterfulgt af en 

opsummering af de tidligere empiriske resultater.  

 

2.5.1 Opkøbers overordnede anormale værdiskabelse 

Et stort antal empiriske studier har undersøgt opkøberes kortsigtede værdiskabelse ved M&A transaktioner, 

men ligesom teorien bag, tegner resultaterne ikke et entydigt billede. De europæiske studier viser derimod 

overvejende positive resultater (Martynova & Renneboog, 2011). I takt med stigningen af M&A transaktioner, 

steg volumen af akademisk litteratur tilsvarende. En klar konklusion i både amerikanske og europæiske studier 

er, at det opkøbte selskab oplever økonomisk og statistisk signifikante værdistigninger (Bradley, Desai, & Kim, 

1988; Franks & Harris, 1989). Der er derimod større forvirring omkring det opkøbende selskabs afkast, hvilket 

forklarer den stigende interesse for emnet. 

 

I adskillige studier vises det, at opkøber omkring eventdagen oplever et negativt anormalt afkast (Andrade, 

Mitchell, & Stafford, 2001; Bouwman C. , 2009). Campa & Hernando (2004) undersøgte M&A transaktioner fra 

Europa i perioden 1998-2000 og fandt, at det købende selskab ikke observerede et signifikant anormalt afkast. 

Sudarsanam (1996) undersøgte det engelske marked i perioden 1980-1990 og fandt et markant negativt 

anormalt afkast på hele 1,29 %. 

 

Modsat findes også et stort antal studier, som viser at opkøbere opnår positiv værdiskabelse, når de foretager 

opkøb. Martynova og Renneboog (2006) observerede et større anormalt kast på 1,5 %, som menes at være et 

af den mest anerkendte nyere europæiske eventstudier. Martynova & Renneboogs (2011) senere studie, som 

studerede den efterfølgende merger wave i Europa viste et signifikant positivt anormalt afkast for køberen på 

0,53 % i deres korteste eventvindue. Et uddrag af udvalgte eventstudier er vist i tabel 2.1.  
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Tabel 2.1 - Overblik over udvalgte empiriske eventstudier 

 
Kilde - Egen tilvirkning  

 

Tabellen viser at stikprøvens størrelse i grad varierer fra studie til studie. Tabellen viser endvidere at studiernes 

resultater afviger meget til trods for sammenfald i tidsperiode, område og model. At anvende 

markedsmodellen kræver dog også visse metodiske subjektive valg, hvilket kan være årsagen til disse 

varierende resultater, hvilket vil afdækkes i metodeafsnittet. Hvis man udelukkende kigger på europæiske 

studier, ses et meget mere tydeligt billede og næsten en fordobling af CAAR. Dette vises i Tabel 2.2 forneden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Forfatter(e) 

 

Tidsperiode Område

 

Stikprøvestørrelse  Eventvindue 

 Valgte 

benchmark-

model  CAAR 

Datta, Iskandar og Raman 1993-1998 US 1719 CAR [-1 ; 0] Marked 0,02%

Martynova og Renneboog 1993-2001 Europa 2419 CAR [-5 ; 5] Marked 1,50%

Andrade et. al. 1973-1998 US 3688 CAR [-1; 1] Marked -0,01%

Nikolaj Noer Olsen 2006-2011 Europa 106 CAR [-1; 1] Marked 1,71%

Bhagat et. al. 1962-2001 US 1018 CAR [-5 ; 5] Marked 0,20%

Nick Ellis 2011-2014 US 223 CAR [-1; 1] Marked 1,40%

Sørheim og Lerkerød 1995-2014 Nordisk 111 CAR [-1; 1] Marked 0,98%

Bouwman et al. 1979-2002 US 380 CAR [-1; 1] Marked -0,50%

Kaplan og Weisbach 1971-1982 US 271 CAR [-5 ; 5] Marked -1,49%

Lomholt & Jørgensen 2004-2010 Europa 221 CAR [-1; 1] Marked 1,29%

Antoniou et al. 1987-2004 UK 1401 CAR [-5 ; 5] Marked 1,26%

Ekhold og Svensson 1997-2009 Sverige 449 CAR [-1; 1] Marked 3,37%

Becker-Blease et. al. 1992-2001 US + Europa 70 CAR [-1; 1] Marked 1,81%

Angwin et. al. 2010-2015 US 4773 CAR [-1; 1] Marked 0,21%

Craninckx & Huyghebaert 1997-2007 Europa 267 CAR [-5; 1] Marked 0,35%

Campa 1998-2000 Europa 262 CAR [-1; 1] Marked 0,44%

Franks et al 1975-1984 US 399 CAR [-1; 1] Marked -1,02%

Ferenc Szolosi 2003-2012 Europa 2660 CAR [-1; 1] Marked 1,13%

Møller et. al 1980-1999 US 12023 CAR [-1; 1] Marked 1,20%

Daniel  Icke 2000-2008 Europa 131 CAR [-1; 1] Marked 1,16%

Sudarsanam et al. 1980-1990 UK 429 CAR [-1; 1] Marked -1,29%

Samlet Gns 0,65%
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Tabel 2.2 - Overblik over de udvalgte europæiske studier 

Kilde - Egen tilvirkning 

 

Her ser vi mere entydigt resultatet, som bakker op om Martynova og Renneboog (2011), der fremfører at de 

europæiske studier i højere grad end de amerikanske studier, giver et tydeligt billede af positiv anormal 

værdiskabelse. De fleste eventstudier observerer, at værdiskabelsen mest ser ud til at forekomme omkring 

annonceringsdatoen  (Campa & Hernando, 2004). Bruner (2002) viser i sit studie en tendens for afkast til at 

være aftagende over tid og konkluderede at afkast virker til at være højere i 1960 og 70’erne end i 1980 og 

90’erne. Dette er støttet af Martynova og Renneboog (2011) som siger at M&A i 60’er og 70’erne 

repræsenterer perioder med uperfekte kapitalmarkeder og man derfor ikke kunne regne med markedets 

effektive ressourceallokation.  

 

2.5.2 Strategisk motiv 

De klassiske beskrivelser af strategiske motiver er horisontal, vertikal og diversificerende, relateret til at 

henholdsvis købe indenfor ens industri, langs værdikæden og udenfor industri eller værdikæde (Ansoff, 1957). 

Klassificeringerne er således inddelt via industrirelationer mellem køber og sælger. Disse klassificeringer er ofte 

blevet anvendt i empiriske studier (Rumelt R. P., 1982; Sørheim & Lerkerød, 2015; Bartholdy, 2007). Yderligere 

fokus på disse klassificeringer har resulteret i yderligere klassificeringer, herunder relateret og urelateret 

diversifikation mv., i et forsøg på at fange det interne motiv for handlen. Andre klassificeringer anvender blandt 

andet industridynamikker, så som produkt/markedsoverlap og overlap i interne ressourcer, så som 

overkapacitet, geografisk inkludering, produkt- eller markedstilføjelse (Angwin, 2015). Visse forskere anvender 

kun distinktionen, diversificerende vs. Ikke-diversificerende (Sapunji & Friedrichsen, 2011; Lomholt & 

Jørgensen, 2014). 

 

Selskaber er ifølge den efficiente markedshypotese korrekt prisfastsat, hvormed der udelukkende er mulighed 

for at generere merværdi for ejerne af den opkøbende virksomhed, såfremt ledelsen formår at udnytte 

mulighederne for synergier. For horisontale opkøb vil synergifordele typisk komme fra stordriftsfordele, hvor 

det typisk for vertikale ville være omkostningssynergier ved at integrere en større del af værdien i den interne 

kontrol.  

 

 Forfatter(e)  Tidsperiode Område  Stikprøvestørrelse  Eventvindue 

 Valgte 

benchmark-

model  CAR 

Martynova og Renneboog 1993-2001 Europa 2419 CAR [-5 ; 5] Marked 1,50%

Craninckx & Huyghebaert 1997-2007 Europa 267 CAR [-5; 1] Marked 0,35%

Campa 1998-2000 Europa 262 CAR [-1; 1] Marked 0,44%

Ferenc Szolosi 2003-2012 Europa 2660 CAR [-1; 1] Marked 1,13%

Nikolaj Noer Olsen 2006-2011 Europa 106 CAR [-1; 1] Marked 1,71%

Daniel  Icke 2000-2008 Europa 131 CAR [-1; 1] Marked 1,16%

Lomholt & Jørgensen 2004-2010 Europa 221 CAR [-1; 1] Marked 1,29%

Gns 1,08%
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Den strategiske litteraturfelt har forsøgt at klassificere M&A handler efter strategisk motiv for nemmere at 

kunne analysere og belyse tendenser. Eftersom det er markedet, der vurderer opkøbets bagvedliggende 

motiver, må det antages, at opkøbers faktiske motiv ikke altid afspejles, men derimod udelukkende hvordan 

opkøbet opfattes af markedet. Det må derudover formodes, at der kan være flere af de beskrevne motiver bag 

ét opkøb, hvormed forventningerne til det anormale afkast går i begge retninger.  

 

Diversificerede M&A’s er et opkøb i en vidt forskellig branche fra opkøberens, og kaldes også for konglomerat 

eller urelaterede opkøb (Bartholdy, 2007). Årsagerne til, at virksomhederne vælger at diversificere kan til dels 

forklares ud fra principal-agent teorien. Ledelsen kan drage nytte af at ekspandere deres personlige imperium, 

eller af at sikre deres eget job, ved at mindske risiko i virksomheden. Dog observeres der teoretiske argumenter 

for, at urelaterede opkøb kan skabe værdi, via finansielle synergier, da en sammenlægning af virksomheder kan 

give mindre korreleret indtjening (Sudarsanam, Holl, & Salami, 1996). 

 

De empiriske undersøgelser har generelt haft vanskeligheder ved, at påvise en signifikant forskel på markedets 

reaktion mellem horisontale, vertikale og diversificerende M&A’s. Der observeres dog en lille tendens blandt 

empiriske studier, at relaterede M&As giver højere anormalt afkast end diversificerende, hvilket er 

understøttet af hoveddelen af litteraturen. Der er dog med det forbehold, at de fleste undersøgelser er lavet 

med udgangspunkt i amerikanske opkøb. 

 

Sundarsanam et al (1996) fandt, i sit eventstudie, ikke nogen signifikant forskel på det anormale afkast for 

henholdsvis relaterede og urelaterede opkøb, i en stikprøve på 429 amerikanske handler mellem 1980 og 1990. 

Modsætningsvis fandt Morck, Shleifer og Vishny (1990), at det opkøbende selskabs anormale afkast er lavere 

når selskaber diversificerer, end når de foretager relaterede opkøb. Martynova og Renneboog (2011) fandt 

ligeledes for perioden 2003-2009, at opkøbers anormale værdiskabelse var signifikant større ved relaterede 

opkøb end ved urelaterede. Men dette resultat stemmer ikke overens med et lignende studie de fremlagde, 

hvor de undersøgte perioden 1993-2001, hvor de ikke fandt nogen signifikant forskel på relaterede og 

urelaterede opkøb (Martynova & Renneboog, 2006). Sørheim & Lerkerød’s (2015) studie viste dog en 

overraskende konklusion, idet deres studie viste en højere anormal profit ved diversificerende M&A 

transaktioner end ved horisontale og vertikale.  

 

2.5.3 Cross-border M&A 

Af alle europæiske M&A’s i perioden 2003-2018, var næsten halvdelen af M&A handler på tværs af lande i 

Europa. Dette er illustreret i figur 2.3, som viser andelen og værdien af international transaktioner. Det viser en 

konstant stigende trend af andelen af cross-border handler, som går helt tilbage til 80’erne (Sudarsanam S. , 

2010). Denne trend er drevet af motiverne for selskaberne at sikre deres markedsposition, forøge deres 

forretning eller udleve synergier, ved at organisere deres selskab på et globalt plan (Sudarsanam S. , 2010).  

 

Figur 2.3 - Fordelingen af cross-border og indenlandske M&A transaktioner i vores stikprøve fordelt på år 
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Kilde - Egen tilvirkning med data fra Thomson One 

 

Den øgede globalisering har været stærkt medvirkende til en kraftig stigning i antallet af selskaber, som 

foretager M&A’s på tværs af grænser. Der er samtidig sket en kraftig forøgelse i antallet af europæiske cross-

border M&As mellem europæiske selskaber, hvilket bl.a. skyldes politiske tiltag, som har gjort disse opkøb 

ekstra attraktive (Sudarsanam S. , 2010). Tiltagene omfatter en økonomisk integration ved dannelsen af det 

indre marked i 1992, etableringen af den europæiske monetære union samt indførslen af én fælles valuta og 

privatisering af store industrier samt virksomheder (Sudarsanam S. , 2010).  

 

Foruden internationalisering og vækst giver litteraturen flere bud på afgørende faktorer, der ligger bag 

selskabers cross-border M&A aktivitet. Hymer (1976) beskriver motivet for ufuldkommene produktmarkeder, 

hvor det købende selskab besidder visse produktionsfordele, som kan være med at skabe værdifulde synergier. 

Froot & Stein (1991) præsenterer motivet for ufuldkommene kapitalmarkeder, hvor den købende virksomhed 

kan stabilisere eller udnytte valutakursændringer, hvormed cross-border M&A kan være ekstra værdiskabende. 

Endvidere kan opkøbet været drevet af skattemæssige motiver, da virksomheder vil kunne udnytte et lands 

lavere skatter til at forhøje deres resultat (Scholes & Wolfson, 1990). Endelig kan cross-border M&A være 

motiveret af, at opkøber derigennem opnår geografisk diversifikation, hvilket kan reducere risiko, såfremt de 

forskellige selskabers økonomiske aktivitet ikke er perfekt korreleret (Adler & Dumas, 1975). 

 

Cross-border M&A kunne yderligere fungere som en adgangsbillet for køberen til at navigere i værtslandende, 

udnytte deres lokale forretningsmuligheder og opdage potentielle endnu ukendte ressourcer eller servicer, der 

kan skabe ny værdi for køberen (Barney J. , 1991). Cross-border M&A kan være den bedste mulighed for et 

selskab til at få del i særlige færdigheder og kompetencer. Efter denne tankegang må det generelt antages, at 

jo større kulturdistance mellem opkøber og sælger, desto større er chancen for opkøber for at få adgang til 

nogle svært tilgængelige og komplementære rutiner og kompetencer (Barney J. , 1991). 
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Der eksisterer dog også mange potentielle barriere, som kan stå i vejen for disse opkøb og dermed være 

værdiødelæggende for opkøberne. Heriblandt kan nævnes landespecifikke strukturelle, tekniske og kulturelle 

barriere, som kan besværliggøre integrationen af virksomhederne (Sudarsanam S. , 2010). Dette trækker 

dermed i modsatte retning af den resterende teori, hvorfor der ikke gives et klart billede af den anormale 

værdiskabelse.  

 

Ved denne problemstilling findes det især vanskeligt at finde europæiskbaserede studier, hvorfor vi fandt 

denne problemstilling det mere interessant. Campa & Hernando (2004) fandt i deres event studie at 

indenlandske M&A’s gav et højere anormalt afkast end cross-border for 262 europæiske opkøb mellem 1998-

2000. Det samme konstaterede Sørheim & Lerkerød (2015), da de observerede et markant højere afkast ved 

indelandske M&As end cross-border med hele 1,1 % i forskel. Dette understøttes endvidere af Chatterjee 

(2004).  

 

Gleason et al. (2003) observerede dog modsat en mindre fordel til cross-border transaktioner end 

indenlandske, hvori cross-border M&A var mest værdiskabende. Amihud, DeLong, & Saunders (2001) 

observerede også denne tendens, men resultaterne var insignifikante. En betydelig del af disse studier 

observerer insignifikante resultater, hvilket kan så tvivl om resultaternes reliabilitet og den metodiske tilgang.  

 

Hverken teorien eller de empiriske studier giver et entydigt billede af, om cross-border M&A’s opnår større 

værdiskabelse end indenlandske M&A’s. Empirisk dokumenteres det dog, at faldgrupperne relateret til 

integration, ofte overgår de potentielle fordele, der opnås ved cross-border M&As. Visse studier peger på at 

det delvist er som konsekvens af at de mange potentielle synergier ved cross-border M&A’s ikke realiseres i 

praksis (Sudarsanam S. , 2010).  

 

2.5.4 Betalingsmetode  

Selskabsmæssig vækst gennem store M&A handler kræver betragtelige finansielle ressourcer, hvilket tvinger 

selskaber med begrænset kontantbeholdning til, at finansiere M&A’en med egekapital eller en kombination af 

egenkapital, gæld og kontanter. Siden anden del af 1990’erne er attraktiviteten i at bruge egenkapital som 

betalingsmetode steget betydeligt. I den samme tid er det europæiske marked for selskabsobligationer steget 

markant og forsynet selskaberne med endnu en tilgængelig kilde af finansiering (Sudarsanam S. , 2010). 

Betalingsmetoden betragtes som værende et vigtigt signal for omverdenen, omkring det købende selskab egen 

værdi og de potentielle synergier, som selskabet forventer M&A’en vil opnå. Ifølge Myers og Majluf (1984) er 

asymmetrisk information mellem opkøber og target et centralt aspekt, som gennem betalingsmetoden skaber 

en signalværdi.  

 

Limmack & Mcgregor (1995) anvender Modigliani–Miller (1958) teorien om kapitalstruktur under et effektivt 

marked, i en M&A kontekst.  Ifølge dem burde betalingsmetoden, i et komplet effektivt marked, være en 

neutral beslutning uden indvirkning på aktiekursen. Teorien forklarer at i fraværet af skat, 

konkursomkostninger, agentomkostninger og asymmetrisk information i et effektivt marked, vil selskabets 

værdi være upåvirket af M&A’ens finansieringsmetode (Modigliani & Miller, 1958).  
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Hvis der tilbydes kontant betaling signalerer det bydende selskab, at de er villige til at købe selskabet fra 

aktionærerne, for at undgå at dele fremtidige værditilvækst, som M&A’en forventes at bringe (Martynova & 

Renneboog, 2006). Hvis ledelsen af det bydende selskab er overbevist om, at selskabets nuværende værdi er 

højere end den nuværende aktiekurs reflekterer, vil de foretrække ikke at udstøde og betale med egenkapital, 

men kun at finansiere købet kontant (Martynova & Renneboog, 2006). Modsætningsvis vil en udelukket 

aktiefinansieret tilbud signalere, at det bydende selskab ønsker at involvere det andet selskabs aktionærer i det 

sammenlagte selskab og derved dele risiko (Martynova & Renneboog, 2006). For aktionærerne af det sælgende 

selskab indikerer det således, at de anser deres selskab som værende mere værd, når der kommer et kontant 

tilbud i modsætning til et aktiefinansieret tilbud.  

 

Pecking order teorien formuleret af Myers (1984) forklarer, hvordan selskaber vælger finansieringsmetode til 

potentielle investeringer. Ledelsen vil anvende den kapital, som antages at være sikrest og billigst først, 

derefter anvende gæld og diverse hybridløsninger, og som en sidste udvej udstede ny egenkapital.  Ledelsen 

foretrækker således at investere med frie midler og ikke anvende kapitalmarkedet til finansiering. Årsagen til at 

egenkapital er den mindst foretrukne metode er, at investorer ser en yderligere udstedelse som et negativt 

signal, og er samtidig den dyreste form for finansiering grundet store administrations- og 

transaktionsomkostninger (Myers, 1984).  

 

Hansen (1987) præsenterer i en udvidelse af Myers og Majluf (1984) en teori med forbindelse til 

informationsasymmetrihypotesen. Ifølge Hansen (1987) vil target selskabet kun sælge hvis værdien af 

selskabet, er mindre end buddet forlyder. Køberen vil forvente dette og derfor byde efter den præmis. 

Konsekvensen af dette ville være at handlen ikke gennemføres, selvom den ville være værdiskabende for begge 

parter. For at håndtere dette problem, vil køberen foreslå et bud, som indeholder sine egne aktier, som en del 

af betalingen, hvori værdien af handlen for target vil afhænge af den sande værdi af det de sælger (Hansen, 

1987). Ifølge agent teorien er valget af betalingsmetode også centralt. Ifølge Jensen (1986) er kontantbetaling 

at foretrække ud fra en betragtning om, at overskydende kapital i selskabet udnyttes effektivt. Omvendt kan 

kontant betaling også være en indikator for, at virksomheden ligger inde med overflødig kapital. Dette kan 

tolkes som, at der eksisterer uhensigtsmæssige agentomkostninger i virksomheden (Jensen M. C., 1986).  

 

Et andet aspekt er de skattemæssige forhold, der følger med valget af betalingsmetode. Opkøber bør, for så 

vidt muligt, strukturere betalingen så skattegevinsten maksimeres. Det er svært at sige noget helt generelt om 

denne optimering, da den er yderst kompleks og afhængig af mange forskellige skatteregler, der tilmed 

varierer på tværs af landegrænser. Hele den bagvedliggende finansiering (optagelse af gæld, udstedelse af 

aktier, aktietegning mv.) spiller typisk en central rolle i enhver større M&A (Wansley, Lane, & Yang, 1983). 

Almindelige aktiebetalinger er generelt skattefrie M&A’s, idet enhver kapitalindtægt realiseret af sælgerens 

aktionærer udskydes indtil de nye aktier er solgt. Som følge af denne forskellige beskatning, må det bydende 

selskab betale en højere købspris, i tilfælde af et kontant bud for, at modvirke den beskatningsbyrde der 

pålægges de sælgende aktionærer (Wansley, Lane, & Yang, 1983). Den højere kontante købspris relativt til 

aktiebetalinger reflekterer den yderligere beskatningsbyrde, men byder også på højere afskrivningsskatteskjold 
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og det er derfor ikke klart om det købende selskab virkelig har en netto fordel fra det ene bud frem for det 

andet (Wansley, Lane, & Yang, 1983).  

 

På linje med størstedelen af teorien præsenteret ovenfor, viser diverse empiriske studier en tendens til, at den 

kontante betalingsmetode skaber større værdi for opkøber end andre betalingsmetoder. Franks et al. (1991) 

viser således, ved at benytte en stikprøve på 399 opkøb i perioden 1975-1984, at aktiebetalinger alene skaber 

et negativt anormalt afkast på -2,79 %, mens et positivt anormalt afkast på 0,68 % skabes når opkøbet 

udelukkende betales med kontanter. Dette resultat understøttes blandt andet af Møller et al. (2004), Andrade 

(2001), Travlos (1987), Dong (2005) og Asquith & Mullins (1986), der alle finder at kontantfinansierede M&A’s 

er mere værdiskabende end aktiefinansierede transaktioner. Det er omvendt kun ganske få studier, som har 

andre resultater, herunder Eckbo et al (1990), som fandt kombination af aktier og kontanter gav det største 

afkast.  

 

2.5.5 Opkøbets timing 

Opkøbets annonceringstidspunkt er observeret som værende en faktor, der kan have indflydelse på de 

anormale afkast. Det er bl.a. beskrevet af Martynova og Renneboog (2011), som observerer, at M&A’s 

foretaget i en merger wave skaber mere værdi for opkøber, end M&A’s foretaget i udenfor en merger wave. 

M&A transaktioner i krisetider er forskellige fra perioder udenfor krisetider. I krisetider observeres en klar 

tendens til, at aktiemarkedet falder som følge af stigende usikkerhed i markedet. Usikkerheden omkring 

fremtiden, skaber ustabilitet og tilbageholdenhed, hvilket naturligt medfører et fald i antallet af investeringer, 

herunder M&A’s (Martynova & Renneboog, 2011).  

 

Når markedets eller industriens værdiansættelser er lave, vil target selskaberne kun acceptere bud, hvis 

synergifordelene opvejer negativiteten reflekteret i aktiekursen. Når markedets værdiansættelser er høje, vil 

targets værdiansættelse reflektere markedets højere værdiansættelse, som ikke kun reflekterer 

synergipotentiale, men også overoptimisme og momentum (Rosen, 2006). Under disse forhold har bud en 

tendens til virke mere attraktive og selskaberne har en større tilbøjelighed til at acceptere. Derfor, fra det 

købende selskabs perspektiv, vil de bedste handler blive foretaget når markedet er udenfor en merger wave og 

værdiansættelser er lave (Rosen, 2006).  

 

Bouwman (2009) støtter denne hypotese i sit 2009 eventstudie, men bestemmer høj og lav-

værdiansættelsesperioden ved brug af S&P 500 P/E niveauet. Baseret på en 30 års tidsperiode og næsten 3000 

transaktioner observerer han et tydeligt billede af at M&A’s under lavværdiansættelsesperioden, skaber 

mindre værdi andre perioder. Han støtter sig til sine tidligere hypoteser om, at managerial headring er en mulig 

forklaring for denne tendens og argumenterer for at ledere opsøger M&A’s for at imitere deres succesfulde 

ligemænd til trods for mindre værdiskabelsespotentiale på de resterende M&A kandidater (Bouwman C. , 

2009).  

 

Empiriske studier peger på købere som foretager en M&A handel under højt-værdiansatte markedet har 

signifikant højere annonceringsafkast end andre perioder, men er også karakteriseret med lavere langsigtede 
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anormal afkast. Denne hypotese er konsistent med hypotesen om “Managerial herding”, som har links til 

agent- og hubristeorien.  Der findes derudover adskillige anekdotiske beviser, der hentyder til at M&A 

beslutninger er påvirket af markedsforhold og deres værdiansættelser. Ledere citeres ofte for at nævne bull-

markedet påvirkning på både værdiansættelser og ledere som er fulde af selvtillid grundet aktiemarkedet 

nylige stigning (Bouwman C. , 2009).  Dette er med til at antyde at markedet værdiansættelser ikke kun 

påvirker M&A aktivitet, men også kvaliteten af de handler som gennemføres.  

 

Værdiskabelsen under merger waves er i relation til forekomsten af opkøbsmomentum, som bl.a. beskrives af 

Rosen (2006). Opkøbsmomentum peger på, at hvis tidligere M&A’s er blevet modtaget positivt af markedet, vil 

andre efterfølgende M&A’s opleve en tilsvarende reaktion. Opkøbsmomentum forekommer typisk i ophedet 

M&A marked, som er præget af synergier, overoptimisme og agentproblemer. Synergimotiverede opkøb har 

en tendens til at forekomme, som følge af makroøkonomiske, teknologiske samt reguleringsmæssige chok, 

hvilket forårsager disse grupperinger af M&A aktiviteter (Andrade, Mitchell, & Stafford, 2001).  

 

Teorien omkring opkøbsmomentum sætter spørgsmålstegn ved, om markedet altid handler rationelt eller om 

investorerne, i ophedede markeder, handler overoptimistisk. En sådan overoptimisme blandt investorerne er 

påvist af bl.a. Loughran og Ritter (1995) samt Ljungqvist et al. (2002). Investorerne lader sig påvirke af den 

generelle positive økonomiske stemning, og M&A vurderes mere værdiskabende end de potentielle synergier 

indikerer. Opkøbsannonceringer som forekommer i merger waves, hvor der eksisterer stor optimisme, bliver 

vurderet mere positivt af markedet, end annonceringer udenfor bølgerne. Optimismen medfører større et 

anormalt afkast på kort sigt, men som det er vist af bl.a. Rosen (2006) og Bouwman et al. (2009) erstattes 

denne højere kortsigtede værdiskabelse, af større værdiødelæggelse på lang sigt. 

 

Martynova og Renneboog (2011) observerede i deres stikprøve på 2419 europæiske M&A’s i perioden 1993-

2002, en forskellig værdiskabelse ved forskellige stadier af merger waven. Studiet viste, at værdiskabelse i på 

0,19 % i udenfor merger waven og 1,12 % under merger waven. Rosen (2006) fandt ligeledes, at 

opkøbsannonceringer foretaget i et opadgående aktiemarked gav større anormalt afkast, end opkøb foretaget i 

nedadgående markeder.  

 

2.5.6 Finansielle nøgletal  

Finansielle nøgletal anvendes til at give et overblik over selskabers økonomiske situation, både i forhold til 

udvikling, men også relativt til andre selskaber. Den generelle tilgang i finansiel nøgletalsanalyse er, at beregne 

ratios, der repræsenterer underliggende konstruktioner, så som profitabilitet, likviditet, effektivitet og gearing 

(Faulkner, Teerikangas, & Joseph, 2012).  Endvidere anvendes disse finansielle nøgletal til at vurdere og 

analysere tidsseriedata og værdiansætte aktier. Efter en nøgletalsanalyse bør der også vurderes, hvorledes 

denne information skal tolkes og anvendes til beslutningstagning.  

 

Adskillige eventstudier bruger finansielle nøgletal så som P/E og M/B-ratios (Bouwman, Fuller, & Nain, 2009),  

cash/sales (Harford, 1999), Q-ratio (Lang, Stulz, & Walkling, 1989) eller EV/EBITDA (Bianconi, 2014) for at kunne 

spotte trends eller mønstre i dataet, hvorfra man vil kunne drage signifikante konklusioner. Litteraturen finder 
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at de anormale afkast er lavere for købende selskaber, ved køb af selskaber med lav gearing (Maloney, 

McCormick, & Mitchell, 1993), lav q-ratio (Lang, Stulz, & Walkling, 1989) og stor kontantbeholdning  (Harford, 

1999). Visse teoretikere anvender anerkendte multipler til at definere markedstilstand, hvori det gør det 

nemmere at inddele perioder i flere sub-perioder eller vise behavioristiske fænomener, så som managerial 

herding. Dette er dog ikke formålet med specialets brug af finansielle nøgletal.  

 

Return on equity  

Det er almen viden, at profit alene ikke reflekterer et selskabs performance, succes og konkurrenceevne. 

Ledere kan således bare investere store summer for at øge profitten. En sådan stigning i profit vil ikke vise hvor 

gode disse investeringer er til at generere profit. Som et resultat af dette anvendes ROE og ROA til at måle 

præcis dette. En højere ROA og ROE indikerer en mere effektiv udnyttelse af de aktiver og kapital som 

selskabet råder og signalere som regel et sundt og veldrevet selskab (Tjurins & Nikitins, 2011).  

 

Egenkapitalafkastet, også kaldet egenkapitalsforrentningen, er et selskabs nettoindtjening efter skat divideret 

med selskabets egenkapital. ROE er en ratio, der giver en vigtig indsigt i hvor effektivt et selskab eller en ledelse 

er til, at håndtere de penge ejerne har skudt i selskabet. Jo højere ROE jo mere effektiv er lederne til at 

generere indkomst og vækst fra sin egenkapitalsfinansiering. ROE anvendes ofte til at sammenligne et selskab 

med dens industri eller hele markedet. Særligt på industriniveau er den især fordelagtig, idet den giver et 

præcist indikation på hvilke selskaber opererer med den største finansielle effektivitet (Tjurins & Nikitins, 

2011).  

 

Return on assets 

Return on assets, ROA eller den danske betegnelse afkastningsgraden, er et mål for en virksomheds rentabilitet 

og måler aktivernes forrentning. Afkastningsgraden måler, hvorvidt selskabet er i stand til at generere overskud 

ud fra den indskudte kapital og bruges ofte i virksomhedsanalyse, hvorfor den findes relevant at undersøge. 

ROA er foretrukket blandt mange til sammenligningen af økonomisk udvikling på tværs af selskaber, idet den 

måler den totale værdi af alt kapital investeret inklusiv gæld (Tjurins & Nikitins, 2011). Afkastningsgraden 

beregnes ved at sætte virksomhedens primære resultat i forhold til de samlede aktiver.  

 

EV/EBITDA  

I linje med tidligere studier, så som Healy, Palepu et al. (1992), anvendes EBITDA som et finansielt nøgletal til at 

undersøge, hvorvidt der kan observeres tendenser i skabelsen af anormalt afkast. EBITDA er et mål for driftens 

indtjening og rationen anvendes meget i praksis idet, nøgletallet tillader at sammenligne profitabilitet mellem 

forskellige selskaber, ved at se bort fra effekten af rentebetalinger, skatter, aktivmasse og M&A historik 

(Bianconi, 2014).  Det vurderes til at være det bedste estimat for det værdiskabende cash flow, idet EBITDA 

reflekterer det faktiske cash flow fra selskabet.  

 

EV/EBIT 

EV/EBIT ratioen anvendes til at afgøre om en aktie er over- eller undervurderet, relativ til andre selskaber eller 

markedet i sin helhed. EV/EBIT sammenligner et selskabs værdi til sin indtjening før renter og skatter. Det 
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anvendes ligesom EV/EBITDA til at sammenligne selskaber, men inkorporerer også afskrivninger og 

amortisering, hvilket gør det til et idel ratio til at sammenligne selskaber med samme finansiel, operationel og 

ejerskabsprofil (Bianconi, 2014).  

 

Gearing 

Finansiel gearing er et vigtigt finansielt nøgletal og er defineret som gælden divideret med markedsværdien af 

aktiverne. Ifølge Jensen (1986) er højere finansiel gearing associeret med relativt bedre ledelsesbeslutninger. 

Argumentet forklarer, at højere gældsratio øger risikoen for at selskabet går konkurs, hvilket ledelsen forsøger 

at undgå. Dette gøres ved ikke at foretage beslutninger på baggrund af egne selviske interesser, men 

aktionærernes (Rock, Rock, & Sikora, 1994). Adskillige studier herunder, Jensen and Meckling (1976), Grossman 

& Hart (1982) og Stulz (1990), har undersøgt dette emne, og argumenterer alle for at gæld bekæmper 

agentproblemer. Empiriske studier understøtter denne teori, ved at observere et positivt forhold mellem den 

finansielle gearing og anormale afkast ved annoncering af en M&A (Maloney, McCormick, & Mitchell, 1993; 

Ghosh & Jain, 2000) 

 

Q-ratio 

Tobin’s Q, eller Q-ratioen som den også kaldes, er defineret ved markedsværdien af selskabet divideret med 

værdien af egenkapitalens bogværdi. Q-ratioen udtrykker forholdet mellem markedsværdien og dens indre 

værdi. Med andre ord, giver det et estimat på hvorledes et givent selskab er over- eller undervurderet. Q-

ratioen har i en M&A kontekst været anvendt til at spotte underværdiansatte selskaber og til at teste om der er 

forskel i værdiskabelsen mellem de såkaldte ”value & growth” aktier (Sørheim & Lerkerød, 2015).  

 

Lang, Stulz og Walkling  (1989) og Martin  (1996) argumenterer for at Q-ratio, er et udtryk for ledelsens 

performance.  En højt Q-ratio (>1) betyder at markedsværdien af aktiverne er højere end den bogførte værdi. 

Det indikerer et kvalitetsstempel på nuværende og fremtidig performance.  Markedet har således tillid og 

forventninger om en positiv fremtid med vækstpotentiale, som forekommer ved at ledelsen investerer i 

projekter med positiv nutidsværdi.  En lav Q-ratio (<1) betyder at markedsværdien af aktiverne er lavere end 

den bogførte værdi, hvilket indikerer at ledelsen investerer i negative NPV projekter og dermed performer 

dårligt. Det kan også indikere at omkostningerne til at erstatte et selskabs aktiver er større end værdien af 

aktien (Martin, 1996). Markedet har til sådanne selskaber ikke nær samme tillid og positive forventninger. Hvis 

Q-ratio tolkes som et udtryk for ledelsens performance, betyder det at selskaber med bedre performance 

foretager mere værdiskabende M&A’s. Servaes (1991) og Lang et. al. (1991) viser begge af bydere med en 

højere Q-ratio foretager mere værdiskabende M&A’s. Lang et. al. (1991) viser endvidere at byderenes 

anormale afkast er større når sælger har en lavere Q-ratio, hvilket er i overensstemmelse med de teoretiske 

argumenter.  
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3. Hypoteser 
Baseret på vores litteraturstudie af M&A, og med vejledning og inspiration fra det efterfølgende metodeafsnit, 

præsenterer vi et sæt af hypoteser, som specialet ønsker at besvare. Hypoteserne er i høj grad baseret på 

tidligere empiriske studier og hvad der antages, er de mest interessante selskabsspecifikke faktorer, at studere 

i et europæiske M&A studie. Hypoteserne præsenteres kort med deres relation til teori og empiriske studier 

præsenteret i litteraturstudiet.  

 

3.1 Opkøbers anormale værdiskabelse 
Finansiel teori indikerer at aktiekursen betragtes som nutidsværdien af de diskonterede fremtidige cash flows. 

Som litteraturen indikerer, har tidligere studier givet forskelligartede konklusioner omkring byderens anormale 

afkast, om end visse fællestræk observeres. De anormale afkast er enten insignifikante eller meget små. Givet 

de informationer og den viden vi har indsamlet, undersøges der hvorledes, der kan observeres et statistisk 

signifikant anormalt afkast for M&A’s i Europa. Dette giver anledning til den første hypotese: 

 H1: Der eksisterer ikke et positivt anormal afkast forbundet med annonceringen af en europæiske M&A 

handel for det bydende selskabs aktionærer.  

 

Dette suppleres med en undersøgelse af relevante handels- og virksomhedsspecifikke karakteristika, som ifølge 

litteraturen og empiriske studier, kan have indflydelse på værdiskabelsen for selskabets aktionærer.  

 

3.2 Strategisk motiv 
Diskussionen omkring hvorvidt relaterede eller diversificerende motiverede M&A’s skaber mest værdi, er en 

diskussion om hvilke synergier som vægter mest. Neoklassisk teori og hovedparten af de empiriske studier 

indikerer at horisontale og vertikale motiver skaber et højere anormalt afkast end diversificerende, som i en 

helhed antages at ødelægge værdi. Horisontale og vertikale M&A’s kan primært forøge de operationelle 

synergier, mens de diversificerende M&A’s i højere grad, kan drage fordel fra et mere effektivt internt 

kapitalmarked og muligheden for en mere effektiv anvendelse af organisatoriske ressourcer. Men som følge af, 

at der eksisterer begrænsede mængder af empiriske beviser for et forbedret internt kapitalmarked og bedre 

anvendelse af ressourcer, antages det at der eksisterer bedre synergimuligheder ved horisontale og vertikale 

motiverede M&A’s. Denne problematik skaber specialets anden hypotese: 

 H2: Horisontalt og vertikalt motiverede M&A’s antages at skabe et positivt anormalt afkast i forhold til 

diversificerende. 

 

3.3 Cross-border M&A 
Med globaliseringens indtog er verden i dag mere homogen end nogensinde før. I dag udgør udenlandske 

M&A’s en markant større andel af det samlede M&A marked, end tidligere. Fra litteraturen observeres der 

større tegn på anormal profit på indenlandske end på cross-border M&A handler, da udenlandske M&A’s 

oftere er fjendtlige, hvilket øger sandsynligheden for overbetaling, hvorfra værdiskabelse tilfalder det opkøbte 

selskabs aktionærer. Udenlandske besidder også flere restriktioner og integrationsproblemer, hvilket skader 

synergiskabelse. På baggrund af teori og tidligere studiers resultater formuleres følgende hypotese: 
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 H3: Der observeres større anormal profit på indenlandske end på cross-border M&A transaktioner. 

 

3.4 Betalingsmetode 
Fra litteraturstudiet konstateres det, at kontante bud skaber højere anormale afkast, sammenlignet med 

aktiebetingede bud. For det bydende selskabs synspunkt kan adskillige aspekter påvirker betalingsmetoden. 

Ved at betale kontant, kan det bydende selskab signalere til markedet, at selskabet er relativt selvsikkert med 

handlen på mindst to punkter. For det første behøver selskabet ikke dele risikoen med det andet selskab. For 

det andet kan den ved at betale kontakt effektivt øge sin gearing, hvilket kan give finansielle synergier. 

Principal-agent teorien diskuteres i relation til Pecking-order teorien af Jensen (1986), som argumenterer for, at 

opkøb betalt med kontanter er værdiskabende, da overskydende kapital derigennem finder effektiv udnyttelse. 

På baggrund af den litteratur kan følgende hypotese opstilles: 

 H4: Kontantbetaling giver et relativt højere anormalt afkast end aktiebetalinger og en kombination.  

 

3.5 Opkøbets timing 
Transaktioner foretaget under såkaldte merger waves observeres, som følge af økonomisk optimisme, at skabe 

et højere anormalt afkast, end dem foretaget udenfor merger waves. Dette er til trods for, den del af den 

økonomiske teori, som påpeger at de laveste værdiansættelser og derfor også de potentielt bedste handler er, 

at finde udenfor en merger wave. Teorien skaber ikke en klar forventning omkring de anormale afkast, men 

kombineret med de empiriske studier, skabes en forventning om, at værdiskabelsen vil være størst for opkøb 

foretaget under en merger wave, fremfor en M&A udenfor en merger wave. Følgende hypotese kan dermed 

opstilles: 

 H6: M&As foretaget i opkøbsbølger skaber et signifikant højere gennemsnitligt anormalt afkast for 

opkøber, på kort sigt, end opkøb foretaget udenfor opkøbsbølger. 

 

3.6 Finansielle nøgletal 
Specialet ønsker at undersøge om finansielle nøgletal kan spotte signifikante tendenser i forhold til skabelsen 

af anormalt afkast. Den generelle tilgang i finansiel nøgletalsanalyse er at beregne ratios, der repræsenterer 

underliggende konstruktioner, så som profitabilitet, likviditet, effektivitet og gearing (Faulkner, Teerikangas, & 

Joseph, 2012). Dette gøres således for seks udvalgte finansielle nøgletal, som vi på baggrund af litteraturstudiet 

og datagrundlaget finder relevante at undersøge.  

 

ROA 

 H6: En højere target return on assets har en positiv indvirkning på markedets opfattelse af en handels 

værdi. 

 

ROE 

 H7: En højere target return on equity har en positiv indvirkning på markedets opfattelse af en handels 

værdi. 
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EV/EBIT 

 H8: En højere target EV/EBIT har en positiv indvirkning på markedets opfattelse af en handels værdi. 

 

EV/EBITDA 

 H9: En højere target EV/EBITDA har en positiv indvirkning på markedets opfattelse af en handels værdi. 

 

Gearing 

 H10: En højere target gearing har en negativ indvirkning på markedets opfattelse af en handels værdi. 

 

Q-ratio 

 H11: En højere købers Q ratio har en positiv indvirkning på markedets opfattelse af en handels værdi. 

 H12: En højere target Tobins Q ratio har en negativ indvirkning på markedets opfattelse af en handels 

værdi. 

 

Tabel 3.1 summerer de opstillede hypoteser, formuleret i afsnittet. Hypotesernes rangorden er i den orden de 

opstillede hypoteser besvares i specialets analyseafsnit.  

 

Tabel 3.1 - Opsummering af hypoteser 

 
Kilde - Egen tilvirkning med inspiration fra Lomholt & Jørgensen (2014)  

 

 

 

 

 

Hypotese Beskrivelse Forventet kortsigtet påvirkning på det anormale afkast Primær inspiration

H1 Generel anormal afkast
Der eksisterer ikke et positivt anormal afkast forbundet med 

annonceringen af en europæiske M&A

Sudarsanam (1996 ; 2003) 

Martynova og Renneboog (2011)

H2 Strategisk motiv
Horisontalt og vertikalt motiverede M&A’s antages at skabe et 

positivt anormalt afkast i forhold til diversificerende.

Bartholdy (2007) 

Martynova og Renneboog (2011)

H3 Cross-border Der er større anormal profit på indenlandske end cross-border Sudarsanam (2010)

H4 Betalingsmetode
Kontantbetaling giver et relativt højere anormalt afkast end 

aktiebetalinger og en kombination

Myers og Majluf (1984)

Limmack & Mcgregor (1995)

H5 M&A timing
M&As foretaget i opkøbsbølger skaber et signifikant højere 

gennemsnitligt anormalt afkast 

Bouwman et al. (2009)

Rosen (2006)

H6 ROE En højere target return on equity har en positiv indvirkning Tjurins & Nikitins (2011)

H7 ROA En højere target return on assets har en positiv indvirkning Tjurins & Nikitins (2011)

H8 EV/EBIT En højere target EV/EBIT har en positiv indvirkning Bianconi (2014)

H9 EV/EBITDA En højere target EV/EBITDA har en positiv indvirkning Bianconi (2014)

H10 Gearing En højere target gearing har en negativ indvirkning Maloney, et. al. (1993)

H11 Købers Q-ratio En højere købers Q ratio har en positiv indvirkning Lang, Stulz, & Walkling (1989)

H12 Target Q-ratio En højere target  Q ratio har en negativ indvirkning Lang, Stulz, & Walkling (1989)
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4. Metodisk tilgang 
Dette afsnit har til formål at redegøre og diskutere de metodologiske overvejelser og valg, som ligger til grund 

for undersøgelsens design og tilgang. Afsnittet vil herunder beskrive hvilken metode, der danner grundlag for 

besvarelsen af problemstillingen. Afsnittet vil begynde med en redegørelse af den effektive markedshypotese, 

idet metoden og specialets resultater af meget præget af denne betingelse. Dernæst gennemgås de forskellige 

aspekter af eventstudiet, herunder metodiske såvel som statistiske.  Heri vil indgå en estimering af det 

forventede og anormale afkast gennem eventstudiemetodologien. Derudover udføres der en række 

regressionsanalyser, som har til formål at teste hypoteserne beskrevet i forrige kapitel.  

 

Det metodiske udgangspunkt for denne fremstilling er gennemførelsen af et eventstudie. Vi adopterer en 

standard markedsmodel eventstudie metodologi, som overordnet er en analyse af en specifik events 

påvirkning på et selskabs aktieafkast. Metoden er foretaget på baggrund af kvantitative data, som beskrevet og 

anvendt af bl.a. Fama et al. (1969), Brown and Warner (1980) og Petersen (1989). Målet i et eventstudie er, at 

vurdere hvorledes der kan observeres et anormalt afkast for ejerne af selskabet ved specifikke events, hvor de 

anomale afkast er forskellen mellem de observerede afkast og de forventede afkast generet af en afkastmodel 

(Peterson, 1989).  

 

Eventstudier studerer markedets reaktion til et defineret event gennem observation af aktiekurser omkring 

eventet (Brown & Warner, 1980). Eventet er ofte relateret til offentliggørelsen af information til markedet, 

hvilket også er tilfældet i dette studie. Eventstudier kan opdeles i, hvorvidt der undersøges for en kort eller 

langsigtet effekt af en event (Brown & Warner, 1980). Valget heraf afhænger i høj grad af hvilke 

grundlæggende forudsætninger, der antages omkring markedet samt hvilket data der er tilgængelig. Dette 

studie anvender et kortsigtet eventstudie, hvilket ligger sig op af neoklassiske teori gennemgået i 

litteraturstudiet. 

 

Eventstudiet er gennem tiden blevet strømlinet, og den generelle fremgangsmåde samt analysemetode er 

blevet mere standardiseret. Ofte refererer litteraturen til en ”standard eventstudie metodologi”.  Det er dog 

blevet pointeret af Petersen (1989), at den standardiserede metodologi stadig skal understøttes af afgørende 

individuelle metodiske valg, hvorved han afviser udtrykket standard, idet litteraturen ikke anerkender en 

standardiseret metode, da variation og metodiske valg præger alle eventstudier.  

 

4.1 Den effektive markedshypotese 
Teorien om det efficiente marked er en af centrale teorier inden for den neoklassiske teori. Markedseffektivitet 

er et udtryk for, at markedet inkorporerer al relevant og tilgængelig information i en virksomheds aktiekurs, 

hvorved den fundamentale markedsværdi altid afspejles (Fama, 1970). At studerer reaktionen af et selskabs 

aktiekurs gennem et specifik event kan derfor være en brugbar måde for at isolere selskabets reaktion og 

påvirkning af sådan et event. Væsentligheden består i, at denne antagelse muliggør måling af M&A 

annonceringers effekt målt i afkast.  
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En af antagelserne i disse markedsbaserede kortsigtede eventstudier er at al information tilgængeligt er 

inkorporeret og reflekteret i enhver given aktiepris. Denne antagelse er baseret på den effektive 

markedshypotese, hvor Fama (1970) skelner mellem svag, semi-stærk og stærk markedseffektivitet. Den svage 

form antager at kun historisk udvikling er brugt som information i bestemmelsen af nuværende aktiekurser. 

Den semi-stærke form antager at både historiske og nylig offentlig tilgængelige information er anvendt til at 

evaluere det fremtidige cash flow, i prisfastsætningen af en given aktie. Den stærke form antager at insider og 

privat information også er en del af prisfastsætningen. Disse antagelser antyder, at ethvert event, i dette 

tilfælde en M&A, burde være forudset og inkorporeret i prisen, hvorved det ville være umuligt at tjene en 

anormal profit i forbindelse med et givet event (Fama, 1970).  

 

Det er derfor som udgangspunkt ikke muligt at tjene anormale afkast på baggrund af informationer, som 

allerede er kendt. Selvom der findes irrationelle investorer og anomalier i markedet vil markedet som helhed 

ikke tage fejl, og den nuværende pris vil derfor reflektere den fundamentale/”sande” værdi. Det følger af, at 

alle investorer som udgangspunkt er pristagere i et aktiemarked i fuldkommen konkurrence underlagt 

investorernes udbud- og efterspørgselskurver (Fama, 1970). Det antages generelt, at priserne ikke afviger fra 

deres fundamentale værdi i en længere periode. Større fluktueringer omkring den fundamentale værdi vil 

hurtigt tilpasses, når en eller flere investorer opdager denne over- eller undervurdering (Fama, 1970). 

 

I et kapitalmarked, der er effektivt i forhold til offentlig information, vil aktiepriser hurtigt justeres som 

konsekvens af en opkøbsannoncering, ved at inkorporere forventede værdiændringer. Såfremt markedet 

reagerer på den økonomiske begivenhed, reflekteret i et anormalt udsving i aktiekursen, kan dette anormale 

udsving i en kortere periode benyttes som estimat for værdiskabelsen af transaktionen på lang sigt 

(Sudarsanam, 2003). Nogle vil i den forbindelse påpege at værdiskabelsen, herunder synergieffekter o. lign. 

skabes på længere sigt.  Men da aktiekursen repræsenterer nutidsværdien af alle forventede fremtidige 

betalingsstrømme, må der allerede være taget højde for disse synergieffekter i kursdannelsen efter 

annonceringen af eventet. Hvis aktionærerne forventer at nutidsværdien vil være positiv vil det resultere i en 

stigning i aktieprisen (Sudarsanam, 2003). 

 

Eventstudiemetodologien er ofte anvendt af både forskere og investorer i et forsøg på at drage fordel af den 

viden studiet giver os. Det mest interessante ved disse studier er, at observere hvorvidt et selskabs aktiekurs 

har opført sig uregelmæssigt gennem eventvinduet. Ethvert uregelmæssigt afkast vil antyde at selskabet blev 

påvirket af eventet, og retningen og størrelsen af dette anormale afkast vil kunne give indsigt i hvordan disse 

selskaber bliver påvirket. Den anormale profit beregnes som afkastet minus et benchmark af hvad investorer 

krævede den pågældende dag eller periode. Sagt matematisk: 

 

𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − 𝑁𝑅𝑖𝑡 

 

𝐴𝑅𝑖𝑡 =  Anormale afkast for selskabet i på tidspunkt t 

𝑅𝑖𝑡 =  Observerede afkast 

𝑁𝑅𝑖𝑡 =  Normale (forventede) afkast som hvis eventet ikke havde fundet sted.  



41 
 

 

Den semi-stærke form af markedseffektivitet danner basis for mange empiriske studier, herunder dette, og 

anses generelt som den mest realistiske form (Sudarsanam S. , 2010). Når denne form antages at være 

gældende for markedet, vil en opkøbsannoncering være ny offentlig information og dens forventede 

økonomiske effekt af opkøbet, vil blive inkorporeret i aktiekursen øjeblikkeligt (Sudarsanam S. , 2010). 

Eventstudiets anvendelighed afhænger dermed af, at denne grundlæggende markedsforudsætning er 

gældende.  

 

Der findes et stigende antal af undersøgelser og artikler, som er skeptiske overfor validiteten af den effektive 

markedshypotese. Mange af disse falder ind under den opblomstrende behavioristiske skole. Der er de seneste 

årtier blevet dokumenteret forskellige konsistente anomalier i markedet, som eksempelvis value aktiers 

overlegne afkast (Fama & French, 1996), eksistensen af momentum (Jegadeesh, 1993), winners curse (Bondt, 

1984)), afkast af IPO’s (Ritter, 1991) og januareffekten (Keim, 1983). Derudover gjorde den seneste finansielle 

boble, det klart at markedet langt fra er effektivt. Der argumenteres for, at eksistensen af sådanne anomalier 

over en lang periode er uforenelig med et efficient marked, hvilket dog afvises af Fama (1998). Det er samtidig 

værd at bemærke, at anomalierne hovedsageligt er blevet fundet på det amerikanske marked. Selvom 

akademikere til dels har kunnet overføre dem til det europæiske marked, er der omvendt tegn på, at en stor 

del af dem er forsvundet efter de blevet publiceret (Dimson & Mussavian, 1998; Felbermayr & Kohler, 2004; 

Dorfleitner & Klein, 2009).  

 

4.2 Eventstudier 
Eventstudiet vil følge metoden specificeret af MacKinlay (1997) og Bartholdy (2007). Eventstudiet er designet 

til at måle en effekt af et udvalgt event (i dette tilfælde M&A) på aktiekursen ved at sammenligne faktiske 

daglige afkast, på og omkring annonceringsdagen af eventet, med det forventede afkast (Bartholdy, 2007). Det 

forventede afkast er, de afkast som forventes at blive observeret i markedet, hvis eventet ikke indtraf. Det 

klassiske eventstudie bliver anvendt til at måle den kortsigtede markedsreaktion, som en refleksion af 

markedsforventning. De specifikke events som vil blive testet i dette eventstudie er M&A annonceringen, 

baseret på antagelsen om at annonceringsdatoen for M&A’en er den første dag, hvor officiel omhandlende 

transaktionen bliver tilgængelig for offentligheden.  

 

Gennem de sidste årtier er der foretaget mere end 500 akademiske eventstudier, hvori størstedelen af event 

studierne er baseret på det klassiske aktiespliteventstudie fra Fama French (1969). De studerer 

aktiesplitannonceringer ved brug af en regressionsmodel og måler anormale afkast som residualer. 

Eventstudiet er baseret på antagelsen om at aktiekursen repræsenterer nutidsværdien af de forventede 

fremtidige cash flows udbetalt til aktionærerne (Mackinlay, 1997). Det forudsætter at kapitalmarkederne er 

efficiente og aktiekurserne fuldkommen reflekterer al tilgængelig information (Fama, 1970). Dette medfører at 

aktiekurserne skal justere sig forholdsvis hurtigt i forhold til ny information, som kan have en effekt på 

værdiansættelsen af aktivet. Med denne begrundelse vil aktiekursstudiet omkring en specifik begivenhed give 

et estimat af markedets tolkning af den langtidssigtede effekt af at nyheden bliver offentliggjort.   
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Et eventstudie vil i den simpleste form indeholde mindst 5 trin, herunder: 

1. Identificere det ønskede event. Dette studie undersøger den værdiskabende effekt af en M&A 

annoncering på aktiekursen af en købende virksomhed.  

2. Modellerer en model til brug af beregning af forventede afkast. Her anvendes markedsmodellen.  

3. Estimerer det anormale afkast, hvilket typisk involverer beregning af enten residualer fra en model 

eller et benchmark, som reflekterer en situation hvori eventet ikke er sket.  

4. Organiserer, summere og gruppere de anormale afkast for bedre at kunne analysere og tolke på 

modellens resultater.  

5. Analysere og signifikansteste. Dette gøres typisk via statistiske tests, hvor designede (nul-)hypoteser 

testes for validitet og reliabilitet på forskellige signifikansniveauer (Bowman, 1983).    

 

Det mest statistisk pålidelige og anvendte bevis for hvorvidt M&A skaber værdi for aktionærer kommer fra 

traditionelle event studier, hvor den gennemsnitlige anormale aktiemarkedsreaktion ved opkøbsannoncering 

er anvendt som en målestok for værdiskabelse. Denne metode har i høj grad domineret det akademiske felt 

siden 1970’erne, uagtet sine begrænsninger i anvendeligheden (Bartholdy, 2007). Pointen i eventstudier er at 

aktiemarkedets reaktioner til M&A annonceringer kan hjælpe os med at forudsige M&A’s fremtidige 

profitabilitet, hvis altså det finansielle marked er effektivt.  Mange økonomer er dog skeptiske omkring 

modellens antagelser om effektive markeder og det finansielle markeds evne til korrekt at kunne forudsige den 

konkurrencemæssige effekt af M&A handlen (Bartholdy, 2007). Modellen største kritikpunkt er således 

estimering af den korrekte kontrafaktuelle tilstand, altså hvordan ville scenariet se ud i tilfælde af event ikke 

var hændt.  

 

I en selskabsmæssig kontekst, opstår brugbarheden af eventstudier, fra det faktum af at størrelsen af de 

anormale afkast på eventtidspunktet, giver et mål for den (uforventede) påvirkning den slags type af event har 

på rigdommen af selskabets aktionærer. Derfor giver eventstudiernes fokus på annonceringseffekten, for en 

kort tidsperiode omkring eventet vigtige observationer, som er relevante for at forstå selskabsmæssige 

beslutningsprocessor. Eventstudier fungere endvidere som en vigtig metode i kapitalmarkedsundersøgelser, 

som en måde for at kunne teste markedseffektivitet. Systematiske anormale afkast, anderledes for nul, der 

forekommer efter en specifik type af selskabsmæssig event er nemlig inkonsistent med markedseffektivitet.  

 

Der eksisterer dog adskillige fordele ved brugen af aktiemarkedsdata. Det er vigtigt at bemærke at 

aktiemarkedsdata er en uafhængig vurdering af M&A handlens effekter. Derudover er aktiemarkedsreaktioner 

nemt observerbare. Aktiemarkedsdata er sammenlignet med regnskabsdata meget mere fremadkiggende og 

baseret på antagelser relativt til regnskabsdata, som er mere bagudrettet og baseret på faktuelt data.  

Aktiemarkedsdata er derfor bedre egnet til at fange dynamiske effekter af M&A annoncering (Bartholdy, 2007). 

Eventstudiemetodologien retfærdiggør brugen af et markedsbaseret målingsmetoder, så som CAAR, ved at 

konkludere at de er direkte og objektive mål for aktionærværdi sammenlignet med regnskabsmæssige 

målingsmetoder (Faulkner, Teerikangas, & Joseph, 2012).  
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Eksisterende litteratur om eventstudier indeholder forskellige metodologier til at estimere et benchmark til 

beregning af de anormale afkast. Men fælles for næsten alle metodologier er at de antager at den før anlagte 

M&A strategi for byderen holder ved.  Under den antagelse kan eventstudiemodeller anvendes til at forudsige 

benchmark afkastet baseret på selskabets historiske udvikling (Brown & Warner, 1985). Estimering af det sande 

aktieafkast for et selskab er af ren natur umuligt, og adskillige modeller er blevet udviklet for at teste dette. De 

fire mest anerkendte modeller er: 

 

 Markedsmodellen 

 Markedsjusteret model 

 CAPM-modellen 

 Multifaktormodellen  

 

Specialet anvender den velkendte markedsmodel i beregningen af det anormale afkast. I følgende afsnit, vil vi 

kort diskutere de alternative modeller og det efterfølgende vil beskrive dens statistiske procedure og 

antagelser.  

 

En stor udfordrer til markedsmodellen er CAPM modellen, men den har visse ulemper. Mens markedsmodellen 

antager at fejlledet er nul for alle selskaber, har CAPM problemer med parameter stationaritet, hvilket vil 

påvirke resultaterne (Brown & Warner, 1985). Et andet alternativ er den markedsjusterede model. Denne 

metode er simpel og estimerer de historiske afkast som det forventede afkast. Sammenlignet med 

markedsmodellen, tager metoden dog ikke højde for markedsbevægelser og det usystemetiske 

risikokomponent og bliver derfor fravalgt i analysen. En anden fordel markedsmodellen har over den 

markedsjusterede model, er som Mackinlay  (1997) argumenterer at variansen i anormale afkast er lavere ved 

markedsmodellen, hvilket er at foretrække i eventstudier. Den markedsjusterede model har dog stadig visse 

fordele ift. anvendeligheden og datakrav, og empiriske studier viser ingen større forskelle i resultaterne når 

man sammenlignede metoder (Brown & Warner, 1985).  

  

Den valgte markedsmodel anvender samme teori, men inkluderer skæringspunkt gennem både alpha og et 

selskabs-specifikt beta, hvorfor markedsmodellen vurderes mere sofistikeret og præcis. Det sidste 

modelalternativ er multifaktormodellen. Denne model er mere avanceret end markedsmodellen, idet den 

inkorporerer flere forklarende variabler i regressionen for at være i stand til at forklare mere af variationen i 

aktiernes afkast. Men empirisk vises der en begrænset fordel fra at bruge multifaktormodeller, idet den 

yderligere forklaringskraft er lille (Mackinlay, 1997). Markedsmodellen vælges således på baggrund af dens 

simplicitet og brede anerkendelser blandt forskere, i at være en præcis estimationsmetode til eventstudier.   

 

Burt og Limmack (2001) finder yderligere at der ikke er signifikant forskel på de avancerede modeller og 

markedsmodellen som benyttes her. Derfor vælges det kun at benytte én kontrolmodel til at estimere det 

anormale afkast. Denne fremgangsmåde blev adopteret af Bradley, Dessau og Kim (1983) og senere brugt af 

bl.a. Lang, Stulz og Walkling (1989) og Kaplan og Weisbach (1992) som er velansete artikler i M&A litteraturen. 
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Visse studier vælger også at anvende regnskabsmæssige indikatorer baseret på historisk data. Dette har dog 

vist sig at være vanskeligt at bevise et direkte forhold mellem M&A aktivitet og selskabernes udvikling.  

 

For at være i stand til at anvende et markedsmodel eventstudie skal man træffe flere beslutninger. Disse 

inkluderer hvor ofte man ønsker at måle afkast, længden af estimeringsperioden og det vindue anvendt til at 

måle anormale afkast. Ældre studier anvendte månedlige aktieafkaste, men takket været den teknologiske 

udvikling, har daglige afkast været standard for eventstudier siden 1980’erne. Der er endda få studier som er 

foretaget med 15,30 og 60 minutters afkastmålinger. Dette vurderer vi dog ikke er relevant at tjekke, idet vi 

undersøger større og mere komplekse events, hvis finansielle effekter kan være vanskelige at vurdere og 

værdiansætte ved umiddelbare reaktioner. Dette studie vil derfor anvende daglige afkast.  

 

For at studerer denne forskel I værdiskabelse mellem relaterede og urelaterede M&As, er man nødt til at vælge 

en metodologi for denne klassifikation. For at lave denne kategorisering af transaktioner vælges en metode 

som enten er objektiv, subjektiv eller en som besidder begge elementer. Kategorisering af handler baseret på 

en metode kan lede til falske konklusioner. Metodiske valg kan være forkerte i den subjektive metode, men de 

objektive metoder kan skjule den sande værdiskabelse. Ved objektiv kategorisering bruges SIC 

klassifikationskoder (eller lignende identifikation) og en eksplicit regel. Objektiv kategorisering er mere 

konsistent, men kan overse vigtige forbindelse mellem selskaberne (Montgomery, 1982; Matsusaka, 1993). 

Adskillige forskere herunder Walker (2000), Santos et al. (2008) og Limmack & Mcgregor (1995) anvender 

denne metode og argumentere for at den er fordelagtig, fordi den minimerer de metodiske subjektive valg.  

 

Afkastet for en dag måles ved at tage dagen aktiepris divideret med lukkekursen dagen før. Afkastberegningen 

sker ved anvendelse af en ”continuously compounded” metode, som gør via at anvende det logaritmiske 

afkast.  

 

𝑅𝑡 = [log (
𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝑖

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝑡−1
)] 

 

Ved anvendelse af denne metode fordeler afkastene sig markant bedre omkring normalfordelingen, hvilket gør 

det muligt at addere afkastene over tid (Mackinlay, 1997). Der er både teoretiske og empiriske årsager til at 

logaritmiske afkast foretrækkes. Logaritmiske afkast er mere medgørlige og samtidig i højere grad 

normalfordelte (Strong, 1992).  

 

At vælge et industriklassifikationssystem er som udgangspunkt betragtet som standarden blandt eventstudier, 

men brugen af primære og sekundære industrikoder og tolkningen af deres informationsværdi varierer blandt 

forskere. (Bartholdy, 2007) Objektiviteten i metoden gør det nemmere for andre lignende studier at 

sammenligne sine egne resultater med andre studier, uden at der sammenlignes usammenlignelige resultater. 

Metoden har dog også blevet kritiseret for ikke at være i stand til at tage højde for et bredere strategisk fokus 

(Montgomery C. , 1982).  
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Der eksisterer flere forskellige betalingsmetoder som anvendes ved virksomhedsovertagelser, men i denne 

fremstilling er betalingsmidlerne opdelt i tre grupper: en kontantbetaling, en aktiebetaling og en kombination 

af kontanter, aktier mv. Dette er en overordnet generisk opdeling, idet betalingsmodeller i praksis ofte vil være 

mere komplekse indeholdende eksempelvis resultatbetinget betaling, præferenceaktier mv.. Dette er dog den 

klart mest anvendte metode, hvorfor vi også anvender den (Sudarsanam S. , 2010; Bartholdy, 2007). 

 

4.3 Estimationsperiode og eventvindue 
For at kunne estimere det forventede afkast, kræver det ifølge markedsmodellen en periode med daglige 

aktiekurser op til eventet. Denne periode i eventstudier bliver refereret til som estimationsperioden. Der er 

ingen anerkendt længde for estimationsperioden, men dette studie anvender en estimationsperiode på 261 

handelsdage, hvilket er i overensstemmelse med standardlængden for eventstudier på omtrent et års handel 

eller 200-300 handelsdage (Bartholdy, 2007) og tager udgangspunkt i MacKinley (1997), som netop påpeger, at 

en længde af denne størrelsesorden giver de bedste estimationer for en statistisk markedsmodel. De 261 dage 

er lig med præcist et kalenderårs antal handelsdage. Ligeledes er denne længde i overensstemmelse med 

adskillige andre studier (Sørheim & Lerkerød, 2015; Martynova & Renneboog, 2006). Der antages således at 

estimationsperioden repræsenterer det sande og normale afkast for en aktie.  

 

Valget af estimationsperiodens længde er den traditionelle afvejning mellem antallet af observationer og 

anvendelse af relevante observationer. Man ønsker på den ene side at anvende tilpas mange observationer til 

at opnå præcise estimater af markedsmodellens parametre, men på den anden side ønsker man ikke at 

specificere en model, som bygger på en historisk korrelation (Peterson, 1989). En lang estimationsperiode kan 

øge forklaringsevnen, men forringer også modellens reliabilitet. Yderligere, for at undgå at 

opkøbsannonceringen påvirker parameterestimationen, ekskluderes eventvinduet fra estimationsperioden, 

som er i overensstemmelse med MacKinlay (1997) og er normen for eventstudier.  

 

Den første dag af estimationsperioden er refereret til som 𝑇0. Estimationsperioden går fra periode 𝑇0 til 𝑇1, 

mens den efterfølgende periode 𝑇1+1
 til 𝑇2, betegnes eventvinduet og er centreret omkring M&A’ens 

annonceringsdag (𝑡 = 0). Længden af estimationsperioden refereres også til som 𝐿1. En grafisk illustration of 

forskellen mellem estimationsperioden og eventvinduet er vist forneden i figur 4.1  

 

Figur 4.1- Illustration af estimationsperiode og eventvindue 

 
Kilde - Egen tilvirkning med inspiration fra Sørheim & Lerkerød (2015) 

 

Eventvinduet er den specifikke periode omkring eventet, hvor aktiekursens udvikling relativt til et 

markedsspecifik benchmark undersøges. Det er i denne periode effekten af eventet antages at vise sig gennem 
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et anormalt afkast. Valg af eventvindue er i eventstudier overladt til forfatterenes metodiske overvejelser, men 

er typisk meget præget af tidligere studier samt institutionelle faktorer (Peterson, 1989). Dette studie vil 

undersøge et eventvindue i længden af 1 til 10 dage, omkring annonceringsdagen, hvilket er normen for 

eventstudier (Bartholdy, 2007). Længden af eventvinduet, har som påpeget af Brown & Warner (1985) 

afgørende betydning for udfaldet af et eventstudie og tilhørende analyser. I denne fremstilling er det derfor 

valgt at anvende flere forskellige eventvinduer med varierende længde. Ved at inkludere eventvinduer med 

varierende længder øges validiteten og robustheden af de endelige konklusioner.   

 

Tidligere studier anvender typisk tidsintervaller på [-10;+10] eller [-1;+1] dage til at estimere værdiskabelsen af 

den økonomiske begivenhed (Bruner, 2002). Forskellige studier benytter sig af forskellige tidsintervaller 

(Bruner, 2002), men effekten må forventes at kunne observeres relativt hurtigt, som konsekvens af muligheden 

for arbitragehandel. Dette speciale vil teste de anormale afkast i perioderne ±10, ±5, ±3, ±2 og ±1 dage 

symmetrisk omkring perioden, hvilket tillader os at vurdere hvilke eventvinduer, der er mest relevante for 

vores studie og for at undgå at blive dikteret af andre studier. Der benyttes flere tidsintervaller for at fange 

forventet prisadfærd, såsom rygtedannelse, inden den offentlige bekendtgørelse finder sted. Ved at vælge et 

bredere tidsinterval end selve annonceringsdagen, antager vi samtidig at markedet er semi-effektivt.  Såfremt 

markedet var perfekt efficient, ville M&A’s annonceringenseffekt på virksomhedens aktiekurs, kunne opfanges 

af et eventvindue, som udelukkende inkluderede annonceringsdagen (Bruner, 2002).  

 

Eventvinduet er ofte i praksis, udvidet til også at omfatte nogle dage efter eventdagen. Dette gøres for at sikre, 

at de nødvendige informationer er opfanget af markedet og inkorporeret i prisen, hvilket ikke er tilfældet hvis 

annonceringen sker efter aktiemarkedets lukketid, hvormed eventvinduet forlænges fremad (Mackinlay, 1997). 

Dertil kan det være nødvendigt at inkludere flere dage efter annonceringen, hvis M&A’en er utrolig kompleks 

og involverer mange informationer, som skal analyseres inden de kan inkorporeres. Valget af tidsinterval 

legitimeres ved at undersøge i hvilket tidsinterval, der kan observeres et anormalt aktiekursforløb i forhold til 

den ellers begivenhedsløse tidsperiode. Et optimalt scenarie, ville være en tydelig afbildning af en eller flere 

anormaliteter centreret omkring perioder med nul i afkast, repræsenterende den begivenhedsløse periode.  

 

Der kunne argumenteres for at det mest præcise eventvindue, ifølge teorien burde være baseret på 

kalenderdage. Dette er dog ikke muligt, idet eventvinduet af dette speciale er baseret på den første handelsdag 

før og efter annonceringen af eventet. Dette betyder at hvis handlen annonceres på en fredag, er torsdag = -1 

og mandag er = +1. Yderligere hvis enten dagen før eller dagen efter eventet ikke er handelsdage, som følge af 

helligdage eller weekend, vil den næste handelsdag blive anvendt som dagen derpå og forinden.  

 

4.4 Beregning af det forventede og anormale afkast 
Eventstudiet er et vigtigt finansielt redskab, som kan spores helt tilbage til 1930’erne (Bartholdy, 2007). 

Analysen indeholder en beregning af det forventede og anormale afkast for hver enkelt transaktion i vores 

stikprøve. Markedsmodellen regresserer afkastet på markedet med afkastet på det enkelte selskab. 

Markedsmodellen er derved en tidsserieregression, hvor afkastet af en individuel aktie er modelleret som en 



47 
 

lineær funktion af markedsafkastet over estimeringsperioden (Wooldridge, 2009). Tidsserieregressionen vil 

følge den basale statiske model: 

 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽𝑖𝑧𝑖𝑡 + 𝜖𝑖𝑡 , 𝑡 = 1,2, … , 𝑛. 

 

Fordi lineærer regression forsøger at forklare en variabel ud fra en anden, er det kun naturligt at 

observationerne vil afvige fra de estimationer i en vis grad. Den vertikale afstand mellem observationerne og 

den tilpassede lineære estimation er refereret til som residual og er repræsenteret via fejleddet (𝜖). Ved at 

tilpasse regressionslinjen på en sådan måde der minimere afstanden mellem observationerne og den 

estimerede linje, vil det minimere summen af de kvadrerede residualer. Denne estimationsteknik er kaldt ” 

Ordinary Least Squares” eller forkortet OLS, og er anvendt i tidsserieregressionerne i specialet.  

 

Når man bruger tidsserier til at estimere aktieafkast, er vi nødt til tage højde for adskillige antagelser, herunder 

(Wooldridge, 2009): 

1. Lineær uafhængighed blandt baggrundsvariablerne, dvs. observationerne.  

2. Ingen perfekt kollinearitet 

3. Ingen fejlled  

4. Homoskedasticitet, dvs. fejlleddet skal være normalfordelt og uafhængigt af målingerne 

5. Der eksisterer varianshomogenitet på tværs af grupper 

 

Den første antagelse omkring linearitet antager at tidsserieprocessen følger en model, som er lineær i sine 

parametre. Ved at anvende den lineære markedsmodel bliver denne antagelse opfyldt (Sørheim & Lerkerød, 

2015). Den anden antagelse kræver, at dataet er konstant eller er en perfekt lineær kombination af de andre, 

hvilket vi ikke finder spor af i vores data. Dette kan bekæmpes ved at have en stikprøve der udelukkende består 

af større og meget handlede aktier, hvilket vi tager højde for i vores datasortering. Den tredje antagelse 

kræver, at det forventede værdi af fejlledet er lig med nul. Denne antagelse indikerer således at hvert fejlled er 

ukorreleret med hver forklarende variable, som i vores tilfælde er markedsafkastet, i hver tidsperiode. 

Økonomiske chok kan skabe systematisk risiko og korrelation i markedet. Dette bekæmpes ved større 

stikprøver og længere tidsintervaller, hvorfor vi antager at enkelte uregelmæssigheder ikke vil påvirke 

resultaternes betydeligt.  

 

Den fjerde antagelse kræver, at fejlledet har en konstant varians på tværs af tidsperioden, for hvert selskab i 

stikprøven. Hvis variansen af fejlledet ikke er konstant og ændres i takt med parametrene i modellen ville 

modellen lide af hetroskedasticitet. Et datasæt som overtræder denne antagelse vil ikke påvirke estimater, 

men vil påvirke standardafvigelsen. Det virker dog ikke til at være tilfældet, hvilket tjekkes ved at sammenligne 

variansen på fejlledet på tværs af tiden, hvorfor den antages at være overholdt. Den sidste antagelse er meget 

vigtig for regressionsanalysen. Hvis der observeres seriekorrelation i tidsserien, kan det betyde at residualerne 

er korreleret, hvilket i sidste ende kan have konsekvenser for validiteten af resultaterne. Mere specifikt så kan 

der ikke foretages hypotesetestning hvis de underliggende antagelser er overtrådt. Dette kan betyde at diverse 

statistiske signifikanstest er ugyldige. Dette tjekkes ved at plotte OLS residualerne mod tid, for at spotte tegn 
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på autokorrelation (Sørheim & Lerkerød, 2015). Ved undersøgelser af plottet kigges der efter enten stigende 

eller faldende funktioner, hvilket ikke spottes, hvorfor den antages at være opfyldt. Dette kan ses i bilag 2. 

 

Ved anvendelse af markedsmodellen vil det forventede aktieafkast blive udregnet ved brug af følgende 

metode: 

 

𝑅𝑖𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚𝑡 + 𝑒𝑖𝑡, 

 

Hvor 𝑅𝑖𝑡 er det faktiske afkast på en aktie i på tidspunkt t.  𝑅𝑚𝑡 er afkastkravet på det udvalgte markedsindeks 

for det udvalgte selskab i på tidspunkt t. 𝑎𝑖  er den idiosynkratiske afkast på aktien i, 𝛽𝑖 er betakoefficienten på 

aktien i og 𝑒𝑖𝑡 er fejlleddet i regressionen repræsenterende det anormale afkast. Betaet er beregnet som den 

historiske kovarians mellem selskabets og markedets afkast i estimeringsperiode. Modellen er identisk med en 

generel Asset Pricing model, der forudsætter at aktiemarkedets samlede systematiske risiko (beta = 𝛽) er lig 

en. 

 

Interceptet (a) er af ren natur bias i sine estimeringer. Interceptleddet justerer således at den fittede linje 

forudsiger det gennemsnitlige afkast relativt til det gennemsnitlige markedsafkast. Hvis selskabet på en given 

dag forventes at observere det gennemsnitlige markedsafkast, ville den fittede linje korrekt forudsige 

selskabets afkast og intet fejlled ville observeres.  

 

Under antagelsen om ”joint nomallity”, uafhængighed og identiske fordelte afkast, bør regressionsfejleddet 

være lig med nul, hvorfra modellen ser således ud: 

 

𝑅𝑖𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚𝑡 

 

Markedsmodellen antager at fejlleddet er forskellen mellem det faktiske afkast og det forventede normale 

afkast. Fejlledet refereres også til, som det anormale afkast, hvilket kan beregnes fra følgende udledning: 

 

𝑅𝑖𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚𝑡 + 𝑒𝑖𝑡, 

 

𝑒𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − (�̂�
𝑖

+ �̂�𝑖𝑅𝑚𝑡) 

 

𝑒𝑖𝑡 = 𝐴𝑅𝑖𝑡 

 

𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − (�̂�𝑖 + �̂�𝑖𝑅𝑚𝑡) 

 

Hvor 𝐴𝑅𝑖𝑡er det anormale afkast for selskab i på dag t, mens 𝑅𝑖𝑡 er det faktiske afkast for selskab i på dag t. Det 

gennemsnitlige anormale afkast (AAR, for average abnormal return) på dag t er gennemsnitsværdien af de 

anormale afkast af stikprøvens selskaber:  

 



49 
 

𝐴𝐴𝑅𝑡 =
1

𝑁
∑ 𝐴𝑅𝑖𝑡

1

𝑖=1

 

 

De daglige anormale afkast er summeret over hele eventvinduet for at udlede de sammenlagte anormale 

afkast (CAR, for cumulative abnormal returns). 

 

𝐶𝐴𝑅𝑖𝑡(𝑇1, 𝑇2) = ∑ 𝐴𝑅𝑖𝑡

𝑇2

𝑡=𝑇1

 

 

Hvor 𝐶𝐴𝑅𝑖  er den sammenlagte anormale afkastfor selskab i over eventperioden (𝑇1, 𝑇2).  

 

Endeligt, summeres alle AARs i eventvinduet og giver os det sammenlagte gennemsnitlige anormale afkast 

(CAAR, for cumulative average abnormal returns).  

 

𝐶𝐴𝐴𝑅𝑖𝑡(𝑇1, 𝑇2) = ∑ 𝐴𝐴𝑅𝑖𝑡

𝑇2

𝑡=𝑇1

 

 

4.5 Statistiske tests 
Som det sidste trin i ethvert eventstudie anbefales det, at teste om de anormale afkast er signifikant 

anderledes for nul, på en statistisk basis (Bowman, 1983). For ar være i stand til at udlede pålidelige resultater 

af de statistiske tests anvendt, er det vitalt at bruge metoder som er så kraftulde og robuste så muligt.  

Eventstudier kan blive foretaget og valideret på forskellige måder. Ifølge MacKinlay (1997) såvel som det meste 

af nylig forskning, burde en test for anormalt afkast, i et eventstudie, inkludere en parametrisk test og kunne 

potentielt også inkludere en ikke-parametrisk test. I eventstudier, anvender forskere ofte en ikke-parametrisk 

test til at komplementere den parametriske test, da parametertesten typisk anses som at være den klassiske 

eventstudie test. I eventstudier anvender forskere typisk ikke-parametriske test til at bekræfte om 

undersøgelsens resultater er præget af outliers  (Schipper & Smith, 1983).   

 

Specialet følger resultaterne fra andre tidligere studier, som finder at resultaterne fra de parametriske tests 

påvises at have højere forklaringskraft og derved udkonkurrer de ikke-parametriske tests. Derfor vil specialet 

basere den statistiske hypotesetestning på en parametrisk test, og en ikke-parametrisk test vil blive set som et 

valideringskomponent, til de parametriske tests. I eventstudiet vælges det at foretage en klassisk parametrisk 

t-test, efterfulgt af en ikke-parametrisk test i form af en Wilcoxon-Sign-Rank test, som inkorporerer de 2 mest 

anerkendte ikke-parametriske tests rang og tegn-testen (Brown & Warner, 1985).  

 

Dannelse af eventklynger og afvigelser fra normalfordelinger er to faktorer, hvis ikke behandlet, der er kendt 

for at skabe bias i resultaterne af eventstudiet. Specielt klyngedannelse omkring eventdage udgør et problem, 

som kan lede til cross-sectional korrelation af de anormale afkast og en forvridning fra eventinducerede 
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volatilitetsændringer.  Cross-sectional korrelation forekommer, når studier med stikprøver fokuserer på en 

specifik event, hvilket skete for mange selskaber på den samme dag. Eventinducerede volatilitetsændringer er 

et almindeligt fænomen for mange typer af events, herunder M&As, som bliver problematisk når events 

danner klynger. Som en konsekvens vil begge problematikker introducere en nedadgående bias i 

standardafvigelsen og derfor overestimere t-test resultatet, ledende til en potentiel fejlagtig hypotese 

konklusion.   

 

Der findes adskillige tests for at tage højde for cross-sectional korrelation på tværs af stikprøven, inklusiv Patell 

testen og BMP testen (Luoma & Pynnönen, 2010). Disse tests er statistiske parametertests, og bygger på den 

klassiske statistiske parametermetode (Brown & Warner, 1985). Men da eventsne i stikprøven er indsamlet 

over en tidsperiode på 16 år, er der ingen faktorer der indikere på cross-sectional korrelation på tværs af 

stikprøven. Figur 4.1 forneden indikerer endvidere at eventsne er spredt ud på tværs af alle år. Sådanne test 

ville således kun have været relevante at udføre, hvis stikprøven gav en indikation på cross-sectional 

korrelation. Denne logik er inspireret fra eventstudierne af Martynova & Renneboog (2006) og Lomholt & 

Jørgensen (2014), som ligeledes undlader at teste for dette.   

 

Figur 4.1 - Årligt antal af M&A handler i specialets stikprøve 

 
Kilde - Egen tilvirkning med data fra Thomson One 

 

4.5.1 Parametriske test 

Den parmetriske test vil teste det sammenlagte anormale afkast i et eventvindue, for at se om de anormale 

afkast er signifikant anderledes fra nul (Bartholdy, 2007). De parametriske tests bygger på t-tests, som 

undersøger effekten af M&A ved at sammenholde estimerede CAAR’s med dens tilsvarende varians. I henhold 

til at teste, hvorvidt den enkelte variabel har en signifikant indflydelse på den forklarende variabel, anvendes 

en simpel t-test, hvor nulhypotesen efterprøves. Den statistiske testning er beregnet i kodeprogrammet R, som 

en del af regressionsanalyserne, og findes i bilag 3.  
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Fra tidligere beregning ved vi, at det anormale afkast er forskellen mellem det faktiske og det forventede afkast 

estimeret af markedsmodellen. Variansen af de anormale afkast vil potentielt bestå af to dele. Hvis der 

eksisterer stikprøvefejl i koefficienterne af markedsmodellen vil variansen skabt af stikprøven ikke være en 

optimal repræsentation af hele populationen. Derudover eksisterer der varians i fejlledet når markedsmodellen 

opererer i estimationsperioden. Som nævnt foroven, antager vi ved at vælge en estimationsperiode på et år, at 

vores estimationsperiodestikprøve repræsenterer populationen og disse stikprøvefejl antages derfor at være 

nul.  

 

Parametriske test statistikker analyserer effekten af de anormale afkast baseret på middelværdien mellem to 

gennemsnit (Bartholdy, 2007). Parametriske test er baseret på, at virksomhedernes aktieafkast er 

normalfordelt på tværs af stikprøven. Det parametriske test bestemmes ved en t-test, hvor t-værdien er 

beregnet ved at tage den estimerede værdi der ønskes undersøgt, i vores tilfælde afkastet, og dividere dette 

med den estimerede standardafvigelse, således: 

 

𝑡𝐴𝑅 =
𝐴𝑅̅̅ ̅̅

𝑖,𝑡

𝜎(𝐴𝑅̅̅ ̅̅
𝑖,𝑡)

 

 

Hvor, 𝜎𝐴𝑅𝑖,𝑡 
er standardafvigelsen af de anormale afkast i estimationsvinduet. Derefter vises t-statistikken af de 

sammenlagte anormale afkast (CAR) for hvert selskab.  T-statistikken og nul-hypotesen: 𝐶𝐴𝑅𝑖 = 0 er defineret 

som: 

 

𝑡𝐶𝐴𝑅 =
𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑖,𝑡

𝜎(𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑖,𝑡)

 

 

 

For det sammenlagte gennemsnitligt anormale afkast beregnes t-statestikken således: 

 

𝑡𝐶𝐴𝐴𝑅 =
𝐶𝐴𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑖,𝑡

𝜎(𝐶𝐴𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑖,𝑡)

 

 

𝐶𝐴𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑖,𝑡 er som defineret foroven det gennemsnitlige sammenlagte anormale afkast på tværs af stikprøven, 

mens 𝜎(𝐶𝐴𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑖,𝑡) er standardafvigelsen for denne. Det er dermed variansen, der adskiller sig i de forskellige 

parametriske tests. Ved at udføre t-testen, finder vi den kritiske værdi som kan bruges som pejlemærke for om 

vi bør enten acceptere eller afvise nul-hypotesen, om at afkastene er anderledes end nul. Tidligere studier og 

almen statistikanalyse betragter 5 og 10 % testniveau (p-værdier) som acceptable (Brown & Warner, 1985). 

Disse niveauer vil analysen ligeledes anvende for at afkræfte hypoteserne eller alternativhypoteserne.  
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Teststatistikken er en ”random variable”, fordi anormale afkast er målt ved brug af fejlledet. To faktorer 

bidrager til dette fejlled. For det første, er forudsigelser omkring aktiers forventede afkast upræcise af natur. 

For det andet, kan individuelle selskabers realiserede afkast, på tidspunktet for eventet, være påvirket af 

årsager urelateret til eventet, og dette komponent af de anormale afkast kan ikke antages at være nul i 

gennemsnit (Kothari & Warner, 2006). 

 

Brug af teststatistikker og hypoteser kan skabe to forskellige typer fejl. Type 1 forekommer når nul-hypotesen 

er fejlagtigt afvist. En type 2 fejl, forekommer når nul-hypotesen er fejlagtigt accepteret (Eckbo, 2010). Ifølge 

Eckbo (2010) bør disse kendetegn for eventstudier undersøges mere nøje. Det første er om teststatistikken er 

korrekt specificeret. En korrekt specificeret teststatistik giver en type 1 fejlsandsynlighed, som er korreleret 

med størrelsen af stikprøven. Jo større stikprøve, jo mindre sandsynlighed for fejlestimering. Den anden 

bekymring er omkring modellens power, dvs. om testens evne til at observere anormal udvikling når det 

forekommer (Eckbo, 2010). Generelt kan det siges at en models forudsigelsesevne er negativt korreleret med 

stikprøvens varians. Endvidere observeres det, at jo mere støj i afkastene, jo sværere er det at udvinde et givet 

signal (Eckbo, 2010). Muligheden for at opfange anormal udvikling falder således med horisontlængden. 

 

Det fælles hypotese (joint-hypothesis) problem angiver problematikken ved at teste for markedseffektivitet. 

Ifølge den er det vanskeligt, og måske endda umuligt at teste markedseffektiviteten. Ethvert forsøg på at teste 

markedseffektivitet kræver en værdiansættelsesmodel, der kan estimere de forventede afkast til at 

sammenligne med de faktiske. Det er ikke muligt at måle anormale afkast uden forventede afkast forudset af 

en prisfastsættelsesmodel. Af den årsag kan anormale afkast enten reflektere markedseffektivitet, upræcise 

værdiansættelsesmodeller eller begge (Eckbo, 2010). Dette problem kan skabe udfordringer ved fortolkning af 

empiriske resultater, idet resultaterne kun er så gode som modellen og de underliggende antagelser tillader. 

Dette udgør en signifikant udfordring, fordi eventstudietests er dobbeltsidede tests, om der enten kan 

observeres anormale afkast anderledes fra nul eller om den valgte model til estimering af forventede afkast er 

korrekt (Eckbo, 2010)..  

 

4.5.2 Ikke-parametriske test 

De ikke-parametriske tests betragter ikke normalitetssproblemet som et forudsætningsbrud. Der stilles intet 

krav til fordelingen af afkastene, hvilket betyder, at de ikke-parametriske test statistikker ikke er 

misspecificerede og test statistikker derfor giver mere robuste resultater. Der forekommer dermed ikke så ofte 

en type 1 fejl, hvor en falsk nul hypotese accepteres.  

 

En væsentlig pointe omkring de ikke-parametriske tests er, at de kun giver mere korrekte resultater end 

parametriske tests, såfremt antagelserne for disse, ikke holder. Anvendes ikke-parametriske tests, når 

normalfordelingsantagelsen er opfyldt, vil dette dermed føre til et mindre kraftfuldt resultat. De fleste studier 

viser at hvis man kun fokuserer på en enkelt dags anormale profit, vil gennemsnittet af alle tests være tæt på 

nul. Men i tilfældet af længere eventvinduer, vil disse gennemsnitsværdier afvige fra nul. Sammenlignet med 

de ikke parametriske tests afviger disse tests ikke nær så meget, hvorfor forskere for længere eventvinduer 

foretrækker ikke-parametriske tests over parametriske.  
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Wilcoxon signed rank test  

For at sikre validiteten af resultatet vil vi udover den normale parametriske t-test også foretage den ikke-

parametriske test Wilcoxon sign-rank test, med en nul hypotese om at medianen er er lig med nul. Testen 

anvendes til at bekræfte at vores resultat ikke er påvirket negativt af outliers. Wilcoxon testen er en ikke-

parametrisk evaluering af parrede forskelle og betragter både fortegnet og størrelsen af de anormale afkast 

som vigtige (Icke, 2014). Wolfe et al. (2013) beskriver metoden til at teste for signifikans, med Wilcoxon sign-

rank testen. For at beregne Wilcoxon sign-rank statistik T+ rangeres hver observation fra mindst til størst. Hver 

variabels rang kan skrives som Ri. Dernæst gives hver observation en ψ værdi alt efter om den er over eller 

under 0, hvis observationen er over 0 er ψi = 1 og 0 hvis den er under 0. T+ statistikken udregnes derefter med 

formlen 

𝑇+ = ∑ 𝑅𝑖𝜓𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

Hypotesen 𝐻0 er at medianen er lig nul, denne afvises hvis T+ er højere end eller lig med  𝑡𝛼 hvor 𝑡𝛼 er valgt for 

at gøre sandsynligheden for type 1 fejl lig med 𝛼. 

 

4.5.3 Multipel regression 

I henhold til at teste, hvorvidt de forskellige variable er i stand til at verificere den samlede effekt af M&A, 

inkluderes en cross-sectional multipel regressionsanalyse, som baseres på OLS estimater (Thorne, Carlson, & 

Newbold, 2012). Under denne statistiske metode, regresseres den afhængige variabel for den enkelte 

observation imod de forskellige uafhængige variabler. Den anvendes således til at komplementere den 

enkelvariabel regressionerne, og tillader at analysere flere forskellige faktorers påvirkning på værdiskabelsen 

på samme tid (Thorne, Carlson, & Newbold, 2012). I vores studie, tillader denne metode os at regressere det 

sammenlagte anormale afkast på adskillige uafhængige variabler, og vi burde derved være i stand til at give 

kausalitet i situationer hvor den simple regressionsanalyse ville være misledende. Relationen mellem den 

afhængige og de forklarende variable kan generelt formuleres som en funktionssammenhæng: 

 

𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑖𝑘 + 𝜖𝑖 

 

hvor 𝑦𝑖  er den afhængige variabel, som beskriver CAAR’s for den enkelte virksomhed, 𝑥𝑖1, … , 𝑥𝑖𝑘 er de 

forklarende uafhængige variable, der i dette speciale erstattes af dummyvariable. 𝛽0, 𝛽1, … , 𝛽𝑘 er de sande 

parametre for de uafhængige variable, og 𝜖𝑖 er det ikke-observerbare fejlled. Ved at holde de resterende 

variable konstante, måler koefficienten 𝛽𝑘 hvorledes den forventede værdi for 𝑦𝑖  ændres givet en ændring af 

værdien for 𝑥𝑖𝑘 (Thorne, Carlson, & Newbold, 2012).  

 

I vores studie vil det gennemsnitlige sammenlagte anormale afkast (CAAR) fungere som den afhængige 

variabel, og de hypotesespecifikke variabler vil fungere som de uafhængige variabler, således at: 
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𝐶𝐴𝐴𝑅𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑖𝑘 + 𝜖𝑖 

 

5. Dataindsamling og metodevalg  
Med det teoretiske fundament og litteraturstudiet på plads, vil dette afsnit præsentere den valgte 

dataindsamlingsmetodologi og en diskussion af kritiske valg, fravalg og antagelser forbundet med 

dataindsamlingen. Dette afsnit repræsenterer en essentiel del af specialet, siden de empiriske resultater fundet 

i analysen er afhængige af kvaliteten af dataet indsamlet. De udledte resultater vil derfor være af samme 

kvalitet og pålidelighed som den underliggende stikprøve.  

 

Dataindsamlingen er kraftigt påvirket af specialets problemformulering, hypoteser samt tidligere eventstudier. 

Fokusset i dette speciale er værdiskabelse i Europa, hvorfor der kun indsamles data fra denne region.  

Dataindsamlingen er foretaget primært ved brug af databaserne Thomson One og Datastream. Thomson One 

er en anerkendt og omfattende database, der specialiserer sig i M&A transaktioner. Thomson One bruges til at 

indsamle det rå data, herunder listen med M&A transaktioner med tilhørende handelsspecifikke informationer, 

så som navne, annonceringsdatoer, identifikationsnumre mv.. Datastream databasen er også en anerkendt og 

meget omfattende database, specialiseret i finansiel information og blev anvendt til at indsamle 

aktiemarkedsdata og aktieindekser til estimering af det anormale afkast.  Begge databaser er valgt grundet 

deres globale anerkendelse og omfattende anvendelse i andre lignende eventstudier (Bollaert & Delanghe, 

2015; Sørheim & Lerkerød, 2015; Lomholt & Jørgensen, 2014).  

 

Begge databaser er valgt blandt flere andre alternativer og baseret på en grundig undersøgelse, hvor alle 

alternative blev testet. Ved Thomson One var alternativet Zephyr, der som Thomson One havde fordelen af at 

være offentlig tilgængelig eller Bloomberg Terminalen, som vi også havde adgang til. Thomson One bliver 

foretrukket over Zephyr grundet visse svagheder i Zephyr. For det første opdaterer Zephyr løbende 

selskabsspecifik information, hvilket gør at dataudtræk viser data på udtrækstidspunktet og ikke på 

transaktionstidspunktet, hvilket er hvad vi søger (Bollaert & Delanghe, 2015). Bloomberg blev hurtigt fravalgt, 

idet den havde stramme begrænsninger i forhold til dataindsamling, som gjorde at vi ville være stærkt 

begrænset i hvor meget data vi kunne hente.  

 

5.1 Udvælgelsesproces  
For at opnå ambitionen om at konstruere en stikprøve, som lever op til de metodiske krav et eventstudie 

kræver, er det indsamlede data undergået en omfattende evaluering. De vigtigste trin og rationale for disse 

betingelser vil nu blive adresseret løbende i specialets to udvælgelsesprocessor. Årsagen bag adskillelsen af 

udvælgelsesprocessen i to dele er for at kunne give et bedre overblik af vores tilgang, processer og antagelser. 

Del 1 består af det indledende dataudtræk, foretaget udelukkende i Thomson One’s databasesystem. Denne 

sortering er meget præget af tidligere studier og den generelle eventstudiemetodologi.  Del 2 indeholder 

derimod den mere subjektive udvælgelsesproces, hvor specialets egne subjektive valg, fravalg og antagelser 

foretages, hvorfra den endelige stikprøve dannes.  

 

Udvælgelsesproces 1 
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Ved brug af Thomson One’s databasesystem foretog vi os det første indledende udtræk af M&A handler som 

opfylder følgende krav: 

 Er klassificeret som M&A  

 Annonceringsdatoen er mellem 01.01.2003 og 01.01.2019 

 Handlen er blevet gennemført 

 Handelsværdien overstiger $ 10 mio.  

 Både opkøber og sælger er børsnoteret med hovedsæde i Europa.  

 Transaktionen skal mindst udgøre 50 % af sælgende selskabs samlede aktier.  

 

Stikprøven indeholder kun handler som er gennemførte, hvilket er et vigtigt kriterie af to årsager. For det første 

kan man ikke måle værdiskabelsen hvis event ikke er sket eller gennemført. Dette udvælgelseskriterie er 

standard i eventstudier (Sudarsanam, 2003). Derudover, hvis handlen ikke er gennemført endnu, så vil aktien 

altid handle med en rabat relativt til det officielle bud, som følge af usikkerheden forbundet med 

gennemførslen af handlen (Sudarsanam, 2003).  

 

Selskaber med begrænset handelsvolumen kan skabe upålidelige resultater i et eventstudie. Dette kan dog 

undgås ved enten at modificere specifikationerne i eventstudiet, justere de statistiske tests anvendt eller ved at 

eksludere de mindre handlede selskaber fra stikprøven. Dette gøres i stikprøven ved at eksludere alle handler 

hvis værdi (ifølge Thomson One) er under $10 mio. Kriterieret om at fravælge de mindste handler eller 

selskaber er standard i eventstudiemetodologien, såvel som i mange andre henseender (Sudarsanam, 2003). 

Ved at frasortere disse selskaber udelades typisk de selskaber, hvis M&A’s indeholder begrænsede offentlige 

informationer og som typisk udgør enhver stikprøves outliers (Brown & Warner, 1985). Selve grænsebeløbet 

varierer dog fra studie til studie og ingen anerkendt grænse er defineret.  

 

Et andet søgekriterie valgt er, at event skal annonceres indenfor den givne tidsperiode. Denne tidsperiode er 

specifikt valgt med henblik på at opdele stikprøven i forskellige tidsperioder, repræsenterende forskellige 

økonomiske markedssituationer. Tidsperioden er også valgt med henblik på at sikre tilstrækkelig data, såvel 

som muligheden for dække en hel økonomisk cyklus. Stikprøven indeholder kun transaktioner klassificeret som 

M&A. Dette kriterie kræver ikke yderligere forklaring, idet specialet undersøger værdiskabelse gennem M&A.  

 

En M&A handel vil typisk involvere et skifte i ejerskab af den kontrollerende andel, hvilket vil sige over 50 % af 

stemmerettighederne. Den kontrollerende andel i et selskab betyder, at aktionærholderen har kontrollen over 

en tilstrækkelig andel af aktierne, til at træffe selskabsretlige beslutninger. I praksis kan en kontrollerende 

andel dog sagtens være mindre end 50 %, da det sjældent ses at 100 % af et selskabs aktionærer udnytter 

deres stemmerettighed. Det eksisterer efter vores overbevisning ikke nogen informationskilde eller database, 

der kan bekræfte hvorvidt en M&A transaktion indeholdte et skift i den kontrollerende andel. Af den årsag, vil 

specialet følge metodologien anvendt af bl.a. Bartholdy (2007) og Sørheim & Lerkerød (2015) ved at begrænse 

stikprøven til kun at inkludere de handler, hvor byderen køber mere end 50 % af det andet selskab. Denne 

metode hjælper dataindsamlingsprocessen på flere områder, da den hjælper med at begrænse datasættets 
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omfang og kun indeholder større transaktioner, hvor der er klare strategiske motiver, som nemmere kan 

identificeres og anvendes i analysen.  

 

Dette indledende udtræk af M&A transaktioner gav en liste 19.953 transaktioner. Det downloadede data har 

været sorteret baseret på adskillige kriterier med det formål at bygge en robust stikprøve for eventstudiet. Vi 

vælger, i modsætning til mange andre studier, ikke at sortere på kun offentlige selskaber. Dette kunne 

resultere i fravælgelse af en masse brugbare transaktioner, idet Thomson One’s klassifikationer indeholder 

mange forskellige inddelinger herunder datterselskaber, ukendte og offentlig ejede selskaber, som godt kan 

indeholde brugbart data. Det vurderes derfor som et bedre alternativ, at kunne frasortere selskaber bagefter, 

på baggrund af manglende tilstrækkeligt data. Yderligere er det værd at nævne at vi vælger i modsætning til 

visse andre studier ikke at frasortere finansielle institutioner fra den endelige stikprøve. Der argumenteres fra 

visse forskere at finansielle institutioner er underlagt markant anden lovgivning og det derfor ville være 

fejlagtigt at sammenligne dem med ikke-finansielle institutioner. Ifølge Sudarsanam (2010) eksisterer der dog 

ikke nogen empiriske beviser, som skulle tillade denne frasortering.  

 

Flere studier har frasorteret selskaber, hvori target udgør en meget lille andel af køberen (Lomholt & 

Jørgensen, 2014; Sørheim & Lerkerød, 2015). Dette opgøres typisk efter markedsværdier. Argumentationen 

bag dette er at de ville fjerne transaktioner, hvor handlen ville være at mindre betydning for køber og der 

dermed ikke ville kunne observeres en anormal kursreaktion. Dette undlader vi, da denne metode ikke er 

anerkendt, der eksistere ingen vurdering af hvor en passende grænseværdi burde ligge og ved en grænse på 

kun 5 % ville det fjerne over halvdelen af transaktionerne i stikprøven. Samtidig kan der være signalværdi på 

M&A’s selvom størrelsen af handlen ikke udgør en stor andel af køberens markedsværdi, hvilket kan føre til 

anormale afkast.  

 

Tabel 5.1 - Udvælgelsesproces 1 

 
Kilde - Egen tilvirkning med data fra Thomson One 

 

Udvælgelsesproces 2 

Dernæst blev der frasorteret selskaber som ikke kunne identificeres af Datastream, hvorfor der ingen aktiedata 

eksisterer. Det kan enten skyldes at selskabet er blevet opkøbt af et andet selskab efter den pågældende 

transaktion, gået konkurs, blevet afnoteret eller simpelthen bare mangler finansiel information. Dernæst 

fjernes alle observationer, hvor virksomhedens aktiedata ikke er tilgængelig i perioden, der er nødvendig for 

Søgekriterie Beskrivelse Stikprøvestørrelse % frasorteret per trin

Type Alle M&As 1.086.645          

Annonceringsdato Tidsperioden 2003-2019 676.542             38%

Handelstatus Gennemført 566.556             16%

Handelsværdi Over $10 mio. 129.023             77%

Købers nation Europa 33.211               74%

Target nation Europa 27.772               16%

Procentdel af aktier købt Over 50% 19.953               28%
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analyse af selve handlen. Det betyder at hvis for eksempel en M&A ikke indeholder data fra de forudgående 

261 handelsdage, eller der ikke er handelsdata på de 10 dage efter (brugt til intervallet -10;+10) vil 

observationen ikke blive medtaget i det endelige datasæt. Dette skyldes at de aktiedata fra de 261 tidligere 

dage bliver brugt til at beregne det anormale afkast ved brug af markedsmodellen. Da markedsmodellen også 

kræver data fra markedsindekser, bliver de aktier der har aktiedata i perioden men ikke indeksdata i perioden 

ekskluderet. Det reducerede vores stikprøve til 8.502 transaktioner. 

 

Lav volumen repræsenterer lav handelsfrekvens under estimeringsperioden og defineres i specialet, ved et 

selskab der ikke handles i halvdelen af dagene i estimationsperioden. Mere præcist er det, hvis der ud af de 

261 dage i estimationsperioden, ikke er ændring i kursen på 130 eller flere dage, så vil selskabet karakteriseres 

som havende handelsaktivitet og frasorteres. Vi antager derved at når kursen ikke ændrer sig er det et tegn på 

at aktien ikke handles den dag.  

 

Ved at anvende de opkøbende virksomheders identifikationsnumre, blev de totale aktieindeks (RI) fundet i 

Datastream for hver enkelt land i perioden 𝑇0 til 𝑇2. Der er i alt hentet data fra 33 forskellige aktieindeks med 

daglig handelsdata i perioden 01-01-2002 til 01-01-2019. De specifikke indeksnavne kan findes i bilag 4. Visse af 

de europæiske lande havde dog ikke deres eget aktieindeks, hvorfor de blev underlagt det bedste og mest 

præcise alternativ. Et eksempel på dette er at M&A’s foretaget i Ilse of Man, blev underlagt indekset for UK. 

Tilgængeligheden af indeksdata er essentiel for at kunne udregne de anormale afkast og for opkøb hvor disse 

data, helt eller delvist ikke var tilgængelige i estimationsperioden, blev de fjernet fra stikprøven. Denne andel 

blev vurderet tilstrækkelig lille til, at en udelukkelse ikke ville skabe problemer omkring udvælgelsesbias. 

Endelig er der korrigeret for tydelige outliers, men er foretaget på baggrund af de enkelte stikprøver, som vil 

blive gennemgået i næste delafsnit. Denne udvælgelsesproces skabte en endelig stikprøve på 6279 

transaktioner, hvis forskellige udvælgelsestrin vises i figur 5.2 forneden: 
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Figur 5.2 - Samlet udvælgelsesprocedurer  

 

Kilde - Egen tilvirkning med inspiration fra (Icke, 2014) 

Ved at følge denne trinvise og omfattende udvælgelsesproces, sigter specialet efter at danne den mest 

pålidelige stikprøve, uden forskellige forstyrrelser. Ikke desto mindre er det en yderst vanskelig opgave, idet 

aktiepriser løbende er påvirket af information uden tilknytning til selskabet. Til alle sorteringer har vi valgt den 

pågældendes databases terminologi, eksempelvis gør vi brug af Thomsons Ones egne definitioner af de 

finansielle nøgletal, herunder ROA, ROE og gearing. Disse definitioner kan findes i bilag 5. Finansielt data fra 

Thomson anvendes til analyse af finansielle nøgletal, så som EV/EBIT og er beregnet ved at brug af senest 

rapporteret data fra Thomson One.  

 

Det er vores opfattelse at den manglende transparens i de offentliggjorte M&A handler i kombination med den 

begrænsede offentlige information har gjort det vanskeligt at inddele handlerne efter unikke strategier. Den 

strategiske motivation kan potentielt være påvirket af interne, udokumenterede og ikke-offentliggjorte 

faktorer, som også medvirker til et svingende omfang af information i handlerne. Som følge af stikprøvens 

størrelse vanskeliggør det også muligheden for individuel klassificering, hvori anerkendte antagelser og 

approksimationsteknikker anvendes i klassificeringsprocessen. Ikke desto mindre indeholder kategoriseringen 

af handlerne al tilgængelig information og fungerer derfor som den bedst mulige approksimation af det sande 

strategiske motiv, som kan opnås uden insider information.  

 

Det finansielle data hentet fra Datastream inkluderede daglige aktiekurser fra op til 261 handelsdage før 

annonceringen af eventet og til 10 handelsdage efter annonceringen. Dette er valgt for at sikre tilstrækkelig 

data for estimation og eventvindue, hvilket blev uddybet i metodeafsnittet. Endvidere vælger vi at anvende 

aktiekurser og aktieindekser. Aktieindekser anvendes under antagelsen om at udbytte bliver reinvesteret, hvori 
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det ville tage højde for udbytter og aktiesplit. Ikke desto mindre anvender dette speciale aktiedata af en række 

årsager. For det første er aktiekurser den mest anerkendte og anvendte metode og anvendt i studier så som 

Bartholdy (2007) og MacKinlay (1997). Yderligere er der, som nævnt i metoden, anvendt aktiemarkedsdata, da 

brugen af aktiekurser er nemmere at fortolke og analysere på. Derudover ville brugen af aktieindekser 

reducere vores stikprøve, som følge af manglende data for aktieindekser. Beregningen af finansielle nøgletal 

følger den anerkendte og anvendte metode, som kan ses i bilag 5. 

 

5.2 Fravalg af manglende data og outliers.   
Der eksisterer flere trade-offs omhandlende størrelsen af stikprøven. En stor stikprøve er generelt foretrukket 

grundet dens forbedrede datakvalitet i form af forbedret validitet og reliabilitet af studiets konklusioner. Ifølge 

Brown og Warner (1985) viser resultaterne, at jo større stikprøven er, desto mere kraftfuld og velspecificeret er 

dens resultater. Fordele ved at have en så stor stikprøve er bl.a. at der skabes et mere præcist gennemsnit. 

Bestemmelse af et mere præcist gennemsnit gør det også nemmere at udpege outliers. En outlier er et stykke 

af data, som afskiller sig markant fra gennemsnitsværdien og repræsenterer et punkt værd at undersøge. I 

mindre stikprøver har outliers ligeledes en markant større effekt, hvilket kan mindske validiteten af resultatet 

og betyde mindre pålideligt resultat. 

 

Brown og Warner’s (1985) undersøgelse viser at værdierne for skævhed og kurtoisis er markant højere for små 

stikprøver. Jo højere værdier af skævhed og kurtoisis bevirker, at stikprøven ikke er fordelt symmetrisk omkring 

middelværdien (Brown & Warner, 1985). Dette er en, som forklaret i metodeafsnittet, en af de grundlæggende 

antagelser, der tillader analyse af tidsseriedata.  

 

Speciale gør generelt en stor indsats for at leve op til de grundlæggende antagelser krævet for analyse af 

tidsseriedata, men samtidig undgå ”data snooping”. Data snooping refererer til statistisk inferens, som 

undersøgeren vælger at udføre efter det indledende kig på dataet. Denne inferens skal ikke forveksles med den 

planlagte inferens, som undersøgeren planlægger at udføre før der opnås et overblik over dataet. Data 

snooping kan blive udført professionelt og etisk, misledende og uetisk, eller misledende ud af uvidenhed. Data 

snooping som følge af uvidenhed er en almindelig fejlkilde i brug af statistisk metode.   

 

Vi føler os nødsaget til i visse tilfælder at fjerne transaktioner fra vores stikprøve, som vi klart kan definere som 

outliers. Disse outliers kan have en stor indflydelse på vores lineære regressions parameterestimater. Fjernelse 

af outliers kan indebære et tab af vigtig information. Ikke desto mindre, er det et trade-off mellem tab af 

information eller uberettigede påvirkning på vores parameterestimater. En outlier er ikke nødvendigvis en 

fejlbehæftet stykke data, men udelukkende en tydelig anormalitet. Det er aldrig til at sige hvornår noget er en 

tastefejl eller et oprigtigt stykke data, uden at gå ind i transaktionen og manuelt tjekke den. Fjernelse af 

outliers vil fremgå i dens delanalyse og vil blive tydeligt præsenteret via grafiske illustrationer. Vi har ikke set 

efter outliers i anormale afkast, da vi ved brugen af log returns antager at eventuelle outliers er nedjusteret i 

en sådan grad at deres effekt ikke har nogen signifikant betydning for resultaterne af regressionerne.  
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Et eksempel på fjernelse af en outlier som vi har følt os nødsaget til at foretaget er illustreret forneden i figur 

5.3. Figur 5.3 viser scatterplottet af stikprøvens ROE værdier. Her observeres en observation, der kunne 

indikeres at være en outlier, da den viser en ROE værdi på over 70.000. Dette er meget usædvanligt, hvorfor 

observationen fjernes fra stikprøven. Figuren viser effekten ved at fjerne en transaktioner, som antages at 

være en tydelig outliers, idet den adskiller sig markant fra gennemsnitsværdien af stikprøven. Fjernelsen af 

bare en enkelt observation giver et markant anderles billede af datafordelingen. En undladelse af dette ville 

være både misledende og uetisk.  

 

Figur 5.3 - Illustration af en outliers effekt på scatterplottet af stikprøvens return on equity observationer 

Kilde - Egen tilvirkning  

 

5.3 Præsentation af datagrundlag 
Den endelige stikprøve på 6.279 M&A transaktioner vil i dette afsnit blive præsenteret fordelt på de forskellige 

værdiskabende faktorer. Specialet har tre variabler, der har ikke-numeriske værdier som bruges til regression. 

De er summeret individuelt i tabel 5.1 nedenfor, hvor de er opdelt efter observationer per variabel i hvert 

givent år i analyseperioden. Den første variabel er strategisk motiv (”Motiv” i tabellen), som kan antage tre 

værdier, D for diversificerende, H for horisontal og V for vertikal. Den anden variabel er cross-border handler 

(”Cross” i tabellen), som kan antage værdien N for transaktioner der ikke er cross-border handler (indenlands 

handler) og Y for transaktioner der er cross-border handler (udenlands handler). Den sidste variabel er 

Betalingsmetoden (”Betaling” i tabellen), som kan have flere værdier end de tre der er i tabellen, analysen vil 

kun fokusere på de tre der er i tabellen og stikprøven er derfor også mindre end de fulde 6279 som de andre to 

stikprøver indeholder. Betaling kan antage tre værdier i stikprøven. De tre er Cash, Shares og Hybrid. 
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Tabel 5.1 - Fordeling af ikke-numeriske værdiskabende faktorer i vores stikprøve 

 
Kilde - Egen tilvirkning med data fra Thomson 

 

Informationerne til inddeling af cross-border handler og betalingsmetode er hentet sammen med de 

individuelle handler fra Thomson One. Det strategiske motiv er udarbejdet ved hjælp af SIC koder hentet fra 

Thomson One, hvis proces vil blive forklaret i afsnit 5.4. De 7 tilbageværende variabler er alle numeriske 

variabler. Hver understikprøve indeholder forskellige mængder data fra datasættet på 6.279 observationer, da 

der ikke var data fra hver observation på alle variable. Observationer er inddelt efter år og er opstillet i tabel. 

5.2 forneden. 

 

Tabel 5.2 - Fordeling af finansielle nøgletal i vores stikprøve fordelt på år 

 
Kilde - Egen tilvirkning med data fra Thomson 
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Det er værd at nævne at observationerne i hver stikprøve ikke nødvendigvis er for de samme handler. En 

handel kan således have information om flere end en variabel, men ikke nødvendigvis dem alle sammen. I selve 

stikprøven er det kun 213 handler, som har data på samtlige variable (inklusiv de 3 ikke-numeriske variable). De 

individuelle stikprøver vil blive eksamineret i selve analysen i den rækkefølge de optræder i. 

 

Dataproportionalitet  

 

Figur 5.4 - Dataproportionalitet af stikprøver  

  

Kilde - Egen tilvirkning med data fra Thomson One 

 

Den ovenstående figur viser hver variabels stikprøvestørrelse i proportion til den overordnede 

stikprøve, beregnet som variablens stikprøvestørrelse på et givet år, divideret med den overordnede 

stikprøvestørrelse samme år. Strategisk motiv, år gruppe og cross-border handler, da deres stikprøve er 

samtlige observationer i den overordnede stikprøve. Hvis den overordnede stikprøve steg med 20 % ville vi 

forvente en proportionel stigning i antallet af observationer på de forskellige variables stikprøve. Den relevante 

information i grafen ovenfor er således ikke de specifikke niveauer men ændringen i niveauer over 

analyseperioden.  

 

2 af variablerne viser en tydelig ændring i proportionaliteten af data, der kan medvirke til anormaliteter i 

analysen af dem. Stikprøven for betalingsmetode indeholder en væsentligt større andel af den overordnede 

stikprøve i den sidste del af analyseperioden. Modsat indeholder stikprøven for købers Q-ratio en tydeligt 
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mindre andel af den overordnede stikprøve i sidste del af analyseperioden, i forhold til starten af 

analyseperioden.   

 

Target ROA og ROE har også en forøgelse af stikprøvestørrelsen proportionelt til den overordnede stikprøve 

sidst i analyseperioden. Størrelsen af resten af variablernes stikprøver er forholdsvis stabil over 

analyseperioden.  

 

Selve vores Excel ark, hvor analysen blev udregnet er vist i bilag 6, som kan give et indblik i vores 

arbejdsmetode og strukturen på vores datasæt.  

 

5.4 Metodiske overvejelser 
Med udgangspunkt i ovenstående beskrivelse af den endelig stikprøve, samt de relativt omfattende 

dataudvælgelseskriterier, opstår et naturligt spørgsmål om, hvorvidt de beskrevne observationer er 

repræsentative for de generelle, europæiske M&A marked i perioden 2003-2019.  

 

Den endelige stikprøve ender med at udgøre 6.279 transaktioner blot 31 % af det indledende dataudtræk fra 

Thomson One. Denne betydelige forskel øger naturligt frygten for, at den gennemførte dataudvælgelsesproces 

kan have resulteret i eventuelt udvælgelsesbias. Sådan bias vil i sidste ende kunne mindske validiteten af 

resultaterne. Denne bias tjekkes ved flere statiske test og begrænses yderligere i form af den relative store 

stikprøve relativt til mange andre tidligere studier, som indeholder helt ned 50 transaktioner (Sørheim & 

Lerkerød, 2015; Lomholt & Jørgensen, 2014).  

 

Ved at inddele M&A stikprøven i horisontale, vertikale og diversificerende klassifikationer vil vi være i stand til 

at genere unikke testbare hypoteser, der direkte adresserer spørgsmålet om det strategiske motivs påvirkning 

af den anormale profit. Vi vælger SIC metoden frem for industrisektorbeskrivelser og NACE koder, som 

Thomson også gav mulighed for. SIC koderne blev foretrukket grundet deres brede anerkendelse, hyppige 

anvendelse i tidligere eventstudier, samt de andre metoders mangler. Industribeskrivelserne blev hurtigt 

fravalgt grundet den manglende systematik.  NACE koden blev fravalgt, idet den indeholder langt færre koder, 

hvilket vil gøre vores klassificering mindre præcis.  

 

Det er vigtigt at arbejde med tidsseriedata som udelukkende er påvirket af det event vi ønsker at måle på. Men 

som konsekvens af at vi har så stor stikprøve vurderes det umuligt at korrigere for virksomhedsspecifikke 

events under eventvinduet. Disse event kan give modstridende effekter på aktiekursen og sker typisk som 

konsekvens af deklarationen af udbytte eller ændring i fremtidig forventet indtjening. Visse studier forsøger at 

tage højde for disse events ved forskellige metoder, som typisk indeholder manuelle sorteringer og omfattende 

kildesøgning, hvilket ikke vurderes muligt i dette speciale.  

 

For mange selskaber er regnskaber ikke betegnet som et event, idet der normalt ikke forekommer nogle 

overraskelser, da de er gode til at guide aktionærerne og besidder tæt på fuld transparenthed. McWilliams og 

Siegel (1997) nævner I deres studie problemer omkring modstridende effekter fra event, hvilket påvirker den 
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analyserede aktiekurs og derved gør det umuligt at foretage de nødvendige og korrekte korrigereringer i 

dataet. Der er endvidere en gråzone for hvornår et virksomhedsspecifikt event skal korrigeres for, idet et 

selskabs aktiekurs er påvirket af en lang række faktorer, herunder medieudtalelser, ledelsens handel med 

aktier mv. 

 

6. Analyse / Empiriske resultater 
Dette afsnit præsenterer resultaterne af specialets empiriske analyser. Afsnittet er kulminationen på samtlige 

tidligere afsnit ved at anvende den beskrevne metode, på den ovenfor beskrevne stikprøve, i relation til den 

præsenterede teori. Analysen er struktureret således, at resultaterne fra det overordnede eventstudie 

præsenteres først, efterfulgt af delanalyserne for de værdiskabende faktorer og afslutningsvis den multiple 

regressionsanalyse. Den direkte fortolkning af disse resultater bliver beskrevet i takt med, at de præsenteres.  

 

Kapitlet vil fokusere på en analyse af det købende selskabs aktionærers sammenlagte gennemsnitlige anormale 

afkast (CAAR), realiseret i europæiske M&A’s. Vi relaterer CAAR til en række forskellige værdiskabende 

faktorer, herunder strategisk motiv gennem industrirelation, handel på tværs af grænser, betalingsmetode, 

opkøbets timing og diverse finansielle nøgletal. Derudover foretages der endvidere en undersøgelse af samme 

værdiskabende faktorer, hvori påvirkningen af finanskrisen og outliers analyseres.  

 

Analysen benytter ændringen i aktieprisen til at estimere annonceringseffekten af M&A’s, og tester således de 

fremførte hypoteser i afsnit 3. Hypoteserne bliver analyseret via regressionsanalyser, hvilket er konsistent med 

størstedelen af tidligere eventstudier. Hypoteserne er centreret omkring nogle af litteraturens mest omtalte og 

debatterede handelsspecifikke faktorer, som tidligere er blevet påvist påvirker værdiskabelsen for købers 

aktionærer ved M&A annonceringen. Den endelige stikprøve indeholder 6279 transaktioner, som fandt sted i 

perioden 01/01/2003 indtil 01/01/2019. Denne periode repræsenterer forskellige markedstilstande, hvilket er 

med til at forbedre datasættets kvalitet. Stikprøvens størrelse og sammensætning gør at den vurderes 

repræsentativt for det europæiske M&A-marked i valgte periode. 

 

6.1 Opkøbers overordnede værdiskabelse 
I hypotese 1(H1) undersøger vi den overordnede kortsigtede værdiskabelse for aktionærerne af det bydende 

selskab. Dette er kernen og udgangspunktet for vores analyse, og de estimerede resultater fra denne hypotese 

vil blive anvendt i de efterfølgende analyser af de valgte hypoteser. Da vi antager at markedet er semi-effektivt 

vil den umiddelbare reaktion på aktiekursen blive anvendt, som et måleredskab af den kortfristede og 

langsigtede værdiskabelse, og som forklaret i metodologien, udregner vi det anormale afkast fra selskaberne 

ved hjælp af et eventstudie.  

 

Som det fremgår fra litteraturstudiet, eksisterer der mange potentielle kilder af værdiskabelse i en M&A 

proces. Synergier, så som omkostningsreducering, skattebesparelser eller adgang til nye ressourcer bliver 

fremhævet som eksempler på disse kilder (Sudarsanam, 2003). På den anden side, nævnes flere anerkendte 

behavioristiske teorier, så som agentproblemer  (Jensen, 1994) eller asymmetrisk informationsproblemer 

(Akerlof, 1970), der kan skade værdiskabelsen fra M&A transaktionen. Tidligere studier har ikke lykkedes i at 
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blive enige om hvorledes M&A skaber en signifikant værdiskabelse, som blev diskuteret i litteraturstudiet. 

Eneste fællestræk observeret fra tidligere studier er at værdiskabelsen er lille og/eller insignifikant. Af disse 

årsager, udledes vores hypotese med inspiration fra ovenstående resultater: 

 

 H1: Der eksisterer ikke et anormalt afkast forbundet med annonceringen af en europæisk M&A handel 

for det bydende selskab aktionærer.  

 

Som beskrevet i metodologien, undersøges der for anormale afkast ved at udføre et eventstudie med 

forskellige eventvinduer. For at kunne drage mere endegyldige konklusioner om eventstudiets resultater skal 

værdiskabelsen i eventvinduet testes for deres signifikans, hvilket her i specialet foretages via den anerkendte 

t-test, og bakkes op af en ikke-parametrisk test. Når vi tester for t-værdi, så tester vi om det anormale afkast er 

signifikant anderledes fra nul. CAAR estimeres for de fem forskellige eventvindueintervaller: ±10, ±5, ±3, ±2 og 

±1 dage omkring annonceringsdagen for M&A’en, hvis resultat er vist forneden både i figur og tabel-form.  

 

Figur 6.1 - Testresultatet af de sammenlagte gennemsnitlige anormale afkast (CAAR) i studiets eventvinduer 

 
Kilde - Egen tilvirkning med inspiration fra Sørheim & Lerkerød (2015) 

 

Fra figur 6.1 ses resultatet af de gennemsnitlige daglige anormale afkast i perioden [-10;+10] dage, som er 

specialets eventvindue. Fra figuren fremgår det tydeligt, at markedet reagerer anormalt på annonceringen af 

en M&A transaktion. Dette ses især i perioden [-1;+1], hvilket repræsenterer det vigtigste eventvindue, hvor 

det sammenlagte gennemsnitlige anormale afkast (CAAR) ved annonceringen af en M&A i Europa kan 

observeres til at være 1,19 %.  Den positive og stærkt signifikante CAAR på omtrent 1 % omkring eventvinduet 

indikerer en afvisning af nul-hypotesen af ingen anormale afkast til aktionærerne i forbindelse med en M&A 

transaktion. Tabellen i figur 6.1 indikerer at anormale afkast først realiseres efter annonceringen af handlen, 



66 
 

hvilket er i overensstemmelse med den effektive markedshypotese, der antager at information bliver 

inkorporeret så snart informationen bliver offentlig kendt. 

 

Det positive og signifikante CAAR i [-1;1] eventvinduet stemmer overens med andre lignende europæiske 

studier så som Martynova & Renneboog (2006) og Craninckx & Huyghebaert (2015). CAAR [-1;1] er specialets 

korteste og mest koncentrerede vindue, men tager højde for både annonceringer efter lukketid og i et vist 

omfang informationslæk og insiderhandel. CAAR [-10;10] er med 21 dage specialets længste eventvindue. 

Brugen af dette vindue kontrollerer for de observerede tegn på insiderhandel/informationsudslip og markedets 

betænkningstid i forhold til vurdering af den endelige værdiskabelsen ved annonceringen.   

 

Figur 6.1 viser at det meste af effekten fra handlen bliver inkorporeret relativt hurtigt i løbet af nogle dage. 

Som dokumenteret af Campa & Hernando (2004), viser de fleste studier at anormalt afkast, som resultat af en 

M&A annoncering, hovedsagligt ser ud til at forekomme omkring annonceringsdatoen, hvilket vores resultater 

også tyder på.   

 

I dagene op til annonceringen observeres også tegn på anormalt afkast, som alle findes signifikant på mindst et 

10 % signifikansniveau. Dette er et signifikant tegn på informationslæk forud for annonceringen. Der er her tale 

om perioden [-4;-1] som kan indikere om tidspunktet for det første informationslæk eller insider handel. 

Informationslækket kan således tyde på at det europæiske marked for M&A ikke er fuldt ud effektivt, idet der 

kan forekomme sådanne informationslæk. Dette er dog ikke et brud på vores antagelse om semi-effektivt 

markedseffektivitet idet den form tillader disse uden at hypotesen forkastes. Denne tendens er tydeliggjort i 

figur 6.2 forneden som illustrerer CAAR for hele eventvinduet.  

 

Figur 6.2 - CAAR vist over hele eventvinduet 

 
Kilde - Egen tilvirkning  

 



67 
 

Der observeres, i figur 6.2 en svag faldende tendens i perioden efter annonceringen af M&A, hvilket kan tyde 

på en korrektion fra markedet, som et resultat af en overreaktion på annonceringsdagen, efterfølgende 

information eller handlens kompleksitet. Dette er dog en mindre korrektion uden tilstrækkelig signifikans.  

 

I tabellen i figur 6.1 observeres der meget signifikante resultater på annonceringsdagen samt den efterfølgende 

dag. Det er også dagene hvor der observeres det største anormale afkast. At de høje signifikansniveauer er 

centreret omkring annonceringsdagen er meget normalt i andre studier (Sørheim & Lerkerød, 2015; El-Alawa, 

2017). Det høje signifikansniveau centreret omkring de større anormale afkast indikerer, at der eksisterer et 

anormalt afkast når eventvinduet er kort. Som følge af dagenes høje signifikans kan resultatet af eventstudiet i 

højere grad bekræftes med sikkerhed.  De resterende dage i eventvinduet viser ingen til lille signifikans og har 

anormale afkast tæt på 0, hvorfor vi ikke kan afvise at disse dage repræsenterer en periode med intet anormalt 

afkast.  

 

CAAR [0,1] har til formål at måle effekten af annonceringen under, hvad man kan beskrive som ideale forhold. I 

den efficiente verden vil afkastet kun afvige fra dets forventede værdi på den først mulige handelsdag. Det vil 

altså sige enten t = 0, eller i de tilfælde hvor den pågældende børs er lukket på dagen t = 1. Dette eventvindue 

er ligeledes i god overensstemmelse med de observerede anormale afkast, der netop var betydeligt på disse to 

dage. Ved udelukkende at benytte dette vindue vil man forbigå både informationsudslip, insiderhandel samt 

den efterfølgende drift.  

 

Signifikansen er højst på dagen for annonceringen (t=0), hvilket betyder at effekten fra annonceringen af 

handlen er stærkere på annonceringsdagen end de andre dage. Generelt bekræfter t-testen, at det meste af 

effekten virker til at være realiseret indenfor en eller to dage efter annonceringen.  Dette støtter op om 

markedseffektivitetsteorien, som ved en semi-effektiv tilstand inkorporerer al offentlig information i 

markedsprisen på annonceringstidspunktet, men tager ikke hensyn til insider information. Denne teori i dens 

stærke form er også blevet heftigt kritiseret for at medtage insider viden og anvendes sjældent i nyere tests af 

markedseffektivitet, herunder disse eventstudier.  

 

Der observeres endvidere en tendens på anormalt afkast på dagene efter annonceringen, hvilket er et tegn på 

at det i gennemsnit kan være brug for mere end en dag for markedet at beregne og vurdere den 

værdiskabende natur af en M&A handel. Der er her tale om perioden [+1;+2], altså de to efterfølgende dage 

efter annonceringen er forekommet. Det kan, som specificeret i litteraturstudiet, være grundet handlens 

kompleksitet, hvilket gør at markedet skal bruge længere tid på at vurdere handlens værdi og inkorporere 

dette i aktiekursen. Det kan også skyldes at det ikke er alt relevant information der er blevet kommunikeret på 

annonceringsdagen, og efterfølgende informationer kan resultere i en efterfølgende anormal kursbevægelse. 

Dette kan bekræftes via både grafen for AAR og tabellen med eventvinduets CAAR.  

 

Markedet indikerer ingen til meget lille negativ anormal afkast i perioden [-10;-5] og [+3;+10], hvilket bakker 

om de forudgående argumenter om informationslæk og markedseffektivitet. De små udsving kan endvidere 

signalere at modellen er i stand til, relativt præcist, at estimere det forventede markedsafkast på en isoleret 
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event, hvorfra ingen andre anormale afkast kan observeres tidsrummet væk fra annonceringstidspunkt. Dette 

er muligvis en konsekvens af vores relativt store stikprøve, hvilket antages at være med til at forbedre 

modellens robusthed og præcision i de resultater den estimerer.  Endvidere er vores brug af 

markedsindekseret aktiedata med til at fjerne den systematiske risiko i markedet, som skaber de generelle 

svingninger i markedet. Disse svingninger kan blive tolket som anormalt, hvis ikke korrigeret for.  

 

Tabel 6.1 - Parametrisk testresultat af hypotese 1 

 
Kilde - Egen tilvirkning 

 

Som tabel 6.1 indikerer viser samtlige test statistikker, at der ved annonceringsdagen er tegn på signifikant 

positiv afkast til opkøber virksomhedens aktionærer. Siden alle eventvinduer giver en relativ ens anormal 

aktiekursreaktion og alle eventvinduer er statistisk signifikant på et 1 % niveau kan hypotese om ingen anormal 

værdiskabelses afvises med 99 % sikkerhed. Ses der på forskellige kombinationer af eventvinduer på CAAR, 

afslører dette at eventvinduer, der indeholder de meget signifikante tidspunkter, som annonceringsdagen og 

dagen derpå, meget signifikante positive anormale afkast. Hvis man derimod havde valgt andre eventvinduer, 

så som [-10;-1], som udelukkende har til formål for at undersøge niveauet af eventuelt informationslæk, ville 

både CAAR og signifikansniveau være markant anderledes. Det er endvidere ikke unormalt at observere høje t-

værdier i de anvendte eventstudier (Szolosi, 2015; Martynova & Renneboog, 2006; Craninckx & Huyghebaert, 

2015).  

 

Der observeres fra eventvinduerne en faldende tendens i signifikans, hvilket er i overensstemmelse med 

relevant statistisk teori og andre empiriske studier (Bartholdy, 2007). Jo bredere eventvindue jo større 

sandsynlighed er der for at eventvinduet vil indeholde unødvendig støj (Brown & Warner, 1985).  

 

Tabel 6.2 Ikke-parametrisk testresultater af hypotese 1 

 
Kilde - Egen tilvirkning 

 

Wilcoxon sign rank testen, viser her enighed med resultaterne ovenfor, alle intervallers CAAR er signifikant 

inden for et 99 % konfidensinterval. Det er altså med til at understøtte resultatet om at vi afviser hypotesen H1 

om at der ikke eksisterer anormalt afkast forbundet med annonceringen af en europæisk M&A handel for det 

bydende selskabs aktionærer. 
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Delkonklusion 

Resultatet af opkøbernes akkumulerede gennemsnitlige anormale afkast (CAAR) i eventvinduet [-1;+1] viser en 

værdiskabelse på 1,19 %, hvilket jævnfør samtlige parametriske tests samt Wilcoxon testen, er signifikant 

forskellig fra nul ved et 1 % niveau. Resultaterne viser endda signifikante tegn på informationslæk forud for 

annonceringen samt at handler i gennemsnit også skaber signifikant anormalt afkast dagen efter annoncering, 

hvilket kan være et tegn på at M&A’s værdieffekt kræver tid for markedet at vurdere. Baseret på resultaterne 

af eventstudiet, afvises nul-hypotesen om intet anormal afkast for købende selskabers aktionærer. Dette kan 

gøres med 99 % sandsynlighed.  

 

6.2 Strategisk M&A motiv 
I det følgende afsnit vil den individuelle M&A strategi blive undersøgt. De strategiske motiver blev defineret i 

litteraturafsnittet og er inddelt efter horisontale, vertikale og diversificerende M&A’s. Deres industrikoder (SIC 

koder) er valgt, som inddelingsmetode, hvilket er en anerkendt og meget anvendt metode. Metoden er valgt 

som følge af dens systematiske behandling af data, hvilket er nødvendigt når den endelige stikprøve ikke 

muliggør manuel inddeling. Stikprøven giver en fordeling af de forskellige strategiske motiver som ser således 

ud: 

 

Figur 6.3 - Stikprøvens transaktioner fordelt på strategisk motiv og år 

 
Kilde - Egen tilvirkning 

 

I figur 6.3 ovenover kan der observeres en klar tendens i M&A-motiv, fra 2003 til 2010 er der stort set ingen 

horisontale M&A’s hvorimod der i perioden efter 2010 sker et skift fra diversificerende M&A’s til horisontale 

M&A’s. Fordelingen af data kan påvirke regressionen hvis der er bagvedlæggende ændringer i opfattelsen af 

M&A’s. Hvis der i perioden efter 2010 generelt er lavere anormale afkast for M&A’s vil det have en effekt på 

koefficienten af M&A’s med horisontalt motiv. Selve stikprøven er fuldt repræsentativ for den generelle 

stikprøve og indeholder derfor 6279 observationer. 
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Teorien om det strategiske motivs påvirkning på værdiskabelsen indeholder ingen konkluderende mening, da 

forskellige faktorer kan have modstridende effekter. Den neoklassiske teori er fortaler for de såkaldte 

relaterede M&A’s, herunder vertikal og horisontal, idet de vurderes til at skabe de største synergier, grundet 

flere overlap i dele af selskabets aktiviteter. De fleste empiriske studier indikerer også at horisontale og 

vertikale motiver for M&A’s skaber et relativt højere anormalt afkast end diversificerende. Baseret på disse 

forventninger opstilles følgende hypotese: 

 

 H2: Horisontalt og vertikalt motiverede M&A’s antages at skabe et positivt anormalt afkast i forhold til 

diversificerende. 

  

Regressionen er udført som en multipel regression med 3 dummyvariable, henholdsvis D, H og V hvor D 

indikerer et diversificerende M&A, H indikerer et horisontalt M&A og V indikerer et vertikalt M&A, 

koefficienten for de differentierende M&A’s vil blive indregnet i interceptet da der altid vil være mindst en af 

dummyvariablene aktive. Regressionen ser derfor således ud: 

 

𝐶𝐴𝑅𝑖[𝑡0: 𝑡1] = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝐻𝑖 + 𝛽2 ∗ 𝑉𝑖 + 𝜖𝑖 

 

Tabel 6.3 - Testresultaterne fra strategisk motiv 

 
Kilde - Egen tilvirkning 

-1:1 Est Se T-Værdi P-Værdi N R_Sq

Intercept 0,01111 0,00135 8,23384 0,00000

Koef.Horisontal 0,00131 0,00200 0,65504 0,51247

Koef.Vertikal 0,00056 0,00162 0,34542 0,72979

-2:2

Intercept 0,01248 0,00160 7,78842 0,00000

Koef.Horisontal 0,00053 0,00237 0,22158 0,82465

Koef.Vertikal 0,00052 0,00192 0,27100 0,78640

-3:3

Intercept 0,02569 0,00332 7,73640 0,00000

Koef.Horisontal -0,00061 0,00492 -0,12454 0,90089

Koef.Vertikal 0,00012 0,00398 0,02920 0,97671

-5:5

Intercept 0,01280 0,00200 6,40356 0,00000

Koef.Horisontal -0,00171 0,00296 -0,57759 0,56356

Koef.Vertikal -0,00031 0,00240 -0,12844 0,89780

-10:10

Intercept 0,01053 0,00252 4,18090 0,00003

Koef.Horisontal 0,00065 0,00373 0,17528 0,86086

Koef.Vertikal 0,00093 0,00302 0,30793 0,75815

6279

0,00001

0,00000

0,00006

0,00002

0,000076279

6279

6279

6279
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Der observeres fra tabel 6.3 foroven at koefficienterne er skiftende. I intervallerne -3:3 og -5:5 er koefficienten 

for det horisontale M&A motiv negativ. Dette stemmer ikke overens med hovedparten af teorien og de 

empiriske studier, som generelt peger på en højere værdiskabelse ved relaterede M&A’s. Der er i de tre andre 

intervaller en positiv koefficient for det horisontale M&A motiv men kun i intervallet [-1:1] er den synligt højere 

end koefficienten for det vertikale M&A motiv. 

 

P-værdierne er alle for høje til at kunne sige noget med reel statistisk signifikans. Den laveste p-værdi er den 

for Koef.Horisontal i intervallet -1:1 som stadig er over 0,5. På baggrund af de modstridende koefficienter og de 

ringe p-værdier, kan vi ikke afvise hypotesen(H2) om at horisontale og vertikal motiverede M&A’s antages at 

skabe et positivt anormalt afkast i forhold til diversificerende.  

 

Forklaringsgraden (𝑅2) er under 0,01 i samtlige regressioner, hvilket er meget lavt. Dette er dog meget normalt 

for lignende undersøgelser (Sørheim & Lerkerød, 2015), idet der findes utroligt mange forskellige faktorer som, 

påvirker den anormale værdiskabelse, mens denne model kun undersøger et meget begrænset udvalg af disse 

faktorer. Den lave forklaringsgrad er gennemgående i samtlige regressionsanalyser fremover og vil derfor ikke 

blive fortolket i de følgende afsnit. 

 

Resultaterne af analysen gør at der ikke er noget signifikant at sige i forhold til teorien men de indikerer at den 

mindst værdiskabende form for M&A formegentlig er det med et diversificerende motiv, efterfulgt af det 

horisontale og at det mest værdiskabende er det vertikale motiv. Dette kan dog også skyldes misklassifikation 

af motiver, da der formegentlig er nogle horisontale M&A’s der er blevet klassificeret som vertikale.  

 

Metoden har via sine konsekvente og systematiske tilgang forsøgt at skabe så objektiv inddeling som muligt, 

men besidder dog stadig subjektive valg, herunder tolkningen af SIC-kodernes betydning. SIC-metoden har 

været kritiseret for bl.a. ikke at være i stand til at tage højde for et bredere strategisk fokus  (Montgomery, 

1982). Testresultaternes manglende signifikans kan derved måske tilskrives problemstillingen vedrørende 

undersøgelsens kategorisering. 

 

6.3 Cross-border M&A 
Dette afsnit vil undersøge hvordan den geografiske lokationsforskel mellem den købende og den købte 

virksomhed påvirker markedets reaktion til handlen, mere specifikt hvordan markedet reagerer på en 

indlandshandel kontra udenlandshandel. Stikprøven kan ses i figur 6.4 forneden.  
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Figur 6.4 - Stikprøvens fordeling af Cross-border og indenlandske handler fordelt på år 

 
Kilde - Egen tilvirkning  

 

Stikprøven er fordelt rimelig ligeligt gennem perioden med en overvægt at indlandshandler, som forventet fra 

litteraturstudiet. Stikprøven er samtidig repræsentativ for den fulde stikprøve da samtlige handler fra Thomson 

One indeholder information om handlen er ind- eller udenlandshandel. Der er således 6279 observationer i 

stikprøven. 

Som teorien om det strategiske motivs påvirkning, beskriver teorien om ind- og udenlandshandler ikke en 

endegyldig forventet påvirkning af de to handelsformer, da der både er fordele og ulemper ved 

udenlandshandel. Der er dog studier som dokumenterer større integrationsproblemer ved udenlandshandler. 

Baseret på litteraturstudiet er nedenstående hypotese opstillet. 

 H3: Der er større anormal profit på indenlandske end på udenlandske M&A transaktioner 

 

Regressionen er opstillet som en dummy regression med 2 variable der kan tage formen Y og N hvor Y 

beskriver handler der sker på tværs af landegrænse og N beskriver handler der sker inden for et lands grænser. 

Y bliver tildelt en koefficient og N bliver dermed en del af interceptet, da der altid vil være en af de to variable 

aktive. Regressionen ser dermed således ud. 

𝐶𝐴𝑅𝑖[𝑡0: 𝑡1] = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑌𝑖 + 𝜖𝑖 
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Tabel 6.4 - Testresultat af Cross-border  

 
Kilde - Egen tilvirkning 

 

I tabellen ovenfor er Koef.CrossYes den koefficient der bliver tildelt, handler med ”Y” flaget ved cross-border 

handler, det vil sige at den repræsenterer den forventede markedsreaktion ved en udenlandshandel, i tilfælde 

af en indlandshandel vil det kun være interceptet der medtages i beregning af den forventede tilføjede værdi 

ved en handel. 

I det første interval er fortegnet for koefficienten CrossYes negativt, dette er i overensstemmelse med vores 

hypotese da man ville forvente et lavere anormalt afkast end ved indlandshandler. I de følgende 4 intervaller er 

det dog omvendt og regressionen indikerer således at der baseret på dataet vil være et højere forventet 

anormalt afkast ved udenlandshandler. 

P-værdierne er alle over 0,25 hvilket vil sige at koefficientestimatet ikke engang er statistisk signifikant indenfor 

et 75% konfidensinterval, den mest signifikante p-værdi er ved intervallet -2:2 hvor koefficienten for CrossYes 

er positiv, samtidig viser hoveddelen af resultaterne at udenlandshandler virker til at være mere 

værdiskabende end indlandshandler. Men grundet den statistiske signifikans af resultaterne kan hypotesen 

(H3) om at der er større anormal profit på indenlandske end på udenlandske M&A transaktioner ikke afvises 

selvom det indikeres. 

6.4 Betalingsmetode 
Dette afsnit undersøger hvorvidt forskellige betalingsmetoder påvirker markedets opfattelse af M&A handel. 

Der skelnes specifikt imellem tre forskellige betalingsmetoder, henholdsvis Cash offer, shares og hybrid. Hvor 

hybrid er en blanding af cash offer og shares.  

 

 

-1:1 Est Se T-Værdi P-Værdi N R_Sq

Intercept 0,01196 0,00088 13,57028 0,00000

Koef.CrossYes -0,00063 0,00134 -0,46693 0,64057

-2:2

Intercept 0,01210 0,00105 11,56786 0,00000

Koef.CrossYes 0,00179 0,00159 1,12624 0,26011

-3:3

Intercept 0,02430 0,00217 11,20836 0,00000

Koef.CrossYes 0,00309 0,00330 0,93382 0,35043

-5:5

Intercept 0,01139 0,00131 8,72308 0,00000

Koef.CrossYes 0,00208 0,00199 1,04681 0,29523

-10:10

Intercept 0,01072 0,00164 6,51954 0,00000

Koef.CrossYes 0,00106 0,00251 0,42299 0,67232

6279 0,00003

6279 0,00020

6279 0,00014

6279 0,00017

6279 0,00003



74 
 

Figur 6.5 - Fordeling af stikprøven efter betalingsmetode  

 
Kilde - Egen tilvirkning  

 

Datasættet viser en klar overvægt af transaktioner der sker udelukkende ved brug af cash offers, hvorimod de 

to andre transaktionsformer er forholdsvis proportionelle med hinanden, med en lille overvægt af hybrid-

handler.  

Ifølge neoklassisk teori burde betalingsmetoden ikke påvirke kursreaktionen, antaget at alle aktier er korrekt 

prissat og information er fuldt inkorporeret af markedets deltagere. I praksis vil dette ikke være tilfældet af 

flere årsager. Fra den neoklassiske teori er endda fortaler for at finansielle synergier kan opstå som resultat af 

betalingsmetode, samt at signalværdien i betalingsmetoden kan være stærkt indvirkende på kursreaktionen 

(Jensen M. C., 1986; Sudarsanam, 2003). Den behavioristiske teori præsenterer lignende betragtninger gennem 

princippet om at informationsasymmetri kan skade begge parters muligheder for at skabe værdi.  

Da vi antager at kapitalmarkedet er semi-effektivt, vil ikke-offentlig information ikke være inkorporeret i 

aktiekursværdiansættelsen. Ledelsen med information der bryder med denne markedsantagelse kan derfor 

have et incitament til at købe selskaber med aktier frem for kontant, hvis de forventer negative 

fremtidsudsigter. Forklaret på en anden måde, ved at tilbyde aktier, deler det købende selskab risikoen med 

det sælgende selskab, i tilfældet af en dårlig handel. Men fordi markedet er opmærksomt på disse 

informationsasymmetriproblemer, kan kontantfinansierede betalinger resultere i en negativ kursreaktion 

grundet dets signaleffekt. Dette er ikke kun observeret i M&A, men generelt ved kapitalfremskaffelse, hvilket 

refereres til som pecking order hypotesen. Baseret på førnævnte rationale tester vi følgende hypotese: 

 H4: Kontantbetaling giver et relativt højere anormalt afkast end aktiebetalinger og en kombination.  

 

Regressionen er udført som en multipel regression med 3 dummyvariable, henholdsvis cash offer, Hybrid og 

Shares, Koefficienten for cash offer vil blive indregnet i interceptet, da der altid vil være en af 

dummyvariablene aktive. Regressionen ser således ud. 
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𝐶𝐴𝑅𝑖[𝑡0: 𝑡1] = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝐻𝑦𝑏𝑟𝑖𝑑𝑖 + 𝛽2 ∗ 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑠𝑖 + 𝜖𝑖 

 

Tabel 6.5 - Testresultatet af betalingsmetode 

 
Kilde - Egen tilvirkning 

Koef.Hybrid er koefficienten tildelt handler der har designationen ”HYBRID” i ”final consideration structure” 

hentet fra Thomson One. Koef.Shares er koefficienten tildelt handler med designationen ”SHARES”, hvis ingen 

af disse 2 koefficienter er aktive, vil det forventede anormale afkast ved en cash offer handel udelukkende 

være baseret på interceptet. 

 Kun i det sidste interval (-10:10) er begge koefficienter negative hvilket ville stemme overens med den 

opstillede hypotese, i resten af regressionerne er der mindst en af de to koefficienter der er positive, hvilket 

indikerer at markedet tillægger mere værdi til disse handler. Baseret på koefficienterne virker det altså til at 

det modsatte af forventningerne er tilfældet og at en betalingsmetode baseret på aktier er den mest 

værdiskabende.  

P-værdierne for de forskellige regressioner er både høj og lav i de forskellige regressioner, baseret på p-værdi 

alene virker den første regression med intervallet -1:1 til at være den mest statistisk signifikante. Da de 

generelle signifikante resultater antyder at værdiskabelsen af betalingsformer der ikke er udelukkende kontant, 

viser tegn på højere værdiskabelse end kontant, afviser vi hypotesen (H4) om at kontantbetaling giver et 

relativt højere anormalt afkast end aktiebetalinger og en kombination.  

-1:1 Est Se T-Værdi P-Værdi N R_Sq

Intercept 0,01120 0,00104 10,75766 0,00000

Coef.Hybrid 0,00653 0,00277 2,35766 0,01844

Coef.Shares 0,00749 0,00301 2,49140 0,01277

-2:2

Intercept 0,01236 0,00120 10,30804 0,00000

Coef.Hybrid 0,00236 0,00319 0,74030 0,45916

Coef.Shares 0,00574 0,00346 1,66034 0,09693

-3:3

Intercept 0,02469 0,00248 9,95563 0,00000

Coef.Hybrid 0,00357 0,00660 0,54147 0,58821

Coef.Shares 0,01092 0,00716 1,52626 0,12703

-5:5

Intercept 0,01194 0,00147 8,11164 0,00000

Coef.Hybrid -0,00128 0,00392 -0,32590 0,74452

Coef.Shares 0,00762 0,00425 1,79316 0,07303

-10:10

Intercept 0,01383 0,00190 7,29835 0,00000

Coef.Hybrid -0,01056 0,00504 -2,09469 0,03627

Coef.Shares -0,00111 0,00547 -0,20320 0,83899

3747 0,00094

3747 0,00065

3747 0,00277

3747 0,00081

3747 0,00117
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6.5 Opkøbets timing 
Dette afsnit vil undersøge hvordan opfattelsen af M&A handler opfører sig i forskellige årrækker mere specifikt 

inddelt efter de tidligere beskrevne merger waves. Stikprøven indeholder tre årrækker, opdelt med der formål 

at skelne mellem før, i løbet af og efter finanskrisen, som er det der skiller de 2 merger waves, der indgår i 

analyseperioden. Mere specifikt er årrækkerne 2003-2007, 2008-2012 og 2013-2018. Stikprøven kan ses i 

figuren nedenfor. 

 

Figur 6.6 - Fordeling af stikprøven i specialets udvalgte tidsperioder 

 
Kilde - Egen tilvirkning  

 

Som forventet er den periode med mindst handelsaktivitet kriseperioden 2008-2012, efterfulgt af perioden 

efter finanskrisen, da der formegentlig stadig eksisterer en vis påpasselighed i markedet efter kriseperioden. 

Selve stikprøven indeholder 6279 observationer. 

Selvom litteraturen indikerer at M&A’s der bliver foretaget udenfor merger waves er på lang sigt er mere 

værdiskabende, beskrives det er der som følge af generel økonomisk optimisme ofte observeres højere 

anormale afkast i løbet af merger waves. På baggrund af dette opstilles hypotesen: 

 H5: M&A’s foretaget i opkøbsbølger skaber et signifikant højere gennemsnitligt anormalt afkast for 

opkøber, på kort sigt, end opkøb foretaget udenfor opkøbsbølger.  

Regressionen er udført som en multipel regression med 3 dummyvariable, henholdsvis 2003-2007, 2008-2012 

og 2013-2018. I selve regressionsformularen vil disse blive kaldt Årrække A, B og C for at undgå matematisk 

forvirring. Koefficienten for årrækken 2003-2007(Årrække A) vil blive indregnet i koefficienten for interceptet 

da der altid vil være mindst en af dummyvariablene aktive. Regressionen ser derfor således ud. 

𝐶𝐴𝑅𝑖[𝑡0: 𝑡1] = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ Å𝑟𝑟æ𝑘𝑘𝑒 𝐵𝑖 + 𝛽2 ∗ Å𝑟𝑟æ𝑘𝑘𝑒 𝐶𝑖 + 𝜖𝑖  
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Tabel 6.6 - Testresultat er M&A’s i specificerede tidsperioder 

 
Kilde - Egen tilvirkning  

 

Koefficienterne i tabellen følger de forventninger som blev dannet i litteraturstudiet. Koefficienterne for 

årrækken 2008-2012 er negative i alle intervaller. Det virker samtidig til at perioden efter krisetiden har højere 

anormale afkast end perioden før, hvilket ses i koefficienterne for årrækken 2013-2018. Det faktum at 

koefficienten for årrækken 2008-2012 er negativ giver ikke anledning til at konkludere at der kan forventes et 

negativt anormalt afkast i perioden, blot at det forventes at det i hvert fald vil være lavere end de 2 andre 

perioder. Forventningen om negativt anormalt afkast i perioden for finanskrisen kan være mulig, det kan bare 

ikke konkluderes ud fra denne analyse. 

P-værdierne er blandede, de er generelt lave for årrækken 2013-2018, specielt i intervallet -1:1 hvor den er 

signifikant inden for et 99% konfidensinterval. P-værdierne tilhørende kriseperioden 2008-2012 er generelt lidt 

høje på nær intervallet -10:10, hvor koefficienten er signifikant op til et 99% konfidensinterval. Baseret på 

koefficienternes indikationer samt de p-værdier der indikerer høj statistisk signifikans, kan vi ikke afvise 

hypotesen(H6) om at M&A’s foretaget i opkøbsbølger skaber et signifikant højere gennemsnitligt anormalt 

afkast for opkøber, på kort sigt, end opkøb foretaget uden for opkøbsbølger. 

 

-1:1 Est Se T-Værdi P-Værdi N R_Sq

Intercept 0,01067 0,00106 10,01551 0,00000

Koef.2008-2012 -0,00254 0,00165 -1,54013 0,12358

Koef.2013-2018 0,00521 0,00157 3,32298 0,00090

-2:2

Intercept 0,01204 0,00127 9,51467 0,00000

Koef.2008-2012 -0,00208 0,00196 -1,06202 0,28827

Koef.2013-2018 0,00426 0,00186 2,28499 0,02235

-3:3

Intercept 0,02492 0,00262 9,49912 0,00000

Koef.2008-2012 -0,00551 0,00406 -1,35923 0,17412

Koef.2013-2018 0,00679 0,00386 1,75609 0,07912

-5:5

Intercept 0,01145 0,00158 7,24898 0,00000

Koef.2008-2012 -0,00215 0,00244 -0,88076 0,37848

Koef.2013-2018 0,00432 0,00233 1,85694 0,06337

-10:10

Intercept 0,01244 0,00199 6,25748 0,00000

Koef.2008-2012 -0,00816 0,00307 -2,65558 0,00794

Koef.2013-2018 0,00306 0,00293 1,04340 0,29680

6279 0,00139

6279 0,00112

6279 0,00208

6279 0,00352

6279 0,00167
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6.6 Finansielle nøgletal 
 

Target return on equity 

Dette afsnit undersøger hvordan target return on equity påvirker markedets opfattelse af en M&A handels 

værdi. Stikprøven for target return on equity kan ses nedenfor. 

 

Figur 6.7 - Fordeling af stikprøven efter årlig antal ROE observationer 

 
Kilde - Egen tilvirkning  

 

Stikprøven følger generelt den mængde handler der er i den generelle stikprøve proportionelt, dog med et lille 

dyk i år 2009. Stikprøven indeholder 1213 observationer. 

Target return on equity kan give en indsigt i hvor efficient et selskab håndterer penge investeret i 

virksomheden af ejerne, som med Q-ratio kan det give en indikation af ledelsens kompetence eller 

virksomhedens generelle helbred, denne gang mere uafhængigt af selve markedets vurdering af selskabet. 

Også ens med target Q-ratio er argumenterne både for og imod at en højere ROE vil have en positiv effekt på 

hvordan markedet opfatter en given handel. Da ROE mere er et tegn på virksomhedens effektivitet, opstilles 

hypotesen som følger. 

 H6: En højere target return on equity har en positiv indvirkning på markedets opfattelse af en handels 

værdi. 

 

Regressionen er udført som en lineær regression med anormalt afkast i det givne interval som den afhængige 

variabel og target return on equity som den uafhængige variabel. Dette giver os den følgende regression: 

 

𝐶𝐴𝑅𝑖[𝑡0: 𝑡1] = 𝛽0 + 𝛽1𝑖 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑅𝑜𝐸𝑖 + 𝜖𝑖 
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Tabel 6.7 - Testresultat af return on equity 

 
Kilde - Egen tilvirkning  

 

Det kan aflæses i tabellen ovenfor at samtlige intervaller har en positiv koefficient, hvilket understøtter 

hypotesen (H7), da en positiv koefficient betyder at en højere target ROE giver et højere forventet anormalt 

afkast.  

P-værdierne af regressionerne er ved de første 2 intervaller ikke signifikante til et tilfredsstillende niveau i 

forhold til at kunne drage konklusioner om hypotesen. De 3 næste intervaller er derimod på et rimeligt 

signifikansniveau. Specielt intervallet -5:5 er signifikant indenfor et 99% konfidensinterval. På baggrund af de 

signifikante intervaller og de generelle koefficientobservationer afviser vi ikke hypotesen (H7) om at en højere 

target return on equity har en positiv effekt på markedets opfattelse af en M&A handels værdi. 

 

Target return on assets 

Det følgende afsnit undersøger hvordan target return on assets påvirker markedets opfattelse af en M&A 

handels værdi. Stikprøven for target return on assets kan ses i figuren nedenfor: 

 

Figur 6.8 - Fordeling af stikprøven efter årlig antal ROA observationer 

 
Kilde - Egen tilvirkning  

-1:1 -2:2 -3:3 -5:5 -10:10

Koefficient 0,0000437 0,0000502 0,0001242 0,0001098 0,0000934

SE 0,0000338 0,0000356 0,0000720 0,0000418 0,0000519

T-værdi 1,2922804 1,4107207 1,7250404 2,6267086 1,8016417

P-Værdi 0,1965066 0,1585838 0,0847753 0,0087303 0,0718504

N 1213 1213 1213 1213 1213
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Stikprøven indeholdende return on assets observationer følger den generelle stikprøve rimeligt proportionelt, 

dog med en lille overvægt i de sidste 6 år i forhold til de forrige år. Stikprøven indeholder 1695 observationer. 

Som med return on equity giver return on assets et indblik i hvor efficient en virksomhed er drevet, det må 

forventes at markedet vil reagere bedre jo højere target return on assets er, hvilket leder os til følgende 

hypotese. 

 H7: En højere target return on assets har en positiv indvirkning på markedets opfattelse af en handels 

værdi. 

 

Regressionen er udført som en lineær regression med anormalt afkast i det givne interval som den afhængige 

variabel og target return on assets som den uafhængige variabel. Dette giver os den følgende regression: 

 

𝐶𝐴𝑅𝑖[𝑡0: 𝑡1] = 𝛽0 + 𝛽1𝑖 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑅𝑜𝐴𝑖 + 𝜖𝑖 

 

Tabel 6.8 - Testresultatet af return on assets 

 
Kilde - Egen tilvirkning  

 

Den ovenstående tabel viser en klar tendens imod positive markedsreaktioner ved højere target ROA da alle 

intervaller undtagen intervallet -1:1 har positive koefficienter.  

Det eneste interval der viser en p-værdi der giver nogen pålidelig form for statistisk signifikans, er intervallet -

10:10, selv denne er ikke signifikant indenfor et 95% konfidensinterval. Som følge af den ringe statistiske 

signifikans kan vi ikke afvise hypotesen (H8) om at en højere target return on assets har en positiv indvirkning 

på markedets opfattelse af en handels værdi. 

Target EV/EBIT 

 

Dette afsnit undersøger hvordan Target EV/EBIT påvirker markedets opfattelse af en M&A handels værdi. 

Stikprøvens observationer er opsummeret i figuren nedenfor. 
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Figur 6.9 - Fordeling af stikprøven efter årlig antal EV/EBIT observationer 

 
Kilde - Egen tilvirkning  

 

EV/EBIT stikprøven følger proportionelt den fulde stikprøve uden større udsving. Stikprøven indeholder 1209 

observationer. 

EV/EBIT er oftest brugt som et måleinstrument for om en virksomhed er over- eller undervurderet i forhold til 

andre selskaber på markedet eller i samme branche. På baggrund af litteraturstudie er følgende hypotese 

således opstillet: 

 H8: En højere target EV/EBIT har en positiv indvirkning på markedets opfattelse af en handels værdi. 

 

Regressionen er udført som en lineær regression med anormalt afkast i det givne interval som den afhængige 

variabel og target EV/EBIT som den uafhængige variabel. Dette giver os den følgende regression: 

 

𝐶𝐴𝑅𝑖[𝑡0: 𝑡1] = 𝛽0 + 𝛽1𝑖 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐸𝑉/𝐸𝐵𝐼𝑇𝑖 + 𝜖𝑖 

 

Tabel 6.9 - Testresultatet af EV/EBIT 

 
Kilde - Egen tilvirkning  

 

-1:1 -2:2 -3:3 -5:5 -10:10

Koefficient 0,0000177 0,0000109 0,0000160 -0,0000010 -0,0000018

SE 0,0000148 0,0000171 0,0000357 0,0000208 0,0000255

T-værdi 1,1916954 0,6361642 0,4492522 -0,0479511 -0,0704446

P-Værdi 0,2336149 0,5247900 0,6533304 0,9617632 0,9438515

N 1209 1209 1209 1209 1209
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Koefficienterne i den ovenstående tabel er modstridende. De tre første af regressionerne indikerer at en højere 

EV/EBIT vil medvirke at markedet vurderer en M&A handel som mere værdiskabende, hvorimod de to sidste 

intervaller indikerer at det har en negativ indvirkning på markedets vurdering af en given handel.  

P-værdierne er ikke lave nok til at konkludere noget med stærk statistisk signifikans, den laveste p-værdi er den 

for regressionen på intervallet -1:1, hvor det indikeres at EV/EBIT har en positiv indvirkning på markedets 

opfattelse af en handel, som understøtter hypotesen (H10). Som konsekvens af de høje p-værdier samt de 

modstridende koefficienter kan hypotesen (H10) om at en højere target EV/EBIT har en positiv indvirkning på 

markedets opfattelse af en handels værdi ikke afvises. 

Target EV/EBITDA 

Dette afsnit undersøger hvordan Target EV/EBITDA påvirker markedets opfattelse af en M&A handels værdi. 

Figur 6.10 - Fordeling af stikprøven efter årlig antal EV/EBITDA observationer 

 
Kilde - Egen tilvirkning  

 

Stikprøven følger som EV/EBIT stikprøven, den generelle stikprøve proportionalt stabilt, uden nævneværdige 

forskelle. Stikprøven indeholder 1074 observationer. 

Som med EV/EBIT er EV/EBITDA et mål for en virksomheds nuværende vurdering på markedet i forhold til 

deres indtjening, til komparativt brug, den opstillede hypotese har derfor samme form: 

 H9: En højere target EV/EBITDA har en positiv indvirkning på markedets opfattelse af en handels værdi. 

 

Regressionen er udført som en lineær regression med anormalt afkast i det givne interval som den afhængige 

variabel og target EV/EBITDA som den uafhængige variabel. Dette giver os den følgende regression: 

 

𝐶𝐴𝑅𝑖[𝑡0: 𝑡1] = 𝛽0 + 𝛽1𝑖 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐸𝑉/𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴𝑖 + 𝜖𝑖  
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Tabel 6.10 - Testresultatet af EV/EBITDA 

 
Kilde - Egen tilvirkning  

 

Koefficienterne i tabellen ovenfor er alle positive hvilket understøtter hypotesen (H11). 

P-værdierne er også forholdsvis lave i de tre første regressioner, specielt regressionen for intervallet [-1:+1] har 

en p-værdi der indikerer at koefficienten er signifikant for et 96% konfidensinterval, samtidig er de to andre 

regressioner også signifikante indenfor et 90% konfidensinterval. Med den forholdsvis høje signifikant samt de 

positive koefficienter afvises hypotesen (H11) om at en højere EV/EBITDA har en positiv indvirkning på 

markedets opfattelse af en handel værdi ikke.  

Target gearing 

Dette afsnit vil undersøge hvordan target gearing påvirker markedets opfattelse af en M&A handels værdi. 

Stikprøven med target gearing er præsenteret nedenfor. 

Figur 6.11 - Fordeling af stikprøven efter årlig antal gearing observationer 

 
Kilde - Egen tilvirkning  

 

Target gearing stikprøven følger proportionelt den fulde stikprøve rimelig stabilt, og der er ingen tydelige 

udsving der giver anledning til at så tvivl om regressionens resultater. Target gearing stikprøven indeholder 

1031 observationer. 

-1:1 -2:2 -3:3 -5:5 -10:10

Koefficient 0,0000385 0,0000409 0,0000753 0,0000300 0,0000283

SE 0,0000186 0,0000213 0,0000445 0,0000260 0,0000317

T-værdi 2,0653648 1,9231608 1,6935866 1,1504120 0,8936223

P-Værdi 0,0391284 0,0547245 0,0906344 0,2502308 0,3717246

N 1074 1074 1074 1074 1074
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Litteraturstudiet forklarer at gearing kan fungere som en slags beskyttelse mod overtagelse udefra, og gør det 

derfor sværere og potentielt dyrere for en udefrakommende virksomhed at overtage selskabet. Da dette 

formegentlig vil forringe den mulige ekstra værdi der kan skabes ved at opkøb opstilles følgende hypotese om 

target gearing: 

 H10: En højere target gearing har en negativ indvirkning på markedets opfattelse af en handels værdi. 

 

Regressionen er udført som en lineær regression med anormalt afkast i det givne interval som den afhængige 

variabel og target gearing som den uafhængige variabel. Dette giver os den følgende regression: 

 

𝐶𝐴𝑅𝑖[𝑡0: 𝑡1] = 𝛽0 + 𝛽1𝑖 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑔𝑒𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝑖 + 𝜖𝑖  

 

Tabel 6.11 - Testresultatet af gearing 

 
Kilde - Egen tilvirkning  

 

Koefficienterne i tabellen ovenfor er forholdsvis modstridende, 3 ud af 5 intervaller har negative koefficienter 

hvilket taler for hypotesen(H9), hvorimod de 2 andre taler imod. 

P-værdierne er generelt ikke lave nok til at kunne drage nogen konklusion baseret på statistisk signifikans. Den 

mest signifikante regression er den for intervallet -5:5 som kun er signifikant indenfor et 80% konfidensinterval. 

De relativt høje p-værdier samt modstridende koefficienter gør at vi ikke kan afvise hypotesen (H9) om at en 

højere target gearing har en negativ indvirkning på markedets opfattelse af en handels værdi. 

Købers Tobins Q-ratio 

I dette afsnit undersøges det hvordan købers Q-ratio influerer markedets reaktion på en M&A handel. 

Stikprøven ser således ud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1:1 -2:2 -3:3 -5:5 -10:10

Koefficient -0,0002155 -0,0000058 0,0002427 0,0004266 -0,0002679

SE 0,0002153 0,0002618 0,0005455 0,0003285 0,0004075

T-værdi -1,0010017 -0,0222936 0,4449104 1,2985376 -0,6575308

P-Værdi 0,3170613 0,9822181 0,6564781 0,1943936 0,5109867

N 1031 1031 1031 1031 1031
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Figur 6.12 - Fordeling af stikprøven efter årlig antal køber Q-ratio observationer 

 
Kilde - Egen tilvirkning  

 

Stikprøvestørrelsen af købers Q-ratio på 4575 observationer, er en af de højere i stikprøven. Dog er der i de 

sidste 4 perioder relativt færre observationer i forhold til den generelle stikprøve hvilket kan have indvirkning 

på eventuelle resultater.  

Q-ratioen kan anvendes som en grov estimering af markedets tillid og forventninger til en virksomhed og dens 

ledelse, en højere Q-ratio indikerer således forøget tillid fra markedets side. Baseret på dette opstilles 

hypotesen nedenfor: 

 H11: En højere købers Q-ratio har en positiv indvirkning på markedets opfattelse af en handels værdi. 

 

Regressionen er udført som en lineær regression med anormalt afkast i det givne interval som den afhængige 

variabel og købers Q-ratio som den uafhængige variabel. Dette giver os den følgende regression: 

 

𝐶𝐴𝑅𝑖[𝑡0: 𝑡1] = 𝛽0 + 𝛽1𝑖 ∗ 𝐾ø𝑏𝑒𝑟𝑠 𝑄 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑖 + 𝜖𝑖 

 

Tabel 6.12 - Testresultatet af Køber Q-ratio 

 
Kilde - Egen tilvirkning  

 

-1:1 -2:2 -3:3 -5:5 -10:10

Koefficient 0,0013525 0,0002726 0,0003843 0,0003250 -0,0008821

SE 0,0005379 0,0006263 0,0012929 0,0007888 0,0009837

T-værdi 2,5147011 0,4353270 0,2972004 0,4119820 -0,8967900

P-Værdi 0,0119474 0,6633457 0,7663270 0,6803719 0,3698782

N 4575 4575 4575 4575 4575
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Koefficienterne er i den ovenstående tabel 6.12 positive på nær i det sidste interval (-10:10) hvilket indikerer at 

jo højere købers Q ratio er for en virksomhed, jo mere værdi vil markedet også tildele en given handel. Dette 

stemmer overens med det forventede vist i litteraturstudiet. 

P-værdierne er ikke signifikante på nogen af regressionerne, på nær dem i det første interval (-1:1) hvor den er 

signifikant helt op til et 98 % konfidensinterval. Da der er en regression med høj statistisk signifikans, 

accepterer vi resultatet af denne regression, hvilket betyder at vi ikke afviser hypotesen (H5) om at en købers Q 

ratio har en positiv indvirkning på markedets opfattelse af en handels værdi. 

Target Tobins Q-ratio 

Dette afsnit vil undersøge effekten af det opkøbte selskabs Q-ratio på markedets reaktion til en M&A 

annoncering. Stikprøven ser således ud, med antal handler spredt ud per år: 

 

Figur 6.13 - Fordeling af stikprøven efter årlig antal sælger Q-ratio observationer 

 
Kilde - Egen tilvirkning  

 

Stikprøvestørrelsen for target Q-ratio er den mindste af analysens regressioner, med kun 593 observationer, de 

er dog rimelig stabile proportionelt til den generelle stikprøve og der er derfor ingen grund til at tro at nogen 

perioder kan skabe uligevægt i regressionen baseret udelukkende på observationsantal. 

 

Der er argumenter for at target Q-ratio både er positivt og negativt for den værdiskabende natur af en 

virksomhedshandel, på den ene side kan en lav Q-ratio være tegn på at der er meget plads til forbedring internt 

i organisationen og det kan derfor være lettere at skabe værdi fra det opkøbte selskab. På den anden side kan 

det signalere, at virksomheden ikke er specielt sund og derfor at selskabet måske ikke er den ideelle 

opkøbsmulighed. På baggrund af forventningerne opstilles hypotesen nedenunder: 

 

 H12: En højere target Q-ratio har en negativ indvirkning på markedets opfattelse af en handels værdi. 
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Regressionen er udført som en lineær regression med anormalt afkast i det givne interval som den afhængige 

variabel og opkøbtes Q-ratio som den uafhængige variabel. Dette giver os den følgende regression: 

 

𝐶𝐴𝑅𝑖[𝑡0: 𝑡1] = 𝛽0 + 𝛽1𝑖 ∗ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑄 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑖 + 𝜖𝑖 

 

Tabel 6.13 - Testresultat af target Q-ratio 

 
Kilde - Egen tilvirkning  

 

Koefficienterne i tabel 6.13 ovenfor er positive i alle instanser på nær intervallet -5:5. Dette indikerer det 

modsatte af den opstillede hypotese. Det kan tyde på at markedet har præference for en mere positiv Q- ratio 

for den opkøbte virksomhed. Dette kan indikere at markedet ser en højere Q-ratio for det opkøbte firma som 

en positiv indikator for fremtidig værdiskabelse, da det kan signalere et opkøb af en sundere virksomhed. 

P-værdierne er ikke signifikante over et 90 % konfidensinterval, det mest signifikante interval er -2:2 med en p-

værdi, der ikke giver særlig solidt grundlag for ikke at afvise hypotesen. Som konsekvens af størrelsen af p-

værdierne kan vi ikke afvise hypotesen (H6) om at en højere opkøbtes Q-ratio har en negativ indvirkning på 

markedets opfattelse af en handels værdi. 

6.7 Analyse foretaget med finanskrisen ekskluderet 
I litteraturen er der en generel konsensus om at finanskrisen er en periode præget af stærke 

uregelmæssigheder i markedets opførsel og generel volatilitet. Vi har derfor valgt at foretage en yderligere 

regressionsanalyse af de forskellige variable for at undersøge om finanskrisen har en observerbar påvirkning på 

undersøgelsens resultater. Denne nye regressionsanalyse er baseret på samme datasæt bare uden data fra 

perioden 2008-2012. Dette afsnit vil kun afdække de regressioner der viser markante ændringer, enten i deres 

koefficienter eller deres p-værdier. Et uddrag af de rå regressionsoutputs samt en tabel med information om 

stikprøvens størrelse kan findes i bilag 7. Da analysen med alt data er udført først, vil den analyse i dette afsnit 

blive refereret til som den oprindelige analyse. 

 

Stikprøvestørrelsen er grundet den udeladte del af datasættet nedsat fra 6279 til 4524 observationer, hvilket 

kan gøre regressionen mindre pålidelig hvis det antages at finanskrisen i realiteten ikke skaber specielle vilkår, 

men at vi blot undlader data.  

 

 

 

-1:1 -2:2 -3:3 -5:5 -10:10

Koefficient 0,0029572 0,0003753 0,0007024 -0,0012075 0,0020609

SE 0,0022104 0,0027681 0,0060084 0,0036104 0,0045245

T-værdi 1,3378940 0,1355839 0,1169069 -0,3344611 0,4554980

P-Værdi 0,1814456 0,1355839 0,9069736 0,7381503 0,6489183

N 593 593 593 593 593
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Strategisk Motiv 

 

Tabel 6.14 - Testresultat af strategisk motiv finanskrisen ekskluderet 

 
Kilde - Egen tilvirkning  

 

I regressionsanalysen af det strategiske motiv er der stadig ingen p-værdier der giver anledning til nogen 

konklusioner med statistisk signifikans. Det interessante i denne analyse er ændringen af koefficienterne. 

Koefficienten for det vertikale M&A-motiv er i den oprindelige analyse kun negativ i intervallet -5:5, men er i 

den ovenstående tabel negativ i alle intervaller på nær intervallet -1:1. Samtidig er p-værdien i de intervaller 

hvor koefficienten er negativ forbedret i forhold til p-værdierne i den oprindelige analyse. Desuden er 

koefficienten for det horisontale motiv positiv i samtlige intervaller og i intervallet -1:1 er den højere end 

koefficienten for det vertikale motiv. Disse observationer giver os dog som følge af de stadigt svage 

signifikansniveauer ikke anledning til at afvise hypotesen (H2) om at horisontale og vertikalt motiverede M&A’s 

antages at skabe et positivt anormalt afkast i forhold diversificerende. 

 

Target Gearing 

 

 

 

-1:1 Est Se T-Værdi P-Værdi N R_Sq

Intercept 0,01230 0,00168 7,33970 0,00000

Koef.Horisontal 0,00278 0,00233 1,19641 0,23160

Koef.Vertikal 0,00023 0,00197 0,11489 0,90854

-2:2

Intercept 0,01391 0,00196 7,08614 0,00000

Koef.Horisontal 0,00141 0,00272 0,51851 0,60413

Koef.Vertikal -0,00042 0,00231 -0,18187 0,85569

-3:3

Intercept 0,02914 0,00407 7,15994 0,00000

Koef.Horisontal 0,00085 0,00565 0,14983 0,88091

Koef.Vertikal -0,00232 0,00479 -0,48531 0,62748

-5:5

Intercept 0,01364 0,00243 5,61637 0,00000

Koef.Horisontal 0,00063 0,00337 0,18667 0,85193

Koef.Vertikal -0,00062 0,00286 -0,21530 0,82954

-10:10

Intercept 0,01480 0,00307 4,82667 0,00000

Koef.Horisontal 0,00057 0,00426 0,13300 0,89420

Koef.Vertikal -0,00195 0,00361 -0,53959 0,58951

4524 0,00014

4524 0,00045

4524 0,00015

4524 0,00012

4524 0,00005
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Tabel 6.15 - Testresultat af target gearing finanskrisen ekskluderet 

 
Kilde - Egen tilvirkning  

 

I den oprindelige analyse er koefficienterne for target gearing ikke alle negative og er dermed modstridende i 

forhold til den opstillede hypotese. Dette er dog ændret i den ovenstående tabel, hvor samtlige koefficienter er 

negative. Samtidig er signifikansniveauet i intervallet -10:10 nu signifikant inden for et 94% konfidensinterval, 

hvilket er en betydelig forbedring i forhold til signifikansniveauerne i den tidligere analyse. Dette giver os et 

stærkere statistisk grundlag for ikke at afvise hypotesen (H9) om at en højere target gearing har en negativ 

indvirkning på markedets opfattelse af en handels værdi. 

 

EV/EBIT 

 

Tabel 6.16 - Testresultat af EV/EBIT finanskrisen ekskluderet 

 
Kilde - Egen tilvirkning  

 

EV/EBIT har i den oprindelige analyse en negativ koefficient i intervallet -5:5 som i denne regression er blevet 

positiv. Samtidig er p-værdierne og dermed den statistiske signifikans af resultaterne blevet forbedret 

betydeligt. Specielt er det interessant for regressionens statistiske signifikans at p-værdien i intervallet -1:1 er 

under 0,05 og dermed signifikant inden for et 95% konfidensinterval. Dette understøtter hypotesen (H10) om 

at en højere target EV/EBIT har en positiv indvirkning på markedets opfattelse af en handels værdi.  

 

EV/EBITDA 

 

 

 

 

 

-1:1 -2:2 -3:3 -5:5 -10:10

Koefficient -0,0000460 -0,0002181 -0,0003895 -0,0000526 -0,0007937

SE 0,0002212 0,0002632 0,0005422 0,0003267 0,0004099

T-værdi -0,2080204 -0,8288135 -0,7182335 -0,1610780 -1,9362312

P-Værdi 0,8352660 0,4074571 0,4728231 0,8720726 0,0531913

N 802 802 802 802 802

-1:1 -2:2 -3:3 -5:5 -10:10

Koefficient 0,0000345 0,0000224 0,0000369 0,0000092 -0,0000015

SE 0,0000173 0,0000192 0,0000397 0,0000232 0,0000291

T-værdi 1,9872328 1,1687314 0,9287239 0,3956100 -0,0499245

P-Værdi 0,0472031 0,2428252 0,3532840 0,6924877 0,9601938

N 891 891 891 891 891
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Tabel 6.17 - Testresultat af EV/EBITDA finanskrisen ekskluderet 

 
Kilde - Egen tilvirkning  

 

EV/EBITDA var i den oprindelige regressionsanalyse rimelig ens når man sammenligner koefficienterne. 

Regressionen uden data fra finanskrisen viser dog bedre statistisk signifikans, specielt i intervallet -5:5. Dette 

giver os et bedre statistisk grundlag til ikke at afvise hypotesen (H11) om at en højere target EV/EBITDA har en 

positiv indvirkning på markedets opfattelse af en handels værdi. 

 

Indenlands vs. Udenlands opkøb 

 

Tabel 6.18 - Testresultat af cross-border finanskrisen ekskluderet 

 
Kilde - Egen tilvirkning  

 

I den oprindelige analyse har samtlige koefficienter for udenlandshandler en positiv koefficient, som er i strid 

med den opstillede hypotese (H3), om at der er større anormal profit på indenlandske end på udenlandske 

M&A transaktioner. I den nye analyse er koefficienterne i tre af de fem intervaller nu negative, som er mere 

konsistent med forventningerne af hypotesen. Dog er p-værdierne forringet en hel del og vi kan derfor ikke 

-1:1 -2:2 -3:3 -5:5 -10:10

Koefficient 0,0000610 0,0000612 0,0001133 0,0000525 0,0000443

SE 0,0000221 0,0000242 0,0000502 0,0000293 0,0000369

T-værdi 2,7593433 2,5304996 2,2570521 1,7883207 1,2004548

P-Værdi 0,0059222 0,0115779 0,0242698 0,0740970 0,2303129

N 814 814 814 814 814

-1:1 Est Se T-Værdi P-Værdi N R_Sq

Intercept 0,01383 0,00103 13,42192 0,00000

Koef.CrossYes -0,00175 0,00156 -1,12121 0,26226

-2:2

Intercept 0,01397 0,00121 11,57880 0,00000

Koef.CrossYes 0,00006 0,00183 0,03428 0,97266

-3:3

Intercept 0,02807 0,00250 11,21719 0,00000

Koef.CrossYes -0,00006 0,00379 -0,01558 0,98757

-5:5

Intercept 0,01299 0,00149 8,70000 0,00000

Koef.CrossYes 0,00104 0,00226 0,45975 0,64572

-10:10

Intercept 0,01405 0,00189 7,45007 0,00000

Koef.CrossYes -0,00045 0,00286 -0,15841 0,87414

4524 0,00028

4524 0,00000

4524 0,00000

4524 0,00005

4524 0,00006
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konkludere noget yderligere på baggrund af den nye regression. Hypotesen vil stadig ikke blive afvist som følge 

af dårlig statistisk signifikans.  

 

6.8 Analyse foretaget korrigeret outliers 
 

Dette afsnit vil undersøge de regressioner der reagerer stærkest på at fjerne mulige outliers der ikke blev 

fjernet fra det originale datasæt.  

 

Selvom der i den første del er korrigeret for de mest åbenlyse outliers undersøges det yderligere hvordan 

regressionerne ændres efter winsorization (Icke, 2014). Winsorization af et datasæt betyder simpelt at data 

uden for et 1 % og et 99 % procentil fjernes fra datasættet. Processen fjerner eventuelle outliers, der ikke 

nødvendigvis er tastefejl eller andre databasefejl, ved at fjerne de største og mindste værdier i datasættet, og 

kan dermed skabe en forbedret regression. Dette kan dog også påvirke datasættet negativt da sande 

observationer kan blive fjernet. Specielt hvis der ikke er stor spredning på dataet, kan det have en meget 

negativ effekt. Det kan dog også give en indsigt der potentielt er mere præcis. 

 

Da processen er baseret på kontinuerlige værdier kan winsorization ikke benyttes på de variable der kun 

indeholder faktorværdier.  

 

De regressioner der viste de mest betydelige ændringer var target ROA, target EV/EBITDA og target Q-ratio og 

de er derfor analyseret i dette afsnit. Et uddrag af regressioner kan findes i bilag 8. Regressionerne er opstillet 

på samme måde som i den oprindelige analyse, bare med mindre stikprøver. Formlen for de individuelle 

regressioner vil derfor ikke forklares her. 

 

Target return on assets 

 

Tabel 6.19 - Testresultat af target return on assets winsorized 

 
Kilde - Egen tilvirkning  

 

Return on assets havde I den originale regression kun en enkel p-værdi der var signifikant inden for et 90% 

konfidensinterval, med de ydre liggende værdier fjernet opnår alle regressionsintervallerne væsentligt 

forbedret signifikans, Specielt intervallet -2:2 der er signifikant inden for et 96% konfidensinterval. 

Koefficienternes indikation af target ROA’s påvirkning på anormalt afkast er kun ændret i intervallet -1:1 hvor 

koefficienten nu er positiv.  

-1:1 -2:2 -3:3 -5:5 -10:10

Koefficient 0,0001757 0,0002155 0,0003261 0,0001063 0,0002884

SE 0,0000919 0,0001040 0,0002164 0,0001267 0,0001574

T-værdi 1,9126376 2,0725407 1,5071721 0,8385440 1,8319857

P-Værdi 0,0559664 0,0383691 0,1319568 0,4018460 0,0671326

N 1662 1662 1662 1662 1662
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Regressionen indikerer altså det samme som den tidligere regression, bare med tydeligt forbedret signifikans. 

 

Target EV/EBITDA 

 

Tabel 6.20 - Testresultat af target EV/EBITDA regression winsorized 

 
Kilde - Egen tilvirkning 

 

Koefficienterne af regressionen giver samme indikationerne som koefficienterne i den oprindelige 

regressionsanalyse af EV/EBITDA. Den store forskel på regressionerne er den enorme forbedring der vises i 

signifikansniveauerne. De lave p-værdier gør at vi med større sikkerhed kan afvise alternativhypotesen til H9 

om at en højere target EV/EBITDA har en positiv indvirkning på markedets opfattelse af en handels værdi.  

 

Target Q-ratio 

 

Tabel 6.21 - Testresultat af target Q-ratio regression winsorized 

 
Kilde - Egen tilvirkning 

 

Koefficienterne af target Q-Ratio var i den oprindelige regressionsanalyse, modstridende i forhold til den 

opstillede hypotese, med positive koefficienter i hoveddelen af regressionsintervallerne, dog med forholdsvis 

høje p-værdier. Regressionen med winsorized outliers påviser derimod koefficienter der er som forventet af 

den opstillede hypotese. Samtidig er der i de fleste intervaller forbedret signifikans. Da koefficienterne af 

regressionen er negative, ville det tyde på at alternativ-hypotesen til H12 om at højere target Tobins Q ratio har 

en negativ indvirkning på markedets opfattelse af en handels værdi, ville kunne afvises på baggrund af 

regressionens resultater. 

 

-1:1 -2:2 -3:3 -5:5 -10:10

Koefficient 0,0001871 0,0002211 0,0004219 0,0002165 0,0001913

SE 0,0000394 0,0000449 0,0000941 0,0000552 0,0000675

T-værdi 4,7473333 4,9226058 4,4818305 3,9237598 2,8326488

P-Værdi 0,0000023 0,0000010 0,0000082 0,0000928 0,0047042

N 1058 1058 1058 1058 1058

-1:1 -2:2 -3:3 -5:5 -10:10

Koefficient -0,0006950 -0,0048545 -0,0099968 -0,0071220 -0,0033605

SE 0,0024676 0,0029107 0,0060808 0,0034726 0,0044509

T-værdi -0,2816415 -1,6678160 -1,6439971 -2,0509378 -0,7550125

P-Værdi 0,7783182 0,0958883 0,1007150 0,0407187 0,4505459

N 586 586 586 586 586
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6.9 Multipel regressionsanalyse 
Specialets hypoteser er formuleret således at de tillader os at udføre regressionsanalyser baseret på de 

sammenlagte anormale afkast (CAAR). I henhold til at estimere effekten af de forskelle variable, inkluderes en 

multipel regressionsanalyse, som har til formål at validere resultatet af de parametriske tests. 

 

Da stikprøven indeholder få observationer med samtlige værdier, vurderes resultaterne af en sådan regression 

ikke til at være pålidelige til en sådan grad at det bør gennemarbejdes.  Den fulde multiple regression med 213 

observationer kan findes i bilag 9. 

 

Der er derfor kun undersøgt en multipel regression hvori de finansielle nøgletal bliver udeladt således at 

stikprøven for den multiple regression er på 3747 observationer. Regressionen er samtidig også udelukkende 

udført for intervallet -1:1 da det i tidligere litteratur er det oftest anvendte interval. 

 

Den første multiple regression indeholder dummy variable for betalingsmetode, cross-border handler og 

strategisk motivation. Da det er dummyvariable, vil interceptet indeholde en af værdierne for de 3 

overordnede variable. Regressionen er opstillet således: 

 

𝐶𝐴𝑅𝑖[𝑡0: 𝑡1] = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝐻𝑦𝑏𝑟𝑖𝑑𝑖 + 𝛽2 ∗ 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑠𝑖 + 𝛽3 ∗ 𝐻𝑜𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙𝑖 + 𝛽4 ∗ 𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘𝑎𝑙𝑖 + 𝛽5 ∗ 𝐶𝑟𝑜𝑠𝑠𝑌𝑒𝑠𝑖 + 𝜖𝑖 

 

Tabel 6.22 - Multipel regression - Betalingsmetode, Cross-border handler og strategisk motivation 

 
Kilde - Egen tilvirkning 

 

Den ovenstående regression vil i tilfældet af at den er en indlandshandel udført med cash offer som 

betalingsmetode og diversifikation som det strategiske motiv, blot bruge interceptet til at estimere det 

anormale afkast i intervalperioden -1:1. 

 

Da koefficienten for cross-border handler ikke er signifikant estimeres regressionen igen med cross-border 

dummyvariable udeladt.  

 

𝐶𝐴𝑅𝑖[𝑡0: 𝑡1] = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝐻𝑦𝑏𝑟𝑖𝑑𝑖 + 𝛽2 ∗ 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑠𝑖 + 𝛽3 ∗ 𝐻𝑜𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙𝑖 + 𝛽4 ∗ 𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘𝑎𝑙𝑖 + 𝜖𝑖 

 

 

 

-1:1 Est Se T-Værdi P-Værdi N R_Sq

Intercept 0,007235 0,002331 3,103961 0,001924

Koef.Hybrid 0,0070199 0,0027985 2,5084653 0,0121677

Koef.Shares 0,0080546 0,0030439 2,6461285 0,008176

Koef.Horisontal 0,0059376 0,0028151 2,1091678 0,0349964

Koef.Vertikal 0,0033046 0,0024755 1,3349231 0,1819827

Koef.CrossYes 0,0011382 0,0018752 0,6069868 0,5438965

3747 0,00404



94 
 

Tabel 2.23 - Multipel regression – Betalingsmetode og strategisk motivation 

 
Kilde - Egen tilvirkning 

 

Koefficienten for vertikale mergers er ikke signifikant men udladelse af denne ville medføre at de andre 

strategiske motiver også ville blive udeladt og regressionen vil derefter blot være en gentagelse af regressionen 

for betalingsmetode i afsnit 6.4. 

 

Den endelige multiple regression har positive koefficienter for samtlige variable. Koefficienterne for 

betalingsmetode er ensformige med de resultater den oprindelige regression opnåede og med tilsvarende lave 

p-værdier. Konklusionen på koefficienterne af betalingsmetodevariablene vil derfor stemme overens med 

konklusionen på den alene stående regression af variablene. Resultaterne giver dermed igen anledning til at 

afvise hypotese H4 om at kontantbetaling giver et relativt højere anormalt afkast end aktiebetalinger og en 

kombination.   

 

Koefficienterne for strategisk motiv er i den multiple regression overenstemmige med hvad hypotesen H2 

foreslår. Da signifikansen af koefficienterne i den multiple regression er væsentligt mere signifikante i forhold 

til den oprindelige regressionsanalyse of M&A motiver, giver det bedre grundlag for at kunne afvise 

alternativhypotesen til H2. Dog kan det stadig ikke siges endegyldigt grundet p-værdien af koefficienten for den 

vertikale strategi, samt det faktum at analysen kun bygger på et af de 5 tidsintervaller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1:1 Est Se T-Værdi P-Værdi N R_Sq

Intercept 0,007698 0,002202 3,495553 0,000479

Koef.Hybrid 0,006874 0,002788 2,465718 0,013718

Koef.Shares 0,007872 0,003029 2,599091 0,009384

Koef.Horisontal 0,005907 0,002814 2,098792 0,035902

Koef.Vertikal 0,003392 0,002471 1,372775 0,169905

3747 0,00395
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6.10 Sammenfatning 
 

Tabel 2.24 - Konklusion af hypoteser baseret på analysen 

 
Kilde - Egen tilvirkning  
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I den ovenstående tabel kan de forskellige analysers konklusion på hypoteserne fremstillet i afsnit 3.6 ses, samt 

alternativ hypoteserne.  

Den sidste kolonne beskriver om resultater indikerer at en hypotese burde afvises selvom der ikke er statistisk 

signifikans. For eksempel er samtlige koefficienter i analysen af cross-border handler positive for 

udenlandshandler, så selvom det ikke er statistisk signifikant indikerer resultaterne at den opstillede hypotese 

formegentlig afvises. 

For grundigere at undersøge nogle af variablene udførte vi også nogle yderligere multiple regressioner. Den 

første indeholdt samtlige datapunkter men grundet dataoverlap blev den udeladt. Den anden multiple 

regression indeholdt 3 variable som yderligere blev opdelt i dummyvariable, regressionen gav et yderligere 

indblik i hvordan betalingsmetode og strategisk motiv påvirkede anormalt afkast.  

Med henblik på potentielt at forbedre regressionernes statistiske signifikans udførtes regressionerne igen med 

to modificerede stikprøver.  

Den første metode brugte winsorization til at skære der yderste værdier af stikprøven for at forsøge at fjerne 

eventuelle outliers. De nye regressioner gav forbedret signifikans i flere af regressionerne, specielt EV/EBITDA 

der havde signifikans inden for et 99% konfidensinterval i den nye regression. Target Q-ratio viste også stor 

forbedring på signifikansniveauer, samtidig gav koefficienterne et mere entydigt billede af variablens 

påvirkning af anormalt afkast.  

Den anden metode udelod finanskrisen fra 2008-2012 da denne periode var præget af stor usikkerhed. EV/EBIT 

og EV/EBITDA viste forbedring i deres signifikansniveauer og target gearing viste både forbedret signifikans 

samt mere konsistente koefficientresultater. Strategisk metode viste ikke tydeligt store ændringer i signifikans, 

men derimod væsentlige ændringer i koefficenterne. 

7. Diskussion 
I dette afsnit vil de opnåede resultater blive diskuteret i et teoretisk og empirisk perspektiv. Dette afsnit vil 

evaluere eventstudiets resultater suppleret med en kritisk diskussion af den anvendte metode og data. 

Evalueringen har til formål, at belyse disse forhold, som kan have påvirket de opnåede resultater og dermed 

sikre, at fremstillingens resultater betragtes i en kritisk optik. Diskussionen af metoden vil i høj grad være 

centreret omkring problematikken vedrørende metodens mangler og tvetydighed. Denne tvetydighed 

efterlader undersøgeren til at skulle træffe en række af subjektive valg, hvilket kan skabe usammenhængende 

og usammenlignelig undersøgelsesresultater.  Afsnittets sidste del vil bidrage med relevante teoretiske og 

empiriske perspektiveringer om hvorledes ellers vi kunne have tilrettelagt undersøgelsens metode og om andre 

metoder kunne have været anvendt til at løse undersøgelsens problemformulering.  
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7.1 Evaluering af metode 
 

Tvetydighed og dens konsekvenser 

Metoden anlagt forsøger at give et akademisk felt en måde at kvantificere og måle en ellers kompleks proces. 

Men metoden lider af det faktum, at hvis man ønsker at undersøge en faktors værdiskabelse, kræver det at 

man kan isolere dens effekt, hvilket en række forskere finder fuldstændig umuligt (Meglio & Risberg, 2010). 

Bower (2001) understreger det faktum, at til trods for den enorme mængde af empiriske undersøgelser, har 

det akedemiske fællesskab ikke fundet et sammenhængene svar på hvad skaber en succesfuld M&A. Mange 

M&A forskere har udført såkaldte meta-analyser (Datta, Pinches, & Narayanan, 1992; King, Dalton, Daily, & 

Covin, 2003) for at prøve at svare på disse spørgsmål, men resultaterne er ikke konsistente. Forskere forklarer 

denne inkonsistens på forskellige måder. Nogle mener at hver M&A er unik, og derfor er sammenligningen af 

resultaterne på tværs af typologier og metoder meningsløs (Bower, 2001). Andre mener at endnu ikke 

definerede variabler bedre ville være i stand til at forklare variationen i eventstudieresultaterne (King, 2004). 

Andre observerer at M&A undersøgelser har vist en faretruende lav validitet, hvilket er noget som kan forværre 

niveauet for generaliserbarheden af studiernes resultater (Cording, Christmann, & Weigelt, 2010). Der er 

endvidere stadig andre forskere, som mener at denne konstruktion som værdiskabelsesmetode fortjener 

yderligere opmærksomhed og kommer med forslag til forbedringer (Lubatkin & Shrieves, 1986; Zollo & Meier, 

2008).  

 

Den fælles underliggende forståelse er at M&A performance er noget som kan defineres og observeres, men at 

forskere mangler en bedre måde at måle det på i form af én sammenhængende teori. Disse forklaringer 

reflekterer tydeligvis en positivtisk tankegang, som understreger vigtigheden i at finde generelle love til at 

forklare og forudsige fænomener, ved primært at bero på lineære modeller og statistiske analyser som 

redskaber for opnå forskningsmålet. I den M&A-relaterede litteratur, er måling af M&A værdiskabelse 

paradigmatisk præget i forhold til anvendelse af samme anerkendte teorier, universielle love og standard 

metoder.  

 

M&A forskere har den generelle opfattesle at eventstudieresultater kan være enten i linje eller i 

uoverensstemmenlse med lignende studier. Hvad M&A forskere generelt ser ud til at overse er at 

modstridende resultater kan ske, som konsekvens af adoptionen af forskellige undersøgelsesdesign forankret i 

forskellige undersøgelsesmetoder (Meglio & Risberg, 2010). En undersøgelse baseret på samme datagrundlag 

men forskellige metoder, vil for det meste give forskellige svar. Som følge af forskelle i design og metode er 

resultaterne præsenteret i specialet ikke direkte sammenlignelige til den præsenterede teoretiske og empiriske 

litteratur, men ikke desto mindre antages det at visse brede sammenligninger er mulige. Det skal endvidere 

noteres at sammenligninger ikke nødvendigvis repræsenterer en ensidig konsensus på dette område, men 

mere er meningen af en eller flere anerkendte forskere. Et resultat kan således være relativt konsistent med en 

forsker, men samtidig i stærk kontrast til en anden.   

 

En måde hvorpå en kunne forstå disse eventstudier og måling af dens værdiskabelse, er som en paraply 

konstruktion. Paraplykonstruktionen er defineret af Hirsch & Levin (1999) som et tvetydigt koncept brugt til at 
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omfatte og tage højde for et forskelligartet sæt af fænomener. Målingen af værdiskabelse kan blive underlagt 

denne konstruktion, idet der findes et utal af tvetydige meninger og ingen konsensus. Som følge af denne 

tvetydighed i konstruktionen af en målingsmetode prøver forskere, at måle værdiskabelse ved brug af mange 

forskellige indikatorer og metoder. Dette er et uundgåeligt resultat når en konstruktion er tvetydig.  Eksempler 

på denne tvetydighed findes i transaktionsinddelingen af strategiske motiver samt betalingsmetoden, hvori 

manglende konsensus omkring inddeling, måling og tolkning af resultater præger området og har resulteret i 

række forskelligartet metoder. Udfordringer kan opstå som følge af manglen på klarhed i konstruktionen af de 

forskellige målemetoder, og en bred tendens til at sammenligne usammenlignelige resultater i forsøg på at 

finde variabler, som forklarer variansen i de værdiskabende faktorer.  

 

Som et resultat af adskillelse af ejerskab og kontrol i offentlige selskaber kan menneskelig opførsel lede til at 

M&As gennemføres for andre end rationelle neoklassiske argumenter. Af den årsag vil aktionærværdiskabelse 

måske ikke altid være den mest optimale målemetode. Meglio & Risberg (2010) mener sågar at M&A feltet er 

præget af et sæt af bureaukratiske metodeteknikker, der trivaliserer undersøgelsen med begrænset 

organisatorisk relevans, og hvis vi ønsker at forbedre vores forståelse af M&A’s er vi nødsaget til at revurdere, 

hvordan vi producerer viden indenfor M&A feltet med hensyn til undersøgelsesdesign og datakilder. 

Prævalensen af eventstudiers undersøgelsesdesign peger på en form for metodologisk konformitet indenfor 

M&A feltet, hvilket typisk efterlader visse metodiske og datamæssige anliggender ubesvaret (Meglio & Risberg, 

2010).  

 

Megen organisatorisk M&A litteratur fortæller os, at det hverken er muligt at opnå en konsensus omkring 

måling af tvetydige konstruktion, og ej heller ønskværdigt. Tvetydig og den åbenhed som følger med, har dog 

den fordel at en række af akademiske forslag kan skabe og udgøre en teori, som kan blive konstant udvidet og 

forbedret gennem kontinuerlig falsifikation (Meglio & Risberg, 2011). Specialet vurderer således ikke 

tvetydighed, som et problem i forhold til måling af M&A værdiskabelse. Problemet ligger i højere grad i at 

forsøge at overkomme denne tvetydighed ved at finde et generelt mål for værdiskabelse, som er valid på tværs 

af alle typer af selskaber og i forskellige situationer.  

 

Metodisk refleksion 

En tydelig observation fra tidligere undersøgelser er, at undersøgelsesdesignet, herunder metodevalg, er 

afhængig af datatilgængelighed i specifikke databaser. M&A forskere studerer de værdiskabende variabler, 

som er tilgængelige gennem databaser. Som konsekvens af det, kan manglen på industrispecifikation eller 

overrepræsentationen af visse industrier og geografiske områder præge studier i form af standardiserede 

metoder og resultater. Som anført i litteraturstudiet observeres der en overvægt af amerikanske studier 

baseret på data fra amerikanske selskaber. Men er disse studier og den viden de producere overførlig på andre 

industrier, geografiske områder eller specifikke værdiskabende faktorer? Kan resultater baseret på handler fra 

amerikanske industrier anvendes til at bedre forstå og forklarer M&A’s i andre sammenhæng? Selvom visse 

sammenlignelige tendenser kan observeres, tyder det ikke på at mange M&A processer er universelle og bør 

derfor i højere grad udgøre et udgangspunkt for sammenligning frem for konkluderende resultater (Meglio & 

Risberg, 2011).   
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M&A forskere bruger databaser baseret på markeds- og regnskabsdata til at vurdere værdiskabelsen. Selvom 

der er mange andre faktorer som måske kan påvirke M&A processen og dens resultat, er kun marked- og 

regnskabsrelaterede problemer studeret. Dette kan lede til konklusionen at værdiskabelsen fra M&A kun er 

relateret til disse områder. Disse marked- og regnskabsrelaterede målingsmetoder er foretrukket blandt 

forskere, som følge af deres målbarhed. Men ved kun at fokuserer på hvad der er målebart, kan det betyde, at 

man overser andre spekter af M&A processen, som med stor sandsynlighed vil påvirke værdiskabelsen fra 

M&A’en.   

 

Brugen af kortsigtede eventstudier er inkonsistent med hvordan M&A normalt beskrives i M&A litteraturen, 

nemlig som processer. Hvis M&A’s er processer, betyder det at de udfolder sig over tid, er påvirket af inhærent 

tvetydighed, og at værdiskabelsen sker i løbet af fasen efter annonceringen og ikke kun i de få dage omkring 

annonceringen af handlen (Jemison & Haspeslagh, 1991). Ikke desto mindre, antager denne metode at denne 

konstruktion ikke varierer over tid. Til trods for at M&A antages at være en proces, analyseres den i 

eventstudier via et metodisk design som ikke tager højde for dette, hvilket kan lede til overgeneralisering og 

oversimplificeringer.  

 

Studier fra blandt andre Jarrell & Bradley (1980), Schipper & Thompson (1983) mv. tyder på at markedet for 

M&A kontinuertlig ændrer sig, hvori især 1969 nævnes som et skelsættende tidspunkt, grundet markant 

yderligere lovmæssige restriktioner på M&A’s. Dette er, som beskrevet i litteraturstudiet, hændt adskillige 

gange, at ny regulering, såvel som deregulering, er en markant faktor der præger markedet for M&A’s. Jarrell & 

Bradley (1980) undersøger effekten af lovgivning på M&A bud og finder at værdiskabelsen til det bydende 

selskab bliver reduceret, men værdiskabelsen til det opkøbte selskab forøges, jo mere regulering præger deres 

industri. Schipper & Thompson (1981) observerer lignende resultater og at niveauet for M&A aktivitet skifter 

gennem tiden og tolker disse resultater, som at markedet for M&A konstant ændrer sig. Ikke desto mindre har 

eventstudiemetoder, herunder markedsmodellen, som specialet anvender, ikke ændret sin metodik i mange 

år. Det kan potentielt være et problem at markedet for M&A ændre sig hele tiden, men metoden for hvordan 

de bliver bedømt ikke ændres.  

 

Hvor gode og egnede var vores metode til at producere den viden vi vil skabe og hvor gode var vi til at bruge 

dem. Det smitter af på hvad vi kan analytiske og derved hvad vi kan konkludere. 

 

Ifølge Brown & Warner (1985) kan brugen af daglige aktieafkast for eventstudier skabe forskellige problemer. 

For eksempel opfylder daglige afkast ikke normalitetsantagelsen sammenlignet med månedligt data (Brown & 

Warner, 1985), men besidder ifølge Fama (1970) ekstra kurtoisis(bredere haler). Men ifølge den centrale 

grænseværdisætning vil afkast, som er identiske og uafhængigt fordelt, konvergere til normalitet jo større 

stikprøve. Da dette speciale indeholder en relativ stor stikprøve, vurderes disse problemer ikke at udgøre en 

trussel imod specialets validitet. Endvidere kommer Brown & Warner (1985) med beviser på at anvendelse af 

OLS markedsmodel og en standard parametrisk test er tilstrækkelig. Derfor beror studiet på en OLS-regression i 
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kombination med markedsmodellen og en standard t-test for drage inferens fra analysen. Dette er endvidere 

understøttet af en ikke-parametrisk test for at sikre resultaternes validitet.  

 

Ifølge Brown & Warner (1985) vil der som regel opstår visse problemer med dataindsamlingen, idet 

eventstudier typisk består af data, der ikke er fuldstændig repræsentativ for den overordnede population, men 

ofte grupperet efter kendetegn så som størrelse og værdiansættelse. Dette er endvidere tilfældet her, idet der 

frasorteres de mindste selskaber, ved at frasortere de mindste handler. Yderligere virker det sandsynligt at 

selskaber, som foretager M&A’s sandsynligvis er af en vis størrelse og med tidligere høje afkast, der ville tillade 

sådan aktivitet. Selvom dette ifølge Brown & Warner (1985) ikke udgør en stor forskel i modelforudsigelserne, 

kan det påvirke problematikken omhandlende type 1 og type 2 fejl, beskrevet i metodeafsnittet.   

 

Hvis bias i dataet eller muligheden for type 1 og type 2 fejl er forsaget af en mindre stikprøve, vil dette 

forbedres jo større stikprøven er. Dette vurderes ikke til at være tilfældet, da undersøgelsen besidder en relativ 

stor stikprøve. Brown % Warner (1985) advarer imod bias forsaget af fejlagtige sortering, der potentielt kan 

skade antagelsen om biased data. Selvom større stikprøver er at foretrække, kan undersøgelser være uden reel 

værdi hvis stikprøven ikke er repræsentativ af populationen. Når den underliggende stikprøvemetode er 

forkert, kan større stikprøver forstørre biasen. 

 

Det kortsigtede eventstudie er meget afhængigt af opfyldelsen af den effektive markedshypotese. Hvis den 

semi-stærke form af hypotesen ikke er opfyldt, vil markedet ikke reagere på ny information i markedet og 

resultaterne af den udførte test, vil miste sin validitet og informationsværdi. Ikke desto mindre viser analysen, 

at der forekommer anormal aktivitet i dagene omkring annonceringen af handlen, hvilket indikerer at den 

semi-stærke markedseffektivitet eksisterer da markedet reagerer på annonceringen af M&A’en. 

 

Flere markante selskabsmæssige events øger usikkerheden omkring den sande værdi af et selskab og vil med 

sandsynlig forsage en revision af aktiekursen og skabe mere volatilitet I aktiens afkast. Dernæst er det uvist 

hvor meget af informationen af disse events allerede er inkluderet og derved indregnet i aktiekursen, eller om 

markedsbaserede mål eller ikke-finansielle signaler er eller kan blive indregnet i modellen. Det vurderes 

umuligt at præcist estimere og kommer blandt andet an på en lang række faktorer, så som selskabets M&A 

historik, nuværende finansielle situation og selve handlens karakteristika.  

 

For at kunne afgøre hvorledes et selskab har haft et anormalt afkast, er det nødvendigt at vide hvad det 

forventede afkast for selskabet er. Finansielle afkastsbestemmende modeller viser at mere risikable aktiver har 

en højere forventede afkast, siden investorerne vil kompenseres for at bære risiko. Ikke desto mindre vil 

investorer kun blive kompenseret for den risiko, som de ikke selv kan undgå ved diversificering af deres midler i 

andre aktiver. Denne type af risiko kaldes den usystematiske eller udiversificerbare risiko. Da eventstudier 

undersøger det anormale afkast, som afvigelsen af selskabets realiserede afkast fra det risikojusterede afkast, 

vil de fleste studier estimere det risikojusterede afkast fra et før-event estimerede systematiske risiko af 

selskabet. M&A’en kan således potentielt ændre selskabets risikomæssige profil, uden at modellen kan tage 
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højde for det. Det forventede risikojusterede afkast beregnet i estimationsperioden vil således ikke være en 

refleksion af selskabets nye risikoprofil.  

 

Målingsproblemer kan ske som følge af metodologien for beregning af anormale afkast, hvis den relative 

størrelse af de to fusionerende selskaber er vidt forskellig. Hvis det antages at de værdiskabende effekter for 

det bydende selskab udgør 10 % af det opkøbte selskab markedsværdi, så hvis de to selskaber er ens i 

størrelse, burde M&A’en producere et 10 % anormalt afkast for byderen. Imidlertid, hvis byderen er tyve gange 

mere værdifuld end det opkøbte selskab, vil der kun observeres et anormalt afkast på 0,5 %. Pengeværdien fra 

M&A’en er den samme i begge tilfælder. Ikke desto mindre, vil relative store byderes værdiskabelse fremstå 

mere statistiske insignifikante når målt i anormale afkast.  

 

Der er i specialet valgt ikke at korrigerer dette ved at frasortere de M&A’s hvori targets markedsværdi udgør en 

meget lille andel af købers. Denne metode har vi observeret i andre empiriske studier, men har ikke haft et 

teoretisk eller statistisk argument, som ville tillade denne inferens. Hvis vi foretog en metodisk frasortering, 

som fjernede alle transaktioner, hvor det opkøbtes selskabs værdi var under 5 % af køberen, ville det frasortere 

en markant del data, uden nødvendigvis at forbedre dataets kvalitet. En mulig konsekvens af denne inferens, 

kunne være at ændring i signifikans, idet stikprøven i højere grad ville indeholder mindre varians i de anormale 

afkast.  

 

Men denne metodiske overvejelse vurderes ikke at have potentiale til at, så tvivl om vores grundlæggende 

stikprøveantagelse, om at stikprøven udgør en fornuftig repræsentation af den sande population. Denne 

approksimation kan således kun antages, hvis stikprøven indeholder transaktioner uden betydelig metodisk 

inferens.  

 

7.2 Evaluering af resultater 
Fra afsnit 6.1 viste specialets centrale hypotese, at europæiske opkøbere i gennemsnit oplevede et signifikant 

anormalt afkast på 1,19 % for det anvendte tredages eventvindue, hvormed den opstillede hypotese H1 måtte 

afvises. Dette resultat er dermed i god overensstemmelse de lignende europæiske empiriske kortsigtsstudier 

vist i tabel 2.2, som også finder signifikant positive resultater. Teoretisk tyder dette gennemsnitlige positive 

anormale afkast til opkøber på, at opkøbene primært har været drevet af den neoklassiske teori og dermed 

synergimotiver (Bartholdy, 2007). 

 

Beregningen af det forventede afkast kommer, som anført i dataindsamlingsafsnittet, fra en beregning 

gennemført via den pågældende M&A’s lands aktieindeks. Denne del krævede et subjektivt metodisk valg, idet 

ikke alle lande havde deres eget indeks. Disse handler blev underlagt, hvad der antages, var den bedste 

approksimation til det specifikke lands aktiemarked og risikoprofil. Ilse of Man og Guernsey var eksempler på 

sådanne lande, og blev underlagt det britiske indeks, mens visse østeuropæiske lande blev underlagt et 

Østeuropæisk indeks. Denne metodiske beslutning er præget af megen uenighed blandt forskere. Visse 

forskere vælger at fuldstændig ekskludere M&A transaktioner, som ikke kunne underlægges deres eget lands 

indeks (Larsen, 2014). Denne metode blev dog fravalgt, idet de metodiske begrundelser var svage og det ville 
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resultere i betragtelig unødvendig frasortering af data. Icke (2014) valgte at underligge alle de pågældende 

transaktioner under et fælles europisk aktieindeks, men også denne metode blev fravalgt af samme årsager. I 

stedet blev disse M&A’s underlagt en nøje udvalgt approksimation, som også er anvendt af flere empiriske 

studier (Sørheim & Lerkerød, 2015; Lomholt & Jørgensen, 2014). Dette metodiske valgs indflydelse på den 

endelige anormale værdiskabelse antages ikke at udgøre en væsentlig forskel, idet den bedst mulige 

approksimation antages at være mere præcis og derved fordelagtig relativt til et mere generisk europæisk 

indeks. Landende uden et indeks repræsenterer typisk mindre udviklede kapitalmarkeder, hvilket kan skabe 

problemer. Mindre lande vil typisk have mindre udviklede kapitalmarkeder, hvilket historien har fortalt os giver 

plads og anledning til mulige synergifordele og positiv anormal værdiskabelse.   

 

Strategisk motiv 

Signifikansen fra analysen tillader ikke, at vi ikke kan afvise opstillede hypotese, men indikerer den mindst 

værdiskabende form for M&A formentlig er den diversificerende, efterfulgt af de horisontale M&A’s og at de 

vertikale M&A’s er det mest værdiskabende. Dette er i delvis overensstemmelse med de fremhævede 

empiriske studier, hvori Morck, Shleifer & Vishny (1990) og Martynova & Renneboog (2011) observerede 

højere anormal værdiskabelse ved de horisontale og vertikale motiver end de diversificerende.  

 

Det teoretiske rationale fremhæver at de horisontale M&A’s, i sin helhed, burde generere de højeste anormale 

afkast idet, de vurderes til at have flest overlappende aktiviteter, som følge af industrirelationen, hvorfra de 

værdiskabende synergier generes (Limmack & Mcgregor, 1995). Modsat argumenteres der dog for, at det 

diversificerende motiv kan være det mest værdiskabende. Ved at diversificere betalingsstrømmene, vil 

variationen i betalingsstrømmende falde, hvilket sænker konkursrisikoen og derved tillader selskabet, at øge 

sin gearing og profitere fra et øget skatteskjold (Sudarsanam, Holl, & Salami, 1996). Alternativt, kan selskabet 

overføre tab fra et selskab til et andet overskudsgivende selskab for at reducere beskatningen.  

 

Metoden følger tidligere og anerkendte undersøgelser i forhold til metodiske antagelser, hvorfor specialets 

datasæt antages at være repræsentativ for hele populationen. En af de antagelser vi gør os er, at M&A’s kan 

inddeles efter de udvalgte motiver. Men kan industriers relation overhovedet forklare strategisk motiv? 

Thomson One indeholder selv over 10 forskellige strategiske motiver. Vi foretager ikke inddelinger af motiv 

efter gensidige udelukkende strategier. En M&A kan godt besidde elementer af at være både horisontal og 

diversificerende, men det kan SIC-metoden ikke tage højde for. Dette kan volde os problemer i forhold til 

afdækning af de sande motiver.  

 

En anden antagelse er at SIC-koder kan anvendes til at foretage denne inddeling af selskaber i de forskellige 

motiver på baggrund af deres industri relation. Til analysen af effekten af industrirelation blev virksomhedernes 

SIC-koder anvendt, hvilket potentielt kan være misvisende. Dette er en metodisk overvejelse, der er valgt idet 

den repræsenterer den mest præcise og objektive metode til klassificering af strategisk motiv. Kahle & Walker 

(1996) viste, at SIC klassificering ikke altid er optimal, idet koderne varierer betydeligt på tværs af forskellige 

databaser. Derved eksisterer der et problem i at koderne bør, men ikke altid ændres over tid, i takt med, at 

virksomhederne udvikler deres forretningsområder.  
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Betalingsmetode 

Asymmetrisk information omkring den sande værdi af selskabet, mellem byderens ledelse og investorer kan 

påvirke valget af betalingsmetoden og den resulterende markedsreaktion. En negativ prisreaktion er forventet 

for aktiebetingede bud og en positiv prisreaktion forventet for udelukkende kontant bud. Resultaterne fra 

analysen af betalingsmetoden indikere at aktiefinansierede M&A’s er den mest værdiskabende 

betalingsmetode, hvilket modstrider vores hypotese om, at kontantbetaling var mest værdiskabende. Ingen af 

de fremhævede studier, fra litteraturstudiet, havde aktiefinansierede M&A’s, som den mest værdiskabende 

betalingsform, hvilket gør det til et yderst bemærkelsesværdigt resultat.  

 

Det modstrider Myers (1984) Pecking order teori, som antager at selskaber har en tendens til at vælge den 

finansieringsmetode, der er både billigst og sikrest, hvilket som regel er kontanter. Men da den analyserede 

periode før og efter finanskrisen er præget af høje vækstrater og billige finansieringsmuligheder (Sudarsanam 

S. , 2010), kan det indikere at finansiering af M&A transaktionerne ikke udgør en så stor udfordring som 

tidligere. Ifølge agentteorien kunne resultatet fra analysen tyde på, at markedet reagerer relativt mere negativt 

på kontante tilbud, da det er et signal om at selskab har overskydende kapital, som ikke udnyttes effektivt 

(Jensen M. C., 1986; Harford, 1999). Det højere anormale afkast i gældsfinansierede transaktioner kan 

indikerer en overtrædelse af Modigliani & Miller’s (1958) teori, men det anormale udsving kan således også 

være et tegn på asymmetrisk information mellem køber og sælger eller at markedet ikke fungerer effektivt.  

 

Dog eksisterer der en lang række faktorer, herunder forskellige skatteregler, som komplicerer 

værdiskabelsesprocessen. Det modstridende resultat kan indikere, at de skattemæssige synergier ved 

aktiebetaling vægter mere end den negative signalværdi forbundet med et aktiefinansieret tilbud. Wansley, 

Lane, & Yang (1983) præsenterer det skattemæssige apsekt, som følger med valget af betalingsmetode. 

Almindelige aktiebetalinger er generelt skattefrie M&A’s, i den facon at enhver kapitalindtægt for sælgerens 

aktionærer udskydes, indtil de nye aktier er solgt og kapitalindtægten realiseres. Som følge af denne forskellige 

beskatning, antages det bydende selskab at være nødsaget til at betale en højere købspris, i tilfælde af et 

kontant bud for, at modvirke den beskatningsbyrde for de sælgende aktionærer (Wansley, Lane, & Yang, 1983). 

 

Ifølge Travlos  (1987) vil insignifikante resultater komme som følge af modstridende effekter. På den ene side, 

vil en negativ signaleffekt lede til et fald i de anormale afkast, men på den anden side, vil en mulig positiv 

annonceringeffekt gøre den tidligere signaleffekt betydningsløs og umulig at definere og måle. I forhold til 

denne signalværdi er det endvidere vist at virksomheder forsøger at tilpasse deres aktieudstedelser og 

aktiebetalinger, så de er sammenfaldende med toppen af deres markedsværdi (Mukherjee, T. K., & Baker, 

2004).  

 

Valg af metoden for inddeling af betalingsmetoden er præget af tidligere studiers metodiske overvejelser, men 

er ikke nødvendigvis et billede af den sande værdiskabelse, men mere hvad der antages at være den 

approksimation. Stikprøven hvori den kombinerede betaling indgår, er i denne fremstilling ikke klart defineret, 

da den indeholder flere forskellige betalingsmetodekombinationer. Dermed er denne ikke tilstrækkelig 
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sammenlignelig med den kombinerede betalingsmetode beskrevet af Eckbo et al. (1990) og kan dermed ikke 

forventes, at skabe samme anormale afkast. Eckbo’s (1990) undersøgelse viser at kombinationen af 

betalingsmetoder giver den største værdiskabelse. Han repræsenterer en anden mening om asymmetrisk 

information end normen, og foreslår at denne asymmetriske information mellem køber og sælger kan lede til 

et optimalt miks af kontanter og aktier, som betalingsmetode.   

 

I forhold til analysen af valget af betalingsmetode kan der opstå et problem, idet der ikke eksplicit tages højde 

for den bagvedliggende finansiering. Eksempelvis bør kontant betaling finansieret ved aktieudstedelse give den 

samme effekt, som betaling med egne aktier (forudsat idéerne præsenteret af Myers & Majlufs (1984) er de 

dominerende for betalingsmetodens betydning). Dette er ifølge Faccio et al (2005) et udbredt problem for 

mange af de tidligere studier.  

 

Cross-border 

Resultatet fra det korteste eventvindue [-1;+1] indikerer en højere værdiskabelse til indenlandske, hvilket 

stemmer overens med vores før antaget hypotese. En højere værdiskabelse i de indenlandske handler relativ til 

cross-border transaktionerne, viser tegn på at markedet forventer vanskeligheder i håndteringen af den 

efterfølgende integrationsproces og derfor inkorporerer en rabat i de forventede M&A synergier. Det kan også 

indikere at være resultatet af overbetaling i forsøg på at opnå potentielle synergier. Denne opfattelse er som 

oftest drevet af agent problemer og hubris motivet, som antages at være værdiødelæggende.  

 

Resten af eventvinduerne tegner dog et helt anderledes billede, idet de viser en højere værdiskabelse ved 

cross-border M&A’s. Dette kan indikere at synergifordelene fra ufuldkommene markeder, herunder de kapital, 

produkt og ressourcemæssige muligheder, mere end opvejer de eventuelle integrationsproblemer, der via 

kulturelle og politiske forskelle kan skade synergirealiseringen. Flere studier har fundet negative, om end 

insignifikante, anormale afkast til cross-border opkøbere (bl.a. (Campa & Hernando, 2004)), hvorimod denne 

fremstillings resultater indikerer, at hverken indenlandske eller cross-border opkøb er værdiødelæggende for 

europæiske opkøbere. 

 

Markedet for M&A er utroligt præget af reguleringen og det lovmæssige forhold, som selskaberne opererer 

under. Dette studie fokuserer på Europa siden det er en unik konstruktion, hvori regulering er harmoniseret på 

tværs af grænser. Dette er i endnu højere grad tilfældet, hvis man udelukkende kigger på EU. Men er 

værdiskabelsen den samme på tværs af landene? Lande med mindre udviklede kapital og produktmarkeder, vil 

ifølge neoklassisk teori, indeholde flere potentielle synergier.  

 

I relation til analysen af effekterne af at foretage cross-border opkøb i forhold til indenlandske tages der ikke 

højde for, om virksomheder i forvejen er repræsenteret i (ud)landet. Virksomheder som tidligere har opkøbt 

udenlandske virksomheder, er således allerede geografisk diversificerede. Dermed opnår de muligvis ikke 

samme effekt ved annonceringen af nye cross-border M&A’s, som opkøbere der udelukkende opererer på 

deres eget hjemmemarked. Det kan endvidere tænkes, at opkøbere med international handelserfaring vil 

opleve en anden effekt ved annonceringen. Samtidig kan forventes, at investorerne i høj grad vil reagere på 
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succesen af en virksomheds tidligere opkøb, ligesom investorerne måske allerede har inkorporeret dele af 

fremtidige opkøb i prisen på de meget opkøbsaktive virksomheder.  

 

Opkøbets timing 

Resultater fra analysen af M&A’ens timing indikerer, at der skabes større anormal værdiskabelse under merger 

waves end udenfor dem. Dette stemmer overens med den opstillede hypotese, som bygger på antagelsen om 

opkøbsmomentum (Rosen, 2006). Alternative forklaringer til momentum indeholder blandt andet herding 

princippet, hvis effekt er observeret blandt flere akademikere (Bouwman C. , 2009). Tidsperioden mellem de to 

merger wvaes er generelt præget af negative koeficentfortegn og insignifikans, men resultaterne peger dog i 

samme retning som Rosens (2006) resultater, hvor opkøb foretaget i opadgående markeder, gav større 

anormale afkast end opkøb i nedadgående markeder.  Teorien omkring opkøbsmomentum sætter 

spørgsmålstegn ved, om markedet altid handler rationelt. Herding og momentum strider imod den 

neoklassiske betragtning om rationel ledelsesbeslutningstagning. Warren Buffet er generelt fortaler for at 

foretage investeringer under dårligere tider, præget af lave værdiansættelser, idet sandsynligheden for at gøre 

en bedre handel er markant bedre (Buffett, 2003).  

 

Stigningen af M&A aktivitet under merger waves kan øge efterspørgslen efter købskandidater, og tvinge sene 

købere til at betale overpris grundet manglende udbud. Det må antages at de bedste opkøbsmuligheder bliver 

opkøbt tidligt i merger waven, hvilket tvinger sene købere til at købe mindre eftertragtede selskaber. Alternativ 

kan det også tolkes som at de sene købere selv har haft en ugunstig udvikling, hvis ledelse har tabt ræset til at 

opkøbe de mest attraktive selskaber.   

 

Selvom aktiemarkedet observeres til at favorisere handler fortaget i merger waves, vil disse handler 

underpræstere i det lange løb relativt til handler fortaget udenfor (Bouwman, Fuller, & Nain, 2009). Dette er en 

tydelig indikator på, at hubris har en påvirkning på værdiskabelsen af M&A’s, idet der ses en initial reaktion, 

som resulterer i en efterfølgende korrektion. Ledere vil med større sandsynlighed lide af hubris under merger 

waves, ved at være overoptimistisk i vurdering af potentielle synergier eller være nervøs for at undgå at drage 

fordel af et værdiskabende marked. Modsætningsvis, når markedsforholdene er mindre gode, vil ledere 

foretage mere forsigtige og omhyggelige beslutninger, således at M&A’en i højere grad vil være primært 

motiveret af realistiske forventninger af profitable synergier (Bouwman, Fuller, & Nain, 2009). Værdiskabelsen i 

de to perioder med høj opkøbsaktivitet er ikke nødvendigvis drevet af de samme M&A motiver, da det kan 

formodes, at både opkøbere og markedet handlede mere rationelt efter den finansielle krise. Anormale afkast 

før krisen kunne tænkes at være drevet af markedets overoptimisme, mens de i den efterfølgende bølge 

muligvis var drevet af fundamentale synergier. 

 

Finansielle nøgletal 

Vores analyse af de udvalgte finansielle nøgletal har primært været båret af personlige interesser og er ikke et 

typisk analyseelement i tidligere lignende eventstudier. Der eksisterer faktisk relativt få studier som tester 

forbindelsen mellem finansielle nøgletal og den kortsigtede værdiskabelse. Diverse tidligere eventstudier 

indikerer at finansielle nøgletal, primært er egnet til at analysere værdiskabelse på længere sigt, ved at kigge på 
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diverse mål for effektivitet og finansiel styrke. Undersøgelsen har set sig nødsagtet til se bort fra visse 

finansielle nøgletal grundet manglende datatilgængelighed. Dette kan være en faktor, som har præget tidligere 

studier, hvorfor det ikke undersøges hyppigere i eventstudier.  

 

7.3 Evaluering af kilder 
Specialet anvender en bred vifte af akademiske kilder, hvilket rangerer helt fra finansieringsteorier dateret 

omkring 100 år tilbage, til nyligt udgivet sammenlignelige eventstudier og elektroniske databaser. 

Pålideligheden af data fra databaserne, så som Datastream, vurderes til at være relativ høj, som følge af deres 

brede akademiske anerkendelse og erhvervsmæssigt anvendelse. På trods af dette, må der forventes enkelte 

fejl som følge af forkert indtastning, hvilket vi har søgt at overkomme ved en mindre frasortering af tydelige 

outliers, der kunne indikere dette.  

 

Aktualiteten fra de anvendte kilder varierer, men vurderes stadig at være høj. Årsagen til en teori eller metode 

er fremhævet og til den dag stadig anvendt er, at den stadig repræsenterer akademikeres foretrukne guide til 

en systematisk og fastlagt fremgangsmåde til problemløsning. Selvom specialet er funderet i ældre 

neoklassiske betragtninger og grundlæggende finansieringsteorier, gør det ikke undersøgelsens resultater 

mindre relevante, idet de antages at kunne overføres på den nuværende situation.  Det kan dog ikke afvises af 

visse teorier har mistet aktualitet, ligesom mange markedsanomalier tydelighed er falmet efter deres 

publikation. Ældre eventstudier repræsenterer markedstilstande, som ikke er aktuelle længere, hvorfor de ikke 

er sammenlignelige med dette speciale. Selve analysemetoden er endda gennemført via kodningsprogrammer, 

som repræsenterer en nyt, moderne og anerkendt analyseredskab. Kodning tillader effektiv databehandling af 

store mængder data, og anvendes i dag i høj grad af både akademikere og erhvervsfolk.  

 

7.4 Perspektivering 
Gennem vores omfangsrige analyse af M&A i Europa strækkende sig over de sidste to merger waves, føler vi at 

vi har fremhævet majoriteten af de vigtigste og mest debatterede aspekter vedrørende værdiskabelse i M&A’s 

og dens værdidrivende faktorer. Ikke desto mindre, har vi i vores speciale ikke kunne afdække samtlige 

aspekter af M&A værdiskabelsen, og vil i følgende afsnit gennemgå vores overvejelser i forhold til fremtidig 

forskning. Perspektiveringen vil derudover indeholde en diskussion om hvorvidt vores resultater ville kunne 

håndterer en alternativ metode og hvorledes dette potentielt kan påvirke resultatet af undersøgelsen.  

 

Undersøgelser baseret på en kvantitativ tilgang vil altid kunne debattere hvorvidt denne metode overhovedet 

er den rette til besvarelse af de overordnede undersøgelsesspørgsmål. Som påpeget tidligere, er der trods et 

utal af akademiske publikationer fortsat mange ubesvarede spørgsmål omkring værdiskabelsen for den 

købende virksomhed. Megilo & Risberg (2009) begrunder dette faktum som en konsekvens af den udbredte 

anvendelse af kvantitative metoder inden for området. Som alternativ til udelukkende at bearbejde finansielt 

kvantitativt data foreslås således, at man i højere grad begiver sig ud i feltet og indsamler empiri via interviews 

og des lige. Påstanden lyder, at man herved i højere grad vil kunne opnå en forståelse af forskellige faktorers 

påvirkning. Yderligere vil den kvantitative og kvalitative metode med fordel kunne kombineres i en 

undersøgelse, hvor interviews suppleres med analyser på finansiel data. Anvendelsen af en blanding af 
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kvalitative og kvantitative data kunne bruges som en måde til at bygge stærkere inferens. Målet ville således 

være at kombinere generaliseringsevnen fra dataundersøgelse, med dybden af de kvalitative undersøgelser. 

Kombinationen af metode kan skabe et potentiale for at udforske nye dimensioner og skabe nye 

undersøgelsesspørgsmål  (Meglio & Risberg, 2010).  

 

Ingen M&A eventstudier har endnu frembragt en model med en forklaringsgrad tæt på en, dvs. fanger den 

fulde værdiskabelse. Det er som følge af at M&A’s er ekstrem komplekse events, hvori hundredvis af finansielle 

og ikke finansielle faktorer har indflydelse på den endelige annonceringseffekt. Vores studie, ligesom alle andre 

studier, er afgrænset til at fokusere udelukkende på en håndfuld faktorer. I relation til cross-border M&A 

kunne det være relevant, at justere for den kulturelle dimension. Cross-border M&A foregår ofte mellem lande 

med små kulturforskelle og inddragelsen af denne dimension, vil således kunne give et mere nuanceret billede 

af cross-border værdiskabelsen. Men det ville kræve en række subjektive metodiske valg, som potentielt ville 

have vanskeligheder ved at finde akademisk understøttelse.  

 

Endvidere blev der også overvejet fra forfatternes side af, om specialet burde indeholde en test af hvorvidt 

størrelsen af handlen er afgørende for M&A’ens værdiskabelse. Størrelsen af handlen antages blandt 

hovedmængden af teoretikere at have et positivt forhold relativt til anormale afkast. Dette antages på 

baggrund af den basale årsag, at større handler burde have større potentielle synergier og derved være mere 

værdiskabende. Empiriske studier har dog svært ved at understøtte dette. Beishaar et. al. (2001) finder i deres 

studie ingen signifikans til at understøtte denne hypotese og deres forklaring lyder på at markedet forventer at 

den gennemsnitlige handel ikke skaber et anormalt afkast, da risikoen af de større handlers værdiødelæggelse 

modvægter den potentielle værdiskabelse. De argumenterer yderligere også for at større handler generelt har 

større integrationsproblemer, men kan ej heller bekræfte dette. Faktoren blev dog fravalgt, da der ikke kunne 

fastslås en passende inddelingsproces, som er både anerkendt og anvendt blandt flertallet af forskere. 

Endvidere ville denne undersøgelse også sætte store spørgsmålstegn ved frasorteringen af de mindste handler, 

som finder sted i denne undersøgelse. Litteraturen forskriver adskillige måder at måle den relative størrelse af 

et selskab. Nogle forskere foreslår at målingen skal foretages efter selskabets markedsværdi eller ud fra en 

subjektiv fraktilbetragtning, mens andre argumenterer for at flere aspekter burde inddrages, så som antallet af 

ansatte, indtjening, aktivmasse mv. (Moeller, Schlingemann, & Stulz, 2005).  

 

Som følge af de varierende signifikante resultater i den multiple regression kan der være tvivl om de enkeltes 

faktorers påvirkning på den anormale værdiskabelse. Det vurderes derfor til at være interessant at kigge på 

flere faktorer sammen, således at man eventuelt ville kunne skabe en guide til selskaber.  Et eksempel på 

sådanne guides, der kunne komme fra sådan en observation kunne være, at hvis de deltager i en cross-border 

M&A , så skal de gøre det kontant, med horisontalt fokus og udenfor merger waven. At kunne designe en M&A 

efter denne fremgangsmetode vil være yderst vanskeligt, men potentielt vil kunne bidrage med ny og nyttig 

information, i forhold til de værdiskabende faktorers samspil. Dette åbner dog nye metodiske overvejelser, 

som kræver subjektive valg og introducerer bias og støj i undersøgelsens data, resultater og tolkningen af disse.  
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Specialet har undersøgt om timingen af M&A’en har en indvirkning på værdiskabelsen. Dette er gjort via 

inddeling af hele vores undersøgelsesperiode i tre perioder repræsenterende to merger waves og finanskrisen. 

Dette er en anerkendt og veldokumenteret metode, hvorfor den blev foretrukket. Men flere studier har valgt 

at inddele undersøgelsesperioden efter et anderledes princip. Vi føler at det kunne være relevant at undersøge 

forskellige stadier af opkøbsbølger, for at empirisk kunne teste behavioristiske hypoteser, herunder managerial 

herding, ligesom Bouwman, Fuller, & Nain (2009). Det ville her være relevant at kigge på om der kan 

observeres såkaldte ”latecomers”, som er afkommet af herding princippet og forbundet med negative afkast 

(Bouwman, Fuller, & Nain, 2009). En yderligere inddeling af tidsperioder, for eksempelvis årligt, kan fortælle os 

om de værdiskabende faktorers udvikling. Undersøgelsen af betalingsmetoden undersøger jo værdiskabelsen 

over hele undersøgelsesperioden på 16 år. Derfor er det uvist om forholdende mellem de værdiskabende 

variabler er den samme nu, som de var i perioden for 15 år siden. Dette kunne være relevant at tjekke hvorvidt, 

der kan observeres indikationer på om informationsværdien i betalingsmetoden er blevet stærkere eller 

svagere i perioden. Eller om samme metode kunne vise tegn på om markedsforholdene påvirker 

betalingsmetoden og hvad der giver det bedste resultatet.  

 

I forbindelse med analysen af betalingsmetoden vil opkøbers nuværende finansielle situation og strategi spille 

en væsentlig rolle i beslutningen. Har opkøber eksempelvis en høj gældsandel, vil det ofte være mere attraktivt 

at betale med egne aktier frem for kontanter (Sudarsanam, 2003). Et selskab kan potentielt befinde sig i en 

situation hvor, maksimering af aktionærernes nytte er gennem en maksimering af diverse kreditorers nytte. I 

den forbindelse ville det være relevant at lave en opdatering på Bulow og Shoven’s (1976) undersøgelse, som 

analyserer situationer hvor ledelsen er nødsaget til at maksimere kreditorernes interesse. 

 

I diskussionen nævnes det, at selskaber som udfører M&A’s typisk er store selskaber med finansielle 

muligheder, der tillader sådanne handler. Dette menes at kunne skabe bias i dataet, idet det ville skabe en 

skævhed i forhold til at vores stikprøve. I den sammenhæng ville det være relevant at teste om hvorvidt et 

selskabs M&A’s historik, kan sige noget om værdiskabelsen. Ifølge litteraturen vil et selskab med en vis M&A 

erfaring havde større sandsynlighed i forhold til at realiserer de opstillede synergier, hvilket ville udgøre 

undersøgelsens variable (Sudarsanam S. , 2010).  

 

I bestræbelse efter at optimere modellens anvendelighed virker det oplagt at sammenligne denne metode med 

andre lignende eventstudiemodeller. Vi diskuterer i specialet nogle alternative metoder til beregning af 

anormale afkast, hvor brugen af CAPM og multifaktor modellen nævnes som mulige alternativer. Disse 

modeller kunne anvendes til at bekræfte om de samme trends er observerbare eller om det er resultatet af de 

metodiske beslutninger truffet og/eller dataets kvalitet.  Williams (1990) forslår i relation hertil, at benyttelse 

af ikke-lineære regressionsmodeller potentielt giver bedre resultater.  

 

Nu hvor både vores, mens også de udvalgte sammenlignende studier giver en rimelig klar indikation på den 

anormale værdiskabelse fra M&A i Europa, kunne det være spændende at enten udvide den nuværende 

geografiske afgrænsning eller vælge et nyt geofrafisk område som endnu ikke er så udforsket. Årsagen til at 

Europa og USA har været genstand for den hovedsagelig del af studierne, er som følge af datatilgængelighed. 
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Men som konsekvens af flere og flere tidligere udviklingslande får bedre og bedre kapitalmarkeder og derved 

også bedre M&A dokumentation kan det give plads til nye endnu ikke udforskede områder. 

 

8. Konklusion 
Dette speciale undersøger det højt omdiskuterede undersøgelsesområde, om hvorvidt M&A’s skabers værdi 

for det købende selskabs aktionærer. Diskussionen opstår som konsekvens af adskillige undersøgelsers 

modstridende resultater, hvorfor der stadig eksisterer flere ubesvarede fundamentale spørgsmål vedrørende 

værdiskabelsen fra M&A’s. Specialet afgrænses til at undersøge en række potentielt værdiskabende faktorer i 

Europa i perioden 2003-2018, som indeholder to merger waves adskilt af en global recession.  

 

Specialets litteraturstudie bidrager med undersøgelsens teoretiske fundament struktureret efter en opdeling af 

den neoklassiske og den behavioristiske teori. Fra den neo-klassiske teori introduceres begrebet synergier, som 

den primære motivationsfaktor for selskaberne til at indgå i en M&A. Den behavioristiske teori behandler 

betydningen af de psykologiske faktorer relateret til beslutningsprocessen omkring M&A’s. I litteraturstudiet 

introduceres specialets udvalgte undersøgelsesfaktorer som er strategisk motiv, handler på tværs af grænser, 

betalingsmetode, timingen af M&A’en samt relevante finansielle nøgletal.  

 

Undersøgelsen udføres ved hjælp af et eventstudie, der analyserer effekten af et isoleret event. Til 

undersøgelsen gøres det brug af den anerkendte markedsmodel, hvor den gennemsnitlige anormale 

aktiemarkedsreaktion ved M&A annonceringen er anvendt som en målestok for værdiskabelsen. 

Undersøgelsen gør brug af den anbefalede estimationsperiode, svarende til et års handelsdage og måler 

værdiskabelsen over flere tidsintervaller. Værdiskabelsen er målt gennem stikprøvens sammenlagte 

gennemsnitlige anormale afkast. De værdiskabende faktorer analyseres ved brug af OLS regressionsanalyser, 

hvor afkastet af en individuel aktie modelleres som en lineær funktion af markedsafkastet over 

estimeringsperioden. For at være i stand til at udlede statistisk pålidelige resultater, understøttes analysen med 

både parametriske test i form af t-test og ikke-parametriske tests, i form af en Wilcoxon Sign-Rank test, som 

begge tester resultaternes statistiske signifikans.  

 

Dataindsamlingen blev foretaget ved brug de af anerkendte finansielle databaser Thomson One og Datastream. 

Før den endelige stikprøve kunne udledes blev hele populationen underlagt en række udvælgelseskriterier, 

som udover at skulle sikre datasættets validitet og reliabilitet skulle tilvejebringe de nødvendige informationer 

som undersøgelserne ville kræve. Udvælgelsesprocessen indeholdte en række subjektive metodevalg, 

herunder bearbejdning af datamæssige outliers samt diverse inddelingsprincipper. Specialets stikprøve udgør 

6279 M&A transaktioner, som er karakteriseret ved stabil dataproportionalitet blandt undersøgelsens faktorer.  

 

Analysen af den overordnede værdiskabelse fra køberens aktionærer viser en klar indikation på positiv 

anormale værdiskabelse. Der observeres en signifikant anormal værdiskabelse i eventvinduet [-1;+1] dage på 

1,19 %, der også indikerer informationslæk forud for annonceringen. Fra regressionsanalyserne af de 

værdiskabende faktorer blev der påvist statistisk signifikans på flere af regressionernes fremsatte 

værdiskabende variable. Return on equity, EV/EBITDA og købers Q-ratio viste statistisk signifikante resultater 
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forventet af litteraturen. Modsat viste regressionen af betalingsmetoden statistisk signifikante resultater i strid 

med det forventede. Flere andre variable viste indikationer på specifikke resultater men uden høj statistisk 

signifikant og nogle variable viste hverken entydige resultater eller høj statistisk signifikans.  

 

Derudover foretages en undersøgelse af samme værdiskabende faktorer, hvori påvirkningen af finanskrisen og 

outliers analyseres. Her observeres der klare tegn på forbedret signifikans, hvilket kommer af mere ensformigt 

datagrundlag. I analysen relateret til finanskrisen gav denne undersøgelse et mere entydigt og signifikant svar i 

forhold til target gearing. Undersøgelsen af outliers effekt gav et mere entydigt svar på target Q-ratio. 

Koefficienterne af target Q-ratio var i den oprindelige regressionsanalyse, modstridende i forhold til den 

opstillede hypotese, men viser i den winsorizede undersøgelse udelukkende koefficienter i overensstemmelse 

med den opstillede hypotese. Samtidig er der i de fleste intervaller forbedret signifikans. 

 

Afslutningsvis diskuteres og evalueres undersøgelsens metode, resultater og brug af kilder. Der diskuteres 

udfordringerne ved eventstudiets tvetydighed, og giver anledning til en metodisk refleksion over visse af de 

subjektive valg metoden tvinger forskerens til at foretage og konsekvensen af disse valg. Der fastslås i 

evalueringen af undersøgelsen at den positive værdiskabelse må indikere at den neoklassiske teori om 

synergier er mest fremtrædende, men kan ikke bekræftes som følge af modstridende effekter.  
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Bilag 
 

Bilag 1: Kritik af metoden for langsigtet event studier 
De længerevarende, også kaldt performance studier foretages typisk på baggrund af et længere eventstudie, 

men er ikke en del af vores problemfelt. Der findes desuden adskillige metodiske problemstillinger med 

anvendelsen af disse længerevarende. Konklusionen i flere studier peger på at de langsigtede forventede afkast 

ikke kan estimeres præcist, hvilket gør estimaterne for overnormal afkast upræcise. Problemet ligger 

overvejende i testen af langsigtet overnormal profit som en kombineret test af aktiemarkedets effektivitet og 

en model for måling af overnormal profit. Dette problem er ikke nær så stort for eventstudier med korte 

eventvinduer, hvor et tredages forventet afkast typisk er omkring 0 % uanset hvilken model for forventede 

afkast man anvender. Et eventvindueafkast på omtrent 1-3 % over en tredages periode er nem at afvise som 

normale afkast, når den forventede afkast er i størrelsen af 0,1 %. Modelvalget for udregning af forventede 

afkast bliver derfor i stigende grad vigtigere jo bredere eventvindue. Treårige afkast kan nemt spænde fra 20-

60 %, afhængig af den valgte model, hvilket gør det utroligt vanskeligt at afgøre om hvorvidt en overnormal 

profit på 15 % er statisk signifikant.  

 

Hovedpointen er derfor at studier som forsøger at afdække og estimere flere års afkast, endnu har ikke fundet 

en anerkendt ufejlbar metode hvorpå den underliggende kilde til afkast fra opkøbet kan identificeres. Adskillige 

faktorer påvirker dette trade-off mellem eventvinduets længde og modellen evne. Om hvorvidt de 

overnormale profit måles ved enten aritmetiske eller geometriske afkast har i større grad en påvirkning over 

længere perioder. Dertil antager disse langsigtede studier at disse overnormale afkast er uafhængige af 

hinanden på tværs af selskaber og industrier. Det afvises dog af flere akademikere, da studier peger på at M&A 

typisk kommer i bølger og ikke er tilfældige begivenheder. Denne klyngedannelse af opkøb føre til positive 

krydskorrelation af de overnormale afkast, hvilket kan så tvivl i studiets validitet.  

 



124 
 

Bilag 2: Autokorrelation 
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Bilag 3: Kode 
 

#### Setup ####  

library(jtools) 

library(vcd) 

library(stargazer) 

library(DescTools) 

data <- read.csv2('DataFinal2.csv') 

 

#### Subsetting and numeric conversion #### 

FullReturns <- data[which(data$X10dayCAAR != "Missing Data"),] 

FullReturns <- FullReturns[which(FullReturns$AbnormalReturn != "Missing Index Data"),] 

FullReturns$AbnormalReturn <- as.numeric(as.character(sub("," , ".", FullReturns$AbnormalReturn))) 

FullReturns$X2DayCAAR <- as.numeric(as.character(sub("," , ".", FullReturns$X2DayCAAR))) 

FullReturns$X3DayCAAR <- as.numeric(as.character(sub("," , ".", FullReturns$X3DayCAAR))) 

FullReturns$X5DayCAAR <- as.numeric(as.character(sub("," , ".", FullReturns$X5DayCAAR))) 

FullReturns$X10dayCAAR <- as.numeric(as.character(sub("," , ".", FullReturns$X10dayCAAR))) 

FullReturns$Year <- as.factor(FullReturns$Year) 

FullReturns$YearGroup <- as.factor(FullReturns$YearGroup) 

 

Paydata <- FullReturns[which(FullReturns$Final.Consideration.Structure..Code. != "UNKNOWN" & 

                               FullReturns$Final.Consideration.Structure..Code. != "CHOICECS" & 

                               FullReturns$Final.Consideration.Structure..Code. != "CHOICEOTH" & 

                               FullReturns$Final.Consideration.Structure..Code. != "CHOICESH" & 

                               FullReturns$Final.Consideration.Structure..Code. != "OTHER"),] 
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Paydata$Final.Consideration.Structure..Code. <- 

as.factor(as.character(Paydata$Final.Consideration.Structure..Code.)) 

 

RoEData <- FullReturns[which(FullReturns$Target.Return...On.Equity..LTM != "Missing Data"),] 

RoEData$Target.Return...On.Equity..LTM <- as.numeric(as.character(sub("," , ".", 

RoEData$Target.Return...On.Equity..LTM))) 

RoEData <- RoEData[which(RoEData$Target.Return...On.Equity..LTM < 1000),] 

RoEData2 <- RoEData[which(RoEData$X2DayCAAR != "Missing Data"),] 

RoEData2$X2DayCAAR <- as.numeric(as.character(sub("," , ".", RoEData2$X2DayCAAR))) 

RoEData3 <- RoEData[which(RoEData$X3DayCAAR != "Missing Data"),] 

RoEData3$X3DayCAAR <- as.numeric(as.character(sub("," , ".", RoEData3$X3DayCAAR))) 

RoEData4 <- RoEData[which(RoEData$X5DayCAAR != "Missing Data"),] 

RoEData4$X5DayCAAR <- as.numeric(as.character(sub("," , ".", RoEData4$X5DayCAAR))) 

RoEData5 <- RoEData[which(RoEData$X10dayCAAR != "Missing Data"),] 

RoEData5$X10dayCAAR <- as.numeric(as.character(sub("," , ".", RoEData5$X10dayCAAR))) 

 

RoAData <- FullReturns[which(FullReturns$Target.Return...On.Assets..LTM != "Missing Data"),] 

RoAData$Target.Return...On.Assets..LTM <- as.numeric(as.character(sub("," , ".", 

RoAData$Target.Return...On.Assets..LTM))) 

RoAData <- RoAData[which(RoAData$Target.Return...On.Assets..LTM <1000),] 

RoAData <- RoAData[which(RoAData$Target.Return...On.Assets..LTM >-1000),] 

RoAData2 <- RoAData[which(RoAData$X2DayCAAR != "Missing Data"),] 

RoAData2$X2DayCAAR <- as.numeric(as.character(sub(",",".", RoAData2$X2DayCAAR))) 

RoAData3 <- RoAData[which(RoAData$X3DayCAAR != "Missing Data"),] 

RoAData3$X3DayCAAR <- as.numeric(as.character(sub(",",".", RoAData3$X3DayCAAR))) 

RoAData4 <- RoAData[which(RoAData$X5DayCAAR != "Missing Data"),] 
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RoAData4$X5DayCAAR <- as.numeric(as.character(sub(",",".", RoAData4$X5DayCAAR))) 

RoAData5 <- RoAData[which(RoAData$X10dayCAAR != "Missing Data"),] 

RoAData5$X10dayCAAR <- as.numeric(as.character(sub(",",".", RoAData5$X10dayCAAR))) 

 

EbitData <- FullReturns[which(FullReturns$EV.EBIT != "Missing Data"),] 

EbitData$EV.EBIT <- as.numeric(as.character(sub(",",".",EbitData$EV.EBIT))) 

EbitData <- EbitData[which(EbitData$EV.EBIT > -1000),] 

EbitData <- EbitData[which(EbitData$EV.EBIT < 1000),] 

EbitData2 <- EbitData[which(EbitData$X2DayCAAR != "Missing Data"),] 

EbitData2$X2DayCAAR <- as.numeric(as.character(sub(",",".",EbitData2$X2DayCAAR))) 

EbitData3 <- EbitData[which(EbitData$X3DayCAAR != "Missing Data"),] 

EbitData3$X3DayCAAR <- as.numeric(as.character(sub(",",".",EbitData3$X3DayCAAR))) 

EbitData4 <- EbitData[which(EbitData$X5DayCAAR != "Missing Data"),] 

EbitData4$X5DayCAAR <- as.numeric(as.character(sub(",",".",EbitData4$X5DayCAAR))) 

EbitData5 <- EbitData[which(EbitData$X10dayCAAR != "Missing Data"),] 

EbitData5$X10dayCAAR <- as.numeric(as.character(sub(",",".",EbitData5$X10dayCAAR))) 

 

EbitdaData <- FullReturns[which(FullReturns$EV.EBITDA != "Missing Data"),] 

EbitdaData$EV.EBITDA <- as.numeric(as.character(sub(",",".",EbitdaData$EV.EBITDA))) 

EbitdaData <- EbitdaData[which(EbitdaData$EV.EBITDA >- 1000),] 

EbitdaData <- EbitdaData[which(EbitdaData$EV.EBITDA < 1000),] 

EbitdaData2 <- EbitdaData[which(EbitdaData$X2DayCAAR != "Missing Data"),] 

EbitdaData2$X2DayCAAR <- as.numeric(as.character(sub(",",".",EbitdaData2$X2DayCAAR))) 

EbitdaData3 <- EbitdaData[which(EbitdaData$X3DayCAAR != "Missing Data"),] 
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EbitdaData3$X3DayCAAR <- as.numeric(as.character(sub(",",".",EbitdaData3$X3DayCAAR))) 

EbitdaData4 <- EbitdaData[which(EbitdaData$X5DayCAAR != "Missing Data"),] 

EbitdaData4$X5DayCAAR <- as.numeric(as.character(sub(",",".",EbitdaData4$X5DayCAAR))) 

EbitdaData5 <- EbitdaData[which(EbitdaData$X10dayCAAR != "Missing Data"),] 

EbitdaData5$X10dayCAAR <- as.numeric(as.character(sub(",",".",EbitdaData5$X10dayCAAR))) 

 

GearData <- FullReturns[which(FullReturns$Ratio.of.Total.Debt.to.Shareholders.Equity..Gearing. != "Missing 

Data"),] 

GearData$Ratio.of.Total.Debt.to.Shareholders.Equity..Gearing. <- 

as.numeric(as.character(sub(",",".",GearData$Ratio.of.Total.Debt.to.Shareholders.Equity..Gearing.))) 

GearData2 <- GearData[which(GearData$X2DayCAAR != "Missing Data"),] 

GearData2$X2DayCAAR <- as.numeric(as.character(sub(",",".",GearData2$X2DayCAAR))) 

GearData3 <- GearData[which(GearData$X3DayCAAR != "Missing Data"),] 

GearData3$X3DayCAAR <- as.numeric(as.character(sub(",",".",GearData3$X3DayCAAR))) 

GearData4 <- GearData[which(GearData$X5DayCAAR != "Missing Data"),] 

GearData4$X5DayCAAR <- as.numeric(as.character(sub(",",".",GearData4$X5DayCAAR))) 

GearData5 <- GearData[which(GearData$X10dayCAAR != "Missing Data"),] 

GearData5$X10dayCAAR <- as.numeric(as.character(sub(",",".",GearData5$X10dayCAAR))) 

 

ATobData <- FullReturns[which(FullReturns$Aquirer.Tobin != "Missing Data"),] 

ATobData <- ATobData[which(ATobData$Aquirer.Tobin != "Missing Value"),] 

ATobData$Aquirer.Tobin <- as.numeric(as.character(sub(",",".",ATobData$Aquirer.Tobin))) 

ATobData <- ATobData[which(ATobData$Aquirer.Tobin <20),] 

ATobData2 <- ATobData[which(ATobData$X2DayCAAR != "Missing Data"),] 

ATobData2$X2DayCAAR <- as.numeric(as.character(sub(",",".",ATobData2$X2DayCAAR))) 
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ATobData3 <- ATobData[which(ATobData$X3DayCAAR != "Missing Data"),] 

ATobData3$X3DayCAAR <- as.numeric(as.character(sub(",",".",ATobData3$X3DayCAAR))) 

ATobData4 <- ATobData[which(ATobData$X5DayCAAR != "Missing Data"),] 

ATobData4$X5DayCAAR <- as.numeric(as.character(sub(",",".",ATobData4$X5DayCAAR))) 

ATobData5 <- ATobData[which(ATobData$X10dayCAAR != "Missing Data"),] 

ATobData5$X10dayCAAR <- as.numeric(as.character(sub(",",".",ATobData5$X10dayCAAR))) 

 

TTobData <- FullReturns[which(FullReturns$Target.Tobin != "Missing Data"),] 

TTobData <- TTobData[which(TTobData$Target.Tobin != "Missing Value"),] 

TTobData$Target.Tobin <- as.numeric(as.character(sub(",",".",TTobData$Target.Tobin))) 

TTobData <- TTobData[which(TTobData$Target.Tobin < 20),] 

TTobData2 <- TTobData[which(TTobData$X2DayCAAR != "Missing Data"),] 

TTobData2$X2DayCAAR <- as.numeric(as.character(sub(",",".",TTobData2$X2DayCAAR))) 

TTobData3 <- TTobData[which(TTobData$X3DayCAAR != "Missing Data"),] 

TTobData3$X3DayCAAR <- as.numeric(as.character(sub(",",".",TTobData3$X3DayCAAR))) 

TTobData4 <- TTobData[which(TTobData$X5DayCAAR != "Missing Data"),] 

TTobData4$X5DayCAAR <- as.numeric(as.character(sub(",",".",TTobData4$X5DayCAAR))) 

TTobData5 <- TTobData[which(TTobData$X10dayCAAR != "Missing Data"),] 

TTobData5$X10dayCAAR <- as.numeric(as.character(sub(",",".",TTobData5$X10dayCAAR))) 

 

BigRegData <- Paydata[which(Paydata$Target.Return...On.Equity..LTM != "Missing Data" & 

                                Paydata$Target.Return...On.Assets..LTM != "Missing Data" & 

                                Paydata$Ratio.of.Total.Debt.to.Shareholders.Equity..Gearing. != "Missing Data"& 

                                Paydata$EV.EBIT != "Missing Data"& 
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                                Paydata$EV.EBITDA != "Missing Data" & 

                                Paydata$Aquirer.Tobin != "Missing Data" & 

                                Paydata$Target.Tobin != "Missing Data" & 

                                Paydata$Target.Tobin != "Missing Value" & 

                                Paydata$Aquirer.Tobin != "Missing Value" 

                                ),] 

BigRegData$Target.Return...On.Equity..LTM <- 

as.numeric(as.character(sub(",",".",BigRegData$Target.Return...On.Equity..LTM))) 

BigRegData$Target.Return...On.Assets..LTM <- 

as.numeric(as.character(sub(",",".",BigRegData$Target.Return...On.Assets..LTM))) 

BigRegData$Ratio.of.Total.Debt.to.Shareholders.Equity..Gearing. <- 

as.numeric(as.character(sub(",",".",BigRegData$Ratio.of.Total.Debt.to.Shareholders.Equity..Gearing.))) 

BigRegData$EV.EBIT <- as.numeric(as.character(sub(",",".",BigRegData$EV.EBIT))) 

BigRegData$EV.EBITDA <- as.numeric(as.character(sub(",",".",BigRegData$EV.EBITDA))) 

BigRegData$Target.Tobin <- as.numeric(as.character(sub(",",".",BigRegData$Target.Tobin))) 

BigRegData$Aquirer.Tobin <- as.numeric(as.character(sub(",",".",BigRegData$Aquirer.Tobin))) 

 

#### Plotting #### 

 

plot(x = RoEData$Target.Return...On.Equity..LTM, y = RoEData$AbnormalReturn) 

plot(x = RoAData$Target.Return...On.Assets..LTM, y = RoAData$AbnormalReturn) 

plot(x = EbitData$EV.EBIT, y = EbitData$AbnormalReturn) 

plot(x = EbitdaData$EV.EBITDA, y = EbitdaData$AbnormalReturn) 

plot(x = GearData$Ratio.of.Total.Debt.to.Shareholders.Equity..Gearing., y = GearData$AbnormalReturn) 

plot(x = ATobData$Aquirer.Tobin, y = ATobData$AbnormalReturn) 

abline(lm(ATobData$AbnormalReturn~ATobData$Aquirer.Tobin), col="red") 
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plot(x = TTobData$Target.Tobin, y = TTobData$AbnormalReturn) 

 

#### Modelling ####  

 

RoeModel1    <- lm(RoEData$AbnormalReturn ~ RoEData$Target.Return...On.Equity..LTM) 

RoeModel2    <- lm(RoEData2$X2DayCAAR ~ RoEData2$Target.Return...On.Equity..LTM) 

RoeModel3    <- lm(RoEData3$X3DayCAAR ~ RoEData3$Target.Return...On.Equity..LTM) 

RoeModel4    <- lm(RoEData4$X5DayCAAR ~ RoEData4$Target.Return...On.Equity..LTM) 

RoeModel5    <- lm(RoEData5$X10dayCAAR ~ RoEData5$Target.Return...On.Equity..LTM) 

 

RoaModel1    <- lm(RoAData$AbnormalReturn ~ RoAData$Target.Return...On.Assets..LTM) 

RoaModel2    <- lm(RoAData2$X2DayCAAR ~ RoAData2$Target.Return...On.Assets..LTM) 

RoaModel3    <- lm(RoAData3$X3DayCAAR ~ RoAData3$Target.Return...On.Assets..LTM) 

RoaModel4    <- lm(RoAData4$X5DayCAAR ~ RoAData4$Target.Return...On.Assets..LTM) 

RoaModel5    <- lm(RoAData5$X10dayCAAR ~ RoAData5$Target.Return...On.Assets..LTM) 

 

EbitModel1   <- lm(EbitData$AbnormalReturn ~ EbitData$EV.EBIT) 

EbitModel2   <- lm(EbitData2$X2DayCAAR ~ EbitData2$EV.EBIT) 

EbitModel3   <- lm(EbitData3$X3DayCAAR ~ EbitData3$EV.EBIT) 

EbitModel4   <- lm(EbitData4$X5DayCAAR ~ EbitData4$EV.EBIT) 

EbitModel5   <- lm(EbitData5$X10dayCAAR ~ EbitData5$EV.EBIT) 

 

EbitdaModel1 <- lm(EbitdaData$AbnormalReturn ~ EbitdaData$EV.EBITDA) 

EbitdaModel2 <- lm(EbitdaData2$X2DayCAAR ~ EbitdaData2$EV.EBITDA) 
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EbitdaModel3 <- lm(EbitdaData3$X3DayCAAR ~ EbitdaData3$EV.EBITDA) 

EbitdaModel4 <- lm(EbitdaData4$X5DayCAAR ~ EbitdaData4$EV.EBITDA) 

EbitdaModel5 <- lm(EbitdaData5$X10dayCAAR ~ EbitdaData5$EV.EBITDA) 

 

GearModel1   <- lm(GearData$AbnormalReturn ~ 

GearData$Ratio.of.Total.Debt.to.Shareholders.Equity..Gearing.) 

GearModel2   <- lm(GearData2$X2DayCAAR ~ GearData2$Ratio.of.Total.Debt.to.Shareholders.Equity..Gearing.) 

GearModel3   <- lm(GearData3$X3DayCAAR ~ GearData3$Ratio.of.Total.Debt.to.Shareholders.Equity..Gearing.) 

GearModel4   <- lm(GearData4$X5DayCAAR ~ GearData4$Ratio.of.Total.Debt.to.Shareholders.Equity..Gearing.) 

GearModel5   <- lm(GearData5$X10dayCAAR ~ 

GearData5$Ratio.of.Total.Debt.to.Shareholders.Equity..Gearing.) 

 

ATobModel1   <- lm(ATobData$AbnormalReturn ~ ATobData$Aquirer.Tobin) 

ATobModel2   <- lm(ATobData2$X2DayCAAR ~ ATobData2$Aquirer.Tobin) 

ATobModel3   <- lm(ATobData3$X3DayCAAR ~ ATobData3$Aquirer.Tobin) 

ATobModel4   <- lm(ATobData4$X5DayCAAR ~ ATobData4$Aquirer.Tobin) 

ATobModel5   <- lm(ATobData5$X10dayCAAR ~ ATobData5$Aquirer.Tobin) 

 

TTobModel1   <- lm(TTobData$AbnormalReturn ~ TTobData$Target.Tobin) 

TTobModel2   <- lm(TTobData2$X2DayCAAR ~ TTobData2$Target.Tobin) 

TTobModel3   <- lm(TTobData3$X3DayCAAR ~ TTobData3$Target.Tobin) 

TTobModel4   <- lm(TTobData4$X5DayCAAR ~ TTobData4$Target.Tobin) 

TTobModel5   <- lm(TTobData5$X10dayCAAR ~ TTobData5$Target.Tobin) 

 

StratModel1  <- lm(FullReturns$AbnormalReturn ~ FullReturns$Strategy) 
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StratModel2  <- lm(FullReturns$X2DayCAAR ~ FullReturns$Strategy) 

StratModel3  <- lm(FullReturns$X3DayCAAR ~ FullReturns$Strategy) 

StratModel4  <- lm(FullReturns$X5DayCAAR ~ FullReturns$Strategy) 

StratModel5  <- lm(FullReturns$X10dayCAAR ~ FullReturns$Strategy) 

 

PayModel1    <- lm(Paydata$AbnormalReturn ~ Paydata$Final.Consideration.Structure..Code.) 

PayModel2    <- lm(Paydata$X2DayCAAR ~ Paydata$Final.Consideration.Structure..Code.) 

PayModel3    <- lm(Paydata$X3DayCAAR ~ Paydata$Final.Consideration.Structure..Code.) 

PayModel4    <- lm(Paydata$X5DayCAAR ~ Paydata$Final.Consideration.Structure..Code.) 

PayModel5    <- lm(Paydata$X10dayCAAR ~ Paydata$Final.Consideration.Structure..Code.) 

 

yearModel1   <- lm(FullReturns$AbnormalReturn ~ FullReturns$Year) 

yearModel2   <- lm(FullReturns$X2DayCAAR ~ FullReturns$Year) 

yearModel3   <- lm(FullReturns$X3DayCAAR ~ FullReturns$Year) 

yearModel4   <- lm(FullReturns$X5DayCAAR ~ FullReturns$Year) 

yearModel5   <- lm(FullReturns$X10dayCAAR ~ FullReturns$Year) 

 

 

YGModel1     <- lm(FullReturns$AbnormalReturn ~ FullReturns$YearGroup) 

YGModel2     <- lm(FullReturns$X2DayCAAR ~ FullReturns$YearGroup) 

YGModel3     <- lm(FullReturns$X3DayCAAR ~ FullReturns$YearGroup) 

YGModel4     <- lm(FullReturns$X5DayCAAR ~ FullReturns$YearGroup) 

YGModel5     <- lm(FullReturns$X10dayCAAR ~ FullReturns$YearGroup) 
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CrossModel1  <- lm(FullReturns$AbnormalReturn ~ FullReturns$Cross.Border) 

CrossModel2  <- lm(FullReturns$X2DayCAAR ~ FullReturns$Cross.Border) 

CrossModel3  <- lm(FullReturns$X3DayCAAR ~ FullReturns$Cross.Border) 

CrossModel4  <- lm(FullReturns$X5DayCAAR ~ FullReturns$Cross.Border) 

CrossModel5  <- lm(FullReturns$X10dayCAAR ~ FullReturns$Cross.Border) 

 

FullModel    <- lm(BigRegData$AbnormalReturn ~ BigRegData$Target.Return...On.Equity..LTM + 

                     BigRegData$Target.Return...On.Assets..LTM + 

                     BigRegData$Ratio.of.Total.Debt.to.Shareholders.Equity..Gearing. + 

                     BigRegData$EV.EBIT + 

                     BigRegData$EV.EBITDA + 

                     BigRegData$Aquirer.Tobin + 

                     BigRegData$Target.Tobin + 

                     BigRegData$Final.Consideration.Structure..Code. + 

                     BigRegData$Cross.Border + 

                     BigRegData$Strategy +  

                     BigRegData$YearGroup) 

 

FullModelX   <- lm(Paydata$AbnormalReturn ~ Paydata$Final.Consideration.Structure..Code. + 

                     Paydata$Strategy + Paydata$Cross.Border + Paydata$YearGroup) 

FullModelX2  <-  lm(Paydata$AbnormalReturn ~ Paydata$Final.Consideration.Structure..Code. + 

Paydata$Strategy) 

FullModelX3  <-  lm(Paydata$AbnormalReturn ~ Paydata$Final.Consideration.Structure..Code. + 

Paydata$YearGroup + Paydata$Cross.Border) 

FullModelX4  <-  lm(Paydata$AbnormalReturn ~ Paydata$Final.Consideration.Structure..Code. + 

Paydata$YearGroup) 
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#### summaries #### 

 

summ(RoeModel1, digits = 7) 

summ(RoeModel2, digits = 7) 

summ(RoeModel3, digits = 7) 

summ(RoeModel4, digits = 7) 

summ(RoeModel5, digits = 7) 

 

summ(RoaModel1, digits = 7) 

summ(RoaModel2, digits = 7) 

summ(RoaModel3, digits = 7) 

summ(RoaModel4, digits = 7) 

summ(RoaModel5, digits = 7) 

 

summ(EbitModel1, digits = 7) 

summ(EbitModel2, digits = 7) 

summ(EbitModel3, digits = 7) 

summ(EbitModel4, digits = 7) 

summ(EbitModel5, digits = 7) 

 

summ(EbitdaModel1, digits = 7) 

summ(EbitdaModel2, digits = 7) 

summ(EbitdaModel3, digits = 7) 

summ(EbitdaModel4, digits = 7) 
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summ(EbitdaModel5, digits = 7) 

 

summ(GearModel1, digits = 7) 

summ(GearModel2, digits = 7) 

summ(GearModel3, digits = 7) 

summ(GearModel4, digits = 7) 

summ(GearModel5, digits = 7) 

 

summ(ATobModel1, digits = 7) 

summ(ATobModel2, digits = 7) 

summ(ATobModel3, digits = 7) 

summ(ATobModel4, digits = 7) 

summ(ATobModel5, digits = 7) 

 

summ(TTobModel1, digits = 7) 

summ(TTobModel2, digits = 7) 

summ(TTobModel3, digits = 7) 

summ(TTobModel4, digits = 7) 

summ(TTobModel5, digits = 7) 

 

summ(StratModel1, digits = 7) 

summ(StratModel2, digits = 7) 

summ(StratModel3, digits = 7) 

summ(StratModel4, digits = 7) 
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summ(StratModel5, digits = 7) 

 

summ(PayModel1, digits = 7) 

summ(PayModel2, digits = 7) 

summ(PayModel3, digits = 7) 

summ(PayModel4, digits = 7) 

summ(PayModel5, digits = 7) 

 

summ(yearModel1, digits = 7) 

summ(yearModel2, digits = 7) 

summ(yearModel3, digits = 7) 

summ(yearModel4, digits = 7) 

summ(yearModel5, digits = 7) 

 

summ(YGModel1, digits = 7) 

summ(YGModel2, digits = 7) 

summ(YGModel3, digits = 7) 

summ(YGModel4, digits = 7) 

summ(YGModel5, digits = 7) 

 

summ(CrossModel1, digits = 7) 

summ(CrossModel2, digits = 7) 

summ(CrossModel3, digits = 7) 

summ(CrossModel4, digits = 7) 
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summ(CrossModel5, digits = 7) 

 

summ(FullModel, digits = 7) 

 

summ(FullModelX, digits = 7) 

summ(FullModelX2, digits = 7) 

summ(FullModelX3, digits = 7) 

summ(FullModelX4, digits = 7) 

 

#### other tables #### 

StratTable  <- table(FullReturns$Strategy,FullReturns$Year) 

StratTable 

PayTable    <- table(Paydata$Year,Paydata$Final.Consideration.Structure..Code.) 

PayTable 

YGTable     <- table(FullReturns$YearGroup) 

YGTable 

RoeTable    <- table(RoEData$Year) 

RoeTable 

RoaTable    <- table(RoAData$Year) 

RoaTable 

EbitTable   <- table(EbitData$Year) 

EbitTable 

EbitdaTable <- table(EbitdaData$Year) 

EbitdaTable 
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GearTable   <- table(GearData$Year) 

GearTable 

TTobTable   <- table(TTobData$Year) 

TTobTable 

ATobTable   <- table(ATobData$Year) 

ATobTable 

CrossTable  <- table(FullReturns$Cross.Border, FullReturns$Year) 

CrossTable 

 

#### Residuals #### 

Tres <- resid(TTobModel1) 

plot(Tres) 

Bres <- resid(RoeModel1) 

plot(Bres) 
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Bilag 4: Aktieindeks til beregning af forventet afkast 
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Bilag 5: Finansielle nøgletal definitioner og beregninger 
Thomson definitioner 

 Return of equity = Target Return on Equity: Ratio of net income to common equity for the 12 months 

ending on the date of the most current financial information prior to the announcement of the 

transaction. 

 Return on assets = Target Return on Assets: Ratio of net income to total assets for the 12 month period 

ending on the date of the most current financial information prior to the announcement of the 

transaction. 

 Gearing =Target Total Debt divided by Shareholder's Equity as of the date of the most current financial 

information prior to the announcement of the transaction. GEARING = (STRD+ CVTD + STD)/ 

COMEQ+PFDEQ.  

 

Egne beregninger: 

 EV/EBIT = Target enterprise value divideret med sidst rapporteret EBIT 

 EV/EBITDA = Target enterprise value divideret med sidst rapporteret EBITDA 

 Q-ratio = Market value / total assets 
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Bilag 6: Datasæt præsentation 
Her vises det indledende dataudtræk fra Thomson One 

 
 



143 
 

Her vises det datasæt som vi endte med at arbejde med: 

 



144 
 

Bilag 7: Rå data fra analysen af finanskrisen ekskluderet  
> summ(RoeModel1, digits = 7) 

MODEL INFO: 

Observations: 950 

Dependent Variable: RoEData$AbnormalReturn 

Type: OLS linear regression  

 

MODEL FIT: 

F(1,948) = 1.5155117, p = 0.2186053 

R² = 0.0015961 

Adj. R² = 0.0005429  

 

Standard errors: OLS 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                    Est.        S.E.      t val.           p 

-------------------------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- 

(Intercept)                                    0.0155019   0.0023442   6.6130093   0.0000000 

RoEData$Target.Return...On.Equity..LTM         0.0000473   0.0000384   1.2310612   0.2186053 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

> summ(RoaModel1, digits = 7) 

MODEL INFO: 

Observations: 1296 

Dependent Variable: RoAData$AbnormalReturn 

Type: OLS linear regression  

 

MODEL FIT: 

F(1,1294) = 0.0515319, p = 0.8204547 

R² = 0.0000398 

Adj. R² = -0.0007329  

 

Standard errors: OLS 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                    Est.        S.E.      t val.           p 

-------------------------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- 

(Intercept)                                    0.0153317   0.0016568   9.2537528   0.0000000 

RoAData$Target.Return...On.Assets..LTM         0.0000129   0.0000568   0.2270063   0.8204547 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

> summ(EbitModel1, digits = 7) 

MODEL INFO: 

Observations: 891 

Dependent Variable: EbitData$AbnormalReturn 

Type: OLS linear regression  

 

MODEL FIT: 

F(1,889) = 3.9490940, p = 0.0472031 

R² = 0.0044225 

Adj. R² = 0.0033026  

 

Standard errors: OLS 

---------------------------------------------------------------------- 

                              Est.        S.E.      t val.           p 

---------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- 

(Intercept)              0.0130711   0.0020284   6.4439718   0.0000000 

EbitData$EV.EBIT         0.0000345   0.0000173   1.9872328   0.0472031 
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---------------------------------------------------------------------- 

> summ(EbitdaModel1, digits = 7) 

MODEL INFO: 

Observations: 814 

Dependent Variable: EbitdaData$AbnormalReturn 

Type: OLS linear regression  

 

MODEL FIT: 

F(1,812) = 7.6139756, p = 0.0059222 

R² = 0.0092897 

Adj. R² = 0.0080696  

 

Standard errors: OLS 

-------------------------------------------------------------------------- 

                                  Est.        S.E.      t val.           p 

-------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- 

(Intercept)                  0.0136083   0.0021699   6.2714411   0.0000000 

EbitdaData$EV.EBITDA         0.0000610   0.0000221   2.7593433   0.0059222 

-------------------------------------------------------------------------- 

> summ(GearModel1, digits = 7) 

MODEL INFO: 

Observations: 802 

Dependent Variable: GearData$AbnormalReturn 

Type: OLS linear regression  

 

MODEL FIT: 

F(1,800) = 0.0432725, p = 0.8352660 

R² = 0.0000541 

Adj. R² = -0.0011958  

 

Standard errors: OLS 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                            Est.        S.E.       t val.           p 

------------------------------------------------------------------- ------------ ----------- ------------ ----------- 

(Intercept)                                                            0.0109900   0.0017163    6.4033554   0.0000000 

GearData$Ratio.of.Total.Debt.to.Shareholders.Equity..Gearing.         -0.0000460   0.0002212   -0.2080204   0.8352660 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

> summ(ATobModel1, digits = 7) 

MODEL INFO: 

Observations: 3019 

Dependent Variable: ATobData$AbnormalReturn 

Type: OLS linear regression  

 

MODEL FIT: 

F(1,3017) = 0.0001947, p = 0.9888667 

R² = 0.0000001 

Adj. R² = -0.0003314  

 

Standard errors: OLS 

----------------------------------------------------------------------------- 

                                    Est.        S.E.       t val.           p 

---------------------------- ----------- ----------- ------------ ----------- 

(Intercept)                    0.0143153   0.0012494   11.4574597   0.0000000 

ATobData$Aquirer.Tobin         0.0000086   0.0006194    0.0139551   0.9888667 

----------------------------------------------------------------------------- 
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> summ(TTobModel1, digits = 7) 

MODEL INFO: 

Observations: 424 

Dependent Variable: TTobData$AbnormalReturn 

Type: OLS linear regression  

 

MODEL FIT: 

F(1,422) = 1.8918823, p = 0.1697194 

R² = 0.0044631 

Adj. R² = 0.0021040  

 

Standard errors: OLS 

----------------------------------------------------------------------------- 

                                    Est.        S.E.       t val.           p 

--------------------------- ------------ ----------- ------------ ----------- 

(Intercept)                   -0.0003604   0.0034358   -0.1048949   0.9165091 

TTobData$Target.Tobin          0.0032021   0.0023280    1.3754571   0.1697194 

----------------------------------------------------------------------------- 

> summ(StratModel1, digits = 7) 

MODEL INFO: 

Observations: 4524 

Dependent Variable: FullReturns$AbnormalReturn 

Type: OLS linear regression  

 

MODEL FIT: 

F(2,4521) = 1.0213234, p = 0.3602011 

R² = 0.0004516 

Adj. R² = 0.0000094  

 

Standard errors: OLS 

--------------------------------------------------------------------------- 

                                   Est.        S.E.      t val.           p 

--------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- 

(Intercept)                   0.0122997   0.0016758   7.3397044   0.0000000 

FullReturns$StrategyH         0.0027819   0.0023252   1.1964107   0.2315991 

FullReturns$StrategyV         0.0002265   0.0019716   0.1148924   0.9085355 

--------------------------------------------------------------------------- 

> summ(PayModel1, digits = 7) 

MODEL INFO: 

Observations: 2768 

Dependent Variable: Paydata$AbnormalReturn 

Type: OLS linear regression  

 

MODEL FIT: 

F(2,2765) = 4.1671781, p = 0.0155934 

R² = 0.0030052 

Adj. R² = 0.0022840  

 

Standard errors: OLS 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                Est.        S.E.       t val.           p 

-------------------------------------------------------- ----------- ----------- ------------ ----------- 

(Intercept)                                                0.0128546   0.0011986   10.7242632   0.0000000 

Paydata$Final.Consideration.Structure..Code.HYBRID         0.0073859   0.0031688    2.3308109   0.0198349 

Paydata$Final.Consideration.Structure..Code.SHARES         0.0072358   0.0036556    1.9793692   0.0478735 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

> summ(YGModel1, digits = 7) 

MODEL INFO: 

Observations: 4524 

Dependent Variable: FullReturns$AbnormalReturn 

Type: OLS linear regression  

 

MODEL FIT: 

F(1,4522) = 11.2834515, p = 0.0007885 

R² = 0.0024890 

Adj. R² = 0.0022684  

 

Standard errors: OLS 

----------------------------------------------------------------------------- 

                                    Est.        S.E.       t val.           p 

---------------------------- ----------- ----------- ------------ ----------- 

(Intercept)                    0.0106653   0.0010534   10.1243125   0.0000000 

FullReturns$YearGroup3         0.0052124   0.0015517    3.3590849   0.0007885 

----------------------------------------------------------------------------- 

> summ(CrossModel1, digits = 7) 

MODEL INFO: 

Observations: 4524 

Dependent Variable: FullReturns$AbnormalReturn 

Type: OLS linear regression  

 

MODEL FIT: 

F(1,4522) = 1.2571213, p = 0.2622562 

R² = 0.0002779 

Adj. R² = 0.0000568  

 

Standard errors: OLS 

--------------------------------------------------------------------------------- 

                                        Est.        S.E.       t val.           p 

------------------------------- ------------ ----------- ------------ ----------- 

(Intercept)                        0.0138298   0.0010304   13.4219247   0.0000000 

FullReturns$Cross.BorderY         -0.0017512   0.0015618   -1.1212142   0.2622562 

--------------------------------------------------------------------------------- 
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Bilag 8: Rå data fra analysen af outliers ekskluderet  
 

 
> summ(RoeModel1, digits = 7) 

MODEL INFO: 

Observations: 1200 

Dependent Variable: RoEData$AbnormalReturn 

Type: OLS linear regression  

 

MODEL FIT: 

F(1,1198) = 2.5150761, p = 0.1130261 

R² = 0.0020950 

Adj. R² = 0.0012620  

 

Standard errors: OLS 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                    Est.        S.E.      t val.           p 

-------------------------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- 

(Intercept)                                    0.0135867   0.0021158   6.4215811   0.0000000 

RoEData$Target.Return...On.Equity..LTM         0.0000626   0.0000394   1.5858991   0.1130261 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

> summ(RoaModel1, digits = 7) 

MODEL INFO: 

Observations: 1662 

Dependent Variable: RoAData$AbnormalReturn 

Type: OLS linear regression  

 

MODEL FIT: 

F(1,1660) = 3.6581826, p = 0.0559664 

R² = 0.0021989 

Adj. R² = 0.0015978  

 

Standard errors: OLS 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                    Est.        S.E.      t val.           p 

-------------------------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- 

(Intercept)                                    0.0133069   0.0014875   8.9459306   0.0000000 

RoAData$Target.Return...On.Assets..LTM         0.0001757   0.0000919   1.9126376   0.0559664 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

> summ(EbitModel1, digits = 7) 

MODEL INFO: 

Observations: 1218 

Dependent Variable: EbitData$AbnormalReturn 

Type: OLS linear regression  

 

MODEL FIT: 

F(1,1216) = 1.8087082, p = 0.1789140 

R² = 0.0014852 

Adj. R² = 0.0006641  

 

Standard errors: OLS 

------------------------------------------------------------------------ 

                               Est.        S.E.       t val.           p 

---------------------- ------------ ----------- ------------ ----------- 
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(Intercept)               0.0125364   0.0017632    7.1099754   0.0000000 

EbitData$EV.EBIT         -0.0000146   0.0000108   -1.3448822   0.1789140 

------------------------------------------------------------------------ 

> summ(EbitdaModel1, digits = 7) 

MODEL INFO: 

Observations: 1058 

Dependent Variable: EbitdaData$AbnormalReturn 

Type: OLS linear regression  

 

MODEL FIT: 

F(1,1056) = 22.5371737, p = 0.0000023 

R² = 0.0208961 

Adj. R² = 0.0199689  

 

Standard errors: OLS 

-------------------------------------------------------------------------- 

                                  Est.        S.E.      t val.           p 

-------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- 

(Intercept)                  0.0099380   0.0019260   5.1598175   0.0000003 

EbitdaData$EV.EBITDA         0.0001871   0.0000394   4.7473333   0.0000023 

-------------------------------------------------------------------------- 

> summ(GearModel1, digits = 7) 

MODEL INFO: 

Observations: 988 

Dependent Variable: GearData$AbnormalReturn 

Type: OLS linear regression  

 

MODEL FIT: 

F(1,986) = 2.1621835, p = 0.1417626 

R² = 0.0021881 

Adj. R² = 0.0011761  

 

Standard errors: OLS 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                            Est.        S.E.       t val.           p 

------------------------------------------------------------------- ------------ ----------- ------------ ----------- 

(Intercept)                                                            0.0103692   0.0016785    6.1775404   0.0000000 

GearData$Ratio.of.Total.Debt.to.Shareholders.Equity..Gearing.         -0.0005769   0.0003924   -1.4704365   0.1417626 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

> summ(ATobModel1, digits = 7) 

MODEL INFO: 

Observations: 4524 

Dependent Variable: ATobData$AbnormalReturn 

Type: OLS linear regression  

 

MODEL FIT: 

F(1,4522) = 6.0643462, p = 0.0138308 

R² = 0.0013393 

Adj. R² = 0.0011184  

 

Standard errors: OLS 

----------------------------------------------------------------------------- 

                                    Est.        S.E.       t val.           p 

---------------------------- ----------- ----------- ------------ ----------- 

(Intercept)                    0.0107869   0.0010376   10.3958159   0.0000000 
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ATobData$Aquirer.Tobin         0.0013908   0.0005648    2.4625893   0.0138308 

----------------------------------------------------------------------------- 

> summ(TTobModel1, digits = 7) 

MODEL INFO: 

Observations: 586 

Dependent Variable: TTobData$AbnormalReturn 

Type: OLS linear regression  

 

MODEL FIT: 

F(1,584) = 0.0793219, p = 0.7783182 

R² = 0.0001358 

Adj. R² = -0.0015763  

 

Standard errors: OLS 

----------------------------------------------------------------------------- 

                                    Est.        S.E.       t val.           p 

--------------------------- ------------ ----------- ------------ ----------- 

(Intercept)                    0.0032928   0.0032570    1.0109952   0.3124374 

TTobData$Target.Tobin         -0.0006950   0.0024676   -0.2816415   0.7783182 

----------------------------------------------------------------------------- 

> summ(StratModel1, digits = 7) 

MODEL INFO: 

Observations: 6279 

Dependent Variable: FullReturns$AbnormalReturn 

Type: OLS linear regression  

 

MODEL FIT: 

F(2,6276) = 0.2149437, p = 0.8065928 

R² = 0.0000685 

Adj. R² = -0.0002502  

 

Standard errors: OLS 

--------------------------------------------------------------------------- 

                                   Est.        S.E.      t val.           p 

--------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- 

(Intercept)                   0.0111114   0.0013495   8.2338397   0.0000000 

FullReturns$StrategyH         0.0013083   0.0019973   0.6550371   0.5124679 

FullReturns$StrategyV         0.0005591   0.0016186   0.3454215   0.7297891 

--------------------------------------------------------------------------- 

> summ(PayModel1, digits = 7) 

MODEL INFO: 

Observations: 3747 

Dependent Variable: Paydata$AbnormalReturn 

Type: OLS linear regression  

 

MODEL FIT: 

F(2,3744) = 5.2059963, p = 0.0055233 

R² = 0.0027733 

Adj. R² = 0.0022406  

 

Standard errors: OLS 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                Est.        S.E.       t val.           p 

-------------------------------------------------------- ----------- ----------- ------------ ----------- 

(Intercept)                                                0.0112036   0.0010414   10.7576645   0.0000000 
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Paydata$Final.Consideration.Structure..Code.HYBRID         0.0065315   0.0027703    2.3576610   0.0184416 

Paydata$Final.Consideration.Structure..Code.SHARES         0.0074879   0.0030055    2.4914005   0.0127670 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

> summ(YGModel1, digits = 7) 

MODEL INFO: 

Observations: 6279 

Dependent Variable: FullReturns$AbnormalReturn 

Type: OLS linear regression  

 

MODEL FIT: 

F(2,6276) = 11.0942117, p = 0.0000155 

R² = 0.0035230 

Adj. R² = 0.0032054  

 

Standard errors: OLS 

------------------------------------------------------------------------------ 

                                     Est.        S.E.       t val.           p 

---------------------------- ------------ ----------- ------------ ----------- 

(Intercept)                     0.0106653   0.0010649   10.0155058   0.0000000 

FullReturns$YearGroup2         -0.0025353   0.0016462   -1.5401323   0.1235785 

FullReturns$YearGroup3          0.0052124   0.0015686    3.3229846   0.0008957 

------------------------------------------------------------------------------ 

> summ(CrossModel1, digits = 7) 

MODEL INFO: 

Observations: 6279 

Dependent Variable: FullReturns$AbnormalReturn 

Type: OLS linear regression  

 

MODEL FIT: 

F(1,6277) = 0.2180216, p = 0.6405677 

R² = 0.0000347 

Adj. R² = -0.0001246  

 

Standard errors: OLS 

--------------------------------------------------------------------------------- 

                                        Est.        S.E.       t val.           p 

------------------------------- ------------ ----------- ------------ ----------- 

(Intercept)                        0.0119576   0.0008812   13.5702782   0.0000000 

FullReturns$Cross.BorderY         -0.0006269   0.0013425   -0.4669278   0.6405677 

--------------------------------------------------------------------------------- 
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Bilag 9: Multiple regression 
MODEL INFO: 

Observations: 213 

Dependent Variable: BigRegData$AbnormalReturn 

Type: OLS linear regression  

 

MODEL FIT: 

F(14,198) = 0.7903991, p = 0.6789430 

R² = 0.0529288 

Adj. R² = -0.0140358  

 

Standard errors: OLS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                              Est.        S.E.       t val.           p 

--------------------------------------------------------------------- ------------ ----------- ------------ ----------- 

(Intercept)                                                              0.0012235   0.0128123    0.0954938   0.9240192 

BigRegData$Target.Return...On.Equity..LTM                               -0.0002418   0.0003615   -0.6688055   0.5043985 

BigRegData$Target.Return...On.Assets..LTM                                0.0011147   0.0011595    0.9613203   0.3375636 

BigRegData$Ratio.of.Total.Debt.to.Shareholders.Equity..Gearing.          0.0006803   0.0010968    0.6202455   0.5358093 

BigRegData$EV.EBIT                                                      -0.0000480   0.0000625   -0.7680965   0.4433449 

BigRegData$EV.EBITDA                                                    -0.0000340   0.0001816   -0.1873353   0.8515896 

BigRegData$Aquirer.Tobin                                                 0.0068342   0.0027123    2.5196805   0.0125362 

BigRegData$Target.Tobin                                                 -0.0002845   0.0002813   -1.0112393   0.3131361 

BigRegData$Final.Consideration.Structure..Code.HYBRID                   -0.0018088   0.0112450   -0.1608549   0.8723717 

BigRegData$Final.Consideration.Structure..Code.SHARES                   -0.0035530   0.0083536   -0.4253204   0.6710650 

BigRegData$Cross.BorderY                                                 0.0008162   0.0081575    0.1000597   0.9203982 

BigRegData$StrategyH                                                    -0.0051497   0.0157973   -0.3259842   0.7447806 

BigRegData$StrategyV                                                    -0.0051802   0.0101273   -0.5115044   0.6095679 

BigRegData$YearGroup2                                                   -0.0081606   0.0091032   -0.8964575   0.3710971 

BigRegData$YearGroup3                                                   -0.0036561   0.0100685   -0.3631185   0.7169037 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 


