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Summary 

The following master thesis focuses on the underpricing of initial public offerings (IPOs) of Danish 

companies on the stock market from 1997 to 2018. The paper analyzes 45 IPOs, and the factors, which have 

affected the IPO's price and performance for the first two years following its initial offering. The motivation 

for this thesis is to explore which factors affect underpricing of Danish companies and how to capitalize on 

this investing in the future.   

     Different economic theories and the method, by which a company files, can be used to assess the 

amount that an IPO is underpriced. These factors have shown themselves to be both internal and external. 

Our method to identify these factors was based on a theoretical analysis of the book-building method and 

how it has affected the way, Danish IPOs are filed. We used the old method of an auction based IPO system 

to illustrate how the book-building method has changed the market and consequently increased the 

potential for underpricing on the first day.    

     Our analysis shows that an investor, on average, should expect a 10.25% return on the first day of the 

IPO. This means that 69.89% of the IPOs would perform better than their benchmark on the first day. 

Within the first week, an investor can expect an average return of 8.47%. On the contrary, the return on 

IPOs after two years will decline to -20.69%. We thereby show that an investment in an IPO can be a great 

economic opportunity as a speculative investment within the first week. However, if you were considering 

IPOs as a long term investment, you would be better off considering an investment in a benchmark or 

already established company on the Danish stock-exchange. One factor to underpricing we show is that in 

general, larger companies perform better than smaller companies, based on the market value of the firm. 

Further notice need to be taken, depending on if you are an institutional or private investor. This is because 

book-building method puts the institutional investor in a favorable position. This is apparent in how the 

underwriter distributes the stocks, often in very favorable position for the institutional investors. 
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Begrebsliste 

I opgaven vil en lang række ord fremtræde gentagne gange. Vi ønsker derfor, at disse ord bliver klart 

defineret, således der ingen misforståelser vi opstå i forbindelse med gennemlæsningen.   

 IPO/Børsintroduktion/(Børs)notering: Disse begreber bruges alle, til at definere første gang en 
virksomhed bliver noteret på en børs, og at offentligheden dermed får adgang til købe andele af 
virksomheden. IPO er det engelske udtryk for denne handling og står for initial public offering.  
 

 Underpricing: Forskellen på et børsnoteret selskabs aktiekurs på åbningstidspunktet og slutkursen 
på førstedagen.  
 

 Emissionsbank/Underwriter/(Joint)Book runner: Den virksomhed, der hjælper selskab på børsen. 
Er behjælpelig med prissætning og distribuering/salg af aktier.  Stiller en garanti for transaktionen 
gennemføres. 
 

 Børsprojekt/prospekt: Et dokument udarbejdet om det selskab, der skal børsnoteres.   
Udarbejdes for, at potentielle investorer skal kunne danne sig et indtryk af selskabets position, 
markedsforhold, risiko samt vækstpotentiale. 
 

 Syndikat: En samling af underwriters, der samarbejder om børsintroduktionen, vil fremover blive 
omtalt som et syndikat. Består primært af tre opdelinger;  

 Joint Global Coordinators, hvis ansvar er at formidle kontakt ved et internationalt samarbejde 
 Joint Book runner, ansvarshavende for noteringen og foretager prissætningen. 
 Co-Lead underwriters, hvis opgave er at bistå med af salget 

 

 Institutionelle investorer: Betegnelse over professionelle investorer, der besidder en stor 
kapitalbeholdning. Eksempelvis pensionskasser, hedgefonde og investeringsbanker.  
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1. Indledning 

I de senere år er der kommer et fokus, på at gøre den brede befolkning opmærksom på, at aktieinvestering 

ikke kun behøver at blive foretaget af økonomer. Således er der kommet en stigende bred interesse for 

børsnoteringer i Danmark, hvor særligt flere medier skaber fokus og interesse omkring disse. Ligeledes er 

udbuddet af investeringsmuligheder øget, blandt andet i form af investeringsforeninger og alternativer fra 

bankerne. Disse alternativer kommer til udtryk, i form af Danske Banks June og Nordeas Nora. Disse 

værktøjer har til formål, at de private investorer, uden den store forhåndsviden, kan få en indgangsvinkel til 

at investere i aktier og således forrente den stigende opsparing. Ligeledes tilbyder selskaber som Saxo Bank 

og Nordnet platforme til, at gøre aktieinvesteringer billigere og mere tilgængelige for den private investor.  

     ”Der er brug for en stærkere aktiekultur i Danmark… En aktiespareordning vil gavne den enkelte – men 

også vores virksomheder” (Erhvervsministeriet, 2017). Dette var udmeldingen fra erhvervsminister Brian 

Mikkelsen i regeringens erhvervspakke i 2017. Med dette tiltag ønskede regeringen i højere grad, at gøre 

investering til en almennyttig beskæftigelse. Samtidig er der et økonomisk fundament, for at realisere 

denne vision. De seneste tal fra Nationalbanken viser, at de danske husholdningers indlån er vokset de 

seneste år. Således har hver voksen dansker i gennemsnit har ca. 220.000 kr. stående på kontoen til ingen 

rente (FinansDanmark.dk). For at motivere folk til at investere mere, kræver det at vilkårene forbedres. 

Samtidig skal befolkningen, kunne se den mulige økonomiske gevinst ved dette. Dette har regeringen 

forsøgt, at imødekomme ved at give befolkningen mulighed, for at oprette en aktiesparekonto. Denne har 

til hensigt, at give mere fordelagtige beskatningsvilkår for de private investorer, såfremt de opnår et 

positivt afkast. Metoden bygger på lagerbeskatning frem for realisationsprincippet. Metoden beskattes 

1,25% årligt af beløbet stående på kontoen, fremfor henholdsvis 27% og 42% som ved realisations-

princippet.  

     En af de investeringsmuligheder den private kan foretage, er en investering i børsnoteringer. Vi ønsker 

derfor, at undersøge forholdene for de private investorer, såvel som de institutionelle investorer. Måden 

hvorpå selskaber bliver børsnoteret på, er ved hjælp af book-building metoden. Denne metode medfører, 

at prissætningen og salget af virksomheder på børsen, i højere grad består af et samspil mellem 

underwriters og de institutionelle investorer. Denne metode har gennem studier verden over vist, at 

børsnoteringer i høj grad kan forventes, at blive fortaget med underpricing. Dette betyder, at der potentielt 

forekommer et overnormalt afkast, for de investorer der investerer i børsnoteringer. På den baggrund 

undersøger vi, hvorvidt en investering i en IPO, kan være en gunstig investeringsstrategi, fremfor en 

investering i en allerede etableret virksomhed på børsen. Ligeledes vil vi fastslå hvilke faktorer, der påvirker 

underpricing og deres reelle betydning for det initiale afkast.   
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1.1 Problemstilling og problemformulering 

Afhandlings overordnede formål er, at afklare om underpricing har fundet sted på det danske marked i 

perioden 1997-2018. Ligeledes hvorvidt denne undersøgelse, kan bidrage med viden til valg af fremtidige 

investeringsstrategier i børsnoteringer. Der kan være flere teoretiske aspekter og årsager til underpricing. 

Med denne viden i mente, vil vi tage udgangspunkt i en teoretisk gennemgang af, hvorledes en 

børsnotering forløber, samt hvilke problemstillinger der opstår undervejs i processen mellem underwriters, 

institutionelle investorer, samt private investorer. På den baggrund er den overordnede problem-

formulering i afhandlingen således:  

 

Hvorvidt forekommer der underpricing på det danske marked  

i perioden 1997-2018 ved børsintroduktioner. 

 

Til at besvare denne overordnede problemformulering, har vi udarbejdet seks følgende underspøgsmål:  

 Bliver børsnoteringer i Danmark foretaget med underpricing?  

 Hvilke teorier kan forklare underpricing?  

 Hvordan påvirker børsnoteringsmetode underpricing ved en IPO?   

 Hvordan stiller børsnoteringsmetode den institutionelle investor fremfor den private investor?  

 Er der økonomiske fordele forbundet med investering i IPOs, fremfor i benchmark?  

 Hvilke faktorer gør sig gældende ved en succesfuld IPO? 

 

1.2 Struktur 

I det følgende afsnit vil vi skitsere, hvordan strukturen i afhandlingen 

er opbygget. I den indledende del, er det vores intention, at læseren 

får et overordnet kendskab til, hvorledes en børsnotering forløber. 

Dette skyldes, at en sådan notering er påvirket af flere interessenter, 

primært selskabet der skal børsnoteres, underwriter og investorerne 

som køber ind i selskabet ved noteringen. Udover disse influerer 

andre faktorer i processen, vi finder det derfor nødvendigt at skitsere 

disse, således at læseren kan opnå bedre forståelse, for det 

efterfølgende forløb i denne afhandling. 

     Herefter vil vi i teorien, tage udgangspunkt i en række studier, som 

vi har fundet relevante, i henhold til at besvare den overordnede 

problemformulering, samt de dertilhørende underspørgsmål.  
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Disse studier vil basere sig på undersøgelser fra hele verden, for at bevise påstanden om underpricing ved 

børsintroduktioner. Dernæst vil teorierne bidrage til forståelse for, hvorfor denne underpricing opstår, 

samt interessenternes og faktorernes påvirkning derved. Derefter vil vi have fokus på, at definere og 

analysere problematikker ud fra et teoretisk synspunkt. Særlig sammenspillet mellem underwriter og de 

institutionelle investorer, vil blive skitseret i henhold til i højere grad, at forstå og opdage book-building 

metodens styrker og svagheder i forhold til underpricing. 

     Den empiriske del af analysen, består af en undersøgelse af børsnoteringer foretaget på det danske 

marked i perioden 1997-2018. Denne undersøgelse skal sammenholdes med den føromtalte teori, 

i henhold til at belyse om underpricing på det danske marked finder sted. Dette tager udgangspunkt i 

kursudviklingen fra noteringsdagen og to år frem. Det er her vores intention, at opgaven på dette tidspunkt 

skal gøres os i stand til, at opsamle vores teoretiske og empiriske undersøgelsers hovedpointer. Vi vil 

dermed igennem denne afhandling, bevæge os fra det kendte teoretiske grundlag, til at analysere de 

årsagsvirkninger, som påvirker underpricing. Disse er på nuværende tidspunkt i sin fulde forståelse ukendte 

for os. På baggrund deraf, vil vi til sidst blive i stand til, at besvare den overordnede problemstilling 

defineret i problemformuleringen, samt underspørgsmål. 

     Dernæst vil vi foretage en diskussion af vores vigtigste teorier, samt pointer fra analysen af teorien såvel 

som de vigtigste empiriske fund. Det vil vi gøre, for at debattere relevansen, såvel som kvaliteten i vores 

afhandling.  Det giver os muligheden for, at have et kritisk blik på de valgte fokuspunkter, samt hvorledes 

disse valg har påvirket vores undersøgelse af underpricing. Alt dette vil i sidst ende, føre til konkrete 

konklusioner, som kan forklare underpricing på det danske marked, samt interessenternes og andre 

faktorers påvirkning heraf. Dette vil føre videre til en perspektivering, der skal tage problemstillingen op i 

en større sammenhæng af børsnoteringer på verdensplan.  

2. Metode  

2.1 Valg af teori 

Det er vores intention, at denne afhandling kan bidrage til læserens forståelse for, hvilke faktorer og 

interessenter, der påvirker en IPO ud over metodevalg. På den måde, skal denne afhandling være et 

redskab til, at gøre investorerne oplyste i børsnoteringer foretaget med book-building metoden. Ligeledes 

at dette studie skal kunne bidrage til, at vurdere fremtidige børsnoteringers underpricing potentiale.  Vi har 

som udgangspunkt for opgaven, foretaget en række valg af teoretiske artikler, som har bidraget til 

opgavens forståelse og udformning, i henhold til problemstillingen. Flere af teorierne underbygger og 

viderefører hinandens pointer. Eksempler på dette er Benveniste og Spindt (1989), hvis observationer og 

konklusioner om book-building metoden og dens interessenter, bliver videre undersøgt af Cornelli og 
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Goldreich (2001). Ligeledes ses Rocks (1986) analyse af winner’s curse, at være en videreudvikling af 

begrebet beskrevet i Capen, Clapp og Campbell (1971). 

 

Som udgangspunkt har internettet, været den primære kilde til materiale i forbindelse med afhandlingen. 

Heri har dele af data, vist sig svært tilgængeligt, særligt fra før år 2000. I dag kan alt information om 

selskaber findes på internettet, men det har vist sig, at data på ældre børsnoteringer, har været svære at 

fremskaffe. Der har været et eksempel med LicEnergy, hvis børsnotering i 1998, vi er bekendte med, men 

som ikke fremgik nogen steder. Vi forholder os derfor kritiske om eventuelle andre selskaber i perioden er 

udeblevet. Vi har efterkontrolleret og vurderet alle selskaber, som er med i undersøgelsen og som fremgår i 

datagrundlaget. Men vi finder derved, at internettets generelle udvikling, kan fremstå som en fejlkilde, på 

baggrund af manglende data på enkelte selskaber, forinden alt information blev digitalt.  Ligeledes kan 

vores brug af materiale fra hele verden, blandt andet de artikler som beskriver noteringer, have påvirket til 

fortolkninger eller forståelse, som måske ikke gør sig gældende for danske marked. 

 

2.2 Valg af empiri 

I henhold hertil, er hovedparten af datagrundlaget, der bidrager til opgavens konklusioner, baseret på 

materiale der er tilgængeligt for alle. Dog fandt vi det nødvendigt, at inddrage kilder, der kræver betaling 

for tilgængelighed. Disse blev brugt til at fremskaffe data og samtidig kontrollere oprigtigheden af denne. 

Såfremt vi ikke havde haft denne adgang, havde dele af den empiriske undersøgelse ikke været mulig for de 

tidlige år. Vi er derfor transparente omkring afhandlingens fokuspunkter, såvel som de begrænsninger vi 

foretager os. Som den primære kilde til det indsamlede data, er der taget udgangspunkt i hvert enkelt 

selskabs børsprospekt. Dette er offentlig og frit tilgængelig viden, der betragtes som værende 

førstehåndskilden, idet det er data udsendt af selskaberne selv. Ydermere er NASDAQs officielle side taget i 

brug, i henhold til indsamling af data i analyseperioden. Her må vi dog gøre opmærksomhed på, at 

NASDAQs datahistorik for afkast, ikke finder anvendelse fra år 1997-2000, idet data i denne periode ikke 

var tilgængelige. Dette gør at afkastet for årene 1997-2000, er baseret på data fra Bloomberg, der i 

modsætning til NASDAQs ikke har offentligt tilgængeligt data.  Disse data er erhvervet gennem Copenhagen 

Business Schools Bloomberg Terminal. Derudover har vi anvendt Morningstar Direct til at inddele selskaber 

i sektorer, i forhold til en af analyserne i den empiriske undersøgelse. Denne information er ligeledes ikke 

offentlig tilgængelig.  
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Ligeledes er det vores ansvar, at datagrundlaget brugt i opgaven, er pålideligt. Det antages, at sådan en 

genskabelse, ville skulle ske på baggrund af de samme rammer, datagrundlag og viden.  Her har vi som 

nævnt brugt NASDAQ og Bloomberg. I løbet af dataindsamling fandt vi, at Bloomberg på enkelte mindre 

danske selskaber, viste sig at indeholde forkert data, på eksempelvis hvem der var underwriter på en 

specifik notering, samt hvor mange ny udstedte aktier der blev udstedt. Dette førte til, at NASDAQ og 

børsprospekterne blev den primære kilde, om end det var nødvendigt, at bruge Bloomsbergs data for 

perioden 1997-2000. Det skal derfor nævnes, om end vi ikke har fundet direkte forkert data herved, at der 

for disse tre år kan opstå en periode, hvorved dataterminalen kan optræde som en fejlkilde. På den måde 

kan datagrundlaget for disse år, have ført til at opgavens samlede konklusioner fra den empiriske 

undersøgelse, er fremkommet ud fra et forkert grundlag.   

 

2.3 Kildekritik 

Validitet 

Vi ser en sammenhæng i det udvalgte data, idet flere af de forrige studiers artikler bygger videre på 

hinandens forskning. En svaghed i denne sammenhæng er, at tidligere antagelser, stadig kan påvirke 

fremtidig forskning. Dette betyder, at disse undersøgelser, såvel som undersøgelsesdesign, kan påvirke 

hinanden og på den måde, kan det påvirke objektiviteten. At vi bruger tidligere studier, er med til at påvirke 

vores retning og udformning på projektet. At disse skrivelser til tider deler fælles antagelser, eller bygger 

videre på forskningen af hinandens grundlag, anser vi dog i sidste ende som en styrkelse. Dette skyldes, at 

flere af disse teorier i den økonomiske verden, opfattes som grundteorier, der har eksisteret i mange år, og 

i den forbindelse har haft mulighed for, at blive udfordret og testet løbende. Ligeledes har en stor del af 

skribenterne på disse videnskabelige økonomiske artikler, efterfølgende udgivet tidsaktuelle versioner, nye 

offentliggjorde resultater inden for samme emner, eller udgivet mere forskning inden for relaterede emner 

for børsnoteringer. Ligeledes har en stor del af disse teorier, været involveret i grundmaterialet gennem 

vores tid på Copenhagen Business School.  

     Vores testresultater, som fremkommer af den empiriske undersøgelse, må ligeledes betragtes som 

værende valide. Dette argumenterer vi for, i høj grad skyldes oprindelsesstedet hvorfra data er opsamlet, 

samt de forholdsvis simple beregningsværktøjer og fortolkning, der har været brugt derved. Dog forholder 

vi os kritiske til data fra Bloombergs Terminal, hvilket belyses yderligere i nedenstående afsnit. Ligeledes er 

vi kritiske overfor den sektor inddeling, som er fremkommet via Morningstar Direct adgangen. Dette er ikke 

noget, som påvirker afhandlingens samlede konklusioner. Vi er dog beviste om denne fejlinddeling og 

derfor medtages og debatteres dette i diskussionen. 
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Reliabilitet  

Reliabilitet handler om, hvorvidt en gengivelse af forsøget, vil genskabe de samme resultater og om disse er 

til at stole på (Olsen, 2003). Når vi udarbejder denne afhandling, er vi interesserede i, at kunne skabe et 

værdifuldt sammenligne-lighedsgrundlag mellem det teoretiske fundament og vores empiriske 

undersøgelse. Dette skal sikre, at vi igennem vores arbejde, opnår resultater som er veldokumenterede og 

på baggrund deraf er gyldige og relevante, i forhold til det undersøgte område. Vi har ikke haft personlige 

motiver eller incitament til, at drage specifikke konklusioner, på baggrund af egen empiriske undersøgelse. 

     Med henblik på teorien, er det vores antagelse, at mængden af artikler, der vedrører og argumenterer 

for underpricing, der finder sted ved book-building metoden, er et konstateret faktum. Disse skrivelser 

bygger på undersøgelser af IPO markeder verden over, som alle argumenterer for, har et overnormalt 

afkast på førstedagen. Flere af de teoretiske artiklers hovedpointer, er fremkommet ved i nogen grad, at 

simplificere den økonomiske verden, for at kunne fremstille en model, der i nogen grad kan beskrive den 

enkelte problematik. Vi vurderer ikke dette som en fejlkilde i sig selv, da disse er oplyst som forudsætninger 

og antagelser, der ligger til grund for undersøgelsen i teorierne. Vi mener derfor ikke, at det påvirker 

teoriernes reliabilitet på anden måde, end at der ved et direkte sammenlignelighedsgrundlag med den 

virkelige verden, vil være parametre eller faktorer, som kan være gældende, men som vi ikke har tildelt 

fokus. 

 

2.4 Videnskabsteori 

Det overordnede paradigme er det postpositivisme, også kendt som neo-positivisme. Den tilgang bygger 

på, at sandheden er begrænset realistisk. Paradigmet bygger på, at virkeligheden eksisterer, men 

begrænsningen ligger i, hvorvidt denne kan findes og hvordan den fungerer. Dette paradigme skal arbejde 

frem mod en viden om, hvordan børsnoteringer fungerer, samt hvilke faktorer, der medfører underpricing. 

Om end man har en kritisk holdning til, hvorvidt den sande virkelighed kan opnås. Som udgangspunkt 

mener neo-positivisterne ikke, at vi er i stand til at finde sandheden, fordi man ikke kan opnå objektivitet og 

lader sig påvirke af værdier og følelser (Darmer & Nygaard, 2005).  

     Paradigmet bliver defineret ud fra tre videnskabelige niveauer, som danner et sæt af værdier for 

paradigmet. Der er således tale om tre niveauer, hvor vi som undersøger for mulighed for, at konkretisere 

vores handlinger, for at opnå en større viden om det undersøgte.  

     Det første niveau er ontologien, som i den postpositivistiske paradigme er begrænset realistisk. 

Virkeligheden er reelt eksisterende derude, men kan aldrig blive fuldstændigt beskrevet. Den styres af 

uforanderlige naturlove og mekanismer, som ikke kan forstås fuldstændigt. Her er det vores hensigt, at 

opnå den sande bevidsthed, der er i vores empiriske undersøgelse, om end vi er klar over, at denne 
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sandhed, lader sig påvirke af de valg af teorier og analyser vi foretager os. På den måde, bliver den sande 

bevidsthed en modificeret sandhed, som påvirker og begrænser vores undersøgelse, for at finde 

virkeligheden. Med dette som udgangspunkt, er det meningen, at undersøge de universelle faktorer og 

forhold, der kan forklare underpricing ved børsnoteringer på det danske marked. Verden over er emnet 

underpricing, de seneste årtier blevet konstateret. Forholdene for, hvordan dette finder sted i det enkelte 

land kan variere, men denne undersøgelse vil kunne bidrage til forståelse for underpricing i en bredere 

sammenhæng. Dette resulterer i, at denne case opnår en større strategisk betydning, idet resultaterne i 

bred sammenhæng, vil være samstemmende med undersøgelser af andre landes underpricing ved 

børsintroduktioner.  

     Det næste niveau er epistemologi. Her er vores rolle som undersøgere, baseret på en modificeret 

objektiv tilgang. Vi kan som mennesker ikke forholde os fuldstændig objektive og neutrale. Vi undersøger 

forholdene, men forsøger så vidt muligt, at minimere vores påvirkning af undersøgelsen. Dette bestræber vi 

os på, både i forhold til valg af data, såvel som for undersøgelsesspørgsmål og fokus. På den måde 

tilstræber vi os på, at undersøgelsen skal nå til erkendelse af virkeligheden. På den måde arbejder vi os 

frem mod et ideal, om end vi er klar over, at dette ikke er realistisk.    

     Det sidste niveau omhandler metodologien. Metodologien er modificeret eksperimenterende og 

manipulativ, således at den tilpasses det overordnede formål med at undersøge virkeligheden om 

underpricing. Vi bevæger os fra teoretiske generaliseringer om, hvordan virkeligheden for børsnoteringer 

foretages og underpricing opstår. Men vi erkender under vores modificerede objektivitet, at dette kun 

tilnærmelsesvis er et afbillede af, den sande virkelighed for børsnoteringer og underpricing.    

  

Vores undersøgelse vil kunne beskrives som en kritisk case (Flyvbjerg, 1996). Denne indgangsvinkel gør sig 

særligt velegnet, i henhold til at kunne klarlægge overordnede mekanismer, såvel som til at kunne indsamle 

information omkring de forskellige aktører i en IPO. En af den kritiske cases hovedpointer, er ligeledes at 

have fokus på konsekvenser, hvilket i denne opgave, er årsagerne til underpricing. Intentionen med en 

kritisk case er, at påvise en på forhånd udvalgt hypotese. Sikring og kvalitet af dette, sker på baggrund af 

afhandlingens undersøgelse, hvis formål er at verificere eller modbevise faktorer, der påvirker underpricing 

ved en børsnotering.  Problematikken ved en kritisk case er, at der på forhånd opstilles en række hypoteser, 

som i vores tilfælde omhandler underpricing. Dette kan medføre bias, da vi som undersøgere, kan have en 

tilbøjelighed til, at ville verificere vores forudfattede opfattelser.  
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2.5 Afgrænsning 

Denne afhandling tager udgangspunkt i, at analysere og belyse danske børsnoteringer foretaget i perioden 

1997-2018. I denne periode har noteringer konsekvent været foretaget via book-building metoden, hvilket 

har ændret markedsforholdene markant, for hvorledes noteringer er blevet foretaget tidligere. I henhold 

til, at kunne forstå de ændrede faktorer, der gør sig gældende ved børsnoteringer, vil vi ligeledes belyse 

den tidligere anvendte auktionsmetode. Dette gør vi for bedre, at kunne illustrere kontrasterne og 

betydningen af skiftet til book-building metoden.  

     Vi afgrænser os i denne opgave fra, at foretage værdiberegninger og større analyser, af det enkelte 

selskab inden børsnoteringen. Ligeledes er det kun selskabernes kursudvikling, der bliver evalueret i den 

empiriske undersøgelse, hvilket betyder at vi afgrænser os fra, at analysere tiltag som selskabernes 

økonomiske resultater, indtjening og vækstmuligheder. Ligeledes foretager vi ikke statistiske analyser, som 

lineær regression, idet antallet af børsnoteringer i den empiriske undersøgelse, er begrænset og derfor ikke 

giver anledning til dette.  I stedet ønsker vi, at bruge selskabernes børsnoteringer til, at aflæse og forstå 

faktorer, der gør sig gældende ved noteringer, og som kan generaliseres til det danske marked. Vi 

afgrænser os til, at følge hvert enkelt selskabs udvikling, i en periode på to år efter børsnoteringen. Det 

betyder, at eventuelle aktieemissioner foretaget af enkelte selskaber, ikke vil blive medtaget i analysen. 

Dermed vil sådanne handlinger, ikke påvirke vores konklusioner. Ligeledes undersøger vi ikke, om 

selskaberne har udbetalt udbytte i perioden, hvilket vil påvirke aktiekursen i en negativ retning.    

     Vores problemformulering afgrænser os til kun, at undersøge og vurdere det danske marked. Vi 

medtager dog tidligere studier af børsnoteringer fra hele verden, for at kunne konkludere den overordnede 

hypotese om underpricing. Analysen består af 45 selskaber, selv om der har været et større antal 

børsnoteringer inden for vores valgte periode. Dette skyldes en række afgrænsninger, som har medført at 

en række selskaber, er blevet udelukket af vores undersøgelse. Vi har blandt andet udelukket et antal 

sportsselskaber, heriblandt Parken Sport & Entertainment (dengang kun FCK), samt Ikast-Bording 

Håndbold. Dette skyldes, at den investeringsmæssige bevæggrund, for at investere i sådanne selskaber, i 

højere grad understøttes af følelsesmæssige motiver, frem for at have et økonomisk afkast for øje.  

Derudover har vi foretaget en række fravalg, på grund af visse selskabers markedsværdi. Dette skyldes, at vi 

afgrænser os fra, at kigge på selskaber med en markedsværdi under 100 millioner. Det medvirker at et 

selskab som cBrain, bliver udelukket fra vores undersøgelse. Ligeledes vil selskaber, som er en del af First 

North, ikke blive medtaget i analysen. Derudover udelukker vi finansielle selskaber, såsom BankNordik og 

Danske Andelskasser. Dette skyldes, at denne type selskaber prisfastsættes hovedsageligt ud fra indre 

værdi, hvilket bevirker at resultaterne ikke bliver direkte sammenlignelige med de resterende.  
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3. Introduktion og forståelse af IPOs praktiske forhold 

3.1 Er underpricing ved IPO en tendens eller faktum 

Der er tidligere blevet foretaget mange undersøgelser, hvis hensigt er at forstå og konkluderer faktorer, der 

gør sig gældende. Som bevis for, at der generelt ligger et initialt afkast ved at investere i børsnoteringer, vil 

vi gennem denne afhandling referere til et større antal undersøgelser, som med forskellige fokus finder 

beviser og argumenterer for, hvorfor underpricing opstår. Det interessante ved børsnoteringer er, at selv 

om der kan ligge mange forhold til grund for underpricing, er der forskel på hvilke faktorer, der gør sig 

gældende for det enkelte land såvel som selskab. Vi vil her henvise til Loughran, Ritter og Rydqvist (1994), 

som har lavet et samlet overblik af studier verden over, af initialt afkast på førstedagen. Der er markant 

forskel på markederne verden over, og deres metoder og regler. Alligevel finder vi her inspiration til bedre, 

at kunne forstå faktorer, der påvirker det danske marked, samt konstatere den overordnede påstand om 

underpricing. Som det ses af tabellen, er der en tydelig opdeling i størrelsen af det initiale afkast, som 

finder sted på førstedagen, sammenlignet med den verdensdel som noteringen finder sted i. 

 

Figur 1. Følgende viser tidligere studier af børsnoteringer verden over og konstaterer underpricing, målt ved gennemsnitlige initialt 
afkast på førstedagen. Listens fulde længde fremgår af bilag 1. 

 

3.2 Forståelse for hvorfor virksomheder gerne vil børsnoteres, samt fordele og ulemper herved 

Der kan være mange årsager til, at virksomheder vælger at blive børsnoteret. Disse kan både være enkeltvis 

eller overlappe, således der ikke blot er tale om en enkeltstående årsag til en IPO. Eksempler derpå kan 

være, at virksomheden mangler penge, i henhold til at kunne ekspandere deres forretning, og derfor har 

brug for at nye investorer køber sig ind i casen. Et salg på børsen kan også skyldes, at en virksomhed 

igennem en periode, har været ejet af en kapitalfond, som ønsker at realisere et muligt afkast på deres 

investering, eller at en virksomhed forbereder et generationsskifte. I de følgende afsnit, vil vi give et større 

overblik over, hvilke incitamenter en virksomhed har for at komme på børsen, hvilke ulemper det kan 

Land Forfattere Antal IPOs Tidsperiode Gns. Initialt 

Kina Chen, Choi, & Jiang; Jia, Xie & Zhang 2.512 1990-2013 118,4%

Denmark Jakobsen & Sorensen; Ritter 164 1984-2011 7,4%
Finland Keloharju 168 1971-2013 16,9%

Frankrig Derrien & Womack; Ritter med flere 697 1983-2010 10,5%

Tyskland Ljungqvist; Rocholl: Ritter; Vismara 736 1978-2011 24,2%
Japan Fukuda; Dawson; Hiraki; 3.236 1970-2013 41,7%

Norway Emilsen, Pedersen & Saettem; Liden; 209 1984-2013 8,1%
Russia Dealogic 64 1999-2013 3,3%

Sweden Rydqvist; Schuster; de Ridder 374 1980-2011 27,2%

United Kingdom Dimson; Vismara; Levis 4.932 1959-2012 16,0%
United States Ibbotson, Sindelar & Ritter; Ritter 12.702 1960-2014 16,9%
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medføre, samt benævne nogle af underwriters værktøjer og opgaver i denne proces. Fordelene bliver i det 

følgende afsnit, opdelt i tre kategorier:  

 Finansielle fordele 

 Forretningsmæssige fordele   

 Ledelsesmæssige fordele  

Derefter vil emnet ejerskifte kort blive skitseres, samt konsekvenserne ved at blive børsnoteret. 

Det vil blive gjort i henhold til Ken L. Bechmann og Claus Gregersen opdeling og forståelse (Bechmann, 

Gregersen, 2016). Her vil vi belyse og i højere grad sætte fokus på de forskellige motiver og fordele det kan 

have for virksomheden at komme på børsen.  

 

3.2.1 Finansielle fordele 

Ser vi nærmere på de finansielle fordele, giver en IPO først og fremmest virksomheden mulighed for at 

hente ny kapital i markedet. Der kan være forskellige årsager, til at denne kapital er nødvendig, 

eksempelvis ser vi, at virksomheden Cimber Sterling i 2009, måtte børsnoteres for at rejse kapital, idet 

selskabet var i akut pengenød. At en virksomhed gerne vil ekspandere og øge produktionen, og generelt 

vokse, kan ligeledes være et motiv for at blive noteret, idet dette kan være en omkostningstung affære. Det 

kan være dyrt at vokse, og dette kan ramme en virksomheds cash flow og likviditet. Især produktions-

virksomheder skal bruge mere kapital på at vokse, idet næste trin til at øge produktionens omsætning, kan 

kræve at der bliver bygget et nyt produktionsanlæg, eller bliver foretaget investeringer i dyre maskiner eller 

lignende. Hvis virksomheden har oplevet stor succes i mange år inden børsnotering, er der muligvis allerede 

blevet etableret en større likviditetsbeholdning. For nye virksomheder, som ekspanderer hurtigt efter deres 

grundlæggelse, kan likviditetsproblemer ligefrem betyde konkurs.  

 

En anden finansiel mulighed, der opstår ved at være børsnoteret, er muligheden for at sælge selskabet 

gennem børsen. Dette gør det lettere for ejerne at sælge andele i selskabet. Årsager til at virksomheden 

kan ønske, at sælge kan skyldes forskellige taktiske årsager, såsom finansiering af vækst i virksomheden. 

Eksempelvis vil anskaffelse af kapital gøre det muligt, at kunne opkøbe konkurrenter, ligesom at give 

mulighed for, at justere kapitalstrukturen i virksomheden. Dette behov kan opstå ved økonomiske 

problemer og kriser for selskabet, eller hvis verdensøkonomien presser selskabet, eksempelvis gennem en 

finanskrise. 

     Ved at være børsnoteret, kan det ligeledes være en mulighed for en virksomhed, at opnå bedre 

lånefinansiering i fremtiden, ved bedre lånevilkår hos en bank. Ligeledes kan større virksomheder, 

eksempelvis foretage lån gennem erhvervsobligationer. Det at være børsnoteret, kan sidestilles med et 
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kvalitetsstempel, fordi virksomheden i højere grad, forpligter sig til at give information til markedet, på en 

lang række forhold gennem rapportering og videreformidling af information. Dette reducerer den 

asymmetriske information, der kan eksistere i markedet om selskabet. At en virksomhed henter kapital ved 

en IPO, gør at de som udgangspunkt, vil være mere sikre at låne penge til fremover, set fra bankens 

perspektiv. Det skyldes, at banken i højere grad vil kunne antage, at der er likviditet, til at drive 

virksomheden fremadrettet. Derudover kan der opstå mulighed for, at banken kan modtage aktier, som 

sikkerhed for lån, hvis selskabet får brug for flere penge fremadrettet. Ligeledes kan aktiekursens udvikling 

over tid, blive en faktor, der kan påvirke kreditvurderingen i en positiv retning for selskabet. Ligeledes kan 

en dårlig udvikling og negativ information have modsatrettede effekter. Dermed kan en notering også 

risikere, at blive et problem for virksomheden, hvis den skal ændre på lånefinansiering fremover.  

     Af andre finansielle muligheder, som opstår grundet en IPO, kan nævnes mulighed for aktietilbagekøb, 

som i modsætning til tidligere almindelig udbyttepolitik, kan være en attraktiv måde, at udlodde kapital til 

ejerne af virksomheden på. Dette skyldes, at dette vil have en positiv effekt på aktiekursen, hvilket giver 

den enkelte ejer mulighed for, selv at bestemme hvornår gevinsten skal realiseres. En IPO giver altså en 

virksomhed adgang til en billigere og mere fleksibel måde, at give penge tilbage til ejerne på (Bechmann, 

Gregersen, 2016). Hvis dette er en af motivationsfaktorerne for selskabet, til at gå på børsen, ser vi det som 

en fremtidig mulighed for virksomheden, der rækker uden for vores toårige undersøgelsesperiode efter 

noteringen. Dette skyldes, at nye virksomheder på børsen, som regel ikke udbetaler udbytte eller foretager 

aktietilbagekøb inden for denne periode toårige periode. Specielt siden 2012, har der været en stigende 

tendens til, at børsnoterede selskaber har foretaget store tilbagekøb af egne aktier.  

Således er der brugt over 225 mia. hvor de 15 største danske selskaber, stod for godt 80% af det samlede 

beløb (Nationalbanken, 2017). 

 

Figur 2. Grafen viser det stigende antal tilbagekøb af egne aktier, foretaget af danske børsnoteret selskaber i perioden 2012-2017.  
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Umiddelbart meget store aktietilbagekøb tal, men det er dog værd at bemærke, at der i den samme 

periode, ligeledes har fundet en markant global stigning sted i de finansielle markeder. Således betragtes 

markedet nu, at have været i stigende bull-marked i mere end 10 år i træk, som ikke er set i historisk data 

førhen (Redder, 2018). Det antager vi derfor, i nogen grad, har været bevirkende til, at den stigende grad af 

aktietilbagekøb, har haft fundet sted i Danmark siden 2012. Det vil ikke være i vores fokus, at undersøge 

dette nærmere, men vi antager at fremtidige aktietilbagekøb, såvel som udbyttebetaling, kan være 

årsagsvirkende til ønsket om, at blive børsnoteret. Ligeledes vil disse metoder være sammenhængende 

med den generelle økonomis op- og nedture. 

 

3.2.2 Forretnings- og ledelsesmæssige fordele 

At være registreret på børsen, giver en kommerciel værdi både gennem synlighed i samfundet, men også 

som kvalitetsstempel, og det kan give fordele for virksomheden rent kommercielt. Dette kan påvirke 

virksomhedens drift, ved i fremtiden at påvirke indtjeningsmarginer og mulig omsætning for virksomheden 

gennem en øget eksponering. Pressen kan give gratis omtale, og interessenter i virksomheden kan have 

roller, som både kunder og ambassadører. Hvis kunderne også er stærke virksomheder, som har en god 

omtale i dens omverden, kan det betyde en forstærket effekt, fordi virksomheden kan opnå mere omtale. 

I henhold til, at skabe merværdi for virksomheden, spiller virksomhedens egne interessenter også en 

afgørende rolle, idet ejere, bestyrelse og den daglige ledelse, indgår i et bredt funderet samarbejde om, 

hvordan virksomheden udvikles på den bedste måde fremover, samt får skabt mere værdi. Det kan også 

inkludere mulighed for, dialog og samarbejde med andre børsnoterede selskaber, som kan være til gavn for 

begge parter. Ligeledes får selskabet en mulighed, for at følge med i omverdens billede af virksomheden, 

og hvordan den klarer sig ud fra dens kursudvikling på kort og lang sigt. Som tidligere nævnt, vil en 

børsnotering normalt være en indikation på, at kreditværdigheden i virksomheden bliver styrket. Det 

skyldes, at virksomheden underligger sig en øget oplysningspligt, eksempelvis gennem kvartalsregnskaber 

og hyppigere meddelelser til omverden. Dette kan give virksomheden større muligheder til på sigt, at skaffe 

kapital, til at vokse og opnå økonomiske muligheder. 

     Internt vil virksomheden ligeledes stå stærkere, idet der ved en IPO, bliver videregivet oplysninger fra 

ledelsen, som angiver i hvilken retning virksomheden har sine strategiske overvejelser. Derfor vil det være 

sandsynligt, at en børsnotering vil give øget mulighed for, at påvirke medarbejderne med målsætninger og 

strategiske overvejelser i denne periode. Derudover vil der for nogle, også være en vis prestige i, at arbejde 

for et anerkendt og børsnoteret selskab, som den brede befolkning kender. En IPO vil kunne opfattes, som 

en styrkelse af tilliden til virksomhedens økonomiske situation, idet medarbejdernes og leverandørernes i 
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fremtiden i højere grad, vil kunne være sikker på, at de vil modtage deres betaling for arbejde eller leverede 

varer.  

     Et motiv for medarbejderne, for i højere grad at følge med de strategiske overvejelser, kan opnås hvis 

ledelsen opretter incitamentsprogrammer. Ved at være børsnoteret kan virksomheden, få adgang til et 

effektivt, fleksibelt og forholdsvis billigt værktøj, til at opbygge aktie- og optionsprogrammer. Dette kan 

bruges til, at motivere de nuværende medarbejdere, såfremt de leverer gode resultater, eller for at holde 

på de bedste medarbejdere. Ligeledes kan det bruges som en gulerod, til at tiltrække interessante og 

dygtige medarbejdere fra andre virksomheder. Det kan være svært, at give den enkelte medarbejdere 

forståelse for en masse nøgletal, men et hurtigt kig på kursudviklingen, giver et simpelt billede af 

virksomhedens performance og udvikling. (Bechmann, Gregersen, 2016).   

 

3.2.3 Ejerskifte 

En virksomhed kan inden en børsnotering, være ejet af forskellige ejere, med vidt forskellige tilgange til 

målsætninger i selskabet. Et eksempel kunne være, at en ejer ønsker, at virksomheden skal vokse og 

investere massivt i udvikling og teknologi, mens en anden ejer ønsker et afkast fra investeringen her og nu. 

Ved at børsnotere et sådant selskab, giver det mulighed for i højere grad, at kunne være fleksible i 

ejerkredsen, samt igen på en billig og fleksibel måde, at kunne foretage rotation i ejerkredsen. 

En anden årsag til, at børsnotering kan være en fordel, kan ligge i at man som virksomhedsejer, kan have en 

betydelig andel af ens formue, bundet op i den pågældende virksomhed. At blive børsnoteret, kan derved 

give lettere og hurtigere afgang til frigivelse af kapital for ejernes vedkommende. Ligeledes medfører det, 

at de får mulighed for at sænke deres risiko, af de midler som er bundet i virksomheden. 

Et sådan frit marked kan også medføre, at ejere som sidder på en stor procentandel af virksomheden, i 

højere grad vil få mulighed for, at sælge til et større antal potentielle kunder, enten helt eller delvist.  

Hvis ejerne er påvirket af tidshorisonten i investeringen, vil det ofte være fordelagtigt, at børsnotere i 

stedet for at sælge virksomheden, idet det giver frihed blandt ejerne, til at foretage egne valg i markedet. 

En anden vigtig force i børsnoteringen ligger i, at ejerne kan beholde tilpas store andele, til at bibeholde 

aktiemajoriteten i selskabet fremover, og at denne position, som bestemmende ejer, normalt ikke ville 

være mulig at beholde, hvis det var en industriel køber eller kapitalfond som købte. (Bechmann, Gregersen, 

2016).   
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3.2.4 Konsekvenser og krav for at komme på børsen 

I det følgende afsnit, vil vi kaste et blik på, hvilke negative sider det kan have, at være børsnoteret. Disse 

kan relatere sig til de direkte omkostninger der følger, såvel som nogle af de potentielle konflikter, der kan 

opstå, ved at skulle tilfredsstille et større antal interessenter i virksomheden. 

     At fortage en IPO er en omkostningsfuld handling, og det er ikke kun honorer og provision til 

underwriter, som spiller ind. Prisen varierer, men kan koste selskabet mellem 5-10%, typisk omkring de 7% 

af den samlede børsintroduktionspris. Denne pris relaterer sig til deres arbejde i at hjælpe med noteringen, 

udarbejdelse af prospekt, samt foretagelse af due diligence af selskabet. Det betyder, at selskabet ikke 

kommer til, at modtage det fulde provenu ved børsnoteringen. På grund af de komplekse handlinger, er der 

derudover også brug for advokater, som skal forholde sig til lovgivning og de reguleringer der finder sted. 

Det er nødvendigt, at forholde sig til registreringsdokumenter, såvel som mindre detaljer, som hvad 

ledelsen må sige, og ikke sige i forbindelse med processen.  

     Forløbet op til noteringen, er også indbefattet af en periode, som typisk kaldes for ’road shows’. Disse 

ture varer typisk 2-3 uger og er chancen for selskabets ledelse, til at rejse rundt og promovere 

virksomhedens notering, for andre end de institutionelle investorer, som allerede er bekendt med 

noteringen. Tidligere har omkostninger, som følge af den store mængde af papirer, der skulle printes på 

specielt papir, kunnet være en betydelig post i det samlede regnskab. Dette har teknologien nok i nogen 

grad, måtte antages at have afhjulpet.   

     En anden ting, der heller ikke er helt uvæsentligt ved en IPO, er kravet om at virksomheden, til en vis 

grad, skal blotte sin information. Således skal der fremlægges finansielle rapporter på indtjening, der 

angiver forretningsstrategier og andre former for nøgletal, som til en vis grad blotter selskabet overfor 

deres konkurrenter, som kunne have interesse i denne viden. Ligeledes kan det være nødvendigt, at 

informere om risikofaktorer, som selskabet vurderer gør sig gældende (Taulli, 1999). 

Alt i alt betyder denne periode, at virksomheden får tildelt en masse forskellige omkostninger, samtidig 

med at fokus bliver fjernet fra forretningen for en periode. Når ledelsen rejser rundt og promoverer casen, 

mister de samtidig mulighed for, at arbejde på den fremtidige forretningsstrategi i selskabet. 

 

Omkostningerne ved børsnoteringen stopper dog ikke her 

Som følge af noteringen, og det at virksomheden nu i større grad, skal leve op til markedet og disse krav, vil 

det også betyde større krav til regnskabsaflægning gennem kvartal, halvårs og årsrapporter. Derudover er 

der krav til fondsbørsmeddelelser, såfremt nyheder af større betydning, enten positive eller negative, 

kommer fra virksomheden. Man får derved ikke mulighed for, som tidligere, at kunne bearbejde strategier 
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eller problematikker, på samme måde som før. Et eksempel kan være nedlukning af produktionsanlæg eller 

fyring af medarbejdere, som pludselig kan få ekstra meget mediebevågenhed. 

     Et andet problem der reelt kan opstå, som følge af børsnoteringen, er det arbejde og fokus, som 

virksomheden får efterfølgende. En virksomhed skal gerne performe godt, kvartal efter kvartal, og det kan 

få ledelsen til i højere grad, at fokusere på en kortsigtet strategi, for at kunne tilfredsstille og give afkast til 

aktionærerne. Dette er et klassisk agentproblem, hvor ledelsen kan have et kortsigtet fokus, i henhold til at 

opnå personlig succes, men hvor det ikke er i selskabets bedste, at visse handlinger bliver foretaget. 

Således kan ledelsens aflønningsmetode påvirke 

deres valg. Eksempelvis hvis deres bonus er 

afhængig af visse nøgletal, som P/E der kan blive 

påvirket af virksomheders tilbagekøb af aktier. 

Ligeledes kan deres bonus profil have forskellige 

udformninger med eksempelvis floor og cap, der 

kan påvirke incitamentet til at sprede succesen ud 

over flere år, i stedet for at alt kommer på en gang 

(Lazear og Gibbs, 2009). 

 

Dette kan betyde, at selskaber der bliver noteret, i nogen grad kan opnå dårligere langvarige resultater. 

Ligeledes kan der opstå forskellige konflikter, alt efter virksomhedstype og størrelse, fordi man risikerer at 

ledelsen ikke tør tage risiko, når de burde iværksætte handleplaner. Modsat kan det også ske, at 

virksomheden tager alt for høj risiko, med handel og projekter, som måske kan medføre en høj indtjening, 

men også tilfører en stor virksomhedsrisiko med betydelige faresignaler. I forhold til dette skal nævnes, at 

de mulige konflikter, der kan opstå fremadrettet, som følge af dette er klassiske agent og moral hazard 

problemer.        

     Derudover vil der være langt flere interessenter involveret i virksomheden, både institutionelle og 

private, som kan gøre det nødvendigt, at lave en afdeling, som tager sig af investor relationerne. Således 

kan dette medføre en lang række krav fra disse investorer, til hvordan virksomheden bør, må og skal opføre 

sig, i deres forretningsgang videre frem. Dette hænger i høj grad sammen med et corporate governance 

hensyn, som handler om, hvordan virksomheden handler i forhold til regler, praksis og processer og 

hvordan virksomheden bliver styret. Tankegangen sætter især fokus på virksomheden, og dens 

interessenter, som aktionærer, ledelse, kunder, leverandører og finansielle samarbejdspartnere. Eksempler 

kan være, at investorerne i højere grad, ønsker eller presser selskabet til, at have et grønt og klimavenligt 

fokus. Dette er en meget almindelig forandring, som især har fået stigende fokus de senere år. Der kan også 

Figur 3. Følgende viser hvorledes en bonusordning kan aflønnes. 
Som det ses er der en bund og en top, som begrænser en leders 
bonus. Men afhængig af præstationsmål kan den enkelte leder 
foretage beviste valg, der kan påvirke størrelsen på bonussen. 
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være et andet fokus, som at selskabet ikke udnytter fattiges landes arbejdskraft, men i højere grad sikrer en 

fair betaling til disse medarbejdere. Som udgangspunkt, synspunkter som kan virke fornuftige, men hvor 

det at skulle tage hensyn til disse krav, fremadrettet kan tvinge et selskab til, at ændre sin forretningsplan. 

Dette kan ligefrem medføre, at større ændringer af virksomhedens forretningsgang bliver påvirket. Et 

eksempel derpå kan være Ørsted og Mærsk, som af mange forskellige årsager i de seneste år, i stigende 

grad har valgt, at fokusere på en grønnere forretning. Derfor har begge disse selskaber, forsøgt at sælge 

dele af deres af forretning, som på den ene side kan bidrage til omsætning og indtjening, men som på den 

anden side, kan være uhensigtsmæssigt på grund af det stigende klimahensyn. Dette kan i sidste ende 

betyde, at den virksomhed, som man som investor, placerer sin penge i ved en børsnotering, i nogen 

udstrækning, ikke er den samme case videre frem. Set fra et investorperspektiv, kan der være stor forskel 

på, hvorvidt man investerer kort, eller langsigtet og det er derfor, at disse konsekvenser er vigtige at have 

for øje. 

 

3.3 Begyndelsen – de første overvejelser til en IPO 

Når en virksomhed beslutter sig for, at sælge andele, kan det enten ske, ved at sælge offentligt eller ved et 

privat salg. Hvis salget kan blive gennemført til et mindre antal aktionærer, kan hele salget, som regel føres 

ud på privat basis. Men såfremt salget skal forgå på offentlig basis, skal der tages kontakt til den børs, som 

virksomheden gerne vil registreres på, og en større proces bliver igangsat (Hillier, Clacher med flere, 2014). 

Børsnoteringens trin – fra idé til færdigt resultat 

Trin i en IPO Tid Handling 

1. Eftersøgning af 
samarbejdspartner til 
udarbejdelse af prospekt 

Flere måneder før IPO Et udkast til et prospekt bliver udarbejdet og 
offentliggjort, for at fortælle om virksomhedens 
forstående IPO 

2. Valg af underwriter Omkring 4 uger før det  
omfattende prospekt bliver 

udgivet 

Mængden af penge der skal rejses, samt måden 
salget skal foregå på diskuteres. Indsamling af 
interesse fra potentielle investorer, og deres bud 
bliver indsamlet. En direkte underwriter og 
rådgivere bliver udpeget 

3. Det fulde prospekt bliver 
udgivet 

Et par uger før 
børsnoteringen finder sted 

Prospektet indeholder alt relevant 
forretningsinformation, såvel som om det 
finansielle. 

4. IPO finder sted og salget 
begynder 

Kort tid efter den sidste dag 
for registreringsperioden 

I et normalt virksomhed/underwriter forhold, 
køber underwriter et antal aktier fra selskabet og 
får dermed mulighed for at sælge dem igen til en 
højere pris efter en look-up periode. 

5. Market skal stabilisere sig På normal basis inden for 30 
dage efter børsnoteringen 

Underwriter står klar til at placere ordre til 
prisen i markedet, såfremt støtteopkøb er 
nødvendige. 
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3.4 Hvad er en underwriter og dens rolle 

Når selskabet børsnoteres, er der normalt en eller flere emissionsbanker involveret. Store 

investeringsgiganter som Morgan Stanley og JP Morgan er eksempler på virksomheder, som tjener penge 

på at agere som underwriter for selskaber, der skal på børsen. De normale arbejdsopgaver ved denne rolle, 

kan være, at tage del i salgsprocessen, prissætte aktier som skal sælges, og derefter at forestå salget af 

disse aktier. Som underwriter får disse selskaber lov til, at købe aktierne til en mindre værdi, end hvad de 

bliver solgt til i det offentlige salg, til gengæld accepterer de en risiko, ved ikke at få lov til at sælge dem 

igen, for en given periode. Denne prisforskel er underwriters discount, og det er den bærende betaling i 

henhold til, at kompensere for underwriters rolle.  

     For ikke at skulle stå alene med risikoen som underwriter, er det blevet mere almindeligt, at være en 

gruppe af underwriters, som står sammen i denne proces. Hvis der er flere firmaer bag noteringen, er der 

typisk en underwriter, der er ledende underwriter (book runner eller joint book runner). Denne står med 

hovedansvaret for hele salgsprocessen og prissætningen. De andre underwriters opgave er derefter, at 

informere, samt producere rapporteringer, der kan understøtte processen (Hillier, Clacher m.fl, 2014).  

At der er flere underwriters, som er en del af noteringer, og dermed er en del af et syndikat underbygges af 

bilag 2, der viser at der ved børsintroduktioner de seneste 20 år, i høj grad har været en større gruppe 

underwriters repræsenteret ved børsnoteringer. 

 

Figur 3. Her ses et udsnit af syndikaterne i vores undersøgelse. Den fulde liste fremgår af bilag 2. 

 

 

Selskab Joint Global Coordinators Joint Bookrunners Co-lead Metode

Netcompany

Danske Bank A/S, Deutsche Bank AG, 

London Branch, and Morgan Stanley & Co. 

International plc

Danske Bank A/S, Deutsche Bank AG, 

London Branch, and Morgan Stanley & Co. 

International plc

Skandinaviska Enskilda Banken 

(SEB), Danmark, Filial af 

Skandinaviska Enskilda Banken AB 

(publ.)

Book Building

TCM group

Carnegie Investment Bank, filial af Carnegie 

Investment Bank AB (Publ), Sverige og 

Danske Bank A/S

Carnegie Investment Bank, Danske Bank 

A/S og ABG Sundal Collier Denmark
X Book Building

Orphazyme

Danske Bank A/S, Deutsche Bank AG, 

London Branch, and Morgan Stanley & Co. 

International plc

Danske Bank A/S, Deutsche Bank AG, 

London Branch, and Morgan Stanley & Co. 

International plc

Oddo BHF Book Building

Nets Deutsche Bank, Morgan Stanley og Nordea
Danske Bank, DNB Markets, JPMorgan og 

UBS

Carnegie, OP Corporate Bank, SEB, 

SpareBank 1 – Markets og 

Sydbank Markets

Book Building

Ørsted

J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley & 

Co. International plc and Nordea Markets 

(division of Nordea Bank Danmark A/S),

J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley 

& Co. International plc and Nordea

Citigroup Global Markets Limited, 

Danske Bank A/S, UBS Limited, 

ABG Sundal Collier Denmark, 

Cooperatieve Rabobank U.A, RBC 

Europe Limited 

Book Building
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3.4.1 Eftermarkedet 

Perioden efter en børsintroduktion, kan defineres som eftermarkedet, og i denne periode må 

emissionsbanken eller syndikatet, ikke sælge aktier i markedet, til mindre end udbudsprisen. Det er normalt 

i de fleste lande, at underwriters skal købe flere aktier, hvis prisen på aktierne falder under udbudsprisen, 

også kaldet støtteopkøb. Dette skyldes, at det er deres opgave, at støtte aktien mod eksempelvis 

spekulanter, som kunne investere, for at få aktien til at falde (shorte aktien). Der kan være forskellige 

kontrakter på, hvornår man som emissionsbank må sælge sin andel. Dette kan eksempelvis være 30 dage 

efter noteringen, at man har lov til at sælge, til hvad prisen nu engang har udviklet sig til i markedet (Hillier, 

Clacher m.fl , 2014).  

 

3.4.2 Green shoe option 

Alle kan have forventninger og forhåbninger, men det kan aldrig forudsiges, hvorledes en akties 

kursudvikling udvikler sig. I henhold til at støtte selskabernes første tid på børsen, har emissionsbanken kun 

et prisstabiliseringsværktøj til rådighed, for at imødekomme kursfald. Dette kaldes for en green shoe 

option. Formålet ved en green shoe option er, at imødegå virkningerne af en stor efterspørgsel. Perioden 

hvor en green shoe option er aktiv, er som regel 30 dage. En green shoe option indeholder sædvanligvis 

15% af grundudbuddet, men andelen kan dog variere i forhold til, hvor stærk en virksomhedsnotering, der 

er tale om. Denne green shoe option er sædvanligvis udlånt af selskabets eksisterende aktionærer, normalt 

hovedaktionæren. Man kan finde eksempler på, at green shoe option er bestemt til en lavere procentdel. 

Det ses af bilag 3 hvor virksomheder, som eksempelvis Simcorp ligger på green shoe option på 7,5%.   

     Efter book runner, i samråd med selskabet selv og rådgivere, har bestemt prisen, bliver grundudbuddet 

og green shoe option sat til salg til nye investorer. Det vil blive nævnt specifikt i børsprospektet, hvem der 

har mulighed for, at tage green shoe option i brug. Det vil alt overvejende være ledende underwriter, der 

sælger denne, men det kan også være andre underwriters. 

 

Hvis aktien stiger efter noteringen 

Hvis aktien stiger efter en IPO, vil det ikke blive nødvendigt for underwriter, at foretage støtteopkøb. 

Såfremt aktien falder i den mellemliggende periode, kan det dog forekomme. Hvis vi som eksempel siger, at 

alle 115% af aktier er blevet solgt i markedet, vil det betyde at alle 115%, der er blevet udbudt til markedet, 

vil være noteret på børsen, 30 dage efter noteringen. Således vil selskabet modtage deres provenu fra 

grundudbuddet på 100% umiddelbart efter noteringen, mens udlåneren af de overallokerede aktier på 

15%, modtager provenuet 30 dage efter børsnoteringen. Ved dette skal underwriter samtidig også 

offentliggøre, om overallokeringsretten er udnyttet. Dette skal gøres uanset, om den er udnyttet eller ej.  
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Hvis aktien falder efter noteringen 

Hvis aktien falder efter noteringen, og op til 30 dage efter noteringen, vil det betyde, at underwriter som 

regel må foretage støtteopkøb. Dette vil blive gjort, såfremt prisen på aktien falder til under 

noteringskursen. Underwriter kan således købe tilbage, for hvad der svarer til 15% af udbuddet. På den 

måde består udbuddet derfor kun af 100% og ikke de 115% med green shoe option. Når perioden på 30 

dage er ovre, vil disse aktier, som har været udlånt, blive leveret tilbage til udlåner. Det betyder, at 

selskabet alene modtager provenu baseret på grundudbuddet. Et eventuelt provenu for udlåneren af green 

shoe optionen, bliver ikke udbetalt, da aktierne i stedet leveres tilbage. Underwriter vil i denne situation, 

tjene den gevinst, som eventuelt vil blive optjent på stabiliseringsperiodens aktiviteter. Denne vil i så fald 

bestå af solgte aktier til noteringskurs, hvor disse vil kunne købes tilbage i stabiliseringsperioden billigere. 

Som det fremgår af disse aktiviteter, er der forskel på de procedurer der bliver sat i værk, i henhold til 

aktiens kursudsving efter noteringen. Hvor det børsnoterede selskab i denne periode, har en mere passiv 

rolle, er det særligt underwriter, der her har en aktiv rolle.  

 

3.4.3 Look-UP-agreement  

Selv om det ikke er påkrævet ved lov, er det blevet en kutyme at tilføje i kontrakten, at emissionsbankerne 

såvel som insidere, ikke må sælge sine aktier i efterfølgende periode på typisk seks måneder. Denne 

periode kan dog afhængig af kontrakten, variere mellem 120-365 dage. Insidere kan her forstås, som ejere 

der har aktier i selskabet, for eksempel direktion eller bestyrelsesmedlemmer og lignende. Det skal ikke 

forstås som, at de ikke må være med til, at sælge aktier i forløbet op til noteringen, da det netop kan være 

et ønske for disse, at omsætte en stor position i selskabet, fra at være en aktiv, til likvide midler. Men det 

betyder, at de for eksempel ikke sælger alt, og derefter forlader selskabet efter børsnoteringen. Dette kan 

for omverden godt kan være et tegn på, at de har viden, som gør at de ikke mener, at selskabet er værd at 

være investeret i fremover. Dette vil bevirke modsatrettede effekter på aktiekursen, såfremt 

emissionsbanken skulle forsøge at stabilisere en aktiekurs, mens insidere solgte ud. Dette er derfor et 

vigtigt krav i henhold til, at sikre stabilitet for aktiekursen for selskabet, samt i højere grad muliggøre 

emissionsbankens arbejde (Hillier, Clacher m.fl 2014). 

 

3.5 Auktionsmetoden 

Tidligere har auktionsmetoden været den mest almindelige, i henhold til at hjælpe virksomheden på 

børsen. Den fungerer således, at en book runner foretager en analyse af det pågældende selskab, for at 

vurdere hvad denne virksomhed er værd. Det bagvedliggende værktøj, kan være forskellige 
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værdiberegningsmodeller, som bruges til hjælpe underwriter, i forhold til selskabets værdi. Derudover er 

der andre faktorer, som kan påvirke, hvad prisen for virksomheden skal være. Disse parametre kan 

eksempelvis være afhængige af, virksomhedens muligheder for fremtidig vækst. Hvis det estimeres, at 

virksomheden kan øge sin omsætning, og blive til en større forretning, kan det gavne prissætningen 

positivt. Herfra bliver virksomheden opdelt i et antal aktier, og der bliver sat en minimumspris for, hvad 

disse aktier skal koste. Denne minimumspris kan være betydningsfuld, idet det efter aftale, kan være en 

pris som emissionsbanken forpligtiger sig til, at købe aktierne til, hvis der ikke er nogen aftagere. Salget af 

disse aktier foregår derefter via en auktion, hvor potentielle købere får mulighed for, at afgive et bud 

bestående af pris, samt ønske om antal aktier, de vil aftage til denne pris. Når budperioden er slut, bliver 

buddene vurderet, og aktierne bliver solgt efter et udbud og efterspørgsels format, der sikrer den bedste 

pris for sælger. På den måde opnår man en ’uniform price’. 

     Auktionsmetoden er derfor baseret på emissionsbankens evner, til at vurdere hvad den pågældende 

virksomhed er værd, men ligeledes hvad omverden mener virksomheden skal koste, samt hvad de reelt er 

interesserede i at byde i auktionsperioden. De umiddelbare fordele, ved at foretage en IPO for en 

virksomhed ved denne metode, ligger i at aktierne bliver fordelt mellem køberne, med en forholdsvis let 

forståelig fordeling, baseret på prisen. Sælgende virksomhed har ikke nogen påvirkning på metoden, og 

emissionsbankens påvirkning ved noteringen er ligeledes begrænset. Det kan være forskelligt alt efter om 

emissionsbanken er med til at udvikle prospektet og reklamere for noteringen, men som udgangspunkt er 

deres eneste påvirkning på fordelingen, baseret på deres vurdering samt minimumsprisen (Hillier, Clacher, 

Ross m.fl, 2014). 

 

Argumentation for at inddrage auktionsmetoden 

Auktionsmetoden har tidligere været flittigt brugt, når børsintroduktioner skulle foretages, og pris og nye 

ejere skulle findes. Men i dag bliver metoden særligt ofte anvendt på det danske marked. Metoden har sine 

klare styrker, som skiller sig ud, ved at være baseret på en simpel og let forståelig model. Dette kræver ikke 

nødvendigvis en højere forståelse, for en kompliceret proces, og den gør samtidig ikke forskel på 

institutionelle og private investorer. Den har fået et system til at fungere, og tidligere skabt en grobund, for 

at lade virksomheder få mulighed for, at gå fra det private til at være et offentligt ejet selskab.  

Hvorfor vi alligevel har valgt at medtage denne metode, er for at kunne sammenligne den med book-

building metoden. Dette er gjort for bedre at illustrere, hvordan metoden for børsnoteringer fungerer i dag. 

Hvor der tidligere hen var større sandsynlighed for overpricing, er der ved book-building metoden en 

stadigvæk større bevisbyrde der taler for, at underpricing af børsnoteringer er normalt. Vi har dermed 

oplevet lidt af et paradigmeskift. I henhold til at kunne vise kontrasterne af den ændring, er det vores 



26 
 

indtryk, at forskellene på auktionsmetoden og book-building metoden, vil bidrage til en større forståelse 

for, hvordan et skift af metoden ved en børsnotering, har givet interessenterne flere aktive værktøjer, til at 

påvirke noteringen, samt ligeledes hvordan dette medfører underpricing fremadrettet. 

 

3.6 Book-building metoden 

Book-building metoden har gennem hele analyseperioden, været den primære brugte metode, til at 

transformere private virksomheder, til at komme på børsen. Metoden er kendetegnet ved, at den lader 

underwriter indsamle information i markedet, såvel som giver dem mulighed for, at vælge hvem der får lov 

at købe aktier i selskabet. Metoden skiller sig ligeledes ud fra den sædvanlige tankegang om, at det er 

udbud og efterspørgsel i markedet, der bestemmer prisen. Ligeledes giver denne metode underwriter 

mulighed for, at bestemme en direkte og konkret efterspørgselskurve, i forhold til aktierne der skal sælges i 

selskabet. Ofte kan man estimere salg af et produkt, ud fra en estimeret efterspørgsel, men sjældent har 

man et så nøjagtigt detaljegrundlag, som det emissionsbanken har til rådighed, før den endelige notering af 

selskabet og fordeling af aktierne. 

     Metoden er karakteriseret ved, at foregå over to stadier, om end nogle vil mene, at der hører et tredje 

stadie til. Første stadie ligner auktionsmetoden, idet det er emissionsbankens opgave, at foretage en 

vurdering af virksomheden, for at bestemme dens værdi, samt ligeledes at vurdere omverdens interesse og 

købevillighed på selskabet. Underwriter får dermed information fra udvalgte potentielle købere om deres 

interesse, og villighed til at købe aktier i selskabet. Der deles derved information mellem sælger og køber, 

som hjælper underwriter, til at prisfastsætte værdien af selskabet, som skal børsnoteres. Denne 

information bruger book runner, til at opstille et interval hvori de mener, at aktierne kan sælges med en 

minimums- og maksimumsgrænse, også kendt som udbudsintervallet. Herefter præsenteres virksomheden, 

som en kandidat til at komme på børsen, og book runner fremlægger deres information for mulige 

investorer, om deres analyse og vurdering af selskabet (Benveniste & Spindt (1989). 

     Herfra kommer de institutionelle investorer på banen, idet de får mulighed for, at give et uforpligtende 

bud på aktierne, og disse investorer består typisk af professionelle investeringsbanker og pensionskasser. 

Denne information bliver gemt med viden som; Identiteten på byder, antal ønskede aktier, samt 

begrænsning på pris, hvis dette er blevet udspecificeret af byder. Denne viden bruges til at justere og 

fastsætte udbudsintervallet. 

     I det andet stadie får de institutionelle investorer, såvel som de private investorer, mulighed for at byde 

på aktierne. Herfra aflægges et bindende bud fra investorerne, som er bindende i forhold til budtype, som 

er afgivet. Først herfra bliver den endelig pris bestemt for selskabets aktier, som bliver valgt inden for 

udbudsintervallet, og det er således emissionsbanken, som står for fordelingen af aktierne.  
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I modsætning til auktionsmetoden, er fordelingen af aktier ikke fuldstændig lagt fast, og det er kun book 

runner som kender til denne, og beslutter fordelingen. Dette betyder reelt, at de har beslutningsmagt, i 

forhold til hvem der får tildelt aktier, og hvor mange man får tildelt. Dette står derfor i kontrast til en 

normal økonomisk tankegang, som bliver anvendt ved auktionsmetoden, hvor det er udbud og 

efterspørgsel, der bestemmer markedet. Således er dette også en af årsagerne til, hvorfor book-building 

metoden, kan være nem at kritisere, særligt af de private investorer, fordi der kan opstå mange 

interessekonflikter i processen undervejs. (Goldreich og Cornelli, 2001). 

     Det er ikke kun på grund af metode, at book-building metoden og auktionsmetoden har meget forskellig 

fremgangsmåde i forhold til, hvordan prissætningen og fordelingen af aktier foregår. Således har større 

institutionelle investorer mulighed for, at trække deres bud indtil få dage før noteringen (fremgår af 

børsprospektet), såfremt det ikke går som forventet i markedet, frem mod børsnoteringen. Kravet for dette 

er, at de har investeret, typisk mere end to millioner kroner i noteringen i Danmark. Denne grænse kan 

være forskellig fra IPO til IPO og kan ligeledes aflæses i børsprospektet. Hvis man som privat investor, 

investerer mere end to millioner kroner, får man stadigvæk ikke ret til, at trække buddet. Denne forskel, 

samt fordelingsnøglens ugennemsigtighed, kan virke urimelig, idet vilkårene for mindre og private 

investorer er dårligere. (Skovgaard, 2002). Mere om denne investor bias, baseret på størrelse af investor, 

fremkommer under selve analysen af book-building metoden. 

 

Der findes tre forskellige typer bud, som kan bruges, når der skal afgives bud på aktier ved book-building 

metoden; Strike bud, Limit bud og Step bud. 

 

Som udgangspunkt, kan bud metoden godt virke simpel, og give et godt samt hurtigt overblik. Men når 

disse budtyper kan bruges i vid udstrækning, giver det samtidig en uendelig mulighed, af kombinationer 

som kan få betydning for fordelingsnøglen. Hvis man ved kreation af fordelingsnøglen, udelukkende 

vurderer køberne på pris, vil det være et strike bud, der er mest interessant. Men som vi vil se nærmere på 

senere i analysen, er der mange faktorer, der påvirker fordelingsnøglen. På samme måde, er det også 

forskelligt for book runner, hvor meget information de får fra investeringsbanker, der byder ind på 

noteringen, alt efter budtype. Ligeledes vil vi senere kom ind på værdien af de forskellige budtyper, som de 

forskellige giver af forhåndsviden. 
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Det kan måske syntes mærkelig, at en sådan metode til børsnoteringer, er den mest anvendte i dag, men 

der er mange faktorer der spiller ind. Det kan være både i virksomhedens, såvel som underwriters 

interesse, at ofre en smule på prisen ved børsintroduktionen, i henhold til at få store internationale eller 

profilerede selskaber med som investorer. Ligeledes kan dette dog også føre store problematikker med sig, 

både i henhold til, at sikre sig den bedste pris til sælgende virksomhed, men også for at sikre sig et reguleret 

marked, hvor der er plads til både institutionelle og private investorer. Derfor spiller denne metode en 

altafgørende rolle for børsnoteringen af et selskab, samt den mulige underpricing og efterfølgende 

prisudvikling, vi her har sat os for at undersøge. 

     Den står på mange måder i skærende kontrast til den tidligere auktionsmetode. På den ene side, opdeler 

den investorgruppen i to grupperinger, mellem institutionelle og private investorer. Men på grund af sin 

fremgangsmåde og samspil med de institutionelle investorer, ender den også med i højere grad, at 

appellere til disse, på bekostning af private investorer. Vi vil gennem opgaven, se nærmere på metodens 

påvirkning af børsintroduktioner, samt hvorledes den tillader interessenternes påvirkning herved. Dette vil 

også gøre os i stand til, at kunne besvare vores underspørgsmål fra problemformulering, som ligger til 

grund for opgaven. 

4. Teori 

I følgende afsnit, vil vi beskrive teoretiske begreber, der alle har en relevans i forhold til en børsnotering og 

underpricing.  Da underpricing, ifølge tidligere studier, er et udbredt fænomen, ønsker vi i de næste afsnit, 

at beskrive de mest udbredte og anerkendte teorier. Flere af skribenterne der anvendes, er forfattere til 

flere artikler og studier om emnet børsintroduktioner og underpricing. På den baggrund, er valget derfor 

faldet på disse, da de anses som værende fagkyndige på området. Afsnittet vil bestå af teorierne:  

 Markedseffektivitet 

 Asymmetrisk information 

 Principal agent problem og moral hazard 

 Winner’s curse 

 Signalværdien 

 Hot issues 
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4.1 Markedseffektiviteten  

Markedseffektivitet danner grundlag, for det interessante ved børsmarkeder. Er børsmarkederne effektive, 

er der ikke mulighed for, at kunne opnå hverken bedre eller dårligere afkast, end det generelle marked. Et 

effektivt kapitalmarked er et marked, hvor priserne på finansielle aktiver på ethvert givet tidspunkt, fuldt 

ud afspejler al relevant information, som er tilgængelig på det pågældende tidspunkt. Men hvad markedet 

vurderer, som værende relevant information, kan være forskelligt. Samtidig skal priserne reflektere 

informationen fuldt ud ved meddelelsestidspunktet, hvilket i praksis er vanskeligt. Vi ser derfor, at 

adskillige, såvel private som porteføljemanagere, forsøger at slå markedet i troen på, at opfange eller 

reagere på information, som det generelle marked ikke tager højde for i samme udstrækning. Specielt ved 

børsnoteringer må markedseffektiviteten, vurderes til at være svært at opfylde, grundet virksomhedens 

tidligere ejerform. Investorerne ser derved en mulighed for, at opnå et større afkast, men er samtidig 

bekendt med den potentielle risiko dette indebærer. Dette hænger sammen med bergebet CAPM (Capital 

Asset Pricing Model), der belyser sammenhængen mellem det forventede afkast og risikoen ved en 

investering. Afsnittet vil redegøre for begrebet markedseffektivitet samt dets forudsætninger. Afsnittet vil 

indeholde markedseffektivitet beskrevet i sin tidlige fase og Famas (1970), såvel som Beavers (1981) 

definition på markedseffektivitet. 

 

Louis Bachelier var den første som beskrev, det vi i dag kender som markedseffektivitet. Den matematik 

uddannede professor skrev i 1900, at priserne er uforudsigelige, da de kun reagerer på nyheder. Derfor 

kunne nuværende og tidligere priser, ikke sige noget om fremtiden. Bacheliers var foran hans tid og hans 

arbejde gik i glemmebogen i et halvt århundrede, indtil økonomen Paul Samuelson (1965) fik kendskab til 

hans afhandling. Han arbejdede videre på Bacheliers idé og Samuelson beskrev prisdannelsen, som en 

’random walk’ i hans artikel ’Proof that Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly’. Eugene Fama 

(1970) tog Samuelsons teoretiske udlægning og forklarede begrebet i hans skrivelse med titlen ”Security 

prices reflects all information”. Fama udviklede sin teori fra sin ph.d i 1965 til sin berømte artikel i 1970. 

Fama definerede således: 

 ”Et marked er effektivt, såfremt kurserne fuldstændigt reflekterer al tilstedeværende information”.   

(Fama, 1970, s. 383) 

Han delte denne markedseffektivitet i tre former: 

 Den svage form 

 Den semi-stærke form 

 Den stærke form 
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 Den svage form: Markedet er effektivt i den svage form, såfremt aktuelle priser ikke afspejler 

tidligere priser. Markedet har derfor ingen hukommelse og følger, som Paul Samuelsen beskrev, en 

random walk. Historiske priser og udvikling, kan derfor ikke anvendes til at forudsige fremtidige 

kurser. 

 

 Den semi-stærke form: Markedet er effektivt i den semi-stærke form, hvis priserne øjeblikket 

justeres, når offentlig information bliver tilgængelig.  Kurserne afspejler derved al offentlig 

information i markedet og prisfastsættes herefter.  

 

 Den stærke form: Et effektivt marked i den stærke form, er kendetegnet ved at både offentlige og 

privat (insider) information er tilgængeligt. Dermed kan insidere, der normalt vis sidder med en 

større viden, ikke drage fordel af deres indgående kendskab til selskabet og alle handler på lige 

vilkår.  

 

De tre niveauer er opbygget, som et hierarki. Det betyder, at hvis et marked er effektivt i den stærke form, 

er det også effektivt i den semi-stærke form. Dog gælder dette ikke den anden vej. Et semi-stærkt marked, 

vil dog også være markedseffektivt i den svage form. 

Udover de tre markedsformer, opstillede Fama tre antagelser, for at kunne opnå markedseffektivt:  

1) transaktionsomkostninger findes ikke 

2) al tilgængelig information er frit tilgængeligt for alle investorer 

3) homogene forventninger, hvilket vil sige, at alle agenter er enige om konsekvenserne af den tilgængelige 

information, for nuværende og fremtidige kurser.  

 

Et marked vil således være effektivt, hvis disse tre forudsætninger er opfyldt. Hvorvidt et sådant marked er 

realistisk kan diskuteres. For det første vil transaktionsomkostninger sandsynligvis altid være til stede, idet 

der ydes en service for muligheden, for at købe aktien hos den pågældende udbyder og der derfor 

forventes en betaling for denne. Derudover vil ikke alle investorerne være i stand til, at tolke på værdien af 

den tilgængelige information af forskellige årsager. Dette kunne være grundet manglende 

sprogkundskaber, fagkompetencer eller manglende viden om den pågældende virksomhed, og det marked 

de opererer på. Eksempletvis kræver biotek- og medicinalselskaber et indgående kendskab til 

virksomheden og de produkter de producerer, for at forstå de informationer, som bliver annonceret. Den 

sidste antagelse om, hvorledes agenter er enige om konsekvenserne af den tilgængelige information, på 

nuværende og fremtidige kurser, er ligeledes svært at forestille sig. Eksempel på dette kan være analytikers 

vidt forskellige vurderinger af, hvilken retning en aktie skal bevæge sig i fremadrettet. Disse må formodes, 

at anvende samme informationsgrundlag, men vurderer alligevel informationen forskelligt. 
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Fama påpegede selv at et marked, der opfylder alle tre forudsætninger er yderst hypotetisk. Desuden 

påpegede Fama, at et marked godt kan være effektivt, uden at opfylde alle forudsætningerne. Det er 

således ikke usandsynligt, man kan opleve al information ikke nødvendigvis skal være tilgængelig for alle 

agenter på markedet, men blot for tilstrækkelig mange, til at et effektivt marked er en realitet. Seks år efter 

den første artikel, ændrede Fama (1976) sin oprindelig definition til i stedet at lyde følgende:  

”Et marked er effektivt såfremt kurserne fuldstændigt reflekterer al relevant information” (Fama, 1976, s. 

143). Definitionen skal fortolkes som, at markedseffektivitet er opfyldt for et marked i det tilfælde, at 

mængden af relevant information er lig mængden af information, der anvendes i kursfastsættelsen. Selvom 

Fama videreudviklede sin første definition, blev hans forklaring af markedseffektiviteten alligevel mødt med 

kritik. Derfor forsøgte andre sig med efterfølgende, at formulere en mere passende definition. 

 

Beavers definition 

En af dem, der arbejdede videre på Famas definition, var William H. Beaver (1981). Beaver forsøgte på, at 

afhjælpe de mangler Famas definitioner blev kritiseret for og opstillede derfor et alternativ, til at beskrive 

markedseffektivitet med henblik på, at undgå betegnelser som ’al relevant information’.  Beavers definition 

lød i stedet således:  

 ”Et marked er effektivt med hensyn til en given mængde informationsmængde, såfremt en 

afsløring af informationsmængde til samtlige markedsdeltagere ikke ville ændre markedskurserne” 

(Beavers, 1981, s.23). 

Med andre ord, er et marked effektivt med hensyn til en specifik information, når kursfastsættelsen sker 

med baggrund i, at alle har den nødvendige information til rådighed. I modsætning til Famas to 

definitioner, tillader Beaver forskelle i markedsagenternes kriterier. Disse markedsagenter, de potentielle 

investorer og analytikere, behøver ikke nødvendigvis, at have samme adgang til information og har 

samtidig mulighed for, at afvige i forhold til deres forventninger. Konsekvensen ved, at markedsagenterne 

kan agere forskelligt fra hinanden er, at der ikke længere stilles krav til agenternes evne til, at fortolke på 

den information der forelægges. Dette åbner op for fremtidsudsigterne kan fejlfortolkes af agenterne og 

derved kan et marked opfattes som værende effektivt, selvom det ikke er tilfældet. 

     Ved sammenligning af de to teoretikers fortolkning og definition af markedseffektiviteten, findes derfor 

en række fordele og ulemper ved begge. En fordel ved Beavers definition er, at han undgår Famas begreb al 

relevant information, som kan være svær at definere. Samtidig styrkes definitionen, idet den tillader 

agenterne, at adskille sig fra hinanden og have forskellige forventninger til prisen. Famas definitioner 

udmærker sig dog ved, at være mere intuitiv forståelig. 



32 
 

Den teoretiske antagelse for markedseffektivitet i den stærke form, der ikke er på aktiemarkedet, skaber 

grundlag for, at denne afhandling har sin relevans og emnet skaber derfor fundament for resten af 

opgaven. Det skyldes, at såfremt markederne var effektive i den stærke form, vil underpricing ikke 

forekomme ved børsnoteringer. Således vil de efterfølgende teoretiske beskrevne emner, kun være 

relevante, fordi markedseffektivitet ikke anses som værende opfyldt.  

 

4.2 Asymmetrisk information  

I 2001 blev George Akerlof tildelt Nobelprisen i økonomi for hans skrivelse ’The market for lemons: Quality 

Uncertainty and the Market Mechanism’ fra 1970. Teorien bygger overvejende på auktionsmetoden og 

bliver i skrivelsen beskrevet gennem salget af brugte biler, der enten kunne være gode eller dårlige. Teorien 

bliver normalt refereret til, som værende lemons i stedet for biler. Akerlof introducerede begrebet 

asymmetrisk information, til at beskrive situationen blandt køber og sælger. Sælger besidder en større 

information end køber og køber er ikke i stand til, at identificere de dårlige lemons. Denne forskel i 

information hos parterne kan medføre adverse selection, som beskriver en situation, hvor et marked 

påvirkes af asymmetrisk information. Akerloft vurderede, at priserne på de brugte biler blev handlet til 

under ligevægtsprisen, idet markedet havde et incitament, til at bestå af dårlige biler. Dette fik de gode 

biler der var, til at forlade markedet og dermed prisen til at falde yderligere. Dette vil fortsætte, indtil alle 

de gode biler havde forladt markedet, og derved bestod markedet mere eller mindre kun af dårlige lemons. 

Dette er ligeledes grunden til, at en ny bils værdi falder, så snart den forlader forhandleren. Dette skyldes, 

at en potentiel køber, vil sætte spørgsmålstegn ved bilens forfatning, når sælger ønsker et salg.   

     På samme måde, som en bilsælger besidder mere information end en køber, besidder et selskab også 

mere information end potentielle investorer. Som følge af virksomhedens tidligere ejerform, hvor 

selskaberne ikke i samme grad var pålagt en åbenhed for omverden, kan det være vanskeligt for den 

potentielle investor at gennemskue, hvad et selskab egentligt er værd. Den asymmetriske information, kan 

derfor være større ved børsintroduktioner. Samtidig har, ligesom en bilsælger, selskabets ejere et 

incitament til at maksimere værdien og dermed profitten ved salget, hvilket kan føre til selskabet undlader 

vigtig information, der kan påvirke værdien negativt. Der er derfor en vis risiko, forbundet med en 

børsnotering for investorerne, der ønsker at kompenseres for dette, hvilket fører til en lavere værdi end 

den reelle værdi.  

 

Denne asymmetriske information er et problem i mange henseender. Ved enhver handel vil køber, alt 

andet lige, besidde en mindre information end sælger. For dette ikke påvirker prisen, som Akerlof i hans 

undersøgelse fandt frem til, kan sælger stille garantier. Eksempelvis i form af fortrydelsesret eller gratis 
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reklamation. Ligeledes kan køber betale for adgang til en større information. En potentiel bilkøber kan 

betale en mekaniker, for at han kvalitetstjekker bilens tilstand, inden en aftale indgås. Denne form for 

garantier er dog svært at imødekomme ved børsnoteringer. Det er dog muligt at stille erstatningskrav, 

såfremt selskabet vurderes til, at have manipuleret med værdien eller forsømt relevant information.  

     Derudover er problemet med asymmetrisk information størst ved auktionsmetoden, da prisen ved book-

building metoden i høj grad bestemmes af emissionsbankerne og samspillet med investeringsbankerne. Da 

auktionsmetoden ikke længere finder anvendelse som tidligere, bør graden af asymmetrisk information 

derfor være formindsket. 

     Samtidig har internettet og teknologi i al almindelighed, været behjælpelig med, at dele information i 

langt højere grad end tidligere. Diverse debatforums, nyhedskilder, podcasts og anmeldelsessider er alle 

med til at distribuere information hurtigere rundt og har derfor en stor betydning. Dette må formodes, at 

markeder i højere grad vil handle i de gode selskaber, da dårlige lemons, som Akerlof beskrev, hurtigt vil 

blive identificeret. 

     Endelig har øget fokus på corporate governance og etik, påvirket at der ikke i samme grad bliver, eller i 

hvert fald bør, undlades information. Dette har været et øget fokuspunkt i takt med, at virksomhederne 

verden over blev større og mere komplekse at gennemskue for omverden. De føromtalte teknologiske 

fremskridt har betydet, at såfremt selskaber opdages i, at have ageret uforsvarligt og ikke i shareholdernes 

interesse, vil konsekvensen hurtigt herefter afspejles hos selskabet og dens værdi. Som eksempel herpå, 

kan nævnes Volkswagens forsøg på, at få en lang række biler til at fremstå mere miljøvenlige. Herhjemme 

er Danske Banks hvidvaskningssag i Estland eksempel på samme. Begge er tilfælde, hvorpå skandaler og 

manglende information, der med ét kommer til kendskab for markedet, får en stor betydning for 

virksomhedens værdi og omdømme. På baggrund af ovenstående elementer, hvor den største effekt 

fremkommer ved anvendelsen af book-building metoden fremfor auktionsmetoden, er graden af 

asymmetrisk information formentlig faldet de seneste år, siden Akerlof introducerede begrebet for snart 50 

år siden. En lavere grad af asymmetrisk information, betyder at risikoen, alt andet lige, bliver mindre for 

investorerne, hvilket gør graden af underpricing teoretisk bør formindskes. Om dette er tilfældet, vil blive 

undersøgt nærmere, i den empiriske undersøgelse senere i analysen. 

 

4.3 Principal-agent problem og moral hazard  

En anden teoretisk årsagsforklaring til underpricing ved børsnoteringer, er ’principle-agent problem’. 

Problemet opstår, når der er interessekonflikter mellem virksomheden, der er principalen og den valgte 

book runner, der er agenten. Teorien indeholder koblinger til den føromtalte asymmetrisk information og 

adverse selection, og kan understøttes ved denne model:  
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Figur 4. Her ses hvordan et principal-agent problem, påvirkes af moral hazard og asymmetrisk information 

Et eksempel på principal agent problemet, kan være hos tandlægen, hvor det er i patientens interesse, at 

blive inspiceret for et lille økonomisk beløb som muligt, hvorimod det for tandlægen handler om, at 

maksimere sin indkomst for den service der ydes. Denne konsultation er et udtryk for asymmetrisk 

information, idet patienten ikke kan vurdere, om den ydelse tandlægen giver er påkrævet. Begge parter vil 

maksimere nytte og dette er for parterne en målkonflikt.  

     David Baron (Baron 1982) udarbejdede en model, der koncentrerede sig om at beskrive situationer, 

hvorpå moral hazard opstår ved en børsnotering. Begrebet var blevet beskrevet år forinden, men det var 

første gang det fandt anvendelse, i en relevant sammenhæng for børsnoteringer. Baron undersøgte emnet 

og ræsonnerede sig frem til, at underwriter besidder en større viden, end den kommende børsnoterede 

virksomhed. Grundet det kommende børsnotererede selskabs manglende kompetencer indenfor 

værdiansættelse, er det ifølge teorien, nødsaget til at benytte sig af en eller flere underwriters. Disse 

banker skal være behjælpelige med, at fastsætte en udbudskurs og samtidig distribuere aktierne til nye 

investorer. Problemstillingen omkring principal agent problemet, opstår kun ved book-building metoden, 

da auktionsmetoden begrænser book runner påvirkning ved børsintroduktionen. På et marked, der ikke 

anses som værende markedseffektivt i den stærk form, kan det føre til en situation med moral hazard fra 

book runners side. Underwriters større viden om kapitalmarkedet, end virksomheden der ønsker at blive 

børsnoteret, skaber en stærk forhandlingsstyrke for underwriter og derved muligheden for, at forfølge 

egne interesser. Book runner kan eksempelvis have et incitament til, at underprissætte da det blandt andet 

minimerer risikoen for, at banken vil ligge inde med en stor andel af aktier, som investorerne ikke 

efterspørger. Tilmed minimerer underwriter udgifterne til markedsføring og distribuering af aktierne ved en 

underpricing, da aktierne derved bliver lettere omsættelige grundet øget efterspørgsel. Ved denne fase, 

opstår endnu en asymmetri mellem parterne, idet det børsnoterede selskab ikke kan kontrollere 

underwriters arbejde og dermed holde kontrol med indsatsen. Af samme grund, bliver moral hazard kaldt 

en model med skjulte handlinger, idet den ene part ikke kan observere den anden parts handlinger.  

Endelig kan en underprisfastsættelse, være gunstig for agentens egne investorer (kunder), og samtidig 

være med til, at tillokke nye fremtidige kunder. Det er derfor en reel trussel, at book runner varetager egne 
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interesser frem for principalens. Dette opstår, fordi både principalen og agenten vil maksimere deres nytte 

og dette er i målkonflikt med hinanden.  

     Baron mener det er emissionsbankerne, der er årsag til underpricing, fordi de prisfastsætter det 

børsnoterede selskab. Han mener ikke selskaberne selv kender deres værdi og derfor er det 

emissionsbankerne, der forårsager underpricing. Selskabet der skal børsnoteres, betaler for adgang til 

denne information fra emissionsbanken og forventer, at al information fremgår. Samtidig forventes det, at 

agenten handler i selskabets bedste interesse. Baron konkluderer, at der ikke kan sættes en fast pris på 

emissionbankens arbejde i forbindelse med en børsnotering, idet emissionsbankens betaling, afhænger af 

forhandlingsstyrke og hvor stor rådgivning der er nøvendig. Såfremt selskabet, der skal børsnoteres, er 

uerfaren på kapitalmarkederne, vil behovet for rådgivning og vejledning være større, hvilket øger prisen for 

at få adgang til den information, som underwriter besidder. Omvendt vil det være svært for underwriter, at 

kræve en høj betaling for vejledning og distribuering, såfremt den børsnoterede virksomhed deltager aktivt 

i processen og har erfaring, der kan bidrage til børsnoteringen. Ligeledes har størrelsen på selskabet en 

betydning, idet større virksomheder giver mere at forholde sig til og sætte sig ind i for underwriter.  

 

Teorien tager ikke højde for konkurrencen mellem underwriters, hvilket bevirker at agenterne må 

formodes, at ville varetage det kommende børsnoterede selskabets interesser frem for egne. Samtidig vil 

det påvirke emissionsbankernes omdømme, såfremt disse undlod information, der senere kom til kendskab 

for markedet.  Dette bevirker, at værdiansættelsen må formodes at være foretaget korrekt og ikke berørt 

af skjulte agendaer. Ydermere kan en for uhensigtsmæssig prisfastsætning, påvirke agentens omdømme 

fremadrettet og i fremtidige børsnoteringers valg af emissionsbank. For store udenlandske emissions-

banker, betyder en fejlagtig prisfastsætning af et dansk selskab mindre. Men for danske aktører, der har til 

hensigt at være i tankerne hos kommende børsnoteringer, kan en dårlig børsnotering, i værste fald føre til 

fravalg af den enkelte underwriter fremover. En stor underprcing vil ydermere give et mindre provenu ved 

børsintroduktionen og derved en mindre indtjening til underwriter, hvilket er et argument for ikke give 

underpricing. På disse baggrunde, må det derfor formodes, at agenterne på bedst mulig vis optræder 

kompetente og professionelle.  Alligevel kan det ikke udelukkes, at emissionsbankerne har en skjult agenda 

ved prissætningen. At de sætter en pris under den reelle værdi, er dog ikke kun i deres interesse. En god 

børsintroduktion kan betyde meget for, hvordan et selskab fremadrettet klarer sig på aktiemarkedet og 

hvordan virksomheden udmærker sig i investorernes erindring. I vores empiriske undersøgelse, vil vi belyse 

i hvor høj grad de respektive book runners, har foretaget underpricing i de børsnoteringer, de har været 

involveret i.  
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4.4 Winner’s curse  

Begrebet ’winner’s curse’ blev første gang, diskuteret af Capen, Clapp og Campbell (1971) og opstår kun 

ved børsintroduktioner, hvor auktionsmetoden anvendes. De tre ingeniører konkluderede, at 

olieselskaberne havde haft bemærkelsesværdige lave afkast i 1960’erne. Dette skyldes, at dem der vandt 

aktionerne, vandt fordi de havde den højeste pris. Men at vinde disse aktioner, hvor alle har den samme 

strategi, betød implicit, at disse overestimerede værdien i forhold til alle andre. Det medførte, at vinderne 

kunne opleve afkast under det normale og endda risikere negativ profit på deres investering.  

     Senere videreudviklede Kevin Rock (1986) begrebet, som ligeledes var en videreudvikling af George 

Akerlofs (1970) adverse selection og asymmetrisk information. Rock argumenterede for, at investorer har 

forskelligt informationsgrundlag og dermed vurderer en akties værdi forskelligt. Han delte disse op i to 

grupper;  

 informerede investorer 

 uinformerede investorer / ikke-informerede investorer  

 

De ikke-informerede investorer, har ikke de nødvendige forudsætninger eller kvalifikationer til, at vurdere 

selskabets værdi og er derfor villige til at byde på alle børsintroduktioner, både de undervurderede, såvel 

som de overvurderede. De informerede investorer, er i modsat fald i stand til, at vurdere selskabets 

teoretiske værdi, på baggrund af prisfastsættelsesmodeller. Dette bevirker at de kun vil byde på dem, hvor 

prisen er mindre end fair value. Denne forskel i informationsgrundlaget for investorerne, skaber winner’s 

curse for de ikke-informerede investorer.  Ender man med at vinde auktionen, har man reelt betalt en pris, 

som de resterende ikke var villige til at betale. Dette giver derfor en ikke ubetydelig information, om 

markedets holdning til prisen og man bør derfor overveje, at revurdere sin værdiansættelse. 

 

 
     Figur 5. Illustrativ graf over winner's curse 
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De ikke-informerede investorer påtager sig en risiko, grundet deres uvidenhed og ønsker derfor en pris 

mindre end fair value. Ligeledes vil en pris mindre end fair value, gøre de informerede investorer finder 

selskabet attraktivt. At begge parter er villige til at byde, øger efterspørgslen og kan føre til aktierne 

overtegnes. Det betyder der reelt er flere købere, end der er udbudte aktier og dermed en indikation på 

aktien kan gå en positiv tid i møde. Dette skyldes, at efterspørgslen overstiger udbuddet og dermed presses 

prisen op.  

 

Som beskrevet er teorien udledt af Kevin Rock i 1986 og måden hvorpå børsnoteringerne bliver håndteret 

på, er ikke den samme som dengang. Auktionsmetoden hører i høj grad fortiden til og book-building 

metoden, er den mest anvendte i dag. Book-building metoden er med til, at sikre de ikke-informerede 

investorer. Dette skyldes, at de informerede investorer har været med til, at prisfastsætte aktien, hvilket 

betyder de ikke-informerede investorer, får adgang til information de tidligere ikke havde. Dog kan der 

sættes spørgsmålstegn ved, om de ikke-informerede investorer, er villige til at investere penge i aktier, som 

deres kendskab er begrænset til, på trods af book-building metoden afhjælper på dette. De kan i stedet 

overveje allerede børsnoterede selskaber, hvor usikkerheden af værdien er mindre, da markedet allerede 

har vurderet denne. Ligeledes er andre investeringsmuligheder et alternativ, heriblandt 

investeringsforeninger eller fonde. På den måde udnytter de andres informationsgrundlag og undgår 

derved winner’s curse. 

     Rock antager desuden, at selskabet og underwriters er ikke-informerede. Dette virker dog usandsynligt, 

idet det må formodes, at selskabet selv er de bedste til at vurdere deres egen situation. Underwriters har 

ligeledes gennemgået et omfattende analysearbejde og på den måde fået et indgående kendskab til 

selskabet. Samtidig er en af book runners væsentligste opgaver, at prisfastsætte udbudsintervallet for 

aktien. Dette kræver en betydelig viden omkring selskabets nuværende, men ikke mindst, fremtidige 

situation. Dette skyldes, at aktiekursen fastlægges teoretisk set, ved at estimere alle fremtidige cash flows i 

en virksomhed, og herefter tilbagediskontere disse for at finde nutidsværdien (discounted cash flow 

method eller bare DCF-metoden). Begge parter må derfor formodes, at have en tilstrækkelig viden, hvilket 

betyder de bør karakteriseret, som værende informerede. 

     På baggrund af ovenstående, her specielt grundet auktionsmetoden begrænsede anvendelse, vil 

winner’s curse teorien ikke blive analyseret yderligere og ikke anvendt i den empiriske undersøgelse. Dens 

overvejelser er dog taget med i betragtning, i henhold til at analyse af de teoretiske konflikter, der kan 

medføre underpricing.  
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4.5 Signalværdien  

Investorerne har ved signalmodeller, ligesom tilfældet i de tidligere teorier, ikke en komplet viden omkring 

selskaberne. Derfor er investorerne nødsaget til, at analysere og fortolke på de oplysninger og signaler, der 

annonceres af selskabet. Derfor handler det om, ifølge Roger G. Ibboson, at ’leave a good taste in investors 

mouths’ Ibbotson (1975). Ibbotsons teori er blevet videreudviklet og udbygget hovedsageligt af: 

- Franklin Allen & Gerald Faulhaber (1989) 

- Mark Grinblatt & Chuan Yang Hwang (1989) 

- Patrick J. Welch (1989) 

Teorierne er alle skrevet i 1989 og minder meget om hinanden. De vil derfor alle inddrages i nedenstående 

redegørelse. I modsætningen til tidligere teorier med Rock (1986) og Baron (1982), antager signalmodeller 

at selskaberne besidder den største information. Det faktum gør, at selskaberne er i en position, hvor de er 

i stand til, at signalere til markedet, og dermed interessenterne, hvilken type virksomhed de er. Denne type 

virksomhed opdeles i to typer:  

 Høj-kvalitetsselskaber (good companies) 

 Lav-kvalitetsselskaber (bad companies) 

Såfremt høj-kvalitetsselskaberne ikke kan adskille sig fra lav-kvalitetsselskaber, kaldes dette separerende 

ligevægt. Hvis det ikke lykkedes, at skabe en separation mellem høj- og lav-kvalitetsselskaber, vil 

virksomhederne handles ens, hvilket bevirker investorerne ikke har mulighed for, at skelne imellem disse. 

Høj-kvalitetsselskaberne ønsker derfor, at skabe en adskillelse, som lav-kvalitetsselskaberne ikke kan 

kopiere.  Som tidligere nævnt, antager signalmodeller at selskaberne selv besidder den største information, 

som eksterne investorer ikke har adgang til. Dette bevirker, at selskabet har information omkring 

fremtidige investeringsprojekter og at såfremt disse projekter forventes rentable, har selskaberne råd til at 

sætte en lavere udbudspris, idet de har positive forventninger til fremtidige cash flows. Det er alene høj-

kvalitetsselskaber, der har råd til denne manøvre, hvilket skaber separationen. Denne handling signalerer 

overfor investorerne, at selskabet ikke lader sig børsnotere udelukkende grundet mangel på kapital, men at 

de er i en position, hvor de kan tilbyde en favorabel udbudspris. Selskaber der anvender denne model, 

udbyder ofte en mindre del af selskabet og vil senere hen udbyde flere aktier, hvor håbet er investorerne 

har taget godt imod selskabet. På den måde medfører det, at investorerne er villige til, at investere flere 

penge, til en højere kurs. Formålet med denne manøvre er, at investorerne skal være i stand til, at 

identificere de gode selskaber i den mellemliggende periode. Såfremt de dårlige selskaber forsøger, at 

kopiere denne strategi og bliver identificeret, vil disse selskaber have mistet værdifuldt provenu ved 

børsnoteringen, som selskabet reelt have brug for. 
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Selskabers overordnet mål er profitmaksimering, hvilket også gælder under og efter en børsnotering.  Dette 

overordnet mål om profitmaksimering, hænger ikke sammen med underpricing, men teorien skal ses som 

et redskab til, at skaffe yderligere kapital efter børsnoteringen. På den måde er underpricing en god måde 

at signalere kvalitet på. Modellerne bygger derfor på, at underpricing forekommer, fordi selskaberne 

senere vil udbyde flere aktier og derfor starter med at udbyde en mindre andel. Lav-kvalitetsselskaber vil 

forsøge at kopiere strategien ved at igangsætte projekter, som ikke er rentable for virksomheden, for at 

signalere, at disse også er høj-kvalitetsselskaber.  

 

Det kan være svært at definere, hvad investorerne anser som værende et godt eller dårligt selskab. 

Ligeledes er det en omkostningsfuld affære, at dele aktiesalget op i to, hvilket derfor ikke er en mulighed, 

de såkaldte dårlige selskaber, har mulighed for at benytte. På samme måde er det omkostningsfuldt for de 

gode selskaber og spørgsmålet er, om disse selskaber ikke bør være i stand til, at belyse deres kvalitet i 

børsprospektet og på anden vis, uden de behøver at dele aktiesalget op i to. Et godt selskab burde, alt 

andet lige, være transparente nok til, at blive anset som attraktiv af markedet og de potentielle investorer. 

Hypotesen om, at selskabet ikke lader sig børsnotere grundet manglende kapital, kan blive modbevist ved 

en transparenthed og åbenhed, i forhold til strategi og anvendelse af provenu i prospektet. Investorerne vil 

opfatte en børsnotering, som værende mere attraktiv, såfremt provenuet anvendes til specifikke og 

definerede projekter, som virksomheden anser som rentable.  Endeligt kan eksterne forhold forekomme fra 

børsintroduktionen og frem til den efterfølgende emission, som virksomheden ikke selv kan kontrollere. 

Dette vil kunne påvirke den goodwill selskabet har forsøgt at etablere negativt, hvilket vil ødelægge hele 

konstruktionen og idéen ved at dele aktiesalget op. 

     Selve teorien og antagelsen er ikke noget, vi berører i vores empiriske undersøgelse. Dette skyldes, at 

det vil være de færreste selskaber, der vil foretage en aktieemission i den periode vi undersøger. At 

foretage en kapitaludvidelse, indenfor de første to år efter en børsnotering, vil blive mødt med stor skepsis, 

med mindre selskabet har en overordentlig god grund til behovet for provenuet. Dermed ikke sagt, at det 

ikke kan forekomme og kan være fornuftigt. Eksempelvis kan et opkøb, gøre det nødvendigt og hvis dette 

opkøb har en positiv kapitalværdi, vil investorerne kunne leve med en emission. 

 

4.6 Hot issues 

Begrebet ’Hot Issue’ blev første gang brugt af Roger G. Ibbotson og Jeffrey F. Jaffe (1975), da de på 

baggrund af en empirisk undersøgelse, havde fundet frem til at selskaber, der bliver børsnoteret i perioder 

med højkonjunktur, oplever højere afkast på førstedagen og dermed større underpricing. De kalder således 

et ‘hot issue market’ for: ”…as periods in which the average first month performance (or aftermarket 
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performance) of new issue is abnormally high” (Ibbotson & Jaffe, 1975, s. 1027). Ibbotson og Jaffe fandt 

frem til, at der havde været hot issue perioder i 1960-1961 og 1968-1969. Resultatet af dette bliver, ifølge 

Ibbotson og Jeffrey, at flere selskaber vælger, at lade sig børsnotere i perioder med højkonjunktur. En 

mindre underpricing vil finde sted i en såkaldt ’cold’ periode, der er kendetegnet ved at have få noteringer 

og mindre vækst. Hvorledes det danske marked har præsteret, belyses af bilag 10 (Schrøder, 2007 og 

Danskfinansservice.dk). 

     Denne teori blev bakket op af Jay R. Ritter (1984). Ritter fandt en sammenhæng mellem hot issue 

periode og antal børsnoteringer i den periode. Ritter undersøgte amerikanske børsnoteringer i perioden 

1977 til 1982. Undersøgelsen bestod af 1075 selskaber og særligt en periode fra januar 1980 og 15 

måneder frem, fandt en høj underpricing sted. Her var gennemsnittet på 48,4%, hvorimod den resterende 

del af perioden var underpriced med 16,3%. Ligeledes fandt Ritter frem til, at en periode med mange 

børsintroduktioner, betød en efterfølgende periode med større underpricing. Ritters forklaring herpå, var 

et større olie og gas boom i 1980’erne, efter oliekriserne i henholdsvis 1973 og 1979. Ritter konkluderede 

på baggrund af dette, at hot issues markeder er branchespecifikke og ikke markedsgenerelle, som det ellers 

tidligere var antaget.   

 

Både Ibbotson & Jaffe og Ritter mener, at underpricing er forårsaget af underwriters, hvilket andre teorier 

også tidligere har argumenteret for. Ligeledes fandt de evidens for, at større usikkerhed og dermed risiko, 

for det kommende børsnoterede selskab, betød højere forventet afkast, grundet større underpricing. Dette 

er den samme tilknytning mellem risiko og forventet afkast, som også tidligere er nævnt.  

     Hot issues er noget, vi vil have med i overvejelserne i den empiriske undersøgelse. Derudover vil vi sætte 

fokus på brancher, for at se om der er en forskel, som Ritter mente at have fundet frem til. Begge aspekter 

påvirkes at risiko, hvilket gør det plausibelt, at der findes en forskel. Risikoen er, alt andet lige, mindre i 

perioder med vækst i aktiemarkedet end perioder med lavere afkast og givetvis større volatilitet. Ligeledes 

vil perioder med mange børsnoteringer, såfremt de første udvikler sig positivt, kunne skabe en 

synergieffekt til de efterfølgende børsnoteringer og dermed en selvforstærkende effekt.  

 

4.7 Behavioral finance – optimal versus faktiske handlinger 

Behavioral finance er et område af økonomi, som der i de seneste år er kommet et større fokus på. Dette 

skyldes, at menneskelig adfærd i høj grad influerer, og påvirker de beslutninger, som foretages af private, 

såvel som af institutionelle investorer hver dag. Selv om man som investorer, handler ud fra en rationel 

tankegang, og foretager en på papiret korrekt handling, er det ikke altid sikkert, at man har ret. Dette 

skyldes, at udfaldet for om en beslutning giver succes, nogle gange kan være afhængig af, hvad markedet 
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som helhed har besluttet sig for. Når man som investor overvejer, vurderer og måske til sidst vælger, at 

investere i børsnoteringer, foretager man et valg, mens man samtidig foretager et fravalg, af en anden 

investeringsmulighed. På den ene side, er der masser af investeringsmuligheder gennem aktiemarkedet af 

virksomheder, som har været etablerede i mange år, og hvor aktionærerne til en vis grad kender casen 

godt. På den anden side, kan der ligge et større fremtidigt afkast, gemt i nye noteringer, vis potentiale kan 

være enormt. Om end der er mange faktorer ved virksomheden, som endnu er ukendte for investorerne. 

Risikoen er noget, nogen er villige til at tage, fordi det potentielt, kan medføre et langt højere afkast i 

fremtiden end en etableret virksomhed. Dette tankespil, kan blive påvirket af følelser, og hvordan vi som 

mennesker, reagerer ved at vinde eller tabe.  

Foretager mennesker altid de optimale, og rationelle valg? Det vil vi gerne selv tro vi gør, men det er langt 

fra altid tilfældet. Følgende to citater, giver et aspekt af, hvad rationel tankegang er, og hvordan det 

påvirker en økonomisk tankegang. Særligt det, at undgå en subjektiv holdning, kan være svær. 

 ”A basic premise of rational decision-making is logical, consistent, and unbiased understanding of 

environmental uncertainty and choice of the optimal decision” (Wright an Bower, Mood Effects on 

Subjective Probability Assessment, 1992 s. 276.)  

 

 ”I think it is important to keep in mind that rationality is an assumption in the economics, not a 

demonstrated fact” (Thaler, The winner’s curse”, 1988, s.200). 

Som enkelt individ kan det være svært, at vurdere sig selv og gennemskue, hvornår ens beslutninger er 

blevet bias af ens egne holdninger og synspunkter. Kan man eksempelvis som investor, have en fuldstændig 

objektiv holdning til en børsintroduktion, uden at blive påvirket af holdninger til virksomhedens produkt, 

ledende medarbejdere, eller andre faktorer, som kan påvirke om hvorvidt det er en god investeringscase 

eller ej. Dette aspekt er særligt vigtigt, fordi det kan gøre forskellen på, om man opnår profit på sine 

investeringer, eller bliver påvirket til, at foretage dårlige valg, som potentielt kan medføre tab. 

     Nogle gange kan de beslutninger man foretager, blive påvirket af helt almindelige menneskelige 

faktorer, som mangel på søvn, sult, eller stress. Forskning fra Wright og Bower konkluderer, at mennesker 

som er i godt humør, generelt er mere optimistiske og tildeler højere sandsynlighed for, at begivenheder vil 

ende med, at få et positivt udfald. Samtidig finder de argumenter for, at subjektiv sandsynlighedsvurdering 

for mulige udfald af cases, kræver information fra langtidshukommelsen. Denne kan i givet fald blive 

påvirket af humør, og personens tilstand, som så igen kan medføre forkerte beslutninger. Dette kan 

medføre seriøse negative effekter, der kan påvirke beslutningstageren økonomisk, såvel som dem han 

tager beslutningen for. (Wright F. William, Bower H. Gordon, 1992). Anden forskning inden for 

beslutningstagen, har stærke indikationer om, at selvom folk i så fald vil være mere optimistiske, omkring 

deres sandsynlighed for, at være korrekt i deres antagelser, samtidig vil være mindre tilbøjelige til at 
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investere på dette, eftersom der er en risiko for, at spolere det gode humør. Der kan være mange 

adfærdsmæssige mønstre, som påvirker ens investeringer, afhængig af hvordan kursen udvikler sig. 

Dermed kan der godt være et incitament til fra book runners side, at foretage underpricing, for at sikre at 

investorerne føler, at IPO virksomheder er en god case, at investere i fremadrettet. Hvis man investerer i en 

virksomhed, og prisen stiger, kan investoren føle stolthed over, at foretaget et korrekt valg, som man har 

tjent penge på, og ligeledes blive motiveret til, at fortælle dette til sine omgivelser. Dette kan medføre en 

positiv effekt for nye selskaber, der skal noteres. I modsat fald, kan man opleve en følelse af fortrydelse, 

hvis man taber penge. Samtidig kan man ønske, at man havde foretaget et andet valg, eller slet ikke 

investeret, især hvis man skal rapportere dette tab til andre. Man kan ikke direkte fastlægge menneskers 

præference kurve, men der er stærke indikationer på, at mennesker gerne vil undgå følelsen af fortrydelse. 

Således vil følelsen af et tab eller negative ting påvirke os stærkere og mere intenst, end den modsvarende 

følelse af gevinst (Ackert F. Lucy, Deaves Richard, 2016).  

     Dette betyder i dette tilfælde, at måden vi som mennesker investerer på i børsintroduktioner, kan blive 

påvirket af mere, end blot det faktuelle grundlag. Ligeledes at folk med dette i sin selvbevidsthed og 

forståelse for denne adfærd, i højere grad kan foretage de korrekte valg. Dette gør det derfor også 

nødvendigt, at se på hvem det er, der køber ind i børsnoteringen, eftersom disse fra start af kan opdeles i 

to kategorier, institutionelle og private investorer. 

      

Særligt de institutionelle investorer, kan blive påvirket af et pres, for at skulle levere resultater år efter år, 

idet det er muligt at benchmarke de forskellige investorer op mod hinanden. De kan blive presset til at 

realisere gevinster, for at bekræfte deres indtjening og resultater. Der kan opstå bias, fordi de investerer for 

andres og ikke deres egne penge, hvilket kan påvirke risikovilligheden og fornuften i investeringerne. 

Private investorer bliver ligeledes ramt af forskellige faktorer, idet nogle investerer for lånte penge. Til 

forskel for institutionelle investorer, handler de dog for deres egne penge, og uden forståelse for 

menneskelig adfærd, kan man risikere, at private foretager handlinger, som er i direkte modstrid med 

almindelig økonomisk fornuft eller forståelse for, hvordan aktiemarkedet fungerer. Eksempler herpå kunne 

være, at de kunne risikere, at panik sælge på negative dage på aktiemarkedet.  

     Det er nødvendigt at sætte fokus på, at de potentielle købere ved en IPO, handler på et forskelligt 

grundlag, både set i forhold til tid, men også med den viden de har før, under og efter en notering. I 

betragtning af, at institutionelle investorer igennem uddannelse, har fået oplæring i økonomi, finansiering 

og investering, er det en plausibel tankegang, at forstille sig, at de i langt højere grad, vil være rustet til, at 

kunne foretage rationale valg, baseret på informationen i markedet. Dette skyldes, at det er deres 

professionelle erhverv, og at deres konklusioner, og dermed handlinger, i langt højere grad vil være baseret 
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på informeret grundlag. På grund af den stigende fokus på behavioral finance, kender mange professionelle 

investorer formentligt også til, hvordan de bliver påvirket af disse klassiske adfærdsmønstre. I så fald, vil de 

formentligt i højere grad kunne undgå, at blive påvirket af disse. Investeringer i aktier, og dermed også 

børsnoteringer, er blevet en ting, der er kommet langt mere fokus på, blandt private investorer i Danmark. 

Nogle private investorer, giver ansvaret for investering af deres penge, til de institutionelle investorer, 

mens andre foretager deres investering selv. Nogle vil foretage dygtige og smarte valg, mens andre i langt 

højere grad, vil kunne blive påvirket af den menneskelige bias, behaviroal finance handler om. Et klassisk 

problem for investorer er, at finde ud af hvornår man skal holde fast på en vinder, eller at sælge en taber, i 

henhold til at undgå yderligere tab. Dette kaldes for dispositionseffekten, som i alt sin enkelhed, beskriver 

tendensen til at sælge sin vinder, og beholde sine tabere. Når man investerer i en normal aktie, kan man på 

mange måder falde tilbage på historikken, og bruge dette som informationskilde, til at skabe et 

sikkerhedsnet for forståelse af op og nedture. Men på en ny aktie, kan denne tendens optræde særligt 

stærkt for eksempelvis de private små investorer, eftersom de ikke kan betragtes, som informerede 

investorer. Hvis aktien begynder at vise faldende tendenser, kan det medføre at de institutionelle 

informerede investorer, vil genkende mønsteret og sælge ud af deres positioner, således at de private 

investorer risikerer, at stå tilbage med en dårlig aktie.  

     Det er ikke vores fokus at gå videre i dybden men disse adfærdsmønstre og deres påvirkning og opdeling 

af investorkernen i børsnoteringer. Men denne viden, bidrager til en overordnet forståelse for, hvorfor 

markedet som helhed, ikke altid agerer ud fra en rationel tankegang. Ydermere hvorfor der på sin vis, må 

foretages en form for opdeling blandt investorerne. Ligeledes hvorfor book-building metoden drager fordel 

af, kun at involvere de institutionelle investorer i prissætningen af selskaberne, og således måske forfordele 

dem i fordelingen af aktien. På baggrund af dette, har afsnittet sin relevans for opgaven.  

 

4.8 Opsummering af teorier 

Vi har gennemgået adskillige teorier, der forsøger at forklare baggrunden for underpricing. Formålet med 

dette, har derfor været at formidle disse forhold, der gør sig gældende for de mest udbredte og anerkendte 

teorier, til at forklare begrebet underpricing. På baggrund af gennemgangen, kan det derfor opsummeres, 

at flere faktorer gør sig gældende og kan forårsage underpricing. Specielt asymmetrisk information 

vurderes til, at have en afgørende betydning. Denne forskel i informationsgrundlaget gør sig gældende i 

flere af de resterende teorier. Denne mangel på information skal kompenseres, hvilket sker gennem en 

risikopræmie. Risikopræmien er investorens kompensation for, at påtage sig en større risiko, sammenlignet 

med det risikofrie aktiv. Hvorvidt disse teorier fortsat kan anvendes, berøres i slutningen af hvert afsnit. De 

teorier, der blev fundet tidsaktuelle, vil blive anvendt senere i den empiriske undersøgelse.   
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5. Analyse 

5.1 Auktionsmetoden – en undersøgelse af prissætning og underwriters påvirkning 

Selvom auktionsmetoden stort set ikke bliver brugt mere, til børsnoteringer i det danske marked, vil vi i det 

følgende afsnit undersøge metoden, i henhold til at forstå, hvorvidt denne tidligere har medført 

underpricing. Dette gør vi både i henhold til, at forstå hvordan systemet tidligere har fungeret, men også 

for, at få det fulde billede af, hvordan den nyere book-building metode, har ændret dynamikken for 

børsnoteringer generelt. Ligeledes ønsker vi, at kunne belyse denne metodes stærke, såvel som svage sider, 

i kontrast til fortidens metode. 

     Auktionsmetoden er kendetegnet ved, at efterspørgslen på aktier i en IPO er markedsbestemt, dvs. den 

der er villig til, at betale mest for aktien, ender med at blive vinder af auktionen. Der skeles ved denne 

metode ikke mellem, om man er privat eller institutionelle investor. Dette betyder samtidig, at der ikke 

bliver gjort forskel på, om man er en stor eller lille investor, eller om man er en kendt investeringsbank, 

eller nybegynder. Dette resulterer dermed også i, at underwriters direkte påvirkning af casen, ved denne 

metode, i højere grad vil være begrænset, end sammenlignet med book-building metoden. Deres formål 

ved denne metode er, at foretage en korrekt analyse af selskabets værdi, samt sætte en minimumspris, 

som markedet vil acceptere, at starte auktionen på. De kan vurdere og hjælpe processen i gang, men de har 

ikke bestemmelse over den endelige pris, hvem der køber aktien, eller hvor mange aktier de køber.  

 

Med udgangspunkt i winner’s curse teori, vil en auktionsmetode på en IPO medføre, at flere investorer, 

særligt de private, deltager i en auktion på et uvidende grundlag. Dette bevirker, at nogle vil overvurdere 

casen, og presse prisen på virksomheden op. Ud fra et informationsmæssigt synspunkt, er det vores 

opfattelse, at auktionsmetoden generelt vil medføre højere priser ved en IPO. I værste tilfælde kan denne 

metode, føre til overpricing, i henhold til Rocks teori om winner’s curse. En undersøgelse af den britiske 

regerings salg af selskaber, til den private sektor i perioden 1983-1986, konkluderede at afkastet på 

førstedagen ved brug af auktionsmetoden, var på -2,2%. At virksomhederne i så fald bliver overvurderet og 

prissat for højt, medfører netop at aktien vil falde på førstedagen. Lee, Lin, og Liu har i 2003 vist en 

sammenhæng mellem overpricing i auktionsmetoden, afhængig af typen af investorer, der deltog i 

børsnoteringen i Taiwan. Således var auktioner med lavere institutionel investor deltagelse, i risikozonen 

for, at levere et dårligere initial afkast efter førstedagen, samtidig med en generelt mindre deltagelse i 

noteringen. Ligeledes viste de også, at den modsatte effekt gjorde sig gældende, for noteringer med større 

institutionel deltagelse, som i højere grad kunne fremvise positivt initialt afkast, som følge af 

investorgruppen (Pukthuanthong, Varaiya, Walker, 2007). Det kunne indikere, at noteringer med  
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book-building metoden, med høj deltagelse af institutionelle investorer, i større grad vil blive foretaget med 

underpricing.  

     Auktionsmetoden vil sammenlignet med den mere komplekse book-building metode, også resultere i, at 

der bliver givet mindre information til omverden før noteringen. I henhold til Rocks teori om winners curse, 

burde dette influere på, hvem der investerer i casen. Således bør mindre informerede investorer, som 

eksempelvis enkeltstående private investorer, derfor afholde sig fra, at købe aktier i en IPO. Som 

udgangspunkt vil de ikke have værktøjerne eller viden, til at kunne foretage en analyse af selskabet. De ses 

ikke som i stand til, at danne et velbegrundet og retmæssigt billede af virksomheden, til at kunne foretage 

valide konklusioner om, hvorvidt det er en god case eller ej. Dette betyder samtidig, at børsnoteringer ud 

fra dette teoretiske synspunkt, reelt burde blive domineret af større institutionelle investorer. Disse vil i 

højere grad være i stand til, at kunne investere ud fra et informeret grundlag, på baggrund af deres 

værktøjer og erfaringer. En sidebemærkning til dette informationsproblem, er ligeledes om på hvad 

grundlag man investerer i, i en IPO og hvordan dette er med til at adskille investorgruppen. For hvor 

etablerede og allerede noterede selskaber har en historik og data, som både fundamentale investorer, 

såvel som dem der bruger teknisk analyse kan investere ud fra, så er der ved en IPO, ikke de samme 

muligheder for tekniske analytikere. Under en IPO, vil folk som følger teknisk analyse, ikke have information 

til at vurdere casen, og det betyder, at disse burde afholde sig fra, at investere i en børsnotering. 

     Der er dog flere årsager til, auktionsmetoden set ud fra et dansk perspektiv, stadigvæk er interessant for 

en mindre aktionær. Således har Dansk Aktionærforening tidligere argumentet for, at auktionsmetoden 

stiller den private investor i en bedre position end i book-building metoden. Dette skyldes, at der ikke bliver 

gjort forskel på interesserede købere i en notering, alt efter om de er private eller professionelle. Dette 

forekommer på grund af de to metoders forskelligheder i fordeling af aktier, samt handlemuligheder når 

prisen bliver offentliggjort (Skovgaard, 2002). Dette vil blive belyst nærmere i analysen afsnittet om book-

building metodens og underwriters påvirkning af hinanden. 

 

5.2 Book-building metoden – en metode til optagelse af information  

På trods af book-building metodens styrker i vidensdeling, og sparring med omverden, i henhold til 

prisfastsættelsen af selskabet, er der et kritisk punkt i metoden. Dette er, at denne ved børsnoteringer, ikke 

tager direkte udgangspunkt i udbud og efterspørgsel. Det handler om, at give virksomheden nye 

aktionærer, ved at sælge andele, men det er ikke udelukkende prisen og aktionærernes villighed, til at sikre 

sig disse andele, som afgøres i denne model. Således har underwriter en større rolle i denne 

udbudsmetode, eftersom de bestemmer, hvem der får mulighed for at købe aktier, hvor meget disse aktier 

skal koste, samt hvor mange aktier de får tildelt.  
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I modsætning til auktionsmetoden, tager book-building metoden, mere hensyn til den informations-

asymmetri, som kan finde sted, idet book runner får mulighed for, at kontrollere sin vurdering af 

virksomheden med omverden flere gange undervejs. På baggrund af interesse og tilbagemeldinger, burde 

de derfor være i stand til, bedre at kunne foretage en korrekt prissætning af selskabet, som hermed burde 

eliminere sandsynligheden for underpricing af selskabet på noteringstidspunktet. Deres kontrol bliver 

påvirket af, hvad der må forventes, at være kategoriseret som informerede selskaber. Såfremt disse skal 

udvise interesse for en IPO, og afgive et potential bud, må det antages, at de har foretaget deres egen 

analyse af selskabet, med den erfaring og information, de har til rådighed i markedet. Igen er en IPO en 

kompliceret størrelse, hvis proces er kompliceret af mange interessenter og faktorer, som trækker i mange 

forskellige retninger. Ud fra disse faktorer alene, burde det føre til, at prisen på selskabet ved første 

noteringsdag, burde være korrekt prisfastsat, og at en underpricing i selskabet, ikke burde være af en 

signifikant størrelse. På grund af det arbejde, der er lagt i casen, burde det derfor også tale for, at uvidende 

investorer som såsom private investorer, i højere grad vil kunne købe ind i book-building metoden, uden at 

tage store risici. Dette skyldes, at de i modsætningen til auktionsmetoden, ikke skal frygte i alt for høj grad, 

en overpricing af virksomheden, på grund af manglende viden. En svaghed investorerne imellem, bliver dog 

på sin vis, at metoden medfører, at det er hele investorgruppen som helhed, der i højere grad, vil investere 

ud fra et hensyn til, at casen er vurderet korrekt. For selv om hele investorgruppen som en enhed, ikke kan 

betragtes som informerede, vil der ikke være den samme konsekvens ved, at være uvidende ved denne 

metode. Man kan således argumentere for, at en IPO baseret på book-building metoden, set ud fra en 

investors synspunkt på prisen, behandler alle investorer ’for godt’, fordi den kloge ikke kan narre den 

mindre kloge. I dette tilfælde kan investeringsbanken, ikke drage fordel af sin position, såvel som sin 

afsløring af information, i forhold til de private investorer på prisen.   

 

Hovedpointer i forskel på information i auktionsmetoden og book-building 

Vi har nu set et tilfælde, hvor kampen om information, spiller en central rolle i interessenternes ageren i 

markedet, og særligt hvordan interessenter med information, kan påvirke casen i forhold til egne 

interesser. Men i nogle lande, bliver disse interessenters muligheder stærkt begrænset. Forskellen på det 

japanske og det danske IPO marked, gør det muligt at foretage en hypotese om påvirkningen ved 

informerede investorer. I Japan er det eksempelvis ikke muligt som insider, at byde med ved 

auktionsmetoden, og dette er i høj grad med til, at begrænse markedet af informerede interessenter, som 

byder på en IPO. Til gengæld medfører det, at alle mulige købere af en IPO er velvidende om, at de i højere 

grad byder på en auktion, hvor alle parters information om casen, om end ikke er den samme, i så fald i 

højere grad, vil være baseret på, at de er symmetrisk uvidende om casen. Kenji Kutsuna og Richarch Smith 
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argumenterer i en fælles skrivelse endvidere for, at der ved at centralisere information om et selskab, der 

skal noteres ved book-building metoden, vil medføre at noteringen i højere grad, vil blive påvirket af færre 

antal budgivere. Endvidere kommer de frem til, at den kritiske forskel på auktionsmetoden og book-

building metoden, ligger i underwriters rolle i repræsentation af selskabet. Ligeledes den værdi der ligger i, 

at markedet kan betragte underwriter, som troværdig i book-building metoden. Herimod oplever 

auktionsmetoden ikke på samme måde troværdighed af investorerne, fordi underwriters ikke på samme 

måde, skal repræsentere selskabet, de skal blot formidle salget. (Kutsuana og Smith, 2004). Vi vil se 

nærmere på underwriters rolle i samspil med interessenterne i de følgende afsnit. 

 

5.3 Underwriters bestemmelse af efterspørgselskurve og informationen i budtyper 

Det er tidligere nævnt, at underwriter i høj grad, får en meget nøjagtig information, i henhold til at 

bestemme efterspørgslen på selskabet. De kan bruge dette til, at vurdere selskabets værdi ved book-

building metoden. Det giver dem således mulighed for, at tage hensyn til mange parametre, mens de kan 

estimere den bedste efterspørgselskurve, på et informeret grundlag. Men hvordan bliver denne 

information afsløret for dem, hvordan bruger de den, og hvordan identificerer man de informerede 

investorer? 

 

En af de helt store udfordringer for underwriter er, at kunne adskille de institutionelle investorer, som har 

viden, fra dem som ikke har denne viden. At institutionelle investorer afgiver et bud på en notering, kan 

ikke i sig selv vurderes, til at være på et oplyst grundlag. Selv her er der forskel på, hvilke institutionelle 

investorer, der ligger inde med særlig viden, som giver dem en fordel i forhold til andre. Metoden og 

budtypen kan afsløre meget information om interessenternes overvejelser. Goldreich og Cornelli har i 

deres offentliggjorte artikel i år 2000, undersøgt forskellige faktorer, der påvirker en børsnotering, og 

heriblandt undersøgt, hvordan book runner optager information ud fra budtyper, til at kunne bestemme 

efterspørgselskurven på en notering. 

     På baggrund af book-buildings metoden raffinerede udvalg af budmetoder, giver det metoden mulighed 

for, at undersøge efterspørgslen på aktier, ud fra pris og mængde. Som beskrevet i teoriafsnittet har book-

building metoden kun tre mulige budtyper, som er til rådighed ved bud på en IPO. Investeringsbankerne 

kan fortage mange kombinationer og overvejelser ud fra strike, limit og step bud.  

 

Bliver aktier fordelt efter bedste pris? 

Goldreich og Cornelli arbejder blandt andet ud fra en hypotese om, at det er den budgiver der byder den 

højeste pris, der ender med at få aktierne. Det er således disse, der skal tildeles aktierne først, i henhold til, 
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at sikre at virksomheden der bliver noteret, sælger sin andel til højst mulige pris. Her afgiver budtypen, som 

investeringsbanken sender med i deres bud, en stor mængde information, som underwriter kan arbejde 

videre med. I dette tilfælde betyder det, at såfremt der er nogle der afgiver et bud med en strike pris, skal 

disse have fuld allokering af aktier, inden for rammerne af deres bud og ønske om antal aktier. Hvis der 

efter den fordelingsrunde, stadigvæk er aktier tilbage, som endnu ikke er blevet fordelt efter bedste pris, 

skal bud givet efter en anden budtype undersøges. Den næste budform som er til rådighed, er limit bud, 

som er kendetegnet ved, at der er en maksimumspris. Herefter bliver aktierne fordelt i ryk, efterhånden 

som mængden af limit bud bliver allokeret ud, alt efter deres maksimumsbud på aktien. Ikke at forglemme, 

at bud afgivet ved step budstypen, selvfølgelig vil blive behandlet efter deres pålydende bud, imellem limits 

bud. Det er dog afhængige af, at deres intervaller eller kombinationer af mængde og pris, skulle sætte dem 

i forrang, i forhold til andre limits bud. 

     Det viser sig dog, at fordelingen af aktierne med pris som primære fokus, ud fra denne teorimæssige 

hypotese for bedste pris, ikke hænger sammen med, hvordan fordelingen foregår i virkeligheden. De kan 

ikke endegyldigt fastslå, om prisen approksimativt stadigvæk er en primær faktor, eller om det skyldes 

andre kriterier, der påvirker fordelingen. Der er mange årsager og faktorer til, at en virksomhed vælger, at 

blive børsnoteret. Selv om virksomheden får mulighed for, at hente kapital i markedet, er der stærke 

indikationer på, at prisen ikke er den eneste årsag til, at en virksomhed bliver noteret. Således ses det at 

andre faktorer, som investor hensyn, og andre motiver og agendaer kan ligges til grund for noteringen.  

     Et strike bud indikerer som enkeltstående, at der er stor efterspørgsel på en aktie, men det kan ved 

denne metode, også blive for meget. Således vil man opleve, at hvis mange er meget opsatte på, at købe en 

IPO aktie, og at alle derved byder med strike bud, at der opstilles en inelastic efterspørgsel på aktien. 

Teoretisk hensigtsmæssigt, men ikke særligt troværdigt eller repræsentativt for virkelighedens 

efterspørgsel. For hvor en inelastic efterspørgsel efter noget, normalt bliver illustreret som efterspørgslen 

efter livsvigtig medicin, må det tolkes, at efterspørgslen efter en IPO aktie, på et tidspunkt vil ramme en 

grænse på prisen. Budtypen vil i så fald begrænse sig til, at give book runner information om, hvorledes der 

er efterspørgsel på mængden af aktier. Dette ville dog ikke bidrage synderligt til vurderingen af aktiens pris 

(Goldreich and Cornelli, 2000). 

 

Man kan hurtigt tænke sig til et eksempel, hvor aktien ved notering ville blive prissat alt for højt, på 

baggrund af mange strike bud, og herefter vil falde tilbage, fordi underwriter har prissat selskabet for højt. 

Heri må man igen ikke glemme, at de store institutionelle investorer har mulighed for, at trække deres bud. 

Børsnoteringen vil i givet fald risikere, at opleve store fald i prisen, og det ville i den grad kunne skade 

underwriters renomme, i henhold til at forestå fremtidige børsnoteringer. Samtidig vil det give en masse 
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problematikker, i henhold til underwriters opgave, i at stabilisere aktien, sikre en stabil investorskare, og 

forsat sikre sig fremtidige kunder. I givet fald ville investorer og det noterede selskab, heller ikke være 

tilfreds med det forløb, de i så fald ville blive kastet ud i. Strike bud i sig selv, er derfor ikke en særligt god 

hjælp for underwriters, til at få afsløret information fra investeringsbankerne, hvis dette bud form 

optræder alene.  

     I kontrast til overstående, gives der i langt højere grad information til underwriters, hvis kun limit bud 

bliver anvendt. Dette skyldes netop, at det ud fra denne metode, er muligt at bestemme elasticitet på 

efterspørgslen, samt at man i højere grad, vil kunne bestemme et interval, hvori ens potentielle købere er 

interesserede. Grænserne bliver netop afsløret, når buddet afgives til underwriter. 

Dette forklarer også, hvorfor en institutionel investor, som ikke er en informeret investor, vil afholde sig fra 

at bruge limit bud, eller i hvert fald hvorfor de teoretisk set, burde afholde sig fra at bruge denne metode. 

Dette skyldes konsekvenserne de oplever, såfremt de skyder voldsomt forbi selskabets værdi, enten ved at 

undervurdere eller overvurdere selskabet. Hvis deres vurdering på noteringen er for lav, risikerer de ikke at 

blive tildelt nogle aktier ved noteringen. Modsat set hvis deres vurdering er for høj, risikerer de at blive 

tildelt alt for mange aktier, samt at disse vil blive købt for dyrt i forhold til markedsprisen. 

     Udover prislejet som afslører information i markedet, er der ligeledes ønsket om antal aktier, som 

investeringsbankerne ønsker at erhverve. Ligeledes om de i stedet tilstræber, at få tildelt aktier svarende til 

et hvis beløb, eksempelvis målt i dollars. Dette kan sammenlignes med en kunstig fjerde budstype, fordi 

den lidt opstår, som en form for mellemvej, mellem et strike og limit bud (Goldreich and Cornelli, 2000).  

 

5.4 Underwriters samspil og belønning til investorerne der deler information ved en IPO 

Book-building metoden stiller de institutionelle investorer, bedre end i forhold til auktionsmetoden. Men 

hvordan bliver de institutionelle investorer, som deler information i henhold tidligere afsnit, belønnet af 

underwriter, for at dele denne viden?  

 

Som beskrevet tidligere har institutionelle investorer mulighed for, at trække deres bud på børsnoteringer, 

hvis book-building metoden er taget i brug. Noteringer vil blive vurderet til, at være forløbet med 

acceptabel succes, hvis de viser stigende eller neutral kursudvikling efter notering. Såfremt de stiger, kan 

der samtidigt være evidens for, at noteringen er foretaget med underpricing, idet de første investorer 

oplever et initialt afkast på førstedagen. Hvis kursen efter førstedagen ikke rykker sig fra noteringskursen, 

har underwriter, i samspil med selskabet og dets rådgivere, vurderet selskabet korrekt. Hvis kursen 

derimod bevæger under udbudskursen, kan noteringen betragtes, som værende overpriced. Dette 
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medfører ekstra arbejde for underwriter, idet det nu bliver deres opgave, at foretage støtteopkøb, og 

dermed sikre at, folk ikke mister tillid til eller går kort i aktien.  

     Markedets tilstand som helhed, kan spille en væsentlig rolle på, hvorvidt det er attraktivt, at blive 

noteret i den periode, som en virksomhed ellers har planlagt. Noteringen kan både blive påvirket af 

branchespecifikke nyheder, som kan ændre vilkårene for den specifikke IPO i udbudsperioden. Men det kan 

også skyldes, at markedet vender efter en bull periode, hvor økonomien verden over har været i stigende 

tendens, til et bear marked, hvor fald i aktiekurserne figurerer. Konsekvensen bliver, at de store investorer 

får mulighed for, at trække deres bud, og at aktien derfor efter noteringen risikerer, at gå ind i en ustabil og 

usikker periode.  Dette påvirker således den fordelingsnøgle, som investorerne reelt ikke har indflydelse på. 

Dette vil samtidig betyde, at private investorer i dette tilfælde, vil få tildelt et større antal aktier, og at de er 

låst, da deres bud er bindende for dem. De modsatte effekter træder i kraft, såfremt noteringen stiger. I 

dette scenarie vil det betyde, at antallet af potentielle institutionelle købere, får indflydelse på hvor mange 

aktier de mindre private investorer bliver tildelt (Skovgaard, 2002). Det er altså de institutionelle investorer, 

der medbringer information om deres holdning om prisen til underwriter, men samtidig betyder det også, 

at book-building metoden stiller investorerne forskelligt, og at den metode favoriserer professionelle 

investorer i særlig grad. Dette vil blive undersøgt nærmere i afsnittet om underwriters valg af investorer 

ved book-building metoden. 

 

5.4.1 Et spilteoretisk problem i informationsdelingen 

Vi er tidligere kommet ind på informationsmæssige fordele og ulemper, der er ved at book runner bruger 

institutionelle investorer, til hjælp i værdisætningen af børskandidaten. Nu vil vi fokusere på de 

modsatrettede interesser, der ligger i denne del af processen, set fra de forskellige synsvinkler, samt 

hvordan et spilteoretisk problem opstår.  

 

Som sælger af et produkt, vil det som udgangspunkt altid være mest optimalt, at tage den højest mulige 

pris for produktet, mens køber på den anden side vil foretrække, at kræve så lav en pris som mulig. Som 

udgangspunkt, virker det som en simpel problematik, men det har en større effekt på prisfastsættelsen.   

Dette kan bevirke, at de institutionelle investorer, som emissionsbanken får hjælp af til prissætningen, vil 

have et incitament til, at kunne presse prissætningen af selskabet nedad eller ligefrem forsøge, at påvirke 

prissætningen af selskabet til, at blive underpriced. Fordelen bliver derved, at de får mulighed for, at købe 

aktier i selskabet ved noteringen, til en pris som er mindre, end hvad de mener, reelt er fair value. Set ud 

fra et teoretisk synspunkt, giver det ikke mening, at book runner vil prissætte selskabet til overpricing, idet 

de netop selv er mulige købere. Dette kan ske hvis disse ikke formår at sælge alle aktier til markedet. Hvis 



51 
 

book runner og de store institutionelle investorer, som de har henvendt sig til, ikke er vant til at 

samarbejde med hinanden, kan det være nødvendigt, at tage hensyn til denne problematik. Det kan ske 

ved, at forholde sig kritisk til vurderingen, eksempelvis ved at foretage korrektioner for den misinformation, 

der her kan føre til underpricing. På den anden side, skal der også være en form for kompensation, til disse 

institutionelle investorer, der afgiver information til book runner. De har ligeledes haft omkostninger i 

processen, ved at vurdere casen, og den information er ikke gratis. Såfremt selskabet bliver prissat tættere 

på sin fair value, vil der ikke være nogen økonomisk gevinst i, at investere i et korrekt prissat selskab. 

Underpricing må derfor tolkes som, at opstå som en konsekvens af vidensdeling, og kompensation for 

denne ydelse, som bliver leveret. Dette bliver ligeledes bakket op af Benveniste og Spindt, der i 1989 

fremlagde en undersøgelse af ’How investment bankers determine the offer price an allocation of new 

issues’. Her kommer de blandt andet frem til følgende: 

 

 “We show that underpricing arises naturally as a cost of compensating investors with positive 

information about the value of the stock for truthful disclosure of their private information” 

(Benveniste & Spindt, 1989, s. 358). 

I samme undersøgelse viser Benveniste og Spindt, at der ved brug af book-building metoden, er en direkte 

sammenhæng mellem, hvor ofte underwriter og institutionelle investorer som afgiver information, handler 

sammen, til i hvor i høj grad de forsøger, at påvirke prissætningen af noteringen til en underpricing med 

vilje. Denne sammenhæng er af essentiel karakter, fordi det øger antallet af variable faktorer og effekter, 

som påvirker på noteringsprocessen. Der er nemlig forskel på, hvorvidt institutionelle investorer ofte er 

med i investeringer af IPO eller blot en gang i mellem, samt hvor ofte de handler med den pågældende 

underwriter, som har hovedansvaret for noteringen. Benveniste og Spindt opdeler investorgruppen i to 

typer af investorer, dem som handler på en regular basis (ofte), og dem som handler en gang i mellem. Det 

viser sig, at disse regular investors som ofte samarbejder med emissionsbanker, i højere grad vil blive en 

prioriteret investor under et IPO forløb. Dette påvirker den gyldne fordelingsnøgle, som prioriterer, hvem 

der skal have, hvor mange aktier under book-building metoden. 

     Her kan ligeledes de institutionelle investorer inddeles på baggrund af deres størrelse og betydning, 

samt ligeledes hvor stor effekt, deres samarbejde kan have for underwriter. En tier one ville i Danmark 

formentligt være bestående af ATP og lignede, mens ligeledes større udenlandske institutionelle investorer 

ville tilhører denne kategori. Tier two kunne bestå af mindre selskaber med en mindre kapitalbeholdning, 

men som ligeledes er væsentlige aktører på det danske marked, og relativt store. Dette indikerer selvsagt, 

at det for underwriters er vigtigt, at opnå gode samarbejdsmuligheder med tier one partnere. Samarbejdet 

mellem underwriters og regular investors, som ofte handler sammen, vil medføre at disse investorer bliver 
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tildelt flere aktier ved en børsintroduktion, såfremt de ønsker mulighed for dette. Såfremt faktorer skulle 

dukke op, som påvirker interessen kan det få større institutionelle investorer til at droppe noteringen. 

Denne mulighed har de, som regel indtil to dage før børsnotering og fremkommer af børsprospektet. De 

står derfor med gode kort på hånden, i henhold til at opnå overnaturligt initialt afkast, samt at undgå tab, 

fordi de kan vise interesse og investerer ved mindre risiko (Benveniste & Spindt (1989).  

 

Der er således både argumenter der taler for, at underpricing kan skyldes det samarbejde, som finder sted 

med regular investors, men ligeledes er der bevis for, at denne bliver mindre ved et fast samarbejde. På 

grund af magten, som book runner har ved udformning af fordelingsnøglen, har de stadigvæk mulighed for, 

at belønne deres faste samarbejdspartnere. Dette kan i stedet ske gennem fordelingen af antallet af aktier i 

noteringerne. Argumentet kan derfor være, at samarbejdet kan være indbringende og en fordel for regular 

investors, ikke kun på grund af den mulige underpricing, men også på baggrund af de procentfordelinger af 

aktier, de kan blive tildelt. Ligeledes er der andre argumenter, der taler for at et fast samarbejde er en 

fordel. Dette vil blive fulgt op i nedenstående afsnit.  

 

5.5 Underwriters fordeling af aktier  

Det er vigtigt at interessen for en IPO bliver mødt med en pris, som ikke skræmmer markedet, i at byde på 

noteringen. Det er særligt vigtigt, fordi antallet af gennemførte børsnoteringer i Danmark, ikke sker særligt 

ofte. Således kan en sådan notering, betyde en større mediebevågenhed og omtale, og derfor er det særligt 

vigtigt at noteringen, bliver betragtet som værende en succes, både for underwriter, såvel som for 

selskabet der bliver noteret. I dette afsnit undersøges det hvilke motiver, der påvirker underwriters 

allokering af aktier til investorerne. Vi har tidligere vist sammenhænge mellem hvordan institutionelle 

investorer, med fokus på dem i tier one, der deler information, ud fra et teoretisk synspunkt, burde blive 

stillet bedre ved allokering af aktier. Ligeledes har vi opstillet argumenter for, hvorfor prisen som 

udgangspunkt, ikke er en dominerende prioritet ved allokering af aktier. Disse motiver og forståelse for 

fordelingen af aktier, er særlig vigtigt at belyse, eftersom det er denne opgaves fokus, at undersøge 

konsekvensen af børsnoteringer i Danmark.  

     Bliver der gjort forskel på fordelingen af aktier til institutionelle investorer, afhængig af om 

børsnoteringen har mange eller få købere ved noteringen? I så fald kan omverden få et dårligt indtryk af 

underwriter, fordi de fordeler på et i offentligheden unfair grundlag, på grund af de muligheder, som 

institutionelle investorer har for at kunne trække sig fra noteringen. Ligeledes går favoriseringen går ud 

over de private investorer i aktien. En af konklusionerne i Cornelli og Goldreichs arbejde fra år 2000, kan 

opsummeres i følgende citat; 
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 ”We find that the investment banker awards more shares to bidders that provide information in 

their bids (such as through limit prices). Regular investors also receive favorable allocations – 

especially when the issue is heavily oversubscribed. Revised bids and domestic investors are also 

favored”. (Cornelli and Goldreich, 2000, s. 1) 

På sin vis vil det nu være vores forventning, at book runner skal betale tilbage for den værdi, de får ud af 

informationen, fra de institutionelle investorer. Citatet her angiver således, at tier one regular investors kan 

blive favoriseret gennem fordelagtige fordelinger af aktier. Vi har hidtil betragtet denne tilbagebetaling ved 

at spekulere i, at institutionelle investorer bliver tildelt aktierne, på baggrund af en favorabel pris. Det vil 

sige, at en informeret investor, som afslører information gennem limits bud på den måde skal 

tilbagebetales, ved at modtage aktier til en favorabel pris. Ligeledes at investorer, som byder ved strike bud 

og på den måde ikke afslører information, til gengæld burde modtage færre aktier. Kompensationen må 

ligeledes finde sted, baseret på procentandelen af aktier, som de får allokeret ved en notering. I stedet for, 

at opnå en overnaturlig profit ved kraftig underpricing, opnår de i stedet en større profit, ved at få en større 

andel af virksomheden i en god case. Det vil sige, at fordelingen af aktierne tolkes, som en meget vigtig 

faktor i henhold til, om der opstår underpricing eller ej ved en notering. Dette er et argument for, at der 

ved favorisering af institutionelle investorer i allokering, burde finde mindre underpricing sted (Cornelli og 

Goldreich, 2000).  

 

Hanley og Wilhelm har i deres artikel fra 1995, offentliggjort resultaterne af en undersøgelse på 38 

børsnoteringer, i perioden 1983-1988. De konkluderer ligeledes, at institutionelle investorer, modtager en 

større allokering af underpriced ved børsnoteringer.  Herunder har de undersøgt fordelingen af aktier, til 

henholdsvis institutionelle investorer og private investorer, i underpriced såvel som overpriced 

børsnoteringer. Disse blev vurderet til, at være henholdsvis overpriced, hvis de gav negativt afkast på 

førstedagen, korrekt prissat hvis ændringen var approksimativt nul, og underpriced hvis værdien af det 

initiale afkast på førstedagen var positivt. Herfra blev 24 noteringer vurderet til at være underpriced, ni 

noteringer overpriced og resten bliver vurderet til tilpas prissætning. Fortjenesten på de noteringer, der her 

blev vurderet til at være underpriced, var i gennemsnit 14,7%, som blev hentet på førstedagen i initialt 

afkast, og 70,4% af aktierne var købt af institutionelle investorer. De konkluderer dog endvidere, at de 

institutionelle investorers andel varierer i forhold til, i hvorvidt en notering er vurderet til, at være 

underpriced. 

     Som udgangspunkt burde man forvente, at fordelingen af aktier til institutionelle investorer i overpriced 

noteringer, burde blive lavere. Men de finder i deres undersøgelse, at flere faktorer påvirker dette. De 
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kommer frem til, at institutionelle investorer ender som ejer på 69,5% af overpriced noteringer og 65% på 

noteringer med 0% initialt afkast. Selvom de institutionelle investorer ender med, at tabe omkring 70% af 

deres investering ved investering i disse noteringer med disse to udfald, betyder det meget lidt for det 

samlede afkast. Således finder de, at det overnormale afkast på de 24 underpriced aktier er så stort, at 

tabet på resten af aktierne blot udgør under 10% af dette samlede beløb. 

     De konkluderer på baggrund af deres undersøgelse, at der er bevis for, at hypotesen om at 

institutionelle investorer bliver favoriseret i fordelingen af underpriced noteringer. Til gengæld fremhæver 

de en anden vigtig pointe, i forhold til samarbejdet mellem underwriter og faste partnere af 

investeringsbanker. De konkluderer i denne undersøgelse samtidig, at de faste institutionelle investorer, 

om end ikke helt aftager samme andele i overpriced noteringer, stadigvæk deltager i dem. Hvorfor er disse 

institutionelle investorer villige til, at foretage handler der på papiret ligner en dårlig forretning? Hanley og 

Wilhelm forklarer disse handlinger ved, at det er betalingen, som gives for at være en del af samarbejdet 

med underwriter, og den normale favorisering, der finder sted ved de favorable noteringer. Dette hænger 

sammen med det tætte samarbejde, der kan opstå mellem underwriter og disse institutionelle investorer 

som ofte arbejder sammen, og den fremtidige mulige indtjening, der kan ligge i dette samarbejde for 

partnerne. Således beskriver de det som, et forhold der bygger på en ’quid pro quo’ forventning om, at 

institutionelle investorer bakker book runner op, på mindre attraktive noteringer, for at blive favoriseret på 

de gode noteringer. Som vi kan se ud fra deres data, i henhold til antallet af noteringer, der har været 

foretaget i denne periode, har langt størstedelen af noteringerne været underpriced. Vurderet på rent 

afkast i kroner og øre, var gevinsten ved, at være med i de underpriced noteringer betydelig større, end 

tabet på de dårlige. Dette samarbejde er altså meget givende for begge parter, eftersom underwriter får 

solgt til faste aftagere i markedet. Ligeledes optjener investeringsbankerne en betydelig profit, i forhold til 

det tabte. De kører derved med en strategi, som ud fra denne undersøgelse kan være meget økonomisk 

rentabel (Hanley & Wilhelm, 1995).  

 

5.6 Underwriters aftalemæssige forpligtelser overfor selskabet og dennes påvirkning ved valg af 

investorer 

I det forrige afsnit, havde vi fokus på fordelingsnøglen, som book runner brugte til, at fordele aktierne i 

noteringerne med et stærkt fokus på institutionelle investorer, og den favorisering de oplever gennem et 

fast samarbejde og vidensdeling. I dette afsnit vil vi undersøge det bredere perspektiv, i valget af investorer 

til en børsnotering, og hvordan aktive valg fra underwriter, i henhold til investorer, kan blive tolket af 

markedet. Selv om vi i vores egen empiriske undersøgelse, ikke undersøger hvad aftaler der bliver lavet 

mellem selskabets, der skal børsnoteres og book runner, vil vi her komme ind på, hvordan aftalen og 



55 
 

metoden påvirker noteringen. Vi vil i dette afsnit fremhæve incitamenter for book runner valg, som kan 

være direkte relaterede til underpricing. 

     Der findes to typer af aftaler mellem underwriter, og det selskab som skal børsnoteres, som hvis 

udformning har en direkte påvirkning ved noteringen. Disse er kendt som ’firm-commitment offers’ som er 

baseret på book-building metoden og ’best effort’, som bruges under auktionsmetoden. Afhængig af om 

noteringen, bliver foretaget ved book-building metoden eller auktionsmetoden, kan dette valg få betydning 

på forskellige incitamenter og handlinger undervejs i et IPO forløb. Vi vil her se nærmere på, hvordan disse 

metoder kan have forskellige bias, og illustrere hvorfor underpricing i dag blandt andet kan være påvirket af 

book-building metoden og den aftale, der finder sted ved firm-commitment. Ydemere kan det være med til, 

at indikere de faktorer, der påvirker noteringen efterfølgende, samt om det styrker investorens incitament, 

til at investere i børsnoteringer. 

 

Firm-commitment offers er kendetegnet ved, at underwriter forpligter sig til, at købe alle aktier, som ikke 

er blevet solgt før den officielle handel begynder. Prisen for disse aktier er samtidig den pris, som selskabet 

er planlagt at blive børsnoteret til. Som aftalen indikerer, er der et klart incitament for book runner, i at få 

solgt alle aktier i selskabet, da de ellers selv skal købe disse. Således kan man konkludere, at book runner 

får et motiv til i højere grad, at ville bestemme en pris, som er underpriced. Dette kan være en 

medforklarende årsag til, at underpricing finder sted. Dette kan også bevirke, at book runner i sin fordeling 

af aktier, i højere grad vil allokere større andele af aktier, til investorer end hvad de måske reelt er 

interesserede i. Ligeledes vil book runners velvilje i, at sælge noteringen til underpricing, være større før 

udbudsdagen end efter, fordi book runner i denne periode oplever større usikkerhed i deres forløb. Såfremt 

de netop ikke får solgt alle aktier, og bliver tvunget til at købe disse, for at sælge dem senere hen, vil det 

medføre en betydelig risiko for selskabet. Det svarer til selv at tage en investeringsposition i selskabet.  

 

En måde at undgå book runner incitamenter til, at sælge aktierne billigere før noteringsperioden, kan være 

ved at bruge en anden aftaleform gennem auktionsmetoden. Best offer aftalen er baseret på, at 

underwriter står for noteringen af aktien, men ellers ikke på nogen måde, er forpligtet til at skulle købe de 

resterende aktier, som ikke er blevet solgt i før noteringen. Som udgangspunkt er det en mere 

risikobetonet aftale, for selskabet som skal børsnoteres, fordi de ikke får den samme sikkerhed for 

garanteret salg. Man kan også sige, at den tiltrækker virksomheder, som tror stærkt på deres case, idet det 

ved denne model er selskabet og ikke underwriter, der bærer den primære risiko. Den aftaleforms 

usikkerhed kan dog i nogen grad blive kontrolleret, eksempelvis ved at lægge et krav til minimumssalg på 

kontrakten. Dette betyder at en bestemt andel af selskabet, skal blive købt før noteringen, for at denne 
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bliver gennemført. Hvis dette minimumskrav ikke bliver opfyldt, kan det betyde, at IPO forløbet for 

selskabet bliver stoppet. Denne metode fører dog også til uvidenhed og usikkerhed, som kan sidestilles 

med Rocks (1986) teori winner’s curse og auktioner, som tidligere beskrevet. Benveniste og Spindt finder i 

deres undersøgelse, at minimumssalgs begrænsningen for noteringen i sit design, reducerer risikoen i 

processen, og på sin vis presser en mængde af før salg af aktierne til at blive foretaget. De argumenterer 

derfor for, at underpricing på selskaberne, skal være direkte afhængig af størrelse på begrænsningen ved 

best offer metoden (Benveniste & Spindt, 1989). 

     Denne tankegang støttes af Welch, der ligeledes finder bevis på, at begrænsninger på minimumssalg 

påvirker underpicing. Han argumenterer samtidig for, at underpricing bliver påvirket af før markedets 

aktivitet på noteringen. Således er tid en vigtig faktor i henhold til noteringen, fordi tiden det tager, at 

sælge alle aktier i en notering, har direkte relation til underpricing (Welch, 1989b). 

 

5.7 Underwriters direkte samspil med regular institutionelle investorer 

En af de faktorer, der påvirker børsnoteringer foretaget med book-building metoden, er underwriters rolle i 

noteringen. Den kan være forskellig, alt efter aftaler og udformninger af samarbejdet, og metode der tages 

i brug. Der kan være en underwriter, eller flere underwriters, så det dermed er et syndikat. Tidligere har vi 

undersøgt underwriters forskellige roller i fordelingsnøglen, og i dette afsnit vil vi undersøge underwriters 

rolle i noteringsperioden. Det er vores forventning, at uanset om man er regular investor, eller blot handler 

en gang i mellem, at information der bliver givet ved prospekt og andre offentlige udmeldinger, vil være 

ens for alle. I et sådan prospekt, er det et krav, at informationen er valid og retvisende, og underwriters 

handlinger er troværdige og følger lovgivningen. Dette er ikke en endegyldig konklusion på, at det altid er 

således, og det kan være et problem, at der kan være økonomiske fordele på kort sigt for underwriter, i at 

være drevet af egne interesser og umoralske handlinger, i henhold til principal agent teori. Den største 

motivationsfaktor for, at sikre på succes, på lang sigt for underwriter, er dog at skabe mulighed for 

kontinuerligt arbejde fremover. Forkerte handlinger kan derfor medføre vitale konsekvenser. 

     Denne tankegang understøttes af Benveniste og Spindt, som især påpeger underwriters motiver til, at 

opretholde sit gode renomme. Fremtidig succes er påvirket af deres samarbejde med deres faste 

institutionelle partnere. Hvis det antages, at underwriters primære forretning er baseret på et langvarigt 

samarbejde, med en kerne af regular institutionelle investorer, vil flere faktorer påvirke noteringen. Det 

arbejde som underwriter foretager for selskaberne, når de skal hjælpe selskaber med at blive noteret, har 

en direkte påvirkning af deres fremtidige omdømme, og det påvirker deres fremtidige værdi som partner. 

Ved hver ny notering, som underwriter har hovedansvar for, risikerer de, at den opbyggede værdi, af deres 

tidligere arbejde kan blive forringet, eller forøget alt efter hvordan omverden fortolker deres arbejde i 
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processen. Et områdes performance i en virksomhed, kan således få afgørende betydning for den 

resterende del af virksomheden. At aftalen mellem selskab og underwriter, incitamentsmæssigt kan påvirke 

underwriters risiko og arbejdsindsats, må derfor ikke tolkes som, at de nødvendigvis gør en mindre indsats, 

i forhold til at få noteringen til at blive en succes ved eksempelvis auktionsmetodens best effort. Der er altid 

noget på spil ved, at stå for noteringer (Benveniste & Spindt, 1989). 

 

Vi har tidligere beskrevet dette forhold mellem underwriter og institutionelle investorer som en ’quid pro 

quo’ forhold, og dette udtryk bliver også brugt af Degeorge, Derrien og Womack. De fokuserer også på den 

rolle underwriter har, ved at kunne komme med nyheder, som kan påvirke noteringen efter 

noteringsdagen. De bygger deres studier på det franske marked, og dennes overgang til book-building 

metoden. Her påviser de, at der i kølvandet på book-building metodens noteringer, i højere grad ville blive 

fuldt op med positive anbefalinger fra underwriter, som er ledende på noteringen. Samtidig finder de 

evidens for, at andre uafhængige selskaber, som også fungerer som underwriter, samt at deres 

medarbejdere, i større grad vil promovere konkurrentens IPO. Dette er dog afhængigt af, om deres 

arbejdsgiver vil modtage fordelagtige positioner i fremtidige noteringer. Således medfører book-building 

metoden alt i alt, at en IPO vil modtage mere mediebevågenhed og omtale i offentligheden. Noget tyder 

dog på, at det ikke får nogen synderlig effekt, for det selskab der skal noteres målt på værdien, eller 

afkastet som følge af noteringen. Således konkluderer de, at underwriters der bruger book-building 

metoden, i stigende grad har fået virksomhederne til at øge budgettet for reklame og promovering af 

noteringen. Man kan derfor spørge sig selv, om denne omkostning reelt set, ikke gavner underwriters mere 

end det selskab der skal noteres (Degeorge, Derrien og Womack, 2004).  

     Selv om dette, ikke direkte giver et afkast for selskabet, kan det dog være indbringende udgifter, der er 

givet godt ud, i forhold til andre motiver for selskabet. Således må vi minde om årsagen til, at et selskab 

vælger at blive noteret, ikke udelukkende kan skyldes den værdi de modtager i provenu ved noteringen. 

Desuden hænger dette også tildels sammen med Welchs teori, om at et selskab ønsker, at signalere en 

stærk virksomhed, og på den måde vil se sig i stand til, at kunne tiltrække flere investorer. 

 

5.8 Opbygning af et syndikat og påvirkning af underpricing  

Herunder vil vi se nærmere på opbygningen af syndikatet, samt interessenternes motiver herved. I det 

seneste årti, har der været en tendens til, at børsnoteringer har været foretaget ved hjælp af et større antal 

underwriters. Er det umiddelbart i den pågældende virksomheds interesse? Hvordan fordeler 

underwriterne arbejdet i mellem sig, og hvordan påvirker det prissætningen?  
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Hvis der er flere mulige underwriters på en børsnotering, bliver der valgt en eller flere ledende 

underwriters. Beslutningen bliver taget af det selskab, der skal noteres. Selvom disse underwriters, hvis der 

er flere, skal samarbejde, kan det medføre en direkte kamp, disse selskaber imellem. Dette opstår, fordi 

denne ledende position, giver mest prestige for underwriter, såvel som at de får den største andel, af den 

samlede betaling for noteringen fra selskabet. Der er flere faktorer som virksomheden skal overveje, for 

hvem der vil være den bedste book runner. Det kan blandt andet være underwriters renomme i branchen, 

kendskab til den specifikke industri, eller tidligere kendskab og forhold mellem virksomhed og underwriter. 

Hvis virksomheden, der skal noteret er lille målt på markedsværdi og er af mindre betydning, kan det 

forekomme, at selskabet slet ikke får mulighed for, selv at vælge en underwriter.  I så fald handler blot om 

at finde en, der er villig vil stå for noteringen af virksomheden. 

     Hvis der er tale om en stor børsnotering med international interesse kan underwriters blive udvalgt som 

’joint global coordinaters’. Deres arbejdet er, at koordinere samarbejdet på tværs af underwriters, hvis 

disse eksempelvis kommer fra forskellige lande. I vores bilag 2 for syndikat opdeling fremgår det, at joint 

global coordinaters, ofte er de samme underwriters, som de udvalgte til book runners, der er dog afvigelse 

på enkelte selskaber. Hvis der er mange involverede underwriters, vil nogle blive valgt ud som ’co-lead 

managers’, som er en betegnelse for hjælpende underwriters. Disse kan ligeledes blive udvalgt på baggrund 

af deres ever til, at levere marketing, bidrage til analyse dækning, eller fordi de kan komplementere book 

runner, gennem deres salg af aktier på anden måde. Det forekommer ligeledes her, at book runner rådgiver 

selskabet om, hvilke co-lead managers, det kunne være i selskabets interesse, at have med i syndikatet for 

noteringen. Det kan være med til, at påvirke antal og valget af co- lead managers indirekte, idet disse 

underwriters skal have et minimumsbeløb for deres arbejde for, at deltage i noteringen, og dette kan 

reducere antallet af medlemmer i syndikatet.  

     Selvom syndikatet på sin vis bidrager til, at minimere risikoen ved noteringen, kan det også være i book 

runners interesse, at minimere antallet af medlemmer i syndikatet. Det skyldtes at de i forvejen har 

etableret sig, som førende book runner, og dermed vil forsøge, at modarbejde konkurrence på denne og 

fremtidige børsnoteringer. Yderligere kan book runner og co-lead managers udvælge ekstra medlemmer til 

syndikatet, som ikke har en lige så direkte involvering i processen. Det skal forstås således, at de ikke er 

involveret i noteringsarbejdet i særlig høj grad, men samtidig også er billige, at inkludere i 

noteringsprocessen. Dette betyder også at motiverne til, at involvere disse i processen, kan have andre 

årsager. Årsager til at disse involveres, kan i stedet skyldes, at de har lånt selskabet penge, at de har direkte 

relationer til kunder af selskabet, såvel som, at der kan være andre relationer, mellem selskab der skal 

noteres og denne underwriter. Antallet af aktier, som hvert enkelt syndikat medlem bliver stillet til opgave 

at sælge, er som regel forskelligt fra det antal, som det er opgivet i prospektet, at de sælger som 
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underwriter. Men dette er ikke tilgængelig viden, eftersom det er en del af den lukkede fordelingsnøgle. 

Ligeledes er der forskel på ens indtjening om man er co-lead manager eller blot underwriter. Book runners 

står generelt for det meste af det marketingsmæssige arbejde, samt salg af aktierne. Hvis der er flere 

underwriters i et syndikat, betyder det, at de institutionelle og private investorer hermed opdeles, fordi de 

institutionelle investorers andel, bliver samlet i en institutionel pulje. Dette har flere formål. For det første 

skal det give store budgivere mulighed for, at byde på flere aktier i noteringen, uden at skulle henvende sig 

til flere forskellige underwriters, således at buddet kan afgives som et, og blive imødekommet. For det 

andet skal det hjælpe book runner, med at optage værdi af interesseperioden, i henhold til at prissætte 

selskabet. Ligeledes betyder den samlede pulje for institutionelle investorer, at book runner i høj grad kan 

sikre, at fordelingen af aktier, bliver foretaget efter en nøgle, som de finder passende (Corwin og Szhultz, 

2005). 

 

5.9 Effekten af syndikater  

Tidligere har vi vist sammenhænge mellem, hvordan book runner optager information i markedet, baseret 

på de institutionelles investorers budtyper, med henblik på at prisfastsætte en notering. De forskellige 

parter i et syndikat, har den samme regnskabsmæssige informationer tilgængelig, og bruger som regel de 

samme metoder, til at prisfastsætte selskabet ved, for eksempel ved DCF metoden eller multipel metoden. 

Så at øge antallet af parter i et syndikat, vil alene ikke kunne bidrage væsentligt, til en forbedret 

informationsproduktion og dermed prissætning af selskabet. Derimod vil flere parter i et syndikat medføre, 

at selskabet der skal noteres i større grad vil blive eksponeret overfor en større potentiel investorgruppe. 

Underwriters kan typisk være specialiseret i henhold til en branche eller at fokusere på institutionelle 

investorer eller geografiske kerneområder. Det betyder, at investorgruppen for den specifikke IPO bliver 

større, fordi investorgruppen er forskellig fra book runner, co-lead underwriters og non-underwriters. 

Dermed vil det være en teoretisk overvejelse, at større syndikater i højere grad vil opnå fuldendt 

information i før noteringstidspunktet og at dette reelt burde medføre, at IPO i højere grad vil blive prissat 

korrekt.  

     Corwin og Shultz beskriver i deres artikel, at der er intern konkurrence finder sted blandt underwriters i 

en notering. De beskriver blandt andet, at særligt co-lead underwriters, kan forsøge at fremme deres 

interesse videre frem, endda selv efter at en IPO er slut. Dette skyldes, at en notering indimellem vil 

medføre efterfølgende secondary offerings til markedet i fremtiden, og at det ligeledes kan være en 

værdifuld position for underwriters, at deltage i disse fremadrettet. Da disse typisk ligger ud over den 

toårige periode efter børsnoteringen, er det en sammenhæng vi ikke undersøger nærmere. De fandt også i 

deres undersøgelse frem til, at co-lead underwriters på sin vis, kunne føre til agent problems, i forhold til 
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ledende underwriter og selskabet. En problematik der kunne opstå, kunne eksempelvis være at co-lead 

underwriters kunne finde på at fortælle virksomheden, at de kunne have fået en bedre pris på noteringen. 

 “The underwriters we spoke to stressed that this is a significant problem within Syndicates” 

(Corwin og Schultz, 2005, s. 6). 

Dette kan medføre, at selskabet som skal børsnoteres, kan få motiv til at ville presse prisen opad i 

prisforhandlingerne, hvilket i sidste ende kan påvirke interessen fra omverden. De beskriver ligeledes, at 

visse book runners, bruger syndikatet aktivt, med kommunikation og vidensdeling imellem sig. Dette kan 

tænkes, at fremme noteringen, fordi det kan skabe grundlag for et samarbejde i syndikatet om at skade 

den bedst mulige IPO, til fælles succes for alle. Det kan dog også ske, at ledende underwriter ignorerer 

syndikatet i forarbejdet (Corwin og Schultz, 2005). Det kan medføre problematikker i prissætningen af 

selskabet, samarbejdet i syndikatet, og dermed er det potentielt skadeligt for virksomheden. Disse mulige 

konflikter intern i syndikatet, kan også tolkes som en faktor, der direkte modarbejder underpricing ved 

noteringer, fordi ledende underwriter bliver presset af sit syndikat, og særligt de nærmeste co-lead 

underwriters til, at sikre den bedre pris muligt for noteringen. Spørgsmålet er om det medfører, at 

noteringen med syndikater, klarer sig dårligere eller bedre end gennemsnittet af noteringer. Dette 

undersøges i den empiriske undersøgelse.  

 

Er underwriters renomme en betydende faktor 

Ser vi på den empiriske undersøgelse, ses det at de store noteringer over en milliard, især inden for de 

sidste 10 år, har været tilbøjelige til, at have udenlandske underwriters med i noteringen. Det hænger 

formentlig sammen med, at virksomheden i højere grad ønsker at eksponere sig til en større investorskare, 

men det kan også signalere en værdi til køberne. Kan det betragtes som et ekstra kvalitetsstempel af 

virksomheden? Med tanke på de teoretiske fremstillinger, vi har diskuteret i tidligere afsnit omkring 

information i noteringer, blandt andet i forhold til asymmetrisk information og signalværdi, vil en 

samarbejdspartner af større kaliber, med et godt renomme, være et stærkt signal til markedet. Mindre 

usikkerhed omkring en notering, burde derfor være en faktor der modvirker underpricing. Denne effekt 

forventer vi derfor burde blive forstærket, såfremt syndikatet som helhed bliver repræsenteret af større 

respekterede underwriters (Corwin og Schultz, 2005). Dette vil blive analyseret i den empiriske 

undersøgelse under syndikat-effekten.  

     Beatty og Welch konkluderede på baggrund af materiale fra studier i 80’erne, at der blev foretaget 

mindre underpricing, såfremt der i deres terminologi var en ’high quality’ underwriter med i noteringen. 

Samtidig finder de, at denne effekt ændrer sig i perioden for 1992-1994, hvor de opnår direkte 

modsatrettede effekter af noteringer med high quality underwriters involveret. Denne effekt bliver 
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forstærket hvis underwriter, bliver betragtet som en større anerkendt underwriter, samt hvis selskabet, der 

skal noteres, er et mindre selskab. De har ikke en direkte forklaring på, hvad dette skifte skyldtes, men 

begrunder det med et skift eller forskelle i metoden for noteringer (Beatty og Welch, 1996). 

     Det er vores observation, at denne effekt i deres studie, vil kunne forklares af et skifte til book-building 

metoden. Selvom det ikke kan konkluderes, er det pludselige skifte i metode for noteringer, en tænkelig 

effekt ved at tage book-building i brug, i stedet for auktionsmetoden. Dette ville kunne forklare de direkte 

modsatrettede effekter, der optræder inden for så kort tidsperiode. 

 

Andre effekter 

Vi har tidligere set, at det kan være en stor fordel, at have flere parter med i et syndikat. Blandt andet fordi 

det giver mulighed for, at dække en større potentiel investorgruppe. Ligeledes at prisen ud fra et teoretisk 

synspunkt, burde være mere præcis og dermed føre til mindre underpricing. Hvis den samlede omkostning 

for, at blive børsnoteret, ikke ændrer sig som følge af flere medlemmer i syndikatet, ses det som positivt for 

selskabet. Aftalen kan dog også være baseret på, at omkostninger for selskabet stiger som følge af, at flere 

selskaber er med i syndikatet. Ligeledes kan book runner kræve flere penge, for at være leder af et større 

syndikat. Selskabet kan også opleve, at ledende underwriter vil forsøge, at begrænse antallet af 

underwriters på notering, i henhold til at sikre egne interesser, men på bekostning af virksomheden. 

Således vil high quality underwriters gerne sikre sig rettighederne til, at sælge en anselige størrelse af 

selskabet, i henhold til at være en del af syndikatet. De vil konkurrere om fremtidige kundeforbindelser 

med selskabet, såfremt der skulle komme flere secondary offerings til offentligheden på et senere 

tidspunkt. Ligeledes kan nogle underwriters være tilbøjelige til, i højere grad at ville samarbejde med andre 

underwriters. Især hvis de i forvejen har et godt samarbejde, og dermed ville fravælge andre mulige co- 

lead managers (Corwin og Schultz, 2005). 

     Corwin og Schultz finder ligeledes andre interessante pointer i deres undersøgelse for effekterne af et 

syndikat og dens ageren i børsnoteringerne. Således finder de en interessant effekt, hvis det pågældende 

selskab, som skal noteres kommer fra en branche, hvor der samtidig er en top rangeret analytiker, vil dette 

medføre, at noteringen i højere grad vil foretages med flere underwriters. Det vil sige, at der udover den 

ledende underwriter, i større grad vil blive dannet et syndikat med enten co-lead managers eller non-

managers. 

    Geografisk placering har ligeledes indflydelse på, hvorledes syndikatet bliver sammensat. Co-lead og non-

underwriters har dermed større sandsynlighed for, at blive inkluderet i en notering, såfremt de kommer fra 

det samme geografiske nærområde. Denne effekt bliver forstærket, hvis book runner ikke har samme 

tilknytning til land eller område, som virksomheden der skal noteres. At samspillet mellem book runner og 
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andre underwriters er essentielt for udformningen af et syndikat, er af afgørende betydning. Det er den 

mest signifikante faktor for, om en underwriter bliver inkluderet i en notering til dannelsen af en syndikat, 

er om disse underwriters har deltaget i nylige noteringer i syndikater med den samme ledende underwriter, 

som book runner (Corwin og Schultz, 2005). 

 
6. Den empiriske undersøgelse 
6.1 Forklaring af data 

Som tidligere beskrevet, bygger vores undersøgelse på danske selskaber børsnoteret i perioden 1997-2018. 

I afgrænsningen har vi allerede beskrevet de selskaber vi har ekskluderet i perioden og begrundelsen deraf.  

Derfor består undersøgelsen af 45 selskaber og der har i perioden været følgende antal noteringer om året: 

 

Listen over inkluderede selskaber, fremgår af bilag 5, bilag 6 og bilag 7. Bilag 5 illustrerer selskabets 

noteringsdato og markedsværdi, mens bilag 6 belyser green shoe option, provenu og andel af nye aktier. 

Bilag 7 demonstrerer hvorledes selskabernes aktiekurs har udviklet sig i analyseperioden.  

     Som det ses af noteringerne, bliver disse ofte foretaget i periodevis. Det ses derfor tydeligt, at timingen 

for noteringerne er i fokus for selskaber, der skal børsnoteres. Mange børsnoteringer fandt sted i 

begyndelsen af analyse-perioden. Men da IT-krisen i starten af århundredeskiftet indtraf, medførte det at 

ingen selskaber blev noteret i 2002-2004. De efterfølgende år, kom der igen nye selskaber til, da 

økonomien globalt var på sit højeste inden finanskrisen. Da finanskrisen og den efterfølgende gældskrise i 

Europa indtraf, satte dette en dæmper på noteringerne.  Mens andre selskaber, af den grund ventede med 

at lade sig børsnotere, var andre i en position hvor behovet for kapital var akut. Cimber Sterling blev 

børsnoteret i 2009, efter selskabet var truet af konkurs og havde derfor et akut behov for at fremskaffe 

likviditet. Hvordan denne timing og situation påvirkede børsnoteringens afkast, vil blive uddybet senere. De 

senere år med høje afkast på aktiemarkedet, har betydet flere selskaber har ladet sig børsnotere og siden 

2013 har alle år budt på nye noteringer. Selskabers performance er blevet analyseret på kort, mellem og 

lang sigt. Nærmere præcist hvordan de har klaret sig på henholdsvis på; 

o Førstedagen  

o Første uge  

o Første måned  

o Første 6 måneder 

o Første år  

o Første to år  



63 
 

Selskabernes performance er blevet vurderet ud fra aktieafkastet og samtidig blevet holdt op imod 

benchmark i samme periode. Det respektive benchmark er forskellig for selskaberne, idet undersøgelsen 

strækker sig over en længere periode og at virksomhederne, grundet størrelsesforskel, er noteret på 

forskellige børser. Derfor er selskabernes benchmark individuelt, i forhold til hvilken børs, selskabet 

befinder sig på.  Når vi fremadrettet omtaler benchmark, henvises til bilag 7. 

 

Selskaber børsnoteret i perioden 1997-2002: 

Selskaber der blev børsnoteret i perioden 1997-2002, er blevet sammenlignet med udviklingen i 

KFX-indekset. KFX-indekset blev indført den 3. juli 1989 med basisværdi 100, for at vise kursudviklingen på 

de største og mest handlede selskaber i Danmark. Meningen med KFX-indekset var, at anvende det som 

underliggende instrument for futures og optioner noteret på Københavns Fondsbørs og på den måde skabe 

likviditet. KFX-indekset var et vægtet markedsværdiindeks, baseret på en aktiv portefølje på 25 selskaber, 

som blev udvalgt to gange om året. I marts 1992 blev dette dog reduceret til 20 selskaber. KFX indekset er 

siden blevet ændret flere gange. I 2005 skiftede KFX indekset navn til C20 indekset, som i dag kaldes C25 

(Aktieplus.dk)  

 

Selskaber børsnoteret i perioden 2003 og frem: 

I 2003 blev tre nye børser introduceret på det danske marked. Disse indeks er Large Cap, Mid Cap og Small 

Cap. Børsnoteringer fra 2006 og frem vil derfor blive sammenlignet med det pågældende indeks selskabet 

befinder sig i. De tre segmenter og deres inddeling er således: 

 Large Cap – selskaber med en markedsværdi over 1 mia. euro.  

 Mid Cap – selskaber med en markedsværdi over 150 mio. euro men mindre end 1 milliard euro.  

 Small Cap – selskaber med en markedsværdi over 150 mio. euro. 

 

Værdien beregnes ud fra den totale værdi af et selskabs udestående aktier, som multipliceres med den 

aktuelle aktiekurs. Markedskapitaliseringen viser således selskabets reelle værdi, hvis alle dets aktier kunne 

købes.  De resterende selskaber, der befinder sig i C20-indekset vil blive sammenlignet med dette. Der vil 

ingen sammenligning være med C25 indekset, da indekset ikke bestod af 25 selskaber, da de respektive 

virksomheder der tilhører dette, blev noteret. Vi er bevidste omkring udsvingene og risikoen generelt 

vurderes større på de mindre markeder. Vi mener dog, at dette sammenligningsgrundlag giver det mest 

retvisende billede, idet et alternativt til en investering i en IPO, kunne være at investere i det generelle 

indeks. De mindre selskaber indeholder også flere selskaber, hvilket betyder at de store udsving i hver sin 

https://da.wikipedia.org/wiki/Selskab
https://da.wikipedia.org/wiki/Aktie
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retning udlignes og på den måde bliver der kompenseret for dette. Som udgangspunkt er Small Cap 

virksomheder generelt mere risikofyldte og derved også mere potentielt profitable, mens Large Cap 

virksomheder generelt er mindre risikofyldte og derved også potentielt mindre profitable, jævnfør teorien 

om CAPM. Dette afhænger i høj grad også, af den enkelte virksomhed og den branche de operer i. De 

mindre markeder vil dog være mindre likvide, hvilket gør udsvingene potentielt større og samtidig må 

markedet forventes, at være mindre effektivt. Dette kan begrundes med, at informationsflowet er mindre, 

da dækningsgraden på de små selskaber er mindre. Større selskaber har flere analytikere, der følger 

selskabet, hvilket gør det sværere at finde noget, der ikke allerede er indregnet i aktiekursen. De fleste 

mindre selskaber har desuden ikke samme spredning af forretningsaktiviteter og produkter, i samme 

omfang som større selskaber, hvilket øger sårbarheden over for konkurrenter og nye produkter. Ligeledes 

er den geografiske spredning typisk også beskeden, hvilket forårsager at en økonomisk nedtur i et land eller 

en region, kan få betydelig indvirkning på de fremtidige cash flows. 

Data undersøgelsen tager ikke højde for udbytte 

I data undersøgelsen undersøger vi selskabernes performance i en periode på op til to år. I den periode har 

vi beregnet afkastet på følgende måde 

                    
                                                              

                              
 

 

*Udskiftes med henholdsvis første uge, første måned, seks måneder, et år og to år.  

Fremgangsmåden for beregnet af benchmark ser ligeledes ud.  

 

Vi tager derfor ikke højde for eventuelt udbytte, som påvirker aktiekursen i en negativ retning, da det 

fjerner værdi for selskabet og dermed værdiansættelsen. Dog vil der, med overvejende sandsynlig, ikke 

blive udbetalt udbytte fra selskaberne inden for de første to år efter noteringen. Dette kan forklares med, 

at selskaberne overvejende lader sig børsnotere, for at fremskaffe kapital, hvor en udbyttebetaling har den 

modsatte effekt. Ligeledes kan der argumenteres for, at de tidligere ejere er blevet belønnet med kapital 

ved børsnoteringen, samtidig med nye investorer har modtaget et tilstrækkeligt afkast, hvis vi antager 

børsnoteringen var succesfuld og teorien om underpricing holder. 

     Teorien om, at aktien bør falde med værdien af udbyttet, har dog vist sig ikke altid at være tilfældet. ”En 

undersøgelse af det danske aktiemarked bekræfter en tendens man også ser i udlandet: Når der er udbetalt 

dividende på en aktie, falder kursen ikke i et omfang, der svarer til den effekt som udbetalingen i teorien 

burde have” (Danske Bank). Adskillige undersøgelser foretaget af de internationale aktiemarkeder viser, at 

aktiekursen generelt falder med mindre end udbyttebetalingen, den dag udbyttet går fra. Dette er i strid 
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med forventningen om, at kursen bør falde i et omfang, der svarer til udbyttebetalingen. Der er derfor tale 

om en effekt, som ifølge teorien ikke burde være der. Der er med andre ord tale om en såkaldt anomali, 

hvilket er den betegnelse man anvender, når empiriske undersøgelser giver resultater, der er i strid med 

teorien. 

 

Antallet af børsnoteringer i Danmark de sidste 20 år, har været begrænset sammenlignet med andre lande. 

Samtidig betyder det også, at disse noteringer er foretaget i forskellige perioder, hvad angår opsving, og 

finanskriser. Nogle børsnoteringer vil på grund af deres kursudvikling, inden for de to første år noteringen, 

bidrage til væsentligt mere positive, eller negative resultater, end man vil forvente af et effektivt dansk 

marked. Dette kan ligeledes medføre, at sådanne enkeltstående selskaber vil påvirke gennemsnits-

beregninger for afkast inden for visse kategoriseringer, og dermed kunne influere markant på vores 

undersøgelse af underpricing. Selvom man kan argumentere for, at visse af disse resultater er outliners, er 

det vores argumentation, at de stadigvæk repræsenterer historik i markedet. Outliners defineres som 

resultater, der ligger ude for normen i sådan grad, at man kan vælge at udelade dem fra data. Dette skal 

sikre, at de som enkeltstående tilfælde, ikke fordrejer undersøgelsen til uhensigtsmæssige resultater. De er 

derfor medtaget i analysen om end, de langt fra repræsenterer normen for børsnoteringer i det danske 

marked. Eksempler på sådanne selskaber er ChemoMetec, Eurocom, 2M Invest og Strategic Investment, 

som spænder fra en markedsværdi på 142,1 millioner ved notering til 1,4 milliarder. Disse selskaber har 

kursændringer på førstedagen fra -33,22% til 163,47%. Ikke desto mindre, mener vi at vores resultater 

herunder, vil kunne danne et repræsentativt grundlag for, at drage konklusioner til videre brug. 

 

6.2 Undersøgelse af afkast for børsnoteringerne 

Herunder fremgår det generelle overblik over samtlige 45 selskabers performance ved børsnoteringer og 

den efterfølgende toårige periode. Følgende tabel viser succesrate med at slå benchmark, gennemsnitligt 

afkast, bedste notering, samt værste notering, baseret på alle 45 selskaber i analysen. Disse er beregnet og 

her vist for førstedagen og op til to år.  
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Figur 7. Illustrativ graf over kursudvikling på førstedagen for de 45 selskaber. Data og de respektive selskabers nr. fremgår af bilag 
11. 

Figuren illustrerer, at selskabernes performance og udvikling spænder vidt i begge retninger, såvel positivt 

som negativt.  68,89% af selskaberne i undersøgelsen slår benchmark på førstedagen. Bedst er det gået for 

ChemoMetec, der steg 163,4%, hvorimod Trifork faldt 33,22%. ChemoMetec blev børsnoteret i december 

2006 på et tidspunkt hvor højkonjunktureren i verdensøkonomien var på sit højeste og dette kan være en 

forklaring på noget af de overnomale afkast. En anden forklaring, er selskabts relavetive beskedne størrelse 

og dermed markedsværdi, hvilket har gjort det svært for underwriter at værdiansætte selskabet.  

Generelt viser undersøgelsen at afkastet på førstedagen er overvejende positivt og i mange tilfælde er 

overnormalt. Dette afkast kan forklares med de tidligere beskrevne teorier og den usikkerhed investorerne 

påtager sig, ved at købe før markedet reelt har vurderet selskabets værdi. Den asymmetriske information 

blandt investor og selskabet, skaber blandt andet grundlag for et overnormalt afkast på førstedagen. 

Samtidig kan signalværdien ved underpricing være en forklaring, i samspil med principal-agent teorien og 

moral hazard. Det er svært, at bevise hvad der præcis er forklaringen, da det sandsynligvis skyldes flere 

faktorer og kombinationen af disse, gør en investering i en IPO til en god forretning på førstedagen. I 

undersøgelsen er afkastet på førstedagen på 10,25%. Dette tal er dog i høj grad påvirket af ChemoMetec, 

og såfremt dette selskab undlades, falder underpricing på førstedagen til 6,77%. 

     Efter en uge som børsnoteret selskab, er andelen af selskaber der har slået benchmark faldet til 60%. 

Her er det gennemsnitlige afkast faldet til 8,17%. ChemoMetec er igen selskabet i perioden med højest 

afkast og gav 133,64%, hvorimod Strategic Investment faldt med 37,48%. 

     Denne udvikling fortsætter efter en måned på børsen, hvor 53,33% slår benchmark. Det gennemsnitlige 

afkast er faldet til 4,07%. Bedste eksempel er 2M Invest med 140% i afkast. I den modsatte ende ligger 

Rovsing med et fald på 43,76%. Efter 6 måneder er andelen af selskaber, der slår benchmark faldet til under 
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halvdelen. Nærmere præcist 42,22% af selskaberne. Endnu en gang er 2M Invest den bedste investering, 

mens Rovsing falder mest. Det gennemsnitlige afkast er 2,77%.  

 

 

Figur 8. Illustrativ graf over kursudvikling efter seks måneder for de 45 selskaber. Data og de respektive selskabers nr. fremgår af 
bilag 11. 

Når ovenstående graf, sammenlignes med grafen fra afkastet efter førstedagen, ses det at spredningen er 

større. Selvom under halvdelen slår deres individuelle benchmark, er afkastet alligevel overvejende postivt, 

idet det positive afkast generelt er højere end for selskaberne, der gav negativ afkast. Dette betyder 

samtidig, at selvom aktierne er steget, er benchmark ligeledes steget.  Efter seks måneder på børsen, må 

det forventes at selskabernes påvirkning fra markedet og eksterne faktorer er betydelig. Derfor er det ikke 

længere kun selskabet selv, der har en betydning for aktiekursens udvikling.  

     Trenden fortsætter efter selskaberne har været på markedet i et år. 36,36% af selskaberne slår det 

individuelle benchmark. Dog er 2M Invest afkast på 500%. OW Bunker derimod gik konkurs inden for det 

første år. Det gennemsnitlige afkast var efter et år på 6,32%. 
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Figur 9. Illustrativ graf over kursudvikling efter to år for de 45 selskaber. Data og de respektive selskabers nr. fremgår af bilag 11. 

Endelig er andelen af selskaber, der slår deres individuelle benchmark efter to år faldet til 31,71%. De 

nyeste børsnoteringer, har ikke været noteret i to år, hvilket gør disse selskaber mangler i grafen. Bedst gik 

det Chr. Hansen med en stigning på 76,67%. Værst gik det en række andre selskaber, der ligesom tilfældet 

med OW Bunker, gik konkurs inden for to år. Det gennemsnitlige afkast er faldet til -20,95%. Dette 

indikerer, at børsnoteringer set fra en investors synspunkt ikke er en favorabel investering, sammenlignet 

med benchmark, såfremt positionerne i aktierne holdes fra noteringsdagen og to år frem. En investering i 

deres individuelle benchmark havde derfor i flere tilfælde, været mere profitabel. 

     Efter to år, har markedet for længst vurderet disse børsnoterede selskaber. Selskabet har aflagt adskilige 

regnskaber og udstedt fondbørsmeddelser, der alle har indgået i investorernes analyse af selskabet. Gode 

selskaber, med en klar strategi er blevet idenficiceret, imens dårlige selskaber og selskaber der der været 

udsat for cold issue perioder, er blevet ramt på værdien. OW Bunker, Cimber Sterling, samt 2M Invest gik 

alle konkurs indenfor to år, imens en række andre selskaber bevægede sig faretruende tæt på selvsamme 

problematik. Baggrunden for disse selskabers konkurs vil blive beskrevet senere. Af gode 

investerignseksempler kan nævnes Chr. Hansen, Tryg, ISS og Ørsted, der alle har det til fælles, at de er store 

selskaber. Selskaber agerer i forskellige brancher, hvilket vi ønsker at sætte yderligere fokus på senere i 

analysen af den empiriske undersøgelse.De resterende tre grafer tilhørende analyse-perioden, fremgår af 

bilag 8. Disse tre grafer illustrerer afkastet for en uge, en måned og et år efter børsnoteringen og hvorledes 

den generelle udvikling for selskabernes kursudvikling ser ud.  
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6.3 Er der forskel på små og store selskaber underpricing målt på markedsværdi 

I dette afsnit ønsker vi, at undersøge, hvorledes markedsværdi har en betydning for kursudviklingen og 

selskabets performance på aktiemarkedet. Vi vil derfor sammenligne udviklingen på de 10 største selskaber 

i undersøgelsen, med udviklingen i de 10 mindste selskaber.  

 

De 10 største selskaber i data undersøgelsen 

På førstedagen gav Nets negativt afkast, imens Scandinavian Tobacco endte uforandret, hvilket betød 

begge selskaber ikke slog deres individuelle benchmark (se bilag 7) på førstedagen. Det gennemsnitlige 

afkast var på 11,03%. Efter en uge var andelen af selskaber, der slog benchmark uforandret. Selvom Tryg 

gav negativt afkast faldt markedet mere i perioden. Nets og Scandinavian Tobacco var igen de to selskaber, 

der ikke formåede at give et afkast bedre end benchmark. Dette gør sig gældende gennem hele perioden, 

på trods af Scandinavian Tobacco gav et positivt afkast. Selskabet blev noteret i februar 2015, hvor 

aktiemarkedet gav et overnormal afkast, set ud fra et historisk perspektiv. Nets blev desuden børsnoteret i 

2016, som var et år hvor det danske indeks gav et negativt afkast og dermed kan betegnes som en ’cold 

periode’. Derfor udgør de to selskaber også de 20%, der ikke slog benchmark efter en måned. Afkastet 

blandt de 10 største selskaber var stadig på den anden side af 10%, hvilket må anses som værende et 

tilfredsstillende afkast for investorerne på en måned.  

     Efter 6 måneder er det gennemsnitlige afkast vokset til 18,95%, idet flere selskaber har oplevet positiv 

vækst i aktiekursen. Kun Nets trækker gennemsnittet ned, ved at være faldet 27% på daværende tidspunkt. 

Udover Nets og Scandinavian Tobacco var ISS afkast på 3,06% ikke nok til at slå benchmark.  

     Efter et år på markedet, er det gennemsnitlige afkast faldet til 5,69% og andelen, der slog benchmark 

faldet til 56%. Dette skyldes store fald hos Pandora og Lundbeck, der trækker det samlede niveau betydeligt 

ned. Denne udvikling vender dog efter to år på børsen, idet Lundbeck igen gav et positivt afkast, samtidig 

med faldet hos Pandora var blevet mindre. Dette medfører, at det gennemsnitlige afkast efter to år er 

25,95%. Overordnet set er en investering i de 10 største selskaber, målt på markedsværdi i undersøgelsen 

Markedsværdi Hot eller cold 1. dag 1. uge 1. måned 6 måneder 1. år 2. år

Ørsted 98,2 mia. Cold 9,79% 6,72% 6,60% 3,02% 25,96% 59,40%

Nets 30 mia. Cold -3,33% -5,20% -13,00% -27,00% 1,40%

ISS 29,7 mia. Hot 14,19% 11,88% 12,69% 3,06% 35,63% 57,38%

Pandora 27,3 mia. Hot 25,24% 21,19% 25,71% 25,48% -82,41% -59,29%

Tryg 15,6 mia. Hot 10,87% -2,16% 7,25% 33,53% 47,25% 70,00%

Chr. Hansen 12,4 mia. Hot 5,56% 10,00% 11,11% 23,78% 37,22% 76,67%

Novozymes 10,6 mia. Hot 8,00% 14,67% -1,33% 25,33% 8,00% 2,67%

Lundbeck 10,2 mia. Hot 10,29% 11,43% 16,57% 54,29% -41,14% 33,14%

Scandanavian Tobacco 10 mia Hot 0,00% 0,20% 3,50% 17,00% 25,00% 19,50%

Netcompany 7,8 mia. Hot 29,68% 35,48% 47,23% 30,97%

Gns. Afkast 11,03% 10,42% 11,63% 18,95% 5,69% 25,95%

Slår benchmark 80% 80% 80% 70% 56% 75%
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derfor positivt. 75% af selskaberne slår deres benchmark, hvilket ligger betydeligt over andelen af selskaber 

i den samlede undersøgelse efter to år, hvor andelen udgjorde 31,71%. 

 

De 10 mindste selskaber i data undersøgelsen 

 

Mens andelen af selskaber, der slår deres benchmark er mindre hos de 10 mindste selskaber, er det 

gennemsnitlige afkast højere. De 14,99% er dog betydeligt trukket op af ChemoMetec, der steg 163,47% på 

førstedagen. Denne stigning er kun mulig, fordi selskabets markedsværdi var relativt begrænset. Selskabet 

er data undersøgelsens mindste selskab med en markedsværdi på 142,1 mio. Såfremt ChemoMetec ikke 

havde indgået, havde det gennemsnitlige afkast været på -1,51% for de resterende ni selskaber. 

     Det gennemsnitlige afkast falder også efter en uge, hvor ChemoMetecs aktiekurs er aftaget en smule. 

Her må det formodes, at en række investorerne har valgt at realisere det afkast, aktien allerede på 

daværende tidspunkt havde givet. Det gennemsnitlige afkast var faldet til 8,86%, samtidig med andelen der 

slog benchmark var uforandret på 50%. Uden ChemoMetec var det gennemsnitlige afkast -1,93% efter en 

uge.   

     Efter en måned på børsen er det gennemsnitlige afkast faldet til -5,55%. Dette skyldes at ChemoMetec 

er faldet yderligere tilbage, samtidig med en række andre selskaber har oplevet store fald i denne periode, 

heriblandt Rovsing (-43,76%), Eurocom Industries (-32,67%) samt Cimber Sterling (-27,00%). Uden 

ChemoMetec var det gennemsnitlige afkast efter en måned på -14,35%.   

     Efter seks måneder på markedet er andelen, der slår benchmark faldet til 20% og det gennemsnitlige 

afkast er fortsat negativt med -2,59%. ChemoMetec og Colorprint er eneste selskaber der på daværende 

tidspunkt har givet et tilfredsstillende afkast og dette måles op mod deres benchmark. Begge afkast må 

antages som værende yderst tilfredsstillende med et afkast på henholdsvis 78,44% og 60,34%.  

     Efter et år på markedet giver de 10 mindste selskaber i gennemsnit igen et positivt afkast, godt hjulpet 

på vej af ChemoMetec og Curalogic, der begge steg over 100%. Det positive afkast er 9,20%, men uden 

ChemoMetec, som stiger mest, er dette gennemsnit på -11,93%. 

Markedsværdi Hot eller cold 1. dag 1. uge 1. måned 6 måneder 1. år 2. år

Memory Card Technology 456,8 mio. Hot -4,29% -11,90% -4,76% 11,90% 4,76% 32,86%

Cimber Sterling Group 455,0 mio. Hot -6,00% -8,00% -27,00% -59,80% -68,80% -100%

Eurocom Industries 431,6 mio. Hot -20,67% -20,00% -32,67% -34,00% -3,33% -84,67%

Sjælsø Gruppen 422,2 mio. Hot -3,92% 3,87% 1,50% -33,51% -8,43% 62,41%

Olicom 392,2 mio. Hot 2,70% 5,95% 7,57% 8,65% -81,62% -97,84%

Colorprint 365,4 mio. Hot 13,79% 13,79% 11,03% 60,34% 37,93% 12,07%

Curalogic 341,5 mio. Hot 11,11% 11,11% -22,22% 22,22% 122,22% -55,56%

Rovsing 169,5 mio. Hot 19,00% -9,86% -43,76% -61,31% -74,84% -92,49%

Trifork 153,0 mio. Hot -25,29% -2,35% -18,82% -18,82% -35,29% -25,88%

Chemometec 142,1 mio. Hot 163,47% 105,99% 73,65% 78,44% 199,40% 31,74%

Gns. Afkast 14,99% 8,86% -5,55% -2,59% 9,20% -31,74%

Slår benchmark 50% 50% 40% 20% 40% 30%
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Endeligt er det gennemsnitlige afkast efter to år på -31,74%. Dette skyldes at afkastet i Chemomtec er 

aftaget betydeligt, samtidig med Cimber Sterling Group er erklæret konkurs. Ligeledes er en række andre 

selskaber tæt på selvsamme med fald på henholdsvis -97,84% for Olicom, samt -92,49% for Rovsing.  

Det ses tydeligt, at der fremkommer en forskel i aktiernes performance og udvikling. Gennem hele 

analyseperioden klarer de 10 største selskaber sig bedst målt på andel af selskaberne der slår deres 

benchmark. Dog er det gennemsnitlige afkast højest efter førstedagen og efter et år på de mindste 

selskaber. Dette skyldes den store stigning hos ChemoMetec, der på førstedagen steg 163,47% og efter et 

år var steget knap 200%. Ovenstående illustrerer den risiko, der er ved små selskaber. Cimber Sterling gik 

konkurs inden for de første to år, hvilket er mere sandsynligt vil ske for et mindre selskab. Denne risiko 

afspejles ligeledes i afkastet på ChemoMetec, idet netop risikoen ved et mindre selskab og specielt et 

biotek selskab er af betydelig karakter.  

     Ud fra denne analyse, er det konkluderet, at det på ingen måde kan anbefales for private investorer, at 

spekulere i investeringer i noteringer af mindre selskaber. Historikken har vist, at selvom der på de 10 

mindste selskaber, samlet set har været et højere initialt afkast, er dette i høj grad forårsaget af et enkelt 

selskab performance. Vi vurderer derfor, at risikoen ved at investere i virksomhederne med denne grad af 

asymmetrisk information, ikke er hensigtsmæssig for de private investorer. Som vi tidligere har nævnt, kan 

motiverne for de institutionelle investorer i, at deltage i disse noteringer være begrundet af deres 

samarbejde med underwriter. Selvom de risikere kurstab på disse mindre noteringer, har vi set eksempler 

på, at dette opvejes af deres fordelagtige positioner ved større noteringer med underpricing. De 

institutionelle investorer, forventes at være bekendt med usikkerheden for disse noteringer, men afkastet 

ved at deltage i det større antal noteringer med underpricing, opvejer dette og skaber profit.  

 

6.4 Har placeringen i udbudsintervallet en betydning 

I dette afsnit ønsker vi, at undersøge hvorvidt placeringen i udbudsintervallet har en betydning for, 

hvorledes aktien udvikler sig i perioden efter børsnoteringen. Vi har inddelt selskaberne i tre kategorier: 

- Nedre (12 selskaber) 

- Midten (2 selskaber) 

- Øvre (24 selskaber)  
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Undersøgelsen består af 38 selskaber, idet visse selskaber ikke havde et udbudsinterval. Vi vil ikke komme 

nærmere ind på de to selskaber, der blev udbudt i midten af udbudsintervallet. Dette skyldes, at der ikke 

kan konkluderes noget, på baggrund af to selskaber alene. I stedet vil fokus være rettet mod de to 

resterende inddelinger. 

     Selskaber der blev noteret i den nedre del af udbudsintervallet består af 12 selskaber i alt, hvoraf 

henholdsvis to selskaber er blandt de 10 største og fire selskaber er blandt de 10 mindste i vores 

undersøgelse. Det gennemsnitlige afkast er -1,77% på førstedagen. Samtidig var andelen af selskaber der 

har performet bedre end deres benchmark 25%. Bedst klarer Affitech og Topotarget sig, mens Chr. Hansen 

ligeledes stiger betydeligt på førstedagen. Værdien af stigningen for Chr. Hansen anses, som værende 

større, idet markedsværdien for selskabet er markant større end Affitech og Topotarget tilsammen.  

På trods af 42% af selskaberne slår deres benchmark efter en uge, er det gennemsnitlige afkast stadig 

minus (-3,87%). Denne negative udvikling fortsætter efter selskaberne, har været børsnoteret i en måned, 

hvor det gennemsnitlige afkast herefter er -10,00%. Her er andelen der performer bedre end deres 

benchmark igen faldet til 25%. 

Selskab Udbudsinterval Udbudspris Interval placering 1. dag 1. uge 1. måned

NNIT 120-130 125 Midten 25,60% 20,80% 30,40%

Veloxis Pharmaceuticals 38-50 44 Midten 4,23% 4,68% 12,82%

Slår benchmark 100% 100% 100%

Gennemsnitlige 

afkast
14,91% 12,74% 21,61%

Selskab Udbudsinterval Udbudspris Interval placering 1. dag 1. uge 1. måned

Scandanavian Tobacco 93-110 100 Nedre 0,00% 0,20% 3,50%

Zealand Pharma 86-90 86 Nedre -5,81% -4,65% -19,77%

Chr Hansen 87-117 90 Nedre 5,56% 10,00% 11,11%

Cimber Sterling Group 10-13 10 Nedre -6,00% -8,00% -27,00%

Nordic Shipholding 82-94 85 Nedre -0,73% 3,03% -9,57%

TopoTarget 20,5-25,5 22,5 Nedre 15,56% -20,00% -20,00%

Genmab 250-300 260 Nedre -10,38% -10,38% -17,31%

Affitech 230-280 250 Nedre 15,84% 11,39% 0,25%

Simcorp 350-420 375 Nedre -6,40% 0,00% -5,33%

Eurocom Industries 145-170 150 Nedre -20,67% -20,00% -32,67%

Sjælsø Gruppen 195-230 195 Nedre -3,92% 3,87% 1,50%

Memory Card Technology 200-250 210 Nedre -4,29% -11,90% -4,76%

Slår benchmark 25% 42% 25%

Gennemsnitlige 

afkast
-1,77% -3,87% -10,00%
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Selskaber der blev noteret i den øvre del af udbudsintervallet, består af 24 selskaber, hvoraf seks selskaber 

er blandt de 10 største og et selskab er blandt de 10 mindste i vores undersøgelse. Det gennemsnitlige 

afkast på førstedagen er 11,90%, samtidig med 83% af selskaberne slår individuel benchmark. 2M Invest 

stiger med over 90%, hvilket trækker gennemsnit gevaldigt op. Uden 2M Invest er det gennemsnitlige 

afkast på 8,46%. Efter en uge på børsen, er andelen der slår deres benchmark faldet til 67%, mens det 

gennemsnitlige afkast, stort set er uforandret (11,97%). Igen trækker 2M Invest gennemsnittet betydeligt 

op og uden dette selskab, er det gennemsnitlige afkast 6,68%. Endelig er det gennemsnitlige afkast på 

11,31% efter en måned, mens andelen der slår deres benchmark er 63%. Uden 2M Invest er det 

gennemsnitlige afkast på 5,72%. 

     Konklusion på ovenstående analyse er, at selskaberne der bliver børsnoteret i den øvre del af 

udbudsintervallet, generelt set viser sig, at være en mere afkastgivende investering set på førstedagen og 

op til en måned efter børsnoteringen. Under hele perioden er det gennemsnitlige afkast tocifret, mens 

andelen af selskaber der slår deres benchmark, bevæger sig over 50%. Det skal dog nævnes, at flere af 

selskaberne i den øvre del, består af undersøgelsens største selskaber målt på markedsværdi. Dette er 

vigtigt at pointere, idet vi tidligere har vist, at de store selskaber i vores undersøgelse generel performer 

bedre end de mindre selskaber. Den asymmetriske information er med til, at gøre at de mindre selskaber er 

Selskab Udbudsinterval Udbudspris Interval placering 1. dag 1. uge 1. måned

Netcompany 135-165 155 Øvre 29,68% 35,48% 47,23%

TCM group 90-105 98 Øvre -0,51% 0,00% -0,51%

Orphazyme 64-80 80 Øvre 0,00% -6,25% -8,75%

Nets 130-160 150 Øvre -3,33% -5,20% -13,00%

Ørsted 200-255 235 Øvre 9,79% 6,72% 6,60%

OW Bunker 120-150 145 Øvre 20,69% 22,41% 20,00%

ISS 140-175 160 Øvre 14,19% 11,88% 12,69%

Matas 100-120 115 Øvre 3,48% 0,43% 5,65%

Pandora 200-210 210 Øvre 25,24% 21,19% 25,71%

NunaMinerals 375-435 435 Øvre 8,75% 33,75% 4,00%

Exiqon 32-42 40 Øvre 12,50% 6,25% -3,25%

Tryg 195-230 230 Øvre 10,87% -2,16% 7,25%

Strategic Investment 160-200 200 Øvre -33,22% -37,48% -35,78%

Maconomy 90-120 120 Øvre 6,67% 1,67% -3,33%

Novozymes 125-160 150 Øvre 8,00% 14,67% -1,33%

RTX 150-185 185 Øvre 3,38% 2,60% -1,30%

I-data Internatioanal 192-240 240 Øvre 35,00% 14,17% 31,25%

Lundbeck 154-182 175 Øvre 10,29% 11,43% 16,57%

Navision 280-320 320 Øvre 1,60% 15,20% 13,60%

Bavarain Nordic 195-235 235 Øvre 8,51% 13,62% 9,36%

Dicentia 120-150 140 Øvre 0,00% -5,71% -10,71%

Vestas 220-270 270 Øvre 9,26% -14,81% -1,48%

Colorprint 250-290 290 Øvre 13,79% 13,79% 11,03%

Slår benchmark 83% 67% 63%

Gennemsnitlige 

afkast
8,46% 6,68% 5,72%
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sværere at værdiansætte, hvilket påvirker udbudsintervallet, den endelige pris, samt investorernes 

modtagelse af selskabet på børsen. Alle selskaber foretrækker, at få en god start på tilværelsen som 

børsnoteret selskab. De store selskaber opnår højere grad af eksponering, såvel nationalt som 

internationalt, hvilket gør at signalværdien, ved at komme hensigtsmæssigt fra start er afgørende. Ligeledes 

må det formodes, at de større selskaber har råd til, at børsnoteres til en mindre værdi end fair value, idet 

fundamentet for fremtiden, må antages at være stærkere, hvilket gør de på den længere bane vil bevæge 

sig mod fair value. 

 

6.5 Er der mere underpricing, i noteringer foretaget af store book runners 

I dette afsnit, undersøger vi underpricing i noteringer, foretaget af underwriters, som har været med i fem 

eller flere børsnoteringer. Vi har dog udladt Alfred Berg, idet denne underwriter ikke har foretaget 

noteringer siden 2005. Undersøgelsen fokuserer på noteringen inden for den første måned, og skal 

klarlægge, om der er et mønster mellem aktører, som ofte er underwriter i et dansk marked, og størrelsen 

af deres underpricing. Det er nærliggende, at underwriters som har deres hovedsæde i Danmark, eller 

Norden til en vis grad vil foretager mindre underpricing, sammenlignet med udenlandske underwriters. De 

kan ikke på samme måde som udenlandske underwriters, agere i egne interesser og på den måde 

forårsages et principal agent problem, uden at det får konsekvenser på lang sigt. Om dette giver udslag i 

data, vil dog formentligt også afhænge af de enkelte selskabers notering og størrelsen af syndikaterne. Den 

samlede underwriter og opdeling af denne, fremgår af det tidligere anvendte bilag 2.  Af bilag 4 fremgår 

det, at hvilke noteringer de respektive banker har været involveret i, samt hvorledes disse har udviklet sig 

efter noteringen. Dette bilag danner udgangspunkt for nedenstående analyse.  

 

Danske Bank:  

 

Danske Bank har inden for vores udvalgte periode, været underwriter på 21 børsnoteringer, og disse 

noteringer spreder sig fra 1998-2018. Danske Bank er den underwriter, som har været del af flest 

noteringer i vores undersøgelse. De har siden 2008 primært været en del af de større noteringer med en 

værdi over en milliard, men har tidligere også været book runner på de mindre. Danske Bank har en kraftig 

eksponering af deres forretning rettet mod Danmark, og derfor forventer vi en underpricing i den lavere 

Danske Bank 1. Dag 1. Uge 1. Måned

Klarer sig bedre end benchmark 76,19% 57,14% 61,90%

Gns. Afkast 8,66% 4,69% 6,54%

Gns. Før 2008 9,39% 2,66% 5,96%

Gns. Efter 2008 7,87% 6,92% 7,17%

Gns. Afkast uden top og bund 8,07% 4,37% 5,78%
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ende, sammenlignet med andre store underwriters. Ligeledes har de i det seneste årti, kun deltaget i større 

noteringer, hvor informationsgrundlaget og prissætningen af selskabet burde medføre færre overraskelser 

af noteringerne på førstedagen, og den næste måned frem.  

 

Hvis man investerer i noteringer, hvor Danske Bank er med som underwriter kan man ud fra historik, 

forvente et fremtidigt gennemsnitsafkast på 8,66% på førstedagen. For perioden før 2008 var de en del af 

11 noteringer som i snit gav 9,39%. Men idet de primært deltager i større noteringer siden 2008, har dette 

ligeledes haft den konsekvens, at underpricing efter 2008 er faldet til 7,87%. En forklaring kunne være, at 

selskaberne efter finanskrisen, ikke på samme måde har kunnet signalere stærk og sund økonomi, ved at 

give de første investorer rabat, i henhold til vores teoriafsnit. Ligeledes kan det tænkes, at provenuet for 

børsnoteringer i den efterfølgende periode, har været af større vigtighed for virksomhederne end andre 

årsager til noteringen, eftersom det skulle polstre dem økonomisk i en svær periode – dette er dog kun en 

gisning.  

     Hvis vi fjerner outliners af bedste og dårligste noteringer, giver Danske Bank 8,07%. Det indikerer 

således, at såfremt man som investor, udelukkende investerer i børsnotering med henblik på, at spekulere i 

underpricing for den første periode, kan man forvente et mindre initialt afkast i noteringer, hvor Danske 

Bank er med, sammenlignet med gennemsnittet på 10,25%, som er gennemsnittet af alle selskaberne i 

undersøgelsen. Hvis der samtidig sammenlignes med gennemsnittet for alle selskaber og undlader 

højdespringeren ChemoMetec, er gennemsnittet på 6,77%, hvilket bevirker at Danske Bank giver en større 

underpricing. På den positive front som investormulighed, er Danske Banks trackrecord, for at levere 

underpricing ved børsnoteringer 16/21 noteringer, hvilket svarer til 76,19%. Hvorimod de fleste noteringer 

kun giver et lille tab på førstedagen på mellem -6,40% til 0%, har der været flere tilfælde med tocifret 

underpricingsprocenter eksempelvis for Netcompany med 29,68%, og NNIT med 25,60%.  

 

Nordea 

  

Nordea er ligeledes eksponeret mod Danmark og Norden, så det er vores forventning, at de afkastmæssigt 

vil ligge omkring Danske Bank. Selskabet har været involveret i 19 noteringer fra 1997-2016. Det 

gennemsnitlige afkast for alle deres noteringer er på 6,76%, hvilket er under Danske Banks med mere end 

2%. Før 2008 var dette blot 4,587%. Nordea har været en del af flere noteringer, som har rykket sig med 

Nordea 1. Dag 1. Uge 1. Måned

Klarer sig bedre end benchmark 63,16% 8,40% 57,89%

Gns. Afkast 6,76% 8,18% 6,50%

Gns. Før 2008 4,87% 8,15% 5,19%

Gns. Efter 2008 10,01% 8,23% 8,74%

Gns. Afkast uden top og bund 4,17% 3,49% 0,16%
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tocifrede procenter på førstedagen, hvilket blandt andet indbefatter de to selskaber 2M Invest og Strategic 

Investment, Trifork samt Pandora. Efter 2008 er Nordeas underpricing dog stedet til 10,01%, hvilket er 

mere end 2% højere end Danske Bank. Ser vi over hele perioden og foretager vi en afkastberegning uden 

top og bund, resulterer dette i at det gennemsnitlige afkast for Nordea for hele perioden kun er på 4,17%, 

dvs. næsten 4% lavere end Danske Banks. Dette indikerer, at der er sket et skifte for de to underwriters 

underpricing på markedet, hvor Nordea fra 2008 og frem foretager større underpricing på deres noteringer. 

På den baggrund tyder historiske data på, at børsnoteringer med Nordea involveret efter 2008, har været 

mere fordelagtige investeringscases set på førstedagen end Danske Bank. Men samtidig, at Danske Banks 

trackrecord for, at fortage underpricing ved noteringer er større. 

 

Carnegie  

 

Carnegie har deltaget i 11 noteringer i perioden fra 1997-2017 og har på sin vis et særligt branche specifikt 

fokus på sundhedssektoren. Dette bevirker, at der på nogle områder er større usikkerhed omkring 

noteringerne af selskaberne, idet disse som tidligere beskrevet, bliver værdisat gennem vurderinger af de 

projekter, de har undervejs i deres portefølje. Derfor vil vi forvente større udsving i underpricing fra denne 

underwriter. 

     Carnegies underpricing er på 10,26% og ligger 0,01 procentpoint over det gennemsnitlige afkast fra 

samtlige noteringer på førstedagen. Kun to ud af 11 selskaber, har leveret negativt afkast på førstedagen, 

mens et selskab havde en ændring på 0% efter førstedagen. Afkastet før 2008 var kraftigt påvirket af I-Data 

Internationals 35% stigning, og her kunne man forvente et gennemsnit på 11,69%. Dette faldt til 9,08% i 

noteringer foretaget efter 2008. Tager man top og bund ud af undersøgelsen, giver Carnegie 9,13% i 

gennemsnitlig underpricing. Data giver klare indikationer på, at børsnoteringer, hvor Carnegie er involveret, 

i høj grad vil medføre underpricing. Størstedelen af deres noteringer, er foretaget med mindre 

underpricing, mens deres gennemsnitstal, i høj grad bliver påvirket af fire selskabers noteringer med meget 

stor underpricing.  

 

 

 

 

Carnegie 1. Dag 1. Uge 1. Måned

Klarer sig bedre end benchmark 81,82% 63,64% 63,64%

Gns. Afkast 10,26% 7,06% 8,00%

Gns. Før 2008 11,69% 5,98% 6,96%

Gns. Efter 2008 9,08% 7,96% 8,87%

Gns. Afkast uden top og bund 9,13% 7,46% 7,28%
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SEB  

 

SEB er en svensk bank, som har deltaget i 13 danske noteringer i perioden 1998-2018. SEB giver i 

gennemsnit et afkast på 13,77% på førstedagen, og hele 16,87% i noteringer før 2008. Dette er kraftigt 

påvirket af en medvirken i 2M Invest. Efter 2008 trækker noteringer med SEB som underwriter stadigvæk 

gennemsnittet op, idet man kan forvente 11,83%. Tager man top og bund fra, giver de 9,89%. 

SEB har været en del af mange noteringer i Danmark, omend end størstedelen af arbejde har været som co-

lead underwriter, hvilket har været deres primære rolle de senere. SEB startede med at agere book runner 

på de fleste af noteringerne, men er siden hen blevet henvist til rollen som primært co-lead manager. De 

har blandt andet tidligere, været selvstændig book runner på 2M Invest (90,91%) og Eurocom Industries  

(-20,67%), samt joint global coordinater på Cimber Sterling, der alle var prissat langt fra markedets holdning 

til værdien. Det kunne derfor tyde på, at selskabets renomme har lidt en knæk i de senere år. 

Dette indikerer, at selv om det fremover formentligt ikke er SEB, der som enkeltstående faktor påvirker til 

underpricing, så vil de syndikater som de deltager i, som helhed føre til mere underpricing. 

 

Morgan Stanlay  

 

Morgan Stanley deltager i 12 noteringer i perioden 2005-2018, hvoraf 10 noteringer er foretaget efter 

2008. Som det kan forventes af en større amerikansk finansieringsinstitution, finder der større underpricing 

sted ved deres deltagelse. Gennemsnitsafkastet giver 12,17%, og fjerner man top og bund, er der et initialt 

afkast på 11,97%. Morgan Stanley optræder som joint global book runner og joint book runner i samtlige 

tilfælde af noteringer, som de er en del af. Dette indikerer dermed, at Morgan Stanley, på baggrund af sin 

rolle i det danske IPO marked, og til dels på grund af sin størrelse, som en international underwriter er en 

faktor, der medfører mere underpricing, hvis de deltager i noteringen. Dette hænger i høj grad sammen 

med de tidligere teoretiske overvejelser, vi har haft for betydningen af en underwriters renomme og deres 

påvirkning af syndikatet og prissætningen af selskabet. 

SEB 1. Dag 1. Uge 1. Måned

Klarer sig bedre end benchmark 69,23% 53,85% 61,54%

Gns. Afkast 13,77% 13,74% 14,24%

Gns. Før 2008 16,87% 17,73% 17,02%

Gns. Efter 2008 11,83% 11,24% 12,50%

Gns. Afkast uden top og bund 9,89% 5,91% 7,07%

Morgan Stanley 1. Dag 1. Uge 1. Måned

Klarer sig bedre end benchmark 83,33% 75,00% 83,33%

Gns. Afkast 12,17% 10,00% 13,14%

Gns. Før 2008 7,55% 1,26% 10,04%

Gns. Efter 2008 13,09% 11,75% 13,76%

Gns. Afkast uden top og bund 11,97% 8,97% 12,35%
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JP Morgan  

 

JP Morgan minder meget om Morgans Stanleys ageren på IPO markedet, de har blot deltaget i et færre 

antal noteringer, og har været aktive primært efter 2008. Gennemsnitsafkastet på de syv noteringer i 

perioden 2000-2016 er 10,12%, og efter 2008 har gennemsnittet været 10,48%. Uden top og bund ligger 

dette på 9,72%. Ligeledes er de primært aktive som joint global coordinators eller joint book runners. 

 

Goldman Sachs  

 

Goldman Sachs er ligesom de to forstående amerikansk og har kun deltaget i fem noteringer i perioden 

1999-2014, primært som global coordinaters eller joint book runner. I gennemsnit har de givet 8,98%, mens 

de tre noteringer, de har været del af siden 2008 har givet 10,01% i gennemsnit. De har dog også vist sig, at 

påvirke noteringer i Danmark ved andre metoder. Eksempelvis var de direkte involveret i noteringen af 

Ørsted, hvor de var blevet medejere inden noteringen. Denne indgår ikke i måling, men det skal nævnes at 

Ørsted havde 9,79% i kursstigning på førstedagen. 

 

Deutsche Bank  

 

Deutsche Bank har deltaget i syv noteringer i perioden 2000-2018, primært som joint global coordinaters 

eller joint book runner. Noteringer de har deltager i, har i gennemsnit givet 5,45%, og tager man højde for 

top og bund giver de kun 3,77% i initialt afkast. På trods af sin anselige størrelse, er deres underpricing mod 

forventning meget lavere, end for resten af de undersøgte underwriters i denne gruppe. Indikationen bliver 

at Deutsche Bank, ikke direkte influerer til underpricing i deres noteringer. De har tidligere deltager i to 

Morgan Stanley 1. Dag 1. Uge 1. Måned

Klarer sig bedre end benchmark 83,33% 75,00% 83,33%

Gns. Afkast 12,17% 10,00% 13,14%

Gns. Før 2008 7,55% 1,26% 10,04%

Gns. Efter 2008 13,09% 11,75% 13,76%

Gns. Afkast uden top og bund 11,97% 8,97% 12,35%

Goldman Sachs 1. Dag 1. Uge 1. Måned

Klarer sig bedre end benchmark 80,00% 80,00% 80,00%

Gns. Afkast 8,98% 8,82% 9,75%

Gns. Før 2008 -0,05% 0,53% -0,37%

Gns. Efter 2008 10,01% 11,10% 13,46%

Deutche Bank 1. Dag 1. Uge 1. Måned

Klare sig bedre end benchmark 57,14% 42,86% 42,86%

Gns. Afkast 5,45% 5,77% 3,29%

Gns. Før 2008 -1,19% 2,15% -9,32%

Gns. Efter 2008 8,11% 7,22% 8,33%

Gns. Afkast uden top og bund 3,77% 3,06% -1,38%
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noteringer med tocifrede stigninger på førstedagen, men disse var ligeledes noteringer med større 

syndikater i ryggen. Derudover har været med i to noteringer af selskaber som leverede 0% kursudvikling 

på førstedagen, begge hvor de var Joint book runners i noteringer bestående med mindre syndikater.  

 

6.6 Effekten på børsnoteringer med stigende antal underwriters i syndikaterne 

Kigger vi på bilag 4 for størrelse af syndikater, for de danske virksomheder, der er blevet notereret i 

analyseperioden, ses der at være en interessant udvikling, der finder sted. Således kan der ses et mønster i 

børsnoteringer fra 1997 og de første år i analyse perioden. Det fremkommer, at disse noteringer i højere 

grad, blev foretaget ved hjælp af en, eller i nogle tilfælde et fåtal af underwriters. Særligt omkring perioden 

for finanskrisen, da denne var på sit højeste, skete der et markant skift i dette mønster. Fra 2009 er der 

konsekvent to eller flere emissionsbanker på noteringen. Yderligere ses der et stigende antal af 

underwriters i syndikaterne, særligt i de virksomheder, som har en samlet markedsværdi på en milliard 

eller mere. På enkelte børsnoteringer, er antallet af syndikatmedlemmer op til 6-7 underwriters. Eksempler 

på dette, kan ses hos Chr. Hansen, Pandora og Nets. Der kan være flere forskellige faktorer, der gør sig 

gældende derved, i henhold til virksomhedernes størrelse og branche. I henhold til de selskaber, som kan 

have international interesse, har vi tidligere klarlagt, at det er en fordel, at have stærke internationale 

underwriters med i noteringen. Dette er for bedre, at kunne appellere til udenlandske investorers 

interesse, og får dem til at købe ind i selskabet. Med disse argumenter i mente, er det derfor plausibelt, at 

en dansk notering med internationalt fokus, skal have syndikatmedlemmer fra både ind-og udland. 

     Men hvordan klarer disse selskaber sig med eksempelvis fire eller flere underwriters i syndikatet og en 

markedsværdi på over en milliard? Vi har tidligere debatteret, at flere underwriters burde medføre, at en 

IPO ville blive foretaget på et bedre grundlag, endvidere argumenteret for, at flere underwriters burde 

presse book runner til, at foretage mindre underpricing. Dette ville vi især forvente, såfremt de forskellige 

underwriters kom fra Danmark, eller Norden. Dette skyldes, at disse underwriters skal bevare deres 

renomme fremadrettet for fremtidige noteringer, og det er dårlig signalværdi til disse, hvis underpricing 

bliver alt for stor. Ligeledes er det vores forventning, med baggrund i de tidligere teoretiske analyser, at 

store selskaber med et stort antal underwriters, burde have mindre underpricing. Den asymmetriske 

information er stærkt begrænset, idet alle potentielle investorer har muligt for, at læse udførlige og meget 

detaljerede prospekter. Er det også, hvad der reelt sker på markedet?  

     Med i denne undersøgelse hører 10 selskaber til, og de udgøres af Netcompany, Nets, Ørsted, ISS, 

Zealand Pharma, Pandora, Chr. Hansen, Tryg, Genmab og Vestas. De 10 selskaber fremgår af bilag 9 - 

Størrelse på syndikater. 
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Det ses at syv ud af 10 noteringer stiger på førstedagen, hvilket svaret til 70%.  

Tager vi udgangspunkt i en teoretisk 

portefølje, med lige store fordelinger af 

midler i hvert enkel notering, vil de stigende 

selskaber på førstedagen, er der et initialt 

afkast, såfremt dette realiseres på 14,94%. 

Som man kan se i bilaget, er der en stor 

spredning på størrelsen af stigningen, for 

selskaberne på førstedagen. Det svinger fra 

5,56% hos Chr. Hansen, til 29,68% for Netcompany. Der er en ganske betydelig underpricing, på de stigende 

selskaber, mens de faldende selskaber, blot falder få procent på førstedagen. Ser vi på de selskaber, som 

falder ind i denne kategori, er deres gennemsnitlige fald -6,51%, hvilket indikerer, at de reelt er overpriced 

ved noteringer. Ved en jævn fordelt portefølje af noteringerne, ville man have fået et initialt afkast på 8,5% 

på selskaberne, såfremt deres markedsværdi ved noteringer er over en milliard, og ligeledes at der er fire 

eller flere underwriters, som medlemmer af syndikatet. Sammenligner vi dette med gennemsnitafkastet på 

10,25%, som samtlige noteringer for perioden i Danmark, indikerer det altså, at selskaber i denne 

kategorisering vil give et afkast på 2% mindre end gennemsnittet. Det er dog vigtigt at påpege, at såfremt 

man eksempelvis undlod ChemoMetec, som påvirker data i høj grad på grund af førstedagens stigning, ville 

underpricing for samtlige selskaber i Danmark for vores undersøgelsesperiode falde til 6,77%. Dette kan 

betragtes, som en verificering af vores formodning, om at syndikateffekten, vil bidrage til højere grad af 

underpricing. 

 

Vurdering på førstedagen 

For fire ud af ti selskaber, rykker kursen med to cifrede procenter på førstedagen, i forhold til 

udbudsprisen. Særligt Netcompany (29,68%), Pandora (25,24%), ISS (14,19%) og Tryg (10,87%) trækker op i 

det initiale afkast på førstedagen, ved at stige voldsomt i forhold til udbudskursen. 

Kun tre ud af 10 selskaber, i denne kategorisering, leverer et negativ kursudvikling på førstedagen, disse er 

Nets (-3,33%) Zealand Pharma A/S (-5,81%) og Genmab (-10,38%). To af disse kategoriseres, som at tilhøre 

branchen sundhedspleje af Morningstar Direct. Særligt denne type virksomheder, kan opleve udfordringer 
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ved børsnoteringer, idet disse virksomheders værdi, afhænger meget af succesraten med udviklingen af 

deres produkter gennem projekter. Disse kan være mange år undervejs og koster en anselig sum penge, at 

udvikle. Disse selskaber medfører derfor betydelig mere risiko, som investeringscase, omend de kan opleve 

store kurshop, hvis deres produkter bliver godkendt (Videnskab.dk). Denne kategorisering påviser stærke 

indikationer på, at der børsnoteringer med internationalt interesse og flere end fire underwriters, finder en 

betydelig underpricing sted på førstedagen, omend den er lavere end for det samlede gennemsnit for 

noteringer. 

 

Vurdering efter en uge og frem til to år efter notering 

Vurderer vi udviklingen med en længere tidshorisont, som inden for den første uge, ses det at 

gennemsnittet for de stigende aktier, såvel som de faldende, ikke ændrer sig meget. Det samlede afkast for 

en jævnt fordelt investering, vil falde til et gennemsnit på 4,81% hvis realiseret. Efter en uge vil selskaberne 

der stiger, levere højere afkast, nu målt til 17,05%, mens kun 5/10 af selskaberne, har positiv kursudvikling 

siden noteringsdagen. Til sammenligning er 5/10 af selskaberne nu faldet samlet siden notering, og 

kursudviklingen har medført, at man på disse fem selskaber i gennemsnits taber 7,44%. 

Hvis vi endvidere gør tidshorisonten endnu længere, ser vi en klar tendens til, at de stigende aktier vil 

generere endnu større kursgevinst, mens de faldende selskabers blot medfører større kurstab. Ser vi bort 

fra C20 selskabernes udvikling, samt deres benchmark, er der dermed stærke indikationer på, at der er et 

initialt afkast ved, at investerer i selskaber inddelt efter denne kategori med over en milliard i 

markedsværdi og over fire underwriters.  

 

6.7 Er der forskel på sektorernes underpricing 

I dette afsnit ønsker vi, at undersøge hvorvidt der er forskel på sektorer og deres performance, målt på 

aktieafkastet i analyseperioden. Til at inddele selskaberne i forskellige brancher, har vi anvendt information 

fra Morningstar Direct. Morningstar Direct bruger de officielle brancheinddelinger ’The Global Industry 

Classification Standard’ eller bare CISG, som er udviklet af Morgan Stanley Capital International (MSCI) og 

Standard & Poors i 1999. De to selskaber har inddelt mere end 26.000 selskaber verden over på denne 

måde, herunder de danske selskaber i vores data undersøgelse. Vi har valgt, at beholde de engelske 

betegnelser. Undersøgelsen vil ikke indeholde følgende fem selskaber, idet disse er i sektorer, hvor de 

enten er eneste selskab der optræder, eller kun har et selskab af blive sammenlignet med.  
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De resterende selskaber vil indgå. Det er vigtigt, at pointere at inddelingen er sket med fokus på sektorer og 

ikke konkurrenter. Eksempelvis er Matas og Pandora i samme gruppe under ’Consumer Discretionary’, men 

disse selskaber anser vi ikke som værende konkurrenter. Det samme gør sig gældende med Tryg, Sjælsø 

Gruppen og 2M Invest, der alle befinder sig under ’Financials’. Udover det, er vi yderst kritiske overfor flere 

selskabers placering i forhold til sektor, men da vi ikke ønsker at påvirke undersøgelsen, har vi ikke ændret 

på inddelingerne. Dette hænger sammen med metodeafsnittet, hvorpå vi ønsker at undersøge ud fra en 

objektiv betragtning. Vi vil dog i diskussionen, debattere inddelingens påvirkning af undersøgelsen.    

 

Consumer Discretionary  

Under Consumer Discretionary indgår fire selskaber, hvor Matas og Pandora slår deres benchmark på 

førstedagen. Samme gjorde TCM Group, da deres benchmark faldt mere.  Dicentia formåede ikke at slå 

benchmark i den undersøgte periode overhovedet. De tre resterende selskaber, slog i perioder benchmark, 

her specielt Pandora, hvis aktiekurs dog vendte betydeligt rundt. Matas gav et positivt afkast, men 

benchmark steg ligeledes markant i denne periode. Endelig er afkastet på 2,65 procent hos TCM Group ikke 

voldsomt, men da benchmark faldt med 6 procent i denne periode, var investeringen derfor givende.  

Pandora og TCM Group er selskaber, hvor økonomiske forhold har en stor indvirkning. Beslutninger som at 

investere i et nyt køkken, tages i høj grad i økonomiske perioder, hvor samfundsøkonomien er 

hensigtsmæssigt og renterne er lave, således at den eventuelle finansiering hertil er overkommelig. På den 

måde er derfor notering, derfor påvirket af omverden og de makroøkonomiske forhold.  

 

 

  

Selskab GICS Sektor GICS Industri 1. dag 1. uge 1. måned 6 måneder 1 år 2 år

NunaMinerals Materials Metals and Mining 8,75% 33,75% 4,00% -55,00% -57,25% -48,75%

Novozymes Materials Chemicals 8,00% 14,67% -1,33% 25,33% 8,00% 2,67%

Orsted Utilities Electric Utilities 9,79% 6,72% 6,60% 3,02% 25,96% 59,40%

Scandinavian Tobacco Group Consumer Staples Tobacco 0,00% 0,20% 3,50% 17,00% 25,00% 19,50%

OW Bunker Energy Oil, Gas and Consumable Fuels 20,69% 22,41% 20,00% -7,93% -100% -100%

Selskab GICS Sektor GICS Industri 1. dag 1. uge 1. måned 6 måneder 1 år 2 år

Dicentia Consumer Discretionary 0,00% -5,71% -10,71% -47,86% -35,71% -14,29%

TCM Group Consumer Discretionary Household Durables -0,51% 0,00% -0,51% 0,82% 2,65%

Matas Consumer Discretionary Specialty Retail 3,48% 0,43% 5,65% 30,43% 34,35% 23,91%

Pandora Consumer Discretionary Textiles, Apparel and Luxury Goods 25,24% 21,19% 25,71% 25,48% -82,41% -59,29%

Gns. Afkast 7,05% 3,98% 5,04% 2,22% -20,28% -12,41%
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Financials  

Financials indeholder fem selskaber, hvis performance går i modsatte retninger. Sjælsø Gruppen og Tryg er 

begge afkastgivende investeringer set over perioden. De tre resterende selskaber ender dog alle i den 

anden ene, på trods af 2M Invest kommer godt fra start. Hvorfor 2M Invest vendte rundt på denne måde, 

vil blive analyseret senere i opgaven. Afkastet og performance for specielt de to investeringsselskaber 2M 

Invest og Strategic Investments, er i høj grad præget af makroøkonomiske forhold, samt ledelsens evne til 

at finde rentable investeringer. En investering i disse selskaber, kræver derfor at timingen er 

hensigtsmæssig, samt et indgående kenskab til ledelsen.   

 

Health Care  

 

14 selskaber befinder sig I Health Care sektoren, der indeholder flere biotekselskaber. Biotekselskaber er 

generelt mere risikofyldte, idet godkendelser og forskningsprojekter er altafgørende for, hvorledes et 

selskab udvikler sig. En investering i biotekselskaber kan derfor være en bekostelig affære. Omvendt hvis 

virksomheden formår, at få en række godkendelser af forskningsprojekter på markedet, kan disse 

investeringer være nogen af de mest rentable. Aktiekursen påvirkes markant af disse informationer, hvilket 

betyder at store fald og stigninger kan opnås hurtigt, hvilket kan være en mulighed for en risikovillig 

investor. Eksempelvis indikerer Genmabs aktiekurs udvikling i vores data undersøgelse et svagt selskab, der 

ifølge markedet var overpriced. Men efterfølgende er selskabets kræftmiddel Darzalex blevet et udbytterigt 

middel, der har øget selskabets markedsværdi markant. Usikkerheden og den betydelige risiko ved de fleste 

af disse selskaber, skaber derfor en stor spredning i, hvorledes aktiekursens udvikling ser ud. Omvendt er 

Selskab GICS Sektor GICS Industri 1. dag 1. uge 1. måned 6 måneder 1 år 2 år

Olicom Financials 2,70% 5,95% 7,57% 8,65% -81,62% -97,84%

Sjælsø Gruppen Financials Real estate -3,92% 3,87% 1,50% -33,51% -8,43% 62,41%

Tryg Financials Insurance 10,87% -2,16% 7,25% 33,53% 47,25% 70,00%

Strategic Investments Financials Capital Markets -33,22% -37,48% -35,78% -26,09% -75,26% -93,57%

2M Invest Financials Capital Markets 90,91% 133,64% 140,00% 160,73% 113,64% -100%

Gns. Afkast 13,47% 20,76% 24,11% 28,66% -0,88% -31,80%

Selskab GICS Sektor GICS Industri 1. dag 1. uge 1. måned 6 måneder 1 år 2 år

Orphazyme Health Care Biotechnology 0,00% -6,25% -8,75% -22,00% -21,25%

Genmab Health Care Biotechnology -10,38% -10,38% -17,31% -48,46% -53,85% -88,27%

TopoTarget Health Care Biotechnology 15,56% -20,00% -20,00% -24,44% 28,89% 6,67%

Zealand Pharma Health Care Biotechnology -5,81% -4,65% -19,77% -22,09% -53,49% 15,70%

Affitech Health Care Biotechnology 15,84% 11,39% 0,25% 4,70% -29,38% -57,01%

Bavarian Nordic Health Care Biotechnology 8,51% 13,62% 9,36% -24,26% -13,19% -40,43%

Chr. Hansen Holding Health Care Chemicals 5,56% 10,00% 11,11% 23,78% 37,22% 76,67%

NNIT Health Care Health Care Technology 25,60% 20,80% 30,40% 23,20% 38,00% 53,60%

Exiqon Health Care Life Sciences Tools and Services 12,50% 6,25% -3,25% -8,75% -22,50% -56,25%

ChemoMetec Health Care Life Sciences Tools and Services 163,47% 105,99% 73,65% 78,44% 199,40% 31,74%

H. Lundbeck Health Care Pharmaceuticals 10,29% 11,43% 16,57% 54,29% -41,14% 33,14%

Curalogic Health Care Pharmaceuticals 11,11% 11,11% -22,22% 22,22% 122,22% -55,56%

Veloxis Pharmaceuticals Health Care Pharmaceuticals 4,23% 4,68% 12,82% 21,68% 1,77% -63,95%

BHJ Health Care 7,65% 4,71% 2,94% -40,00% -29,41% -44,12%

Gns. Afkast 18,86% 11,33% 4,70% 2,74% 11,66% -13,43%
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mange af disse selskaber, i mindre grad påvirket af eksterne makroøkonomiske forhold, idet deres 

produkter altid vil være en nødvendigt, hvilket opretholder efterspørgslen på et stabilt niveau.   

Generelt har selskaberne i sektoren været en afkastgivende investering på førstedagen med et 

gennemsnitligt afkast på 18,86%. Dette skyldes specielt ChemoMetecs stigning på førstedagen, hvilket 

bevirker at gennemsnittet falder til 7,74% uden ChemoMetec. Dette gennemsnitlige afkast falder efter 

selskaberne har været noteret i et år, hvor gennemsnittet er på over 11%. Uden ChemoMetec er dette 

afkast endda -2,78%. Det ses tydeligt efter et år, at spredningen er meget forskellig hos selskaberne.  

Efter to år på markedet, er det gennemsnitlige afkast negativt med 13,43%. Dette skyldes hovedparten af 

selskaberne i sektereren har givet et negativt afkast, hvilket gør selskaberne med positivt afkast ikke kan 

opveje dette, på trods af pæne stigninger hos eksempelvis Chr. Hansen og NNIT.  

 

Industrials  

 

I sektoren ‘Industrials’ indgår otte selskaber, hvor forskellen på hvilke industrier disse selskaber befinder sig 

i spænder bredt. Det gør sig dog gældende for alle selskaber, at makroøkonomiske forhold har en 

forholdsvis afgørende betydning. Derfor er timingen for noteringen afgørende, idet selskaberne er 

afhængige af efterspørgslen er til stede. Eksempelvis er Vestas afhængige af offentlige og private 

investeringer, hvilket oftere vil være tilfældet i perioder med højkonjunktur.  

     Det gennemsnitlige afkast på førstedagen ligger under det generelle gennemsnittet for alle selskaber 

med 0,22 og er på 10,03%. Til gengæld er gennemsnittet negativt efter en uge og en måned, hvor især 

Rovsing og Cimber Sterling påvirker dette. Disse to selskabers aktiekurs er også negativ efter seks måneder, 

hvor stigninger hos hovedparten af de resterende opvejer dette, hvilket gør det gennemsnitlige afkast er 

4,61%. Efter et år er dette vokset til 6,05%, hvilket skyldes stigninger hos de fleste, på nær Rovsing, Cimber 

Sterling og Nordic Shipholding. Gennemsnittet er dog negativt med 40,47% efter to år, hvor Cimber Sterling 

også er erklæret konkurs. Ligeledes er aktiekursen hos flere af de resterende selskaber faldet markant.  

 

 

 

Selskab GICS Sektor GICS Industri 1. dag 1. uge 1. måned 6 måneder 1 år 2 år

Vestas Wind Systems Industrials Electrical Equipment 9,26% -14,81% -1,48% 17,41% 48,89% -68,52%

Rovsing Industrials Aerospace and Defense 19,00% -9,86% -43,76% -61,31% -74,84% -92,49%

ISS Industrials Commercial Services and Supplies 14,19% 11,88% 12,69% 3,06% 35,63% 57,38%

Cimber Sterling Group Industrials Airlines -6,00% -8,00% -27,00% -59,80% -68,80% -100%

Nordic Shipholding Industrials Marine -0,73% 3,03% -9,57% -10,55% -60,20% -72,97%

I-data international Industrials Hardware 35,00% 14,17% 31,25% 75,83% 125,00% -92,08%

Memory Card technology Industrials Hardware -4,29% -11,90% -4,76% 11,90% 4,76% 32,86%

Colorprint Industrials 13,79% 13,79% 11,03% 60,34% 37,93% 12,07%

Gns. Afkast 10,03% -0,21% -3,95% 4,61% 6,05% -40,47%
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Information technology  

 

Den sidste sektor inddeling omhandler ‘Information Technology’ og indebær ni selskaber. Teknologi har i 

hele analyseperioden været populært, hvilket gør disse aktier interessante. Vi finder det ligeledes 

sandsynligt, at teknologi også fremadrettet vil være i fokus blandt investorerne. Udviklingen i den 

teknologiske verden er enorm, hvilket gør selskabers produkter hurtig forældes, hvis ikke disse selskaber 

følger med tiden. Denne sektorers performance giver på førstedagen et negativt afkast, grundet store fald 

for Trifork og Eurocom Industries. Efter en uge på markedet, er det gennemsnitlige afkast positivt, eftersom 

Netcompany trækker sektoren op. De to næste perioder, efter en måned og seks måneder, giver dog igen 

et negativt afkast, eftersom flere selskaber falder betydeligt. Efter et år er gennemsnittet for de ni 

selskaber 32,74%, hvilket skyldes Navision og deres stigning på 500%. Uden Navisions stigning er 

gennemsnittet på -25,67%. De skyldes, at resterende selskabers afkast er moderate eller negativt. Dette 

afspejles også efter to år, hvor det samlede gennemsnit igen er negativt. 

 
Opsummering 

 
Som nævnt i begyndelsen af afsnittet, er forskellen på selskaberne og deres inddeling stor, hvilket gør det 

svært at konkludere noget. Ligeledes indgår der få selskaber i hver sektor, hvilket fører til, at store udsving i 

den ende eller anden retning, får en afgørende betydning. På den baggrund ønsker vi ikke at begrunde 

noget på baggrund af ovenstående sektoranalyse, der derfor skal betragtes som indikationer fremfor 

konklusioner. Ovenstående analyse er alligevel med i opgavens betragtninger, der i sidste ende skal 

udmønte sig i konkrette svar på problemformulering. En sektor som financials er i vores analyse den sektor 

som klarer sig bedst, da denne performer bedst i perioden fra første uge til seks måneder. I den anden 

ende befinder industrials sig, som er den sektor der performer værst i halvdelen af analyseperioden.  

Det skal også bemærkes, at alle sektorerne gav et negativ gennemsnitligt afkast efter to år. Det ses også, at  

sektoreren consumer discretionary, efter et år var sektoren med værst afkast. Denne sektor, klarede sig 

bedst af alle efter to år, på trods af et fortsat negativt afkast.  

 

RTX Information Technology Communications Equipment 3,38% 2,60% -1,30% -41,56% -74,29% -78,96%

Netcompany Information Technology Software 29,68% 35,48% 47,23% 30,97%

SimCorp Information Technology Software -6,40% 0,00% -5,33% 30,67% 6,67% -25,07%

Nets Information Technology IT Services -3,33% -5,20% -13,00% -27,00% 1,40%

Netop Solutions Information Technology Software 2,50% -0,50% 0,00% -15,00% -25,50% 3,00%

Maconomy Information Technology Software 6,67% 1,67% -3,33% -31,67% -75,00% -91,67%

Trifork Information Technology IT Services -25,29% -2,35% -18,82% -18,82% -35,29% -25,88%

Navision Information Technology Software 1,60% 15,20% 13,60% 81,60% 500,00% 60,00%

Eurocom Industries Information Technology Communications Equipment -20,67% -20,00% -32,67% -34,00% -3,33% -84,67%

-1,32% 2,99% -1,51% -2,76% 32,74% -27,03%
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6.8 Selskaber der ikke fik tilført kapital ved børsnoteringen 

Vi har tidligere berørt, at selskaberne går på børsen primært for at fremskaffe kapital til fremadrettet 

projekter og investeringer. Samtidig viser vi også, at en IPO kan have flere årsager end blot at hente kapital i 

markedet, eksempelvis kan eksisterende ejere ønske at omsætte deres andel til likvide midler. Derfor er 

der en række selskaber, der har ladet sig børsnotere uden at udstede nye aktier og på den måde ikke har 

tilført kapital til virksomheden. Vi ønsker i den forbindelse, at analyserer hvad der ligger til grund for dette. 

Det drejer sig om følgende seks selskaber:  

 Netcompany 

 TCM Group  

 Ørsted 

 Scandinavian Tobacco 

 Matas 

 Tryg 

Netcompany: 

Allerede i 2006 solgte selskabets partnere virksomheden til kapitalfonden Axcel, men i 2011 købte de disse 

selskabet tilbage. I december 2015 købte kapitalfonden FSN Capital hovedparten af virksomheden af de tre 

partnere. En kapitalfonds mission er altid, at købe et selskab de ser stort potentiale i, hvorefter de bruger 

deres ekspertise til, at videreudvikle selskabet og udnytte dens potentiale, for derefter at sælge selskabet 

igen indenfor en overskuelig årrække og dermed omsætte deres aktiv til likvide midler. Netcompany havde 

op til børsnoteringen oplevet høje vækstrater og dette havde påvirket bundlinjen i sådan grad, at selskabet 

ikke var i en situation, hvor de behøvede kapital til, at sikre fortsat vækst fremadrettet. Hvorfor selskabet så 

alligevel lader sig børsnotere, skal ses i lyset af ejerskabet og FSN Capitals strategi. Netcompany udtalte i 

forbindelse med børsnoteringen at formålet var følgende:  

  ”Det er vores forventning, at en børsnotering vil øge kendskabet til Netcompany og dermed 

understøtte vores strategi og konkurrenceevne ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, kunder og 

samarbejdspartnere.” (Netcompany, børsprospekt side 11 – se bilag 12).  

Om ovenstående er sket, som følge af børsnoteringen vides ikke. Det må dog formodes, at kendskabet til 

selskabet er øget betragteligt, samtidig med den succesfulde børsnotering målt på afkast, har gavnet 

opfattelsen og kendskab til selskabet. Ligeledes fremgår det i børsprospektet, at 81 nøglepersoner var 

omfattet af et aktieprogram, hvilket skaber en større tilknytning til selskabet, samtidig med en stor 

økonomisk gevinst. En børsnotering kan derfor på den måde også benyttes til, at skabe værdi og fastholde 

nøglepersoner i selskabet.  

 



87 
 

TCM Group 

Kapitalfonden Axcel overtog i 2006 aktiemajoriteten i koncernen. Under Axcels ejerskab blev der sat fokus 

på optimering af produktionen, samt fortsat vækst i Skandinavien. I begyndelsen af 2016 solgte Axcel TCM 

Group til IK Small Cap I Fund, administreret af den europæiske kapitalfond IK Investment Partners. TCM 

Group har under kapitalfondens ejerskab opnået en række strategiske mål, hvorefter en exit plan var et 

ønske for kapitalfonden (TCM Group). Strategien fremadrettet for selskabet er fortsat organisk vækst og 

vækst på opkøbssiden, inden for det skandinaviske marked på kort sigt. En strategi der ikke på nuværende 

tidspunkt, kræver ekstra kapital ifølge direktør Ole Lund Andersen: 

 ”Vi har ikke nogle konkrete ting ud over den forsatte udvikling, men man kunne jo forestille sig, at 

der kunne være brug for yderligere penge i fremtiden, og så er det jo en mulighed at være på 

børsen” (Berlingske, om TCM Group).  

Herved nævnes en af grundene til en børsnotering. Muligheden for fremadrettet nemmere og hurtigere at 

fremskaffe kapital, såfremt dette skulle blive aktuelt. Forud for børsnoteringen sad kapitalfonden på 

92,48% af den samlede aktiekapital. De resterende aktier ejer direktionen og øvrige medarbejdere i TCM 

Group. Dermed kan TCM Group håbe på, at vigtige medarbejdere vil forblive i selskabet, om end provenuet 

til medarbejderne hos TCM Groups var begrænset i forhold til Netcompany.  

     I børsprospektet beskriver selskabet, hvordan en børsnotering skal komme virksomheden til gode: 

”Optagelse af Aktierne til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen i forbindelse med Udbuddet 

forventes at give et solidt grundlag for fremtidig vækst ved at forøge Selskabets synlighed, herunder 

yderligere styrke Selskabets brands, forbedre evnen til at tiltrække og fastholde nøglemedarbejdere, udvide 

aktionærkredsen og få adgang til kapitalmarkederne.” (TCM Group, børsprospekt side 19 – se bilag 12). 

Ovenstående beskrivelse af formålet med børsnoteringen for TCM Group, er derfor meget lig med 

Netcompanys.  

 

Ørsted: 

Ørsted var i 2008 tæt på, at blive børsnoteret. Men finanskrisen og uro på de danske og internationale 

aktiemarkeder, fik i januar 2008 Lars Løkke Rasmussen, der på det tidspunkt var finansminister, til at 

indstille børsnoteringen. Det skete 16 dage før den planlagte børsnotering. Dette er et eksempel på 

timingen og en cold issue periode, som Ibbotson & Jaffe samt Ritter beskrev. 

     I 2013 fik Ørsted tilført 11 mia., heraf otte mia. fra Goldman Sachs, der til gengæld fik en ejerandel på 

19%. De resterende tre mia. kom fra tier one institutionelle investorer ATP og PFA der lagde henholdsvis 2,2 

mia. og 800 mio. kr. for Ørsted. Den danske stats andel blev herfra sænket fra 80% til 61%. Kapitaltilførslen 

var ikke en risiko staten ønskede, at påtage sig på daværende tidspunkt ovenpå en finans- og gældkrise. Da 
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Ørsted bad om mere kapital, var det i kølvandet på, at en række andre statslige selskaber havde haft 

finansielle problemer. Luftfartsselskabet SAS havde fået en kapitaludvidelse i både 2009 og 2010, samtidig 

med økonomien hos TV2 var presset.  På Christiansborg frygtede politikkerne ligeledes et økonomisk 

sammenbrud i DSB. Der var derfor ingen politisk vilje til, at hjælpe Ørsted på daværende tidspunkt. Set ud 

fra værdien af i dag og den værdi Ørsted blev børsnoteret til, havde det været en aldeles afkastgivende 

investering. Men i 2013 vidste man ikke, hvor Ørsted ville stå i dag, efter et par svære år.  

Bjarne Corydon forsvarede det omdiskuterede salg til Goldman Sachs til Dagbladet Børsen i januar 2014  

 ”Ved at vi får Goldman Sachs på banen, tager de en del af den risiko, vi som skatteydere ellers 

skulle stå med. Og så er der governance-mæssigt noget sundt i, at et selskab, der skal føre en 

ambitiøs plan ud i livet, gør det med kommercielle partnere, der vil få planen til at lykkes”. 

(Berlingske, om Ørsted) 

Otte år efter den første planlagte børsnotering blev Ørsted noteret på den københavnske fondsbørs. 

Sommeren 2016 er derfor året hvor Danmarkshistoriens største børsnotering hidtil, blev en realitet med en 

markedsværdi tæt på 100 milliarder. Børsnoteringen af Ørsted blev foretaget, fordi timingen var 

hensigtsmæssig for alle parter. Goldman Sachs stod til en stor økonomisk gevinst, samtidig med, at den 

danske stat ligeledes kunne tilføre den danske statskasse et betydeligt beløb. Samtidig var det hele tiden 

hensigten at børsnotere Ørsted og markedet i 2016 var mere favorabelt end i 2008.  

 

Scandinavian Tobacco: 

 ”Optagelse af Aktierne til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen i forbindelse med 

Udbuddet forventes at give et solidt grundlag for fremtidig vækst ved at forøge Selskabets 

synlighed, forbedre evnen til at tiltrække og fastholde nøglemedarbejdere og brede 

aktionærkredsen ud, blandt andre fordele ved at være et børsnoteret selskab.” (Scandinavian 

Tobacco, børsprospekt, side 49 – se bilag 12) 

Ligesom tilfældet var for de føromtalte selskaber, fremgår det at Scandinavian Tobacco Group (STG) 

ligeledes brugte børsnoteringen til, at øge synligheden og kendskabet til virksomheden. Samtidig med at de 

tidligere hovedaktionærer ønskede, at sælge ud af andelen i selskabet. De to ejere var Swedish Match og 

Skandinavisk Holding, der begge solgte 17,4% i forbindelse med børsnoteringen. Specielt Swedish Match 

ønskede, at sælge og nedbringe sin ejerandel på 49%. Swedish Match er en svensk tobaks- og 

snusproducent og det har længe været kendt, at det svenske selskab ville fokusere mere på sin 

snusforretning. Derfor var planen allerede i 2014, at STG skulle børsnoteres og andelen skulle formindskes. 

Men da den daværende administrerende direktør, Anders Colding blev headhuntet til Pandora, blev 

planerne sat i bero. Selskabet forsøge med hjælp fra JP Morgan, igennem længere tid at finde en køber til 

Swedish Matchs andel, men en række kapitalfonde herunder Nordic Capital og CVC trak sig, fordi fondene 
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ikke følte sig overbevist om, at der ikke kunne skabes en god forretning ud fra den pris, som Swedish Match 

ønskede. På den baggrund endte det med en børsnotering (Rostgaard, 2016). 

     Det andet sælgende holdingselskab var Skandinavisk Holding med en ejerandel på 51%. Selskabet ejes af 

henholdsvis Augustinus Fonden og Det Obelske familiefond og to fonde er begge er udsprunget af 

historiske og lukrative danske tobaksforretninger. I dag er selskabet et rent investeringsselskab, der har 

investeringer spredt godt ud over dansk erhvervsliv, heriblandt Gyldendal, Kurhotel Skodsberg og ikke 

mindst Tivoli. Selskabet ejer stadig en større andel af STG, selvom aktierne senere er blevet rykket rundt i 

organisationen hos Skandinavisk Holding. Børsnoteringen af STG er derfor et eksempel på, at en af flere 

ejere ønsker mulighed for, at forlade ejerkredsen og omsætte deres aktiv til likvide midler. 

 

Matas: 

Matas havde ikke i samme grad som de ovenstående selskaber behov for, at lade sig børsnotere, for at øge 

kendskabet til virksomheden. Matas er et stærkt brand i Danmark og noget, vi alle kender. I 2007 solgte 

Matas-butiksejere deres andel til kapitalfonden CVC Capital Partners for 5,2 milliarder kroner. Da CVC 

overtog kæden, valgte en række af de gamle ejere, at sige nej til den britiske fonds tilbud. De ejer derfor 

stadig deres egne butikker og har en selvstændig aftale med Matas-kæden. Denne aftale er under 

Materialisternes Invest Holding, der kom til at eje 30% af Matas. Baggrunden for noteringen var, at CVC 

ønskede at sælge sin andel, som følge af en kapitalfonds formål, som tidligere benævnt. CVC solgte ikke 

hele andelen ved børsnoteringen, men har senere solgt sin resterende andel. Ligeledes vil de gamle ejere 

under Materialisternes Invest Holding, samtidig kunne allokere deres ejerandel til likvide midler, hvilket må 

forventes, at mange af butiksejerne fremadrettet vil være interesseret i. Yderligere skaber noteringen en 

nemmere adgang til kapitalmarkeder og giver en diversificeret kreds af nye danske og internationale 

aktionærer (Matas, børsprospekt side 12 – se bilag 12). 
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Tryg: 

 ”Det er TrygVesta A/S og den Sælgende Aktionærs vurdering, at en notering af Selskabets Aktier på 

Københavns Fondsbørs er hensigtsmæssig på nuværende tidspunkt på baggrund af Selskabets 

udviklingsstadie, strategi og økonomiske mål samt den branche, Selskabet driver virksomhed i. 

Derudover vurderer TrygVesta A/S, at børsnoteringen vil forbedre Selskabets adgang til 

kapitalmarkederne og styrke profileringen af Selskabet.” (Tryg, børsprospekt, side 26 – se bilag 12) 

Den sælgende aktionær ved børsnotering var Tryg i 

Danmark (TiD), der solgte 40%. Selskabet ønskede at 

nedbringe ejerandelen på 100%. En af forudsætningerne 

for TiD blev eneaktionær i TrygVesta A/S i 2002 var, at 

selskabet med tiden ikke skulle fortsætte som 

eneaktionær. Derfor var en børsnotering oplagt idet den 

nemmere kunne adgang til nye potentielle investorer.  

TiD var af den opfattelse, at en børsnotering vil skabe en diversificeret investeringsportefølje og et salg af 

andelen i TrygVesta A/S ville betyde, at TiD var i stand til at udvikle og udbygge sine samfundsgavnlige 

aktiviteter, og foretage andre investeringer inden for branchen. Derfor var det efter tre år, som 

eneaktionær et godt tidspunkt, at notere virksomheden på. Krisen i starten af 00’erne var efterhånden ovre 

og væksten var tilbage i verdensøkonomien i efteråret 2005, hvor børsnoteringen blev en realitet.  Samtidig 

vil, ligesom tilfældet med de andre selskaber, børsnoteringen forbedre selskabets adgang til 

kapitalmarkederne og styrke profileringen. 

 

Opsummering på hvorfor ovenstående selskaber har ladet sig børsnotere uden at fremskaffe ny kapital: 

 Kapitalfond som hovedaktionær, som ønsker en exit plan og dermed at omsætte aktiv til likvide 

midler.  

 Øge kendskab og synlighed i offentligheden og deraf muligheden for, at tiltrække kvalificeret 

arbejdskraft 

 Hurtigere og nemmere adgang til at fremskaffe kapital i fremtiden, såfremt dette bliver nødvendigt. 

Derudover antager vi, at følgende bliver en mulighed som følge af en børsnotering: 

 Anvende børsnotering til, at bibeholde nuværende nøglepersoner, der med noteringen modtager 

en økonomisk gevinst og andel af provenuet. På den måde er håbet, at disse medarbejdere og 

ledere ønsker, at forblive i virksomheden.  

Figur 6. Viser ejerandele fordelt blandt aktionærerne i Tryg 
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6.9 Skræk eksempler på IPO performance 

I følgende afsnit vil vi belyse, eksempler på selskaber, som i vores analyseperiode har vist direkte 

modsatrettede effekter, i forhold til forventningen om underpricing ved børsnotering i Danmark. 

 

Cimber Sterling: 

30. november 2009 blev aktierne i Cimber Sterling første gang handlet på fondsbørsen. Provenuet for 

børsnoteringen skulle ses i lyset af hårdt brug for kapital efter overtagelsen af det langt større 

konkursramte Sterling Airways.  Planen var oprindeligt at sælge op til 16,65 millioner aktier. eksklusiv 

eventuelt overallokering, til en pris på mellem 20-24 kr. pr. aktie. Men den pris afviste de institutionelle 

investorer, så Cimber Sterling og SEB måtte meddele, at udbudsintervallet måtte sænkes til mellem 10-13 

kr. pr. aktie. Men Cimber Sterling havde hårdt brug for ny kapital, og derfor blev antallet af udbudte aktier 

øget. Men på trods af, at udbudskursen var justeret fra op til 24 kr. til blot 10 kr., viste det sig, at prisen 

fortsat var alt for højt sat. Frem mod nytår 2009 blev aktiekursen næsten halveret, og det på trods af at SEB 

foretog støtteopkøb og i alt købte alle 3 millioner aktier, der var sat til side til det formål. Nedturen 

fortsatte og flere rejseselskaber var ikke interesserede i, at sælge billetter til selskabet, grundet den 

situation Cimber Sterling befandt sig i. Den 3. maj 2012 blev selskabet begæret konkurs. Cimber Sterling 

beskrev i børsprospektet i forbindelse med noteringen, at provenuet skulle anvendes til, at sikre grundlaget 

for vækstrategien og sikrer en stærkere kapitalisering. Problemet var bare, at kapitalen først og fremmest 

skulle anvendes til, at betale af på gælden og polstre selskabet fremadrettet. Såfremt der var penge tilbage 

derefter, skulle disse anvendes til den fremadrettede vækststrategi:  

 ”Op mod DKK 75 millioner forventes anvendt til afdækning af midlertidige leverandørkreditter  

 Cirka DKK 125 millioner forventes initielt anvendt til at forbedre Cimber Sterlings kapitalisering og 

vil dermed indgå som likvider på selskabets konsoliderede balance  

 Cirka DKK 50 millioner forventes anvendt til at øge Cimber Sterlings muligheder for at indgå 

hedgingaftaler i relation til flybrændstof og Cimber Sterling forventer samtidig at indgå 

hedgingaftaler i relation til USD” 

 Yderligere provenu fra Udbuddet af Nye Aktier forventes anvendt til yderligere investeringer i 

relation til Cimber Sterlings vækstplaner.” (Cimber Sterling Group, børsprospekt, side 13) 

Ovenstående bevidner om at børsnoteringer ikke kan bruges som en ”lappeløsning” til at tilføre kapital til 

en forretning og strategi som ikke fungerer hensigtsmæssigt og er bæredygtig på den længere bane. 

Cimber Sterling er derfor et af skrækeksemplerne på hvordan en børsnotering kan ende. Timingen var ikke 

hensigtsmæssig for en noteringen tilbage i 2009, men selskabet var i akut pengenød, hvilket gjorde det 
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nødvendigt. Derfor var virksomheden villig til at gøre alt for at fremskaffe den kapital de mente var 

nødvendig. Men med en nedjustering af udbudsintervallet var casen på forhånd dømt til at ende galt. 

(Bentow, 2014) 

 

I-data International 

Første december 1999 blev I-data International børsnoteret. Investeringsbanken Carnegie udbød i alt 2,6 

millioner i et udbudsinterval på 192-240 kr. pr. aktie. Aktien endte med, at blive prissat helt i toppen af 

udbudsintervallet, og der var efterspørgsel på mere end tyve gange det udbudte antal aktier. Hvad I-data 

præcist lavede, eller hvorfor aktierne var 240 kr. værd stykket, var der mange, som ikke forholdte sig til. Det 

var en IT-virksomhed og den industri oplevede eksplosive vækstrater. En veludført notering betød, at der 

kom en lind strøm af positive fondsbørsmeddelelser i perioden efter noteringen. Dette medførte en positiv 

udvikling på aktiekursen. Men i foråret 2000 bristede dot-com boblen, og herfra gik det reelt kun ned af 

bakke. Den 16. juli 2002 gik I-data i betalingsstandsning og to uger senere indgav selskabet selv en 

konkursbegæring. (Bentow, 2014).  

I prospektet op til børsnoteringen beskrev selskabet, at provenuet skulle anvendes til følgende: 

 ”at tilvejebringe likviditet og omsættelige aktier, der kan benyttes til finansiering af selskabets 

stigende aktivitetsniveau og  

 Eventuelle virksomhedsopkøb, og at opnå større synlighed i markedet” (I-data International, 

børsprospekt, side 14). 

Selskabet var interessant for investorerne og havde en klar plan og strategi, modsat Cimber Sterling. 

Problemet var blot, at selskabet var en del af en sektor, som var prissat i den ekstreme høje ende og da 

hele sektoren ramte toppen og boblen sprang, røg I-data International med i denne negative spiral. 

Timingen fik derfor en afgørende betydning for selskabet, selvom timingen så ud som værende ideel forud 

for børsnoteringen og i begyndelsen  

 

2M Invest: 

Michael Mathiesen havde flere succesfulde forretningseventyr bag sig, blandt andet inden for udvikling af 

det finansielle IT-selskab Simcorp. Derfor var 2M Invest særdeles interessant set med investorøjne da han 

også var en del af dette selskab. Dette var samtidig i en periode hvor investorerne ønskede at udnytte det 

store potentiale, der var ved at investere i dot-com selskaber før århundredeskiftet. 2M Invest havde en 

klar strategi. De ville investere i de mest lovende internetbaserede virksomheder, inden disse blev 

børsnoteret. Med andre ord var 2M Invest et venture-selskab, med store og seriøse investorer som Danica, 

LD og Danske Bank i ryggen. Både private og institutionelle investorer stod i kø, for at købe 2M Invest 
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aktier. På ingen tid blev aktiekursen mere end fordoblet, blandt andet fordi den massive efterspørgsel 

betød, at private investorer maksimalt var blevet tildelt fem aktier. Kort tid efter noteringen blev der 

foretaget et aktiesplit på 1:10, idet kursen nærmede sig 2.000 kroner. Allerede tre dage efter 

børsnoteringen kunne 2M Invest fortælle, at man havde solgt aktier i et porteføljeselskab for 150 mio. kr. 

og scoret en gevinst på 80 mio. kr. Det var ganske vist omtalt i prospektet, men fik alligevel en indvirkning 

på kursen. Der kom også negative meddelelser om selskaber i deres investeringsportefølje, der gik konkurs, 

men det bekymrede ikke aktionærerne. Problemet for 2M Invest var, at selskabet spredte deres 

investeringer for meget. De havde derfor ikke havde kapital nok, til opfølgende investeringer i 

porteføljeselskaberne, der stort set uden undtagelse, alle gav underskud. I takt med, at aktiekursen faldt, 

blev tingene forværret for 2M Invest, der begyndte at få et direkte likviditetsproblem. Denne kulminerede 

den 13. marts, da selskabet blevet forsinket med en restruktureringsplan og derfor måtte udskyde 

offentliggørelsen af årsregnskabet. Der blev arbejdet hårdt på at skaffe nye penge, men dette lykkedes ikke 

og fire måneder senere, den 18. juli 2002, indgav selskabet sin konkursbegæring. 

     2M Invest gik på fondsbørsen den 15. februar 2000. Set i bakspejlet var det stort set præcis tidspunktet 

for toppen af dot-com boblen, eftersom det teknologitunge Nasdaq-indeks toppede 10. marts (Bentow, 

2014). Derfor blev selskabet ramt af timingen på samme måde som I-data International. Selvom casen 

virkede solid, så var de udefrakommende faktorer for stærke til, at selskabet kunne overvinde denne.  

 

Memory Card Technology: 

MCT fremstillede harddiske til computere og anden elektronik, og gik på fondsbørsen inden dot-com 

boblen for alvor greb investorerne. Den 10. december 1997 blev selskabet børsnoteret og MCT fangede, 

som tilfældet med mange andre IT-relaterede selskaber, investorernes opmærksomhed op mod 

årtusindeskiftet. Selskabet beskrev i prospektet at den kommende børsnotering skulle bruges til følgende: 

 Øget behov for driftskapital 

 Tilbagebetaling af lån 

 Teknologiske fremskridt 

 Investering i produktionskapacitet  

 Evt. opkøb (Memory Card Technology, børsprospekt, side 14) 

Den 21. september 2001, indgik MCT en konkursbegæring. Der var på daværende tidspunkt, efter en 

længere periode, hvor ledelsen havde kæmpet hårdt, for at redde virksomheden. Efterfølgende viste det 

sig, at selskabet havde begået omfattende bedrageri, i forsøget på at redde virksomheden. Blandt andet 

havde selskabet sikret en kredit på 820 mio. kr. fra Danske Bank og Nordea, hvilket var baseret på 

manipulerede tal og oplysninger. Det medførte derfor, at den tidligere direktør, John Trolle i 2008, fik en 
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byretsdom på seks års fængsel for blandt andet bedrageri, momssvindel og kursmanipulation (Bentow, 

2014).      

     Ligesom tilfældet var med I-data International og 2M Invest, så blev IT-krisen afgørende for selskabets 

eksistens. Modsat de to andre teknologiselskaber, var konkursen dog samtidig et udtryk for en uansvarlig 

ledelse. Denne ledelse og at selskabet tilstand i realiteten, ikke var hvad den ellers fremstod som, er den 

overskyggende forklaring på, hvorfor det endte som det gjorde for Memory Card Technology.  

 

OW Bunker: 

I modsætning til de fire andre virksomheder, blev OW Bunker ikke børsnoteret for at skaffe kapital til vækst 

og ekspansion. Børsnoteringen blev en realitet, da ejeren, den svenske kapitalfond Altor, sammen med 

ledelsen og bestyrelsen ville konvertere deres aktiv til likvide midler. I alt blev der solgt aktier for 3,2 mia., 

mens OW Bunker netto fik tilført 66 mio. kr. Ifølge ledelsen havde selskabet ikke brug for kapital og var 

endda i stand til, at tilbyde de nye aktionærer favorable udbytter. Flere anerkendte underwriters som 

Morgan Stanley, Carnegie, Nordea og ABG Sundal Collier, var med til at børsnotere selskabet. Samtidig var 

revisorgiganten Deloitte og advokater fra Plesner og Kromann Reumert også med til at notere OW Bunker. 

Alle disse selskaber stod derfor inde for, at OW Bunker var et solidt selskab. Dette overbeviste 20.000 

investorer om, at betale 145 kr. pr. aktie for et selskab, der havde været en del af Wrist gruppen siden 

1980, men egentlig først blev etableret i 2013, efter en opdeling af det tidligere selskab. Aldrig før er et 

børsnoteret selskab gået konkurs så kort tid efter at være blevet noteret. Selv globalt fik selskabet omtale 

og OW Bunker er, ifølge Financial Times kandidat til titlen som ’års værste børsnotering i verden’. Selvom 

aktien steg fra 145 til 175 på førstedagen den 28 marts 2014, gik selskabet et halvt år efter, den 7. 

november 2014 konkurs (Bentow, 2014). 

     Det er svært, at drage nogen konklusioner på OW Bunker, da sagen endnu ikke er færdiggjort. Selvom 

det kan fristes, at drage paralleller til Memory Card Technology. Faktum er, at timingen for noteringen var 

god, hvilket også den første tid på børsen illustrerer.  
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7. Diskussion 

I dette afsnit, vil vi undersøge nogle af de mest væsentlige synspunkter, vi har belyst gennem afhandlingen. 

Vi vil efterfølgende debattere disse og komme med begrundelser for og imod, og vurderer de enkelte 

teorier og faktorer op imod underpricing, samt påvirkningen på vores endelige konklusion. 

 

7.1 Teori 

Teorien om asymmetrisk information er en afgørende faktor for, hvorledes udviklingen af børs-

introduktioner påvirkes generelt. Såfremt markedet fremkommer effektivt i en stærk form, vil det medføre, 

at der ikke forekommer asymmetrisk information. Det er dog utopi, at forestille sig, at en sådan situation 

forekommer i praksis. Dette skyldes blandt andet, at investorbasen for børsnoteringer er delt op i 

institutionelle- og private investorer, og at disse fortolker værdien af information forskelligt. Derudover kan 

der være forskel på, hvornår disse to interessenter opfanger informationen. Dette medfører, at 

asymmetrisk information altid vil være til stede i markedet. Selvom der er krav til selskabet ved noteringen, 

er det selskabet i sidste ende, der videreformidler information til markedet. Dette betyder, at de selv er 

med til, at styre informationen, der danner grundlag for noteringen. Man kan ikke fuldstændig fjerne 

problemstillingerne ved asymmetrisk information ved børsnoteringer, men man kan begrænse den 

asymmetriske information der finder sted blandt investorerne. Dette sker på baggrund af metodevalg, for 

hvorledes børsnoteringen bliver gennemført. Hvor noteringerne af selskaberne tidligere har været 

foretaget med auktionsmetoden, bruges i dag hovedsageligt i book-building metoden. Af den grund, har vi 

også set det som en nødvendighed for opgaven, at fremhæve de kontraster og ændringer dette skifte har 

medført.  

     Som nævnt, har auktionsmetoden tidligere været den mest almindelige brugte metode for 

børsnoteringer. Ved denne metode er køberne af aktierne, tidligere blevet fundet via højeste bud. 

Modellen har været simpel og let forståelig for institutionelle- og private investorer, og ligeledes gør den 

ikke forskel på, om man er en stor eller lille investor. Men den medfører også, at selskabet der skal noteres, 

i højere grad påtager sig risiko, i forhold til om der er købere i markedet, som vil aftage disse aktier. Ligeså 

risikerer selskabet, at underwriters har mindre interesse i at foretage noteringen, dette til dels fordi 

underwriter kun er bundet af en best offer aftale. Grunden til, at selskabet gerne vil undgå denne form for 

usikkerheden, kan til dels skyldes, at bestyrelse og ledelse foretager en handling, som ligger uden for deres 

normale erhverv. De vil formentligt af denne grund, se sig tilfredse med et mindre provenu ved book-

building metoden, såfremt at deres notering bliver betragtet som en succes. Denne succeshistorie kan 

bekræftes gennem forskellige faktorer, som at kursen stiger på førstedagen ved notering, men også ved at 

større underwriters, har interesse i at forestå noteringen. Således kan dette betragtes, som et positiv signal 
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med stor værdi til investorerne. Samtidig fungerer det, som et kvalitetsstempel der kan minimere særligt 

privates risiko betragteligt ved asymmetrisk information, idet der er tillid til, at store underwriters har 

interesse i noteringen, fordi det har værdi. Ligeledes vil en positiv kursudvikling bekræfte den enkelte 

investor i, at de har foretaget en god investering. Dette rammer særligt de private investorer, som i langt 

højere grad, vil blive påvirket emotionelt i forhold til kursudvikling og i henhold til de behavioral finance 

synspunkter vi har debatteret. 

     Skiftet til book-building metoden, har i høj grad været med til, at gøre noteringsprocessen af et selskab, 

til en mere kompleks handling. Dette skyldes først og fremmest, at der flere faktorer at forhold sig til end 

blot prisen for selskabet. Deriblandt underwriters motiver i, at fordele aktierne på andre baggrunde end 

prisen, samt den øgede informationsdeling, som påvirker prissætningen inden noteringen. Antallet af 

faktorer, der påvirker noteringen er blevet øget, og derfor er vi nødt til gennem afhandlingen, at foretage 

en række antagelser, der kan simplificere analysen af metoden og faktorerne, som påvirker underpricing. I 

vores teoretiske analyse af book-building metoden, har vi taget udgangspunkt i forskellige skribenter, hvis 

fortolkning og forståelse af metoden, ligeledes bliver påvirket af deres antagelser. Dette kommer til udtryk 

blandt andet ved Benveniste og Spindts antagelser af pre-markedet, hvor de skriver;  

 ”We model the premarket as an auction conducted by the underwriter is which investor 

understand how the indications of interest affect the offer price an the stock allotments they 

receive” (Benveniste & Spindt, 1989, s. 344).  

Denne betragtning kan stemme overens med institutionelle investorer, som er I tier one, og tier two. Men 

det er ikke sikkert, at lavere tier af investorer, reelt er beviste om hvordan deres handlinger påvirker 

noteringen. Goldreich og Cornelli (2000) konkluderer, at der ikke findes en endegyldig måde, hvorpå 

fordelingsnøglen virker ved book-building metoden. Forskellige faktorer påvirker fordelingsnøglen, fra 

notering til notering, og dette medføre, at institutionelle investorer ikke endegyldigt kan fastslå, hvordan de 

påvirker noteringerne og dermed endegyldigt forstå forløbet. Derudover antager Benveniste og Spindt i 

deres artikel, at investorens information i simplificering kan antages at være et styk information, som enten 

kan være god eller dårlig. Ligeledes at denne kan influere med lige stor effekt på noteringsprisen. Dette vil 

vi mene er en grov oversimplificering af, hvordan information af et selskab der skal noteres, bliver opfattet 

hos de institutionelle investorer, såvel som de private investorer. Ligeledes antager de, at investorgruppen i 

en børsnotering, kun består af to kategorier, investorer som ofte handler i børsnoteringer og dem som 

handler en gang i mellem. I virkeligheden er denne kategorisering af investorerne mere kompleks. Ligeledes 

tager de ikke højde for de potentielle nye investorer, som potentielt ikke har nogen valid information om 

selskabet, eller om dets risiko, men som blot investere i en børsnotering ud fra en IPO hype på markedet.  
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Vi kommer frem til i den teoretiske analyse, at der i fordelingen af aktier fra underwriters side, vil finde en 

favorisering sted af de institutionelle investorer, som kan betragtes som værende regular investors. Dette 

er dog også sammenhængende med, i hvor høj grad disse giver information videre til underwriter. 

Ligeledes at denne favorisering bliver forstærket, som følge af noteringer, som oplever særlig stor 

interesse.  

 

Roger og Jeffrey beviste, at børsnoteringer i højkonjunktur i vores opgave beskrevet som hot issue periode, 

gav et højere afkast på førstedagen og dermed større underpricing. Resultatet af dette bevirker, at flere 

selskaber lader sig noteret i disse perioder. Dette har vi også kunne identificere i vores analyse af 

noteringerne. Således var der ingen noteringer i perioden 2002-2004 efter IT krisen, samt for perioden 

2011-2012 efter gældskrisen i Europa. Denne faktor er, at betragte som bekendt for underwriters og 

virksomheder, hvilket påvirker tidspunktet for selskabernes børsnoteringer. Således forsøger selskaberne, 

at time deres planlagte børsnotering, til et ideelt tidspunkt. Der er meget få noteringer, som på trods af 

denne viden er blevet noteret i sådanne cold perioder. Et af disse selskaber er Cimber Sterling, hvis 

notering og efterfølgende kursudvikling også afspejler denne uhensigtsmæssige timing. Selskabets 

økonomiske situation gjorde dog, at en udskydelse af en notering ikke var mulig. Timingen i denne notering, 

samt de signaler, der blev opfanget af markedet i denne periode, medførte således at deres udbudsinterval 

blev betragtet, som værende for dyrt i markedet. Dette medførte, at de måtte sænke udbudsintervallet, 

men på grund af deres akutte behov for kapital, måtte de samtidig øge antallet af udbudte aktier. Dette 

samspil mellem timing og signalering i markedet betød endegyldigt, at selskabet blev erklæret konkurs 

inden to år efter notering.   

 

Selvom vi ikke direkte undersøger de forhold, der gør sig gældende for behavrioral finance i denne 

afhandling, er der klarer indikationer på, at forståelse for dette område er relevant for menneskelig ageren 

fremadrettet. Behavrioral finance kan ikke betragtes, som en enkeltstående faktor for menneskelig ageren, 

men som en forståelse for, hvordan menneskelig adfærd påvirker vores viden og handlinger. Således 

hvordan man som person kan risikere, at tilsidesætte viden og rationalitet, ved at foretage handlinger, som 

strider mod fornuftig økonomisk tankegang. Vi har berørt klassiske tænkemåder fra denne teori og vist 

hvordan, den kan influere på interessenterne i en notering, alt efter deres baggrund.  

  



98 
 

7.2 Den empiriske undersøgelse 

I vores empiriske undersøgelse, har vi undersøgt 46 selskaber i perioden 1997-2018, hvoraf data på 

LicEnergy ikke har været mulig at fremskaffe. Dette gør at undersøgelsen reelt indeholder 45 selskaber. 

Dette er et eksempel på historisk data fra begyndelsen af analyseperioden, har været sværere at 

fremskaffe. Dette skyldes, at disse informationer ikke har deres oprindelse elektronisk, hvilket ligeledes kan 

udfordre en genskabelse af vores fundne resultater. I analyseperioden har flere noteringer været foretaget 

end vores undersøgelse medtager, heriblandt finansielle selskaber, sportsklubber og selskaber under 100 

millioner i markedsværdi. Argumentationen for udelukkelsen af flere selskaber skyldes flere grunde.     

Argumentet for at udelukke de mindre selskaber er, at disse vil påvirke undersøgelsen markant. Dette var 

tilfældet med undersøgelsen mindste selskab, ChemoMetec, der steg over 100% på førstedagen. Såfremt 

undersøgelsen havde indeholdt flere af disse mindre selskaber, havde disse påvirket de generelle 

konklusioner i overvejende grad. Da vi ønskede, at vurdere børsnoteringer af etableret virksomhed med et 

udviklet forretningskoncept, og ikke blot mindre virksomheder på deres tidlige stadier.  

     Argumentet for udelukkelse af sportsklubber skyldes følelsesmæssige motiver. Vi har en opfattelse af, at 

de fleste sportsklubbers hovedformål er, at levere resultater i sportsmæssige sammenhæng, fremfor at 

maksimere værdien for aktionærerne. Disse selskabers kursudvikling er derfor påvirket af sportsmæssige 

resultater, fremfor makroøkonomiske forhold. Dette følelsesmæssige motiv optræder dog stadig hos 

investorerne i flere selskaber, der indgår i analysen. Eksempelvis har Vestas i mange år været betragtet som 

en folkeaktie, fordi det var en førende dansk virksomhed med fokus på grøn omstilling og vedvarende 

energi. Dette betød at hovedparten af danske investorer har haft aktien i deres portefølje.  

 

Vi vælger at bruge det gennemsnitlige afkast, som parametre for at vurdere børsnoteringer, og den 

baggrund, drage konklusioner på de enkelte delanalyser. Ligeledes har der været overvejelser om, hvordan 

data kunne give os det bedste fundament, at drage konklusioner på. Dette medfører, at alle selskaber 

påvirker vores undersøgelser med lige stor vægtning i gennemsnitsberegninger. Vi tager altså ikke højde for 

selskabernes størrelse, og vægter dem dermed ikke forskelligt. Dette bevirker, at mindre selskabers 

kursudsving kan påvirke vores vurderinger væsentligt, eksempelvis når vi undersøger den enkelte 

underwriter og deres tendens til, at foretage underpricing. På grund af enkelte selskabers store kursudsving 

på førstedagen, i begge retninger, har vi forsøgt at tage højde for disse outliners. Dette gør vi blandt andet 

ved, at foretage analyser henholdsvis med og uden disse outliners, for at kunne vurdere deres påvirkning 

på gennemsnitsafkastet. Dette giver os mulighed for, at reflektere over kursudviklingen på førstedagen på 

danske børsnoteringer, i henhold til faktiske begivenheder. Omend vi ikke kan afvise, at der i fremtiden vil 

forekomme eksempler på børsnoteringer med væsentlige udsving i kursudviklingen på førstedagen. 
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Vi valgte, at anvende forskellige benchmark afhængig af det undersøgte selskabs indeksplacering. Dette 

valg blev foretaget, fordi informationsgrundlaget og dækningen på de store selskaber i C20 (C25) er 

markant større end tilfældet er på selskaber i Small Cap. Det hænger i høj grad sammen med asymmetrisk 

information, hvilket gør vi fandt det uhensigtsmæssigt, at sammenligne alle selskaber med samme 

benchmark. På grund af informationsflowet på de store virksomheder, er usikkerheden omkring den 

daglige kursudvikling mindre. Til sammenligning er der større volatilitet på de mindre børser, idet 

information og dækningen er begrænset. Såfremt sammenligning med benchmark, udelukkende havde 

været foretaget på C20-indekset, kunne resultaterne af den empiriske undersøgelse have ledt til større eller 

mindre underpricing. Dette havde været en svaghed for undersøgelsen, idet det ikke havde repræsenteret 

de faktiske forhold og dermed ikke givet et retvisende billede. Derudover udgjorde Novo Nordisk på sit 

højeste 45% af C20 indekset, hvilket gør at en sammenligning af benchmark, til en vis grad bliver fordrejet. 

Det skal dog nævnes, at kursudviklingen på større danske selskaber, ligeledes kan have større volatilitet på 

enkelte dag, eksempelvis ved regnskabsaflæggelse eller andre nyheder med større værdi og dermed 

betydning for selskabet.  

     En anden tilgang, kunne have været at undersøge book runners underpricing via kvalitative 

undersøgelser. Herved kunne interviews med de pågældende mest aktive underwriter på det danske 

marked, kunne have bidraget til en dybere indsigt af danske markedsforhold for børsnoteringer. Blandt 

andet en større forståelse for, hvordan syndikater samarbejder om en børsnotering. Ligeledes hvordan den 

interne konkurrence blandt disse underwriters, påvirker prissætningen for selskabet og den eventuelle 

underpricing. Dette kunne have medført, at teoretiske analyser af underwriters i større udstrækning, ville 

kunne tage udgangspunkt i danske forhold, i stedet for generelle betragtninger fra forskellige lande verden 

over. Ligeledes kunne det have påvirket den empiriske undersøgelse, hvis sådanne interview kunne be-eller 

afkræfte antagelser om samarbejde mellem underwriters i det danske marked. Denne antagelser er 

information, som vi arbejdet ud fra i vores teoretiske analyse, men som er baseret på udenlandske 

undersøgelser. 

 

En svaghed for en af delundersøgelserne, fremkommer i sektor analysen. Dette skyldes, at inddelingen af 

selskaberne fremkommer fra de respekterede amerikanske virksomheder, Morgan Stanley og Standard & 

Poors. Disse to selskaber står bag inddelingen af 26.000 selskaber verden over, men vi forholder os kritiske 

overfor flere af de danske selskabers inddeling i disse kategorier. Om det skyldes, at det danske markeds 

begrænsede størrelse eller manglende indsigt er usagt. Men det bevirker, at vi i nogle sektorer 

sammenligner selskaber, hvis inddeling vi ikke er enig i. Af eksempler kan nævnes Olicom og 2M Invest, der 

er placeret under financials, men efter vores mening bør tilhøre informations technology.  
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Samme gør sig gældende for NNIT, der befinder sig under health care. Dette kan skyldes deres tidligere 

tilhørsforhold til Novo Nordisk, men er ikke et udtryk for deres nuværende forretningsområde. Ligeledes 

mener vi, at Rovsing, Memory Card Technology og I-data International bør høre ind under informations 

technology og ikke industrials.  

     Vi har dog valgt ikke, at korrigere i den inddeling de to selskaber har foretaget, med henblik på at sikre 

afhandlingens reliabilitet, så andre vil kunne genskabe vores resultater. På den baggrund ønsker vi ikke, at 

foretage konklusioner på sektor analysen. Derfor kan det diskuteres, om denne undersøgelse er giver 

væsentlig værdi for afhandlingen. Vi finder dog indikationer på, at analysen overvejende kan bidrage til de 

overordnede konklusioner. Havde datagrundlaget indbefattet et større antal selskaber, ville denne 

delanalyse forventes i højere grad, at kunne bidrage til opgavens formål. Et større antal selskaber ville dog 

bevirke, at der formentligt ville være flere selskaber, hvis inddeling vi ville være uenige i. 

 

Et emne der berøres i den teoretiske del, er green shoe option. Dette berøres dog ikke yderligere i den 

analyserende del. Dette kunne have været relevant at undersøge på, i forhold til om der ud fra andelen af 

green shoe option, kunne konkluderes noget på den efterfølgende notering og kursudvikling. Hovedparten 

af selskaberne i undersøgelsen, har dog en green shoe option på 15%, hvilket gjorde vi anså andre analyser 

som værende mere relevante for afhandlingen. 

     Ligeledes kunne vi have undersøgt om fænomenet december, januar og weekendeffekten, havde haft en 

indvirkning på selskaberne performance. Historien viser, at januar-effekten især op gennem 90’erne var en 

tilbagevendende hændelse, mens de seneste år har vist et mere blandet billede. Shortsellers tildeles det 

meste af betydningen for weekend effekten, da deres position er meget risikabel, hvilken gør disse 

investorer ikke ønsker, at holde positionerne weekenden over, og derfor sælger ud om fredagen, og køber 

igen om mandagen. Dette valgte vi dog ikke at gøre, idet disse tre fænomener kun indeholdte ganske få 

selskaber, hvilket gjorde det uskikket at drage konklusioner herpå. 
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8. Konklusion 

Ritter og Sørensen har tidligere vist, at børsnoteringer i perioden 1984-2011 kunne forvente, at give et 

initialt afkast på førstedagen svarende til 7,4% (Loughran, Ritter & Rydqvist 2015). Vi har gennem den 

empiriske analyse vist, at der i gennemsnit har været givet 10,25% i initialt afkast for perioden 1997-2018. 

Uden ChemoMetec vil underpricing på samtlige selskaber falde til 6,77%.  Sammenlignet med benchmark 

har 68,89% af selskaberne, performet bedre end individuelle benchmark på førstedagen. Der kan være 

flere årsagsforklaringer til, at initial afkastet er steget. Ritter og Sørensen undersøgelse spænder over en 

periode hvor børsnoteringer i tidligere år formentligt har været fortaget ved auktionsmetoden. Dette 

kunne indikere, at der er evidens for, at auktionsmetoden vil medfører, at børsnoteringer i højere grad vil 

minimere graden af underpricing. Ligeledes hænger det sammen med de teoretiske problemstillinger, som 

vi opridser i opgaven og som forklares ved hjælp af Rock (1986) og teorien om asymmetrisk information. 

Derudover har årene efter finanskrisen været særlige gunstige, at investere i. Denne optur influerer kun 

delvis i Ritter og Sørensen undersøgelse, fordi den løber til 2011, mens vores empiriske undersøgelse er 

blevet påvirket af de generelle positive markedstrends frem til og med 2018. 

 

Udover Rock (1986) og forståelse for den asymmetriske information, der er ved børsnoteringer, forklarer 

andre teorier ligeledes underpricing.  Således er der stærke indikationer på, at signalværdien er en vigtig 

faktor ved børsnoteringer, idet der i høj grad fokuseres på, at børsnoteringen skal betragtes som værende 

en succes. Dette understøttes af et behaviroal finance synspunkt, som fokuserer på, hvordan folk reagere 

på tab og gevinster. Mange selskaber ønsker derfor, at signalere sig selv, som en stærk investeringscase og 

give et initialt afkast til nye investerer, i henhold til at bekræfte at det er en god virksomhed at investere i.  

Book-building metoden har medført store ændringer for, hvorledes et selskab bliver noteret, såvel som i 

højere grad opdelt investorgruppen i institutionelle- og private investorer. Vurderes metoden ud fra den 

information den giver til grundlag for prissætningen af en virksomhed, bør den reelt medføre mindre 

underpricing, fordi underwriters prisætter selskabet på et mere informeret grundlag. Samtidig er der 

evidens for, at institutionelle investorer bliver prioriteret over private investorer. Ligeledes medfører 

opbygningen af syndikater, at der kan opstå interessekonflikter blandt underwriterne, hvilket dog dette kan 

dog variere fra notering til notering. 

  

Det afgørende spørgsmål bliver herfra, at vurdere om en investering i børsnoteringer medfører en 

afkastgivende gevinst, frem for at investere i en etableret virksomhed på børsen eller benchmark. Den 

empiriske analyse viser, at en investering i en IPO kan medfører initialt afkast, såfremt denne investering 

har en tidsbegrænsning, inden for den første uge efter notering. Hvis man udelukkende investerer i 
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børsnotering, med henblik på at få del i denne underpricing, betragter vi derfor casen mere som spekulativ, 

end en reel investering. Dette skyldes, at nye børsnoterede selskabers kursudvikling inden for de første to 

år, går en usikker fremtid i møde, og at det blot er 31,71% af disse selskaber, som slår deres benchmark. 

Inden for disse to år, er det gennemsnitlige afkast -20,69%.  

 

Vi konkluderer, at der er flere faktorer der gør sig gældende for, hvorvidt en børsnotering i Danmark bliver 

en succes.  Heriblandt det pågældende selskabs markedsværdi, hvor den empiriske undersøgelse har 

indikeret, at store selskaber generelt har mere underpricing, end de mindre selskaber efter en notering.  

Dette skyldes til dels, at der i de mindre selskaber forekommer større grad af asymmetriske information, 

hvilket gør det svært for både underwriter og investorerne, at vurdere selskabets reelle værdi. Dette 

medfører, at disse selskabers performance efter notering, i større grad oplever kursudsving i både positiv 

og negativ retning. Derfor ræsonnerer vi os frem til, at underpricing i større selskaber er mere validt at 

drage konklusioner på, af de undersøgte fokusområder. Ligeledes fandt vi frem til, at selskaber der bliver 

børsnoteret i den øvre del af deres udbudsinterval, historisk set leverer mere underpricing end selskaber 

der børsnoteres i det nedre interval.  

 

Timing og tidspunkt for notering er også essentiel, men det er også en faktor, som virksomhederne er 

bekendte med. Derfor ses der kun et meget lille antal noteringer i cold perioder, samt perioder efter kriser. 

Virksomhederne kan time deres notering på børsen og sikre bedst mulige forhold for en succesfuld 

notering. De kan dog ikke forudsige de eksterne makroøkonomiske forhold, som kan ramme noteringerne, 

hvilket har influeret på, at en lang rækkes selskabers kursudvikling. Dette har haft afgørende betydning for, 

om det har været en god investerings case fra notering, og to år frem. 

 

Er en IPO en god investeringscase 

Dette spørgsmål varierer fra case til case, og er afhængig af tidshorisont og selskabets formål med 

noteringen. Er man udelukkende interesseret i få del i noteringens underpricing, skal casen i højere grad 

betragtes, som en spekulativ kort position, da der ellers er evidens for, at man mister sin kursgevinst, 

såfremt den ikke realiseres. På baggrund af afhandlingens som helhed som overstående konklusioner, kan 

hovedpointerne her opsummeres til: 

 Underpricing medfører, at en investering i en børsnotering, generelt er en fordel, som investering 

på førstedagen, sammenlignet med benchmark. 

 

 Underpricing målt i %, vil generelt være størst på førstedagen. 
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 Skiftet til book-building metoden, som primær metode til notering, har medført historisk større 

underpricing 

 

 Dette skift har medført, at private investorer har væsentligt dårligere vilkår end institutionelle 

investorer i forløbet op til notering, dette er primært udslagsgivende ved fordelingen af aktier. 

 

 Asymmetrisk information er en væsentlig faktor, der medfører underpricing. 

 

 Større selskaber målt på markedsværdi, vil generelt have større sandsynlighed for underpricing på 

førstedagen. 

 

 Selskaber der børsnoteres i den øvre del af udbudsinterval, vil sandsynligvis medfører større 

underpricing 

 

 Selskaber der bliver noteret af et syndikat med et større antal medlemmer, vil generelt medfører 

større underpricing 

 

 Timing for noteringen, i forhold til makroøkonomiske forhold, er afgørende for kursudviklingen 

 

 Underwriters hvis primære aktiviteter er placeret i Danmark, vil generelt foretage mindre 

underpricing end geografisk distancerede underwriters.  
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9. Perspektivering 

Vores afhandling har hidtil været begrænset i dens udvalgte fokuspunkter og undersøgelsesdesign. I dette 

afsnit ønsker vi, at belyse børsnoteringer i et bedre perspektiv. Det gør vi for, at sætte afhandlingen ind i en 

større kontekst og overveje effekter, der fremkommer af andre fokusområder og faktorer, som kan påvirke 

børsnoteringer og underpricing.  

     Vores afhandling har udelukkende sat fokus på det danske marked. Vi må forholde os kritiske for, 

hvorvidt konklusionerne kan føres direkte videre til andre nordiske børser. Dette skyldes til dels, at det 

danske marked har fokus på større selskaber end eksempelvis Norge og Sverige. Grundet den større 

asymmetriske information, der finder sted ved mindre selskaber, er det svært at konkludere om 

underpricing skyldes bevidste valg eller usikkerheden for selskaberne og deres reelle værdi. Såfremt vi 

havde ændret på undersøgelsen, og havde valgt at medtage First North, havde vi i højere grad haft et 

sammenligningsgrundlag, der på den måde kunne videreføres til de restende nordiske markeder. Det er 

dog ikke givet, at en sådan medtagelse vil kunne føre til konklusioner, som kunne overføres direkte til 

forståelse for det norske og svenske marked. Dette skyldes at disse markeder, i høj grad er præget af en 

anden aktiekultur, der bevirker at interessen for mindre selskaber er højere. Dette har historisk set også 

medført, at flere mindre danske selskaber, har ladet sig børsnotere på disse udenlandske markeder. En 

undersøgelse af disse tre markeder, vil derfor potentielt, kunne påvirkes af danske selskabernes 

performance på de andres børser. Det kunne influere på konklusioner, hvorledes underpricing 

forekommer, samt hvilke faktorer der påvirker disse markeder. Ligeledes vil en undersøgelse af andre 

lande, kunne give andre resultater. Dette skyldes, at metoden for børsnoteringer kan variere og 

auktionsmetoden derfor, kan være anvendt i andre lande. Det er derfor ikke til at sige, hvorvidt de 

analyserende faktorer i den empiriske undersøgelse, kan overføres hertil. Det mistænkes, at der stadig er 

en vis grad af underpring, men at dette opstår, som et resultat af andre faktorer.   

 

Et andet spørgsmål der har trængt sig på gennem opgaven er, hvorledes et fokus på selskaberne inden 

børsnoteringen, kunne have ændret undersøgelsen. Eksempelvis et fokus på økonomiske nøgletal frem 

mod noteringen, med henblik på at undersøge om, hvorvidt dette kunne påvirke underpricing. Dette kunne 

have givet os muligheden for, at konkludere om en underpricing i det enkelte selskab var fair, 

sammenlignet med dens økonomiske nøgletal. Dette vil dog blive påvirket af de enkelte selskabers branche 

og sektor inddeling. Det skyldes, at nøgletallene, som eksempelvis vækstrater og overskudsgrad for 

selskaberne, vil variere markant.  
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En anden overvejelse, der er opstået undervejs på baggrund af opgaven, er hvordan børsnoteringer og 

underpricing, kunne have ændret karakter, med fokus på stærke og anerkendte personligheder i ledelsen. 

Det kan være svært på forhånd at vide, hvorvidt hvordan et sådan fokus havde påvirket konklusionerne. 

Men tidligere er det bevist, at stærke personligheder i ledelsen, kan have en positiv effekt på selskabet og 

dermed dens performance på aktiemarkedet. Dette er set med talrige eksempler, hvor effekten af 

nytiltrådte, såvel som afgående ledelsesskikkelser, direkte har kunnet afspejles på aktiekursen. Et eksempel 

herpå var Tevas positive kurshop med tilgangen af Kåre Schultz, hvilket samtidig medførte den modsatte 

effekt hos Lundbeck, hvor han aftrådte som topchef. Dette hænger til en vis grad sammen med corporate 

governance, som handler om god virksomhedsledelse, skik og etik. Måden selskabet opfattes på i 

offentligheden, kan have indflydelse på succesen af børsnoteringen. Et eksempel herpå er Nets, hvor 

ledende medarbejdere fik store økonomiske gevinster ved børsnoteringen. Dette blev et fokuspunkt op til 

børsnoteringen, hvilket skabte dårlig omtale og dermed rettede fokus væk fra selskabet som helhed og dets 

børsnotering. På den baggrund kunne et sådan fokuspunkt have medført, at vi havde fundet frem til andre 

faktorer, der påvirkede underpricing end vores afhandling afdækker. I forlængelse heraf, er der i de senere 

år, kommet et øget fokus på CSR (Corporate Social Responsibility). Dette har kunnet påvirke de senere års, 

såvel som fremtidige noteringer, idet investorerne har øget fokus på klima og bæredygtighed.    

    I vores empiriske undersøgelse, valgte vi på baggrund af begrænset datamængde, at analysere data ud 

fra gennemsnitafkast. Det er ikke til at sige, hvorvidt et valg af statistiske modeller vil have tilført værdi til 

konklusioner. Således om visse konklusioner, vi på baggrund af vores analyse fandt relevante, ikke havde 

været signifikant, at konkludere på.  

 

  



106 
 

10. Bilag 

Bilag 1 – Liste over tidligere studier af børsnoteringer, der påviser underpricing 

Land Forfattere Antal IPO´s Tidsperiode 
Gns. Initialt 

afkast 

Australien Lee, Taylor & Walter; Woo; Pham; Ritter 1.562 1976-2011 21,8% 

Belgien Rogiers, Manigart & Ooghe; Manigart 114 1984-2006 13,5% 

Brasilien 
Aggarwal, Leal & Hernandez; Saito; 

Ushisima 
275 1979-2011 33,1% 

Canada 
Jog & Riding; Jog & Srivastava; 

Kryzanowski, Lazrak & Rakita; Ritter 
720 1971-2013 6,5% 

Kina Chen, Choi, & Jiang; Jia, Xie & Zhang 2.512 1990-2013 118,4% 

Denmark Jakobsen & Sorensen; Ritter 164 1984-2011 7,4% 

Finland Keloharju 168 1971-2013 16,9% 

Frankrig 
Husson & Jacquillat; Leleux & Muzyka; 

Paliard & Belletante; Derrien & Womack; 
Chahine; Ritter; Vismara 

697 1983-2010 10,5% 

Tyskland Ljungqvist; Rocholl: Ritter; Vismara 736 1978-2011 24,2% 

Grækenland 
Nounis, Kazantzis & Thomas Thomadakis, 

Gounopoulos & Nounis 
373 1976-2013 50,8% 

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

1.486 1980-2013 15,8% 

Indien Marisetty and Subrahmanyam; Ritter 2.964 1990-2011 88,5% 

Indonisen Suherman 464 1990-2014 24,9% 

Ireland Dealogic 38 1991-2013 21,6% 

Italy 
Arosio, Giudici & Paleari, Cassia, Paleari & 

Redondi; Vismara 
312 1985-2013 15,2% 

Japan 
Fukuda; Dawson & Hiraki; Hebner Hiraki, 

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

Korea 
Dhatt, Kim & Lim; Ihm; Choi & Heo, 

Mosharian & Ng; Cho; Joh; Dealogic; Lee 
1.758 1980-2014 58,8% 

Holland Wessels; Eijgenhuijsen & Buijs; 181 1982-2006 10,2% 

Norway Emilsen, Pedersen & Saettem; Liden; 209 1984-2013 8,1% 
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Poland Jelic & Briston; Woloszyn 309 1991-2014 12,7% 

Russia Dealogic 64 1999-2013 3,3% 

Spain 
Ansotegui & Fabregat; Alvarez Otera, 

Dealogic 
143 1986-2013 10,3% 

Sweden Rydqvist; Schuster; de Ridder 374 1980-2011 27,2% 

Switzerland Kunz, Drobetz, Kammermann & Walchli; 164 1983-2013 27,3% 

United 
Kingdom 

Dimson; Vismara; Levis 4.932 1959-2012 16,0% 

United 
States 

Ibbotson, Sindelar & Ritter; Ritter 12.702 1960-2014 16,9% 
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Bilag 2 – Syndikat opdeling 

Herunder ses de 45 selskabers optegnelse over hvem, der var underwriters i børsnoteringen. De er inddelt i 

tre kategorier. Hvis joint global coordinators, eller co-lead er angivet med et X indikerer det, at disse roller 

ikke er specifikt udvalgt i prospektet, og at book runner i stedet varetager den fulde opgave. I hovedparten 

af selskaberne, er det direkte beskrevet at noteringen foretages med er book-building metoden. Hos 

enkelte selskaber, som Trifork og Curalogic fremgik det ikke direkte. Der var dog beskrevet i 

børsprospektet, at book runner var forpligtet af en garantiaftale, hvilket gør vi kan betragte aftalen som 

firm commitment og derfor også som book-building metoden. 

 

Fortsættes på næste side 

 

Selskab Joint Global Coordinators Joint Bookrunners Co-lead Metode

Netcompany

Danske Bank A/S, Deutsche Bank AG, 

London Branch, and Morgan Stanley & 

Co. International plc

Danske Bank A/S, Deutsche Bank AG, 

London Branch, and Morgan Stanley & 

Co. International plc

Skandinaviska Enskilda Banken 

(SEB), Danmark, Filial af 

Skandinaviska Enskilda Banken 

AB (publ.)

Book Building

TCM group

Carnegie Investment Bank, filial af 

Carnegie Investment Bank AB (Publ), 

Sverige og Danske Bank A/S

Carnegie Investment Bank, Danske 

Bank A/S og ABG Sundal Collier 

Denmark

X Book Building

Orphazyme

Danske Bank A/S, Deutsche Bank AG, 

London Branch, and Morgan Stanley & 

Co. International plc

Danske Bank A/S, Deutsche Bank AG, 

London Branch, and Morgan Stanley & 

Co. International plc

Oddo BHF Book Building

Nets
Deutsche Bank, Morgan Stanley og 

Nordea

Danske Bank, DNB Markets, JPMorgan 

og UBS

Carnegie, OP Corporate Bank, 

SEB, SpareBank 1 – Markets og 

Sydbank Markets

Book Building

Ørsted

J.P. Morgan Securities plc, Morgan 

Stanley & Co. International plc and 

Nordea Markets (division of Nordea 

Bank Danmark A/S),

J.P. Morgan Securities plc, Morgan 

Stanley & Co. International plc and 

Nordea

Citigroup Global Markets 

Limited, Danske Bank A/S, UBS 

Limited, ABG Sundal Collier 

Denmark, Cooperatieve 

Rabobank U.A, RBC Europe 

Limited 

Book Building

Scandanavian Tobacco J.P. Morgan, Deutsche Bank og Nordea J.P. Morgan, Deutsche Bank og Nordea X Book Building

NNIT Danske Bank & Morgan Stanley Danske Bank & Morgan Stanley SEB Book Building

OW Bunker
Carnegie Investment Bank og Morgan 

Stanley & Co. International Plc
Carnegie, Morgan Stanley og Nordea ABG Sundal Collier Book Building

ISS
Goldman Sachs International og 

Morgan Stanley
Citi, Deutsche Bank, HSBC, Nordea

Carnegie, Danske Bank, SEB, 

UBS Investment Bank
Book Building

Matas Morgan Stanley, Nordea Morgan Stanley, Nordea Carnegie, Danske Bank, SEB Book Building

Zealand Pharma
Danske Bank og Jefferies International 

Limited

Danske Bank og Jefferies International 

Limited

Bryan, Garnier & Co og SEB 

Enskilda
Book Building

Pandora
Goldman Sachs International, J.P. 

Morgan, Morgan Stanley, Nordea

Goldman Sachs International, J.P. 

Morgan, Morgan Stanley, Nordea
Carnegie, SEB Book Building

Chr Hansen Credit Suisse, JP Morgan
Credit Suisse, Danske Bank, JP Morgan, 

Morgan Stanley, SEB
Carnegie, Credit Agricole Book Building

Cimber Sterling Group SEB Spar Nord X Book Building

NunaMinerals Handelsbanken Handelsbanken X Book Building

Trifork x Nordea X

Nordic Shipholding Nordea X X Book Building

Exiqon X Danske Bank
Handelsbanken Capital 

markets
Book Building
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Selskab Joint Global Coordinators Joint Bookrunners Co-lead Metode

Chemometec X Capinordic Bank A/S X Book Building

Rovsing X Capinordic Bank A/S X Book Building

Veloxis Pharmaceuticals Morgan Stanley, Danske Bank Morgan Stanley, Danske Bank X Book Building

Curalogic Danske Bank Danske Bank X Book Building

Tryg Morgan Stanley, Nordea Morgan Stanley, Nordea
Citigroup, Enskilda Securities 

(SEB), Danske Bank
Book Building

TopoTarget
Alfred Berg, Danske Bank, 

Handelsbanken Capital Markets

Alfred Berg, Danske Bank, 

Handelsbanken Capital Markets
x Book Building

Netop Solution X Gudme Raaschou Bankaktieselskab Danske Bank Book Building

Strategic Investment ArosMaizels (Nordea) ArosMaizels (Nordea) KBC Securities Book Building

Maconomy ArosMaizels (Nordea) ArosMaizels (Nordea) SG Cowen Book Building

Novozymes J.P. Morgan Securities Ltd. Deutche Bank, HSBC X Book Building

Genmab UBS Warburg UBS Warburg
Carnegie Bank og 

Commerzbank

RTX X Alfred Berg Carnegie Bank A/S Book Building

Affitech Carnegie Bank og Aros (Nordea) Carnegie Bank og Aros (Nordea) Jyske Bank Book Building

Simcorp Aros (Nordea) Aros Securities (Nordea)
Danske Securities (Danske 

Bank)
Book Building

2M Invest Enskilda Securities (SEB) Enskilda Securities (SEB) Aros Securities (Nordea) Book Building

I-data Internatioanal Carnegie Bank A/S Carnegie Bank og Danske Bank X Book Building

Lundbeck

Gudme Rasschou Bankaktieselskab, 

Goldman Sachs Internationel og Dansk 

Bank

Gudme Rasschou Bankaktieselskab, 

Goldman Sachs Internationel og Dansk 

Bank

X

Navision Alfred Berg Aros Securities og BT Alex X Book Building

Eurocom Industries Enskilda Securities (SEB) Enskilda Securities (SEB) Aros Securities (Nordea) Book Building

Bavarain Nordic Carnegie Bank Carnegie Bank Aros Securities (Nordea) Book Building

BHJ Danske Bank Danske Bank Sydbank

Dicentia Danske Bank Danske Bank X Book Building

Vestas 
Aros (Nordea), Dresdner Kleinwort 

Benson

Aros (Nordea), Dresdner Kleinwort 

Benson

Credit Lyonnais Securities, 

Enskilda Securities (SEB) og 

Nomura International.

Book Building

Sjælsø Gruppen Alfred Berg Alfred Berg Amager Banken Book Building

Memory Card Technology Carnegie Bank Carnegie Bank X Book Building

Olicom Aros (Nordea Aros (Nordea) 
BA Robertson Stephens 

International Limited
Book Building

Colorprint Alfred Berg Alfred Berg Sparekassen Nordjylland Book Building
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Bilag 3 – Green shoe option 

Herunder ses selskabers andel af green shoe option, stillet op mod deres markedsværdi ved noteringen.  

 

Selskab Greenshoe Markedsværdi

Netcompany 15,00% 7,8 mia.

TCM group 15,00% 980 mio.

Orphazyme 15,00% 1,6 mia.

Nets 15,00% 30 mia.

Ørsted 15,00% 98,2 mia.

Scandanavian Tobacco 12,36% 10 mia

NNIT 15,00% 3,1 mia.

OW Bunker 15,42% 5,3 mia.

ISS 15,00% 29,7 mia.

Matas 15,00% 4,7 mia.

Zealand Pharma 14,99% 1,9 mia

Pandora 14,10% 27,3 mia.

Chr Hansen 10,00% 12,4 mia.

Cimber Sterling Group 10,85% 455,0 mio.

NunaMinerals 10,00% 463,8 mio.

Trifork 10,00% 153,0 mio.

Nordic Shipholding 13,66% 589,1 mio.

Exiqon 15,00% 918,8 mio.

Chemometec 0,00% 142,1 mio.

Rovsing 16,90% 169,5 mio.

Veloxis Pharmaceuticals 15,00% 779,7 mio.

Curalogic 15,00% 341,5 mio.

Tryg 10,00% 15,6 mia.

TopoTarget 15,00% 811,4 mio.

Netop Solution 15,07% 768 mio.

Strategic Investment 14,81% 1,4 mia.

Maconomy 16,00% 917,9 mio.

Novozymes 15,79% 10,6 mia.

Genmab 15,00% 5,7 mia.

RTX 15,01% 1,7 mia.

Affitech 16,60% 998,8 mio.

Simcorp 7,50% 1,4 mia.

2M Invest 6,67% 903,7 mio.

I-data Internatioanal 15,90% 1,5 mia.

Lundbeck 15,00% 10,2 mia.

Navision 10,80% 3,3 mia.

Eurocom Industries 12,50% 431,6 mio.

Bavarain Nordic 18,57% 635,7 mio.

BHJ 6,75% 637,5 mio.

Dicentia 7,50% 493,5 mio.

Vestas 10,00% 2,7 mia.

Sjælsø Gruppen 10,00% 422,2 mio.

Lic Energy 15,00% 439,8 mio.

Memory Card Technology 18,25% 456,8 mio.

Olicom 15,00% 392,2 mio.

Colorprint 10,00% 365,4 mio.
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Bilag 4 – Underwriter der optræder i fem eller flere noteringer 

Følgende tabeller viser hvorledes de forskellige underwriters med fem børsnoteringer eller mere, har 

udviklet sig på henholdsvis førstedagen, første uge og første måned. Udviklingen belyses ud fra 

aktiekursens udvikling og om selskaberne har performet bedre end deres individuelle benchmark.  

Ja eller nej er et udtryk for om det pågældende selskab, slår deres individuelle benchmark.  

På hver underwriter er ligeledes beregnet, hvorledes deres noteringer samlet set klarer sig. Samtidig 

illustreres det gennemsnitlige afkast før 2008, efter 2008 og det samlede gennemsnit uden top og bund, 

hvilket indbefatter at den højeste og laveste værdi undlades.  

 

 

Danske Bank Årstal 1. dag Angivet i % 1. uge Angivet i % 1. måned Angivet i %

Netcompany 2018 Ja 29,68% Ja 35,48% Ja 47,23%
TCM Group 2017 Ja -0,51% Nej 0,00% Nej -0,51%

Orphazyme 2017 Nej 0,00% Nej -6,25% Nej -8,75%

Nets 2016 Nej -3,33% Nej -5,20% Nej -13,00%
Ørsted 2016 Ja 9,79% Ja 6,72% Ja 6,60%

NNIT 2015 Ja 25,60% Ja 20,80% Ja 30,40%

ISS 2014 Ja 14,19% Ja 11,88% Ja 12,69%

Matas 2013 Ja 3,48% Nej 0,43% Ja 5,65%

Zealand Pharma 2010 Nej -5,81% Nej -4,65% Nej -19,77%

Chr. Hansen 2010 Ja 5,56% Ja 10,00% Ja 11,11%

Exiqon 2007 Ja 12,50% Ja 6,25% Ja 3,25%
Veloxis Pharmaceuticals 2006 Ja 4,23% Ja 4,68% Ja 12,82%

Curalogic 2006 Ja 11,11% Ja 11,11% Nej 22,22%

Tryg 2005 Ja 10,87% Ja -2,16% Ja 7,25%

Topotarget 2005 Ja 15,56% Nej -20,00% Nej -20,00%

Netop Solution 2001 Ja 2,50% Nej -0,50% Nej 0,00%

Simcorp 2000 Nej -6,40% Nej 5,33% Nej 0,00%

I-Data International 1999 Ja 35,00% Ja 14,17% Ja 31,25%

Lundbeck 1999 Ja 10,29% Ja 11,43% Ja 16,57%

BHJ 1998 Ja 7,65% Ja 4,71% Ja 2,94%

Dicentia 1998 Nej 0,00% Nej -5,71% Nej -10,71%

Danske Bank 1. Dag 1. Uge 1. Måned

Klarer sig bedre end benchmark 76,19% 57,14% 61,90%

Gns. Afkast 8,66% 4,69% 6,54%

Gns. Før 2008 9,39% 2,66% 5,96%

Gns. Efter 2008 7,87% 6,92% 7,17%

Gns. Afkast uden top og bund 8,07% 4,37% 5,78%
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Nordea Årstal 1. dag Angivet i % 1. uge Angivet i % 1. måned Angivet i %

Nets 2016 Nej -3,33% Nej -5,20% Nej -13,00%

Ørsted 2016 Ja 9,79% Ja 6,72% Ja 6,60%

Scandinavien Tobacco 2015 Nej 0,00% Nej 0,20% Nej 3,50%

OW Bunker 2014 Ja 20,69% Ja 22,41% Ja 20,00%

ISS 2014 Ja 14,19% Ja 11,88% Ja 12,69%

Matas 2013 Ja 3,48% Nej 0,43% Ja 5,65%

Pandora 2010 Ja 25,24% Ja 21,19% Ja 25,71%

Nordic Shipholding 2007 Nej -0,73% Nej 3,03% Nej -9,57%

Trifork 2007 Nej -25,29% Nej -2,35% Nej -18,82%

Tryg 2005 Ja 10,87% Ja -2,16% Ja 7,25%

Strategic Investment 2005 Nej -33,22% Nej -37,48% Nej -35,78%

Maconomy 2000 Ja 6,67% Ja 1,67% Nej -3,33%

Affitech 2000 Ja 15,84% Ja 11,39% Ja 0,25%

Simcorp 2000 Nej -6,40% Nej 5,33% 0,00%

2M Invest 2000 Ja 90,91% Ja 133,64% Ja 140,00%

Eurocom Industries 1998 Nej -20,67% Nej -20,00% Nej -32,67%

Bavarian Nordic 1998 Ja 8,51% Ja 13,62% Ja 9,36%

Vestas 1998 Ja 9,26% Nej -14,81% Nej -1,98%

Olicom 1997 Ja 2,70% Ja 5,95% Ja 7,57%

Nordea 1. Dag 1. Uge 1. Måned

Klarer sig bedre end benchmark 63,16% 8,40% 57,89%

Gns. Afkast 6,76% 8,18% 6,50%

Gns. Før 2008 4,87% 8,15% 5,19%

Gns. Efter 2008 10,01% 8,23% 8,74%

Gns. Afkast uden top og bund 4,17% 3,49% 0,16%

Carnegie Årstal 1. dag Angivet i % 1. uge Angivet i % 1. måned Angivet i %

TCM Group 2017 Ja -0,51% Nej 0,00% Nej -0,51%

Orphazyme 2017 Nej 0,00% Nej -6,25% Nej -8,75%

OW Bunker 2014 Ja 20,69% Ja 22,41% Ja 20,00%

Matas 2013 Ja 3,48% Nej 0,43% Ja 5,65%

Pandora 2010 Ja 25,24% Ja 21,19% Ja 25,71%

Chr. Hansen 2010 Ja 5,56% Ja 10,00% Ja 11,11%

RTX 2000 Ja 3,38% Ja 2,60% Nej -1,30%

Affitech 2000 Ja 15,84% Ja 11,39% Ja 0,25%

I-Data International 1999 Ja 35,00% Ja 14,17% Ja 31,25%

Bavarian Nordic 1998 Ja 8,51% Ja 13,62% Ja 9,36%

Memory Card Technology 1997 Nej -4,29% Nej -11,90% Nej -4,76%

Carnegie 1. Dag 1. Uge 1. Måned

Klarer sig bedre end benchmark 81,82% 63,64% 63,64%

Gns. Afkast 10,26% 7,06% 8,00%

Gns. Før 2008 11,69% 5,98% 6,96%

Gns. Efter 2008 9,08% 7,96% 8,87%

Gns. Afkast uden top og bund 9,13% 7,46% 7,28%
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SEB Årstal 1. dag Angivet i % 1. uge Angivet i % 1. måned Angivet i %

Netcompany 2018 Ja 29,68% Ja 35,48% Ja 47,23%

Nets 2016 Nej -3,33% Nej -5,20% Nej -13%

NNIT 2015 Ja 25,60% Ja 20,80% Ja 30,40%

ISS 2014 Ja 14,19% Ja 11,88% Ja 12,69%

Matas 2013 Ja 3,48% Nej 0,43% Ja 5,65%

Zealand Pharma 2010 Nej -5,81% Nej -4,65% Nej -19,77%

Pandora 2010 Ja 25,24% Ja 21,19% Ja 25,71%

Chr. Hansen 2010 Ja 5,56% Ja 10,00% Ja 11,11%

Cimber Sterling 2000 Nej -6,00% Nej -8,00% Nej -28,00%

Tryg 2005 Ja 10,87% Ja -2,16% Ja 7,25%

2M Invest 2000 Ja 90,91% Ja 133,64% Ja 140,00%

Eurocom Industries 1998 Nej -20,67% Nej -20,00% Nej -32,67%

Vestas 1998 Ja 9,26% Nej -14,81% Nej -1,48%

SEB 1. Dag 1. Uge 1. Måned

Klarer sig bedre end benchmark 69,23% 53,85% 61,54%

Gns. Afkast 13,77% 13,74% 14,24%

Gns. Før 2008 16,87% 17,73% 17,02%

Gns. Efter 2008 11,83% 11,24% 12,50%

Gns. Afkast uden top og bund 9,89% 5,91% 7,07%

Morgan Stanley Årstal 1. dag Angivet i % 1. uge Angivet i % 1. måned Angivet i %

Netcompany 2018 Ja 29,68% Ja 35,48% Ja 47,23%

Orphazyme 2017 Nej 0,00% Nej -6,25% Nej -8,75%

Nets 2016 Nej -3,33% Nej -5,20% Nej -13,00%

Ørsted 2016 Ja 9,79% Ja 6,72% Ja 6,60%

NNIT 2015 Ja 25,60% Ja 20,80% Ja 30,40%

OW Bunker 2014 Ja 20,69% Ja 22,41% Ja 20,00%

ISS 2014 Ja 14,19% Ja 11,88% Ja 12,69%

Matas 2013 Ja 3,48% Nej 0,43% Ja 5,65%

Pandora 2010 Ja 25,24% Ja 21,19% Ja 25,71%

Chr. Hansen 2010 Ja 5,56% Ja 10,00% Ja 11,11%

Veloxis Pharmaceuticals 2006 Ja 4,23% Ja 4,68% Ja 12,82%

Tryg 2005 Ja 10,87% Ja -2,16% Ja 7,25%

Morgan Stanley 1. Dag 1. Uge 1. Måned

Klarer sig bedre end benchmark 83,33% 75,00% 83,33%

Gns. Afkast 12,17% 10,00% 13,14%

Gns. Før 2008 7,55% 1,26% 10,04%

Gns. Efter 2008 13,09% 11,75% 13,76%

Gns. Afkast uden top og bund 11,97% 8,97% 12,35%
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JP Morgan Årstal 1. dag Angivet i % 1. uge Angivet i % 1. måned Angivet i %

Nets 2016 Nej -3,33% Nej -5,20% Nej -13,00%

Ørsted 2016 Ja 9,79% Ja 6,72% Ja 6,60%

Scandinavien Tobacco 2015 Nej 0,00% Nej 0,20% Nej 3,50%

NNIT 2015 Ja 25,60% Ja 20,80% Ja 30,40%

Pandora 2010 Ja 25,24% Ja 21,19% Ja 25,71%

Chr. Hansen 2010 Ja 5,56% Ja 10,00% Ja 11,11%

Novozymes 2000 Ja 8,00% Ja 14,67% Ja -1,33%

Morgan Stanley 1. Dag 1. Uge 1. Måned

Klarer sig bedre end benchmark 83,33% 75,00% 83,33%

Gns. Afkast 12,17% 10,00% 13,14%

Gns. Før 2008 7,55% 1,26% 10,04%

Gns. Efter 2008 13,09% 11,75% 13,76%

Gns. Afkast uden top og bund 11,97% 8,97% 12,35%

Goldman Sachs Årstal 1. dag Angivet i % 1. uge Angivet i % 1. måned Angivet i %

ISS 2014 Ja 14,19% Ja 11,88% Ja 12,69%

Pandora 2010 Ja 25,24% Ja 21,19% Ja 25,71%

Chr. Hansen 2010 Ja 5,56% Ja 10,00% Ja 11,11%

Genmab 2000 Nej -10,38% Nej -10,38% Nej -17,31%

Lundbeck 1999 Ja 10,29% Ja 11,43% Ja 16,57%

Goldman Sachs 1. Dag 1. Uge 1. Måned

Klarer sig bedre end benchmark 80,00% 80,00% 80,00%

Gns. Afkast 8,98% 8,82% 9,75%

Gns. Før 2008 -0,05% 0,53% -0,37%

Gns. Efter 2008 10,01% 11,10% 13,46%

Deutche Bank Årstal 1. dag Angivet i % 1. uge Angivet i % 1. måned Angivet i %

Netcompany 2018 Ja 29,68% Ja 35,48% Ja 47,23%

Orphazyme 2017 Nej 0% Nej -6,25% Nej -8,75%

Nets 2016 Nej -3,33% Nej -5,20% Nej -13%

Scandinavien Tobacco 2015 Nej 0% Nej 0,20% Nej 3,50%

ISS 2014 Ja 14,19% Ja 11,88% Ja 12,69%

Novozymes 2000 Ja 8,00% Ja 14,67% Ja -1,33%

Genmab 2000 Nej -10,38% Nej -10,38% Nej -17,31%

Deutche Bank 1. Dag 1. Uge 1. Måned

Klare sig bedre end benchmark 57,14% 42,86% 42,86%

Gns. Afkast 5,45% 5,77% 3,29%

Gns. Før 2008 -1,19% 2,15% -9,32%

Gns. Efter 2008 8,11% 7,22% 8,33%

Gns. Afkast uden top og bund 3,77% 3,06% -1,38%



115 
 

Bilag 5 – Selskaber der indgår i den empiriske undersøgelse – børsnoteringsdato og markedsværdi 

 

Selskab Børsnoteret Markedsværdi

Netcompany 07-06-2018 7,8 mia.

TCM group 24-11-2017 980 mio.

Orphazyme 16-11-2017 1,6 mia.

Nets 23-09-2016 30 mia.

Ørsted 09-06-2016 98,2 mia.

Scandanavian Tobacco 10-02-2016 10 mia

NNIT 06-03-2015 3,1 mia.

OW Bunker 28-03-2014 5,3 mia.

ISS 13-03-2014 29,7 mia.

Matas 28-06-2013 4,7 mia.

Zealand Pharma 23-11-2010 1,9 mia

Pandora 05-10-2010 27,3 mia.

Chr Hansen 03-06-2010 12,4 mia.

Cimber Sterling Group 01-12-2009 455,0 mio.

NunaMinerals 25-06-2008 463,8 mio.

Trifork 20-12-2007 153,0 mio.

Nordic Shipholding 12-06-2007 589,1 mio.

Exiqon 29-05-2007 918,8 mio.

Chemometec 18-12-2006 142,1 mio.

Rovsing 05-12-2006 169,5 mio.

Veloxis Pharmaceuticals 13-11-2006 779,7 mio.

Curalogic 02-06-2006 341,5 mio.

Tryg 14-10-2005 15,6 mia.

TopoTarget 10-06-2005 811,4 mio.

Netop Solution 20-06-2001 768 mio.

Strategic Investment 29-01-2001 1,4 mia.

Maconomy 08-12-2000 917,9 mio.

Novozymes 19-11-2000 10,6 mia.

Genmab 18-10-2000 5,7 mia.

RTX 08-06-2000 1,7 mia.

Affitech 31-05-2000 998,8 mio.

Simcorp 14-04-2000 1,4 mia.

2M Invest 15-02-2000 903,7 mio.

I-data Internatioanal 01-12-1999 1,5 mia.

Lundbeck 18-06-1999 10,2 mia.

Navision 29-03-1999 3,3 mia.

Eurocom Industries 04-12-1998 431,6 mio.

Bavarain Nordic 03-11-1998 635,7 mio.

BHJ 15-06-1998 637,5 mio.

Dicentia 18-05-1998 493,5 mio.

Vestas 30-04-1998 2,7 mia.

Sjælsø Gruppen 24-04-1998 422,2 mio.

Lic Energy 07-04-1998 439,8 mio.

Memory Card Technology 10-12-1997 456,8 mio.

Olicom 04-11-1997 392,2 mio.

Colorprint 05-09-1997 365,4 mio.
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Bilag 6 – Selskaber der indgår i den empiriske undersøgelse – green shoe option, provenu og andel af 

nye aktier 

 

Selskab Green shoe Provenu til selskabet Nye vs eksistende aktier

Netcompany 15,00% 0 Nye = 0% Eksisterende = 100%

TCM group 15,00% 0 Nye = 0% Eksisterende = 100%

Orphazyme 15,00% 600 mio. Nye = 100% Eksisterende = 0%

Nets 15,00% 15,8 mia. Nye = 34,92% Eksisterende = 65,08%

Ørsted 15,00% 0 Nye = 0% Eksisterende = 100%

Scandanavian Tobacco 12,36% 0 Nye = 0% ksisterende = 100%

NNIT 15,00% 1,3 mia. Nye = 100% Eksisterende = 0%

OW Bunker 15,42% 2,7 mia. Nye = 4,07% Eksisterende = 95,93%

ISS 15,00% 8,2 mia. Nye = 98,05% Eksisterende = 1,95%

Matas 15,00% 0 Nye = 0% Eksisterende = 100%

Zealand Pharma 14,99% 372,9 mio. Nye = 100% Eksisterende = 0%

Pandora 14,10% 600,0 mio. Nye = 6,02% Eksisterende = 93,98%

Chr Hansen 10,00% 3,2 mia. Nye = 66,67% Eksisterende = 33,33%

Cimber Sterling Group 10,85% 275 mio. Nye = 100% Eksisterende = 0%

NunaMinerals 10,00% 111,8 mio. Nye = 100% Eksisterende = 0%

Trifork 10,00% 11,1 mio. Nye = 100% Eksisterende = 0%

Nordic Shipholding 13,66% 155,6 mio. Nye = 100% Eksisterende = 0%

Exiqon 15,00% 347,6 mio. Nye = 100% Eksisterende = 0%

Chemometec 0,00% 10 mio. Nye = 100% Eksisterende = 0%

Rovsing 16,90% 60,0 mio. Nye = 50% Eksisterende = 50%

Veloxis Pharmaceuticals 15,00% 484 mio. Nye = 100% Eksisterende = 0%

Curalogic 15,00% 173,5 mio. Nye = 100% Eksisterende = 0%

Tryg 10,00% 0 Nye = 0% Eksisterende = 100%

TopoTarget 15,00% 225 mio. Nye = 100% Eksisterende = 0%

Netop Solution 15,07% 168 mio. Nye = 57,53% Eksisterende= 42,47%

Strategic Investment 14,81% 420 mio. Nye = 77,78% Eksisterende= 22,22%

Maconomy 16,00% 240 mio. Nye = 30% Eksisterende = 70%

Novozymes 15,79% 712,5 mio. Nye = 100% Eksisterende = 0%

Genmab 15,00% 1,6 mia. Nye = 100% Eksisterende = 0%

RTX 15,01% 323,8 mio. Nye = 49% Eksisterende= 51%

Affitech 16,60% 375 mio. Nye = 100% Eksisterende = 0%

Simcorp 7,50% 375 mio. Nye = 50% Eksisterende = 50%

2M Invest 6,67% 247,5 mio. Nye = 100% Eksisterende = 0%

I-data Internatioanal 15,90% 512,0 mio. Nye = 100% Eksisterende = 0%

Lundbeck 15,00% 525,0 mio. Nye = 29,97% Eksisterende = 70,03%

Navision 10,80% 410,0 mio. Nye = 38,85% Eksisterende = 61,15%

Eurocom Industries 12,50% 52,5 mio. Nye = 20,11% Eksisterende = 79,89%

Bavarain Nordic 18,57% 164,5 mio. Nye = 100% Eksisterende = 0%

BHJ 6,75% 110,5 mio. Nye = 70,27% Eksisterende = 29,73%

Dicentia 7,50% 73,5 mio. Nye = 43,75% Eksisterende = 56,25%

Vestas 10,00% 243,0 mio. Nye = 81,12% Eksisterende = 18,88%

Sjælsø Gruppen 10,00% 80,0 mio. Nye = 37% Eksisterende = 63%

Lic Energy 15,00% 57,6 mio. Nye = 64% Eksisterende = 36%

Memory Card Technology 18,25% 141,8 mio. Nye = 81,81% Eksisterende = 18,18%

Olicom 15,00% 59,2 mio. Nye = 2,77% Eksisterende = 97,23%

Colorprint 10,00% 69,6 mio. Nye = 40,67% Eksisterende = 59,33%
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Bilag 7 – Kursudvikling for det enkelte selskab, sammenlignet med det individuelle benchmark 

 

Virksomhed og tidspunkt for notering Åbningskurs 1. dag 1. uge 1. måned 6 måneder 1 år 2 år

Netcompany 155 29,68% 35,48% 47,23% 30,97%

Large Cap samme periode 1631,32 -0,35% 1,34% -0,91% -8,28%

Slået benchmark i perioden Ja Ja Ja Ja

TCM group 98 -0,51% 0,00% -0,51% 0,82% 2,65%

Small Cap samme periode 239,33 -0,63% -0,83% -0,34% 1,09% -6,20%

Slået benchmark i perioden Ja Nej Nej Nej Ja

Orphazyme 80 0,00% -6,25% -8,75% -22,00% -21,25%

Mid Cap samme periode 469,84 1,66% 2,11% 0,71% 7,83% -6,05%

Slået benchmark i perioden Nej Nej Nej Nej Nej

Nets 150 -3,33% -5,20% -13,00% -27,00% 1,40%

C20 samme periode 939,71 -1,68% -4,54% -1,77% 13,28% 25,30%

Slået benchmark i perioden Nej Nej Nej Nej Nej

Ørsted 235 9,79% 6,72% 6,60% 3,02% 25,96% 59,40%

C20 samme periode 995,58 -0,30% -8,75% -1,98% -16,21% 16,23% 12,31%

Slået benchmark i perioden Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Scandanavian Tobacco 100 0,00% 0,20% 3,50% 17,00% 25,00% 19,50%

Large Cap samme periode 1100,25 3,90% 9,51% 11,65% 19,09% 26,98% 38,74%

Slået benchmark i perioden Nej Nej Nej Nej Nej Nej

NNIT 125 25,60% 20,80% 30,40% 23,20% 38,00% 53,60%

Mid Cap samme periode 418,33 0,33% -0,86% -3,95% 6,99% 2,26% 21,36%

Slået benchmark i perioden Ja Ja Ja Ja Ja Ja

OW Bunker 145 20,69% 22,41% 20,00% -7,93% -100% -100%

Large Cap samme periode 909,48 0,94% 2,34% 2,57% 7,47% 31,90% 36,53%
Slået benchmark i perioden Ja Ja Ja Nej Nej Nej

ISS 160 14,19% 11,88% 12,69% 3,06% 35,63% 57,38%

Large Cap samme periode 909,74 -0,31% -0,99% -1,45% 7,20% 27,09% 38,32%
Slået benchmark i perioden Ja Ja Ja Nej Ja Ja

Matas 115 3,48% 0,43% 5,65% 30,43% 34,35% 23,91%
Mid Cap samme periode 63,64 -0,47% 0,60% 4,84% 26,04% 40,52% 74,23%

Slået benchmark i perioden Ja Nej Ja Ja Nej Nej

Zealand Pharma A/S 86 -5,81% -4,65% -19,77% -22,09% -53,49% 15,70%

Large Cap samme periode 110,6 -1,56% -0,56% 7,31% 9,44% -17,78% 6,55%

Slået benchmark i perioden Nej Nej Nej Nej  Nej Ja

Pandora 210 25,24% 21,19% 25,71% 25,48% -82,41% -59,29%

C20 samme periode 408,36 0,89% 3,01% 5,62% 15,33% -16,01% 23,75%

Slået benchmark i perioden Ja Ja Ja Ja Nej Nej

Chr Hansen 90 5,56% 10,00% 11,11% 23,78% 37,22% 76,67%

C25 samme periode 391,19 2,57% 2,72% 0,07% 4,16% 14,91% 6,20%

Slået benchmark i perioden Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Cimber Sterling Group 10 -6,00% -8,00% -27,00% -59,80% -68,80% -100%

Small Cap samme periode 164,03 0,43% 1,66% 5,22% 11,89% 3,96% -22,58%

Slået benchmark i perioden Nej Nej Nej Nej Nej Nej
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Forsættelse af bilag 7 

 

 

Virksomhed og tidspunkt for notering Åbningskurs 1. dag 1. uge 1. måned 6 måneder 1 år 2 år

NunaMinerals 435 8,75% 33,75% 4,00% -55,00% -57,25% -48,75%

Small Cap samme periode 87,93 -0,48% -2,82% -7,03% -47,87% -49,49% -47,08%

Slået benchmark i perioden Ja Ja Ja Nej Nej Nej

Trifork 8,5 -25,29% -2,35% -18,82% -18,82% -35,29% -25,88%

Small Cap samme periode 395,3 -0,35% -0,81% -11,87% -3,55% -49,47% -1,17%

Slået benchmark i perioden Nej Nej Nej Nej Ja Nej

Nordic Shipholding 85 -0,73% 3,03% -9,57% -10,55% -60,20% -72,97%

Small Cap samme periode 436,35 -0,15% 0,65% 0,63% -7,20% -22,42% -60,70%

Slået benchmark i perioden Nej Ja Nej Nej Nej Nej

Exiqon 40 12,50% 6,25% -3,25% -8,75% -22,50% -56,25%

Small Cap samme periode 439,02 1,31% -1,27% -0,85% -7,83% -21,16% -57,78%

Slået benchmark i perioden Ja Ja Nej Nej Nej Ja

Chemometec 8,35 163,47% 105,99% 73,65% 78,44% 199,40% 31,74%

Small Cap samme periode 92 1,63% 6,52% 7,61% 13,59% -3,26% -41,30%

Slået benchmark i perioden Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Rovsing 10,65 19,00% -9,86% -43,76% -61,31% -74,84% -92,49%

Small Cap samme periode 91 -0,55% -1,10% 8,24% 12,09% 2,20% -41,21%

Slået benchmark i perioden Ja Nej Nej Nej Nej Nej

Veloxis Pharmaceuticals 44 4,23% 4,68% 12,82% 21,68% 1,77% -63,95%

Mid Cap samme periode 467,78 0,05% 1,32% 3,21% 12,44% 3,58% -59,40%

Slået benchmark i perioden Ja Ja Ja Ja Nej Nej

Curalogic 75 11,11% 11,11% -22,22% 22,22% 122,22% -55,56%

Small Cap samme periode 367,56 -0,68% -9,46% -2,03% 22,30% 50,68% 12,16%

Slået benchmark i perioden Ja Ja Nej Nej Ja Nej

Tryg 230 10,87% -2,16% 7,25% 33,53% 47,25% 70,00%

Large Cap samme periode 448,32 -0,59% -3,75% 2,75% 23,32% 32,00% 70,59%

Slået benchmark i perioden Ja Ja Ja Ja Ja Nej

TopoTarget 22,5 15,56% -20,00% -20,00% -24,44% 28,89% 6,67%

Small Cap i samme periode 218,83 0,08% 0,89% 8,49% 31,15% 81,15% 97,11%

Slået benchmark i perioden Ja Nej Nej Nej Nej Nej

Netop Solution 200 2,50% -0,50% 0,00% -15,00% -25,50% 3,00%

C20 i samme periode 244,2 0,29% -0,59% -1,01% -16,10% -20,93% -22,87%

Slået benchmark i perioden Ja Ja Ja Ja Nej Ja

Strategic Investment 200 -33,22% -37,48% -35,78% -26,09% -75,26% -93,57%

C20 i samme periode 273,13 0,06% -3,03% -5,12% -2,93% -12,78% -18,29%

Slået benchmark i perioden Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Maconomy 120 6,67% 1,67% -3,33% -31,67% -75,00% -91,67%

C20 i samme periode 251,05 0,33% 2,00% 1,78% -1,49% -17,45% -35,70%

Slået benchmark i perioden Ja Nej Nej Nej Nej Nej

Novozymes 150 8,00% 14,67% -1,33% 25,33% 8,00% 2,67%

C20 samme periode 327,33 0,79% -3,10% -2,38% -6,17% -18,57% -37,44%

Slået benchmark i perioden Ja Ja Ja Ja Ja Ja
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Forsættelse af bilag 7 

 

 

Virksomhed og tidspunkt for notering Åbningskurs 1. dag 1. uge 1. måned 6 måneder 1 år 2 år

Genmab 260 -10,38% -10,38% -17,31% -48,46% -53,85% -88,27%

C20 samme periode 340,11 -0,66% 3,18% -5,12% -11,79% -22,49% -39,39%

Slået benchmark i perioden Nej Nej Nej Nej Nej Nej

RTX 185 3,38% 2,60% -1,30% -41,56% -74,29% -78,96%

C20 i samme periode 241,29 -0,06% -1,38% 2,17% 10,12% -8,37% -17,79%

Slået benchmark i perioden Ja Ja Nej Nej Nej Nej

Affitech 250 15,84% 11,39% 0,25% 4,70% -29,38% -57,01%

C20 i samme periode 240,4 -0,82% 1,19% -1,15% 4,65% 0,50% -18,42%

Slået benchmark i perioden Ja Ja Ja Ja Nej Nej

Simcorp 375 -6,40% 0,00% -5,33% 30,67% 6,67% -25,07%

C20 i samme periode 232,7 -3,44% -0,25% 0,13% 16,15% 1,08% -9,54%

Slået benchmark i perioden Nej Ja Nej Ja Ja Nej

2M Invest 550 90,91% 133,64% 140,00% 160,73% 113,64% -100%

C20 i samme periode 221,5 -0,33% 2,85% 6,20% 19,35% 20,06% -3,24%

Slået benchmark i perioden Ja Ja Ja Ja Ja Nej

I-Data International 240 35,00% 14,17% 31,25% 75,83% 125,00% -92,08%

C20 i samme periode 204,45 0,22% 3,58% 6,11% 16,19% 24,94% 1,62%

Slået benchmark i perioden Ja Ja Ja Ja Ja Nej

Lundbeck 175 10,29% 11,43% 16,57% 54,29% -41,14% 33,14%

C20 i samme periode 174,66 -0,15% 0,04% 5,85% 14,37% 16,08% 3,87%

Slået benchmark i perioden Ja Ja Ja Ja Nej Ja

Navision 320 1,60% 15,20% 13,60% 81,60% 500,00% 60,00%

C20 i samme periode 165,51 -0,73% 1,73% 6,20% 13,03% 46,57% 40,70%

Slået benchmark i perioden Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Eurocom Industries 150 -20,67% -20,00% -32,67% -34,00% -3,33% -84,67%

C20 i samme periode 163,8 -0,47% 0,02% 9,13% 6,23% 27,08% 53,77%

Slået benchmark i perioden Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Bavarain Nordic 235 8,51% 13,62% 9,36% -24,26% -13,19% -40,43%

C20 i samme periode 207,88 -1,15% -1,20% -3,62% 1,68% 8,88% -10,82%

Slået benchmark i perioden Ja Ja Ja Nej Nej Nej

BHJ 170 7,65% 4,71% 2,94% -40,00% -29,41% -44,12%

C20 i samme periode 200,57 1,74% 0,43% -1,14% -20,10% 6,75% 32,99%

Slået benchmark i perioden Ja Ja Ja Nej Nej Nej

Dicentia 140 0,00% -5,71% -10,71% -47,86% -35,71% -14,29%

C20 i samme periode 198,45 0,13% 2,79% 1,21% -14,97% -13,93% 18,05%

Slået benchmark i perioden Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Vestas 270 9,26% -14,81% -1,48% 17,41% 48,89% -68,52%

C20 i samme periode 227,88 1,58% 3,48% 3,35% -10,54% -7,24% 27,32%

Slået benchmark i perioden Ja Nej Nej Ja Ja Nej

Sjælsø Gruppen 195 -3,92% 3,87% 1,50% -33,51% -8,43% 62,41%

C20 i samme periode 239,59 -2,22% -1,43% -1,02% -16,90% -16,90% 18,05%

Slået benchmark i perioden Nej Ja Ja Nej Nej Ja
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Forsættelse af bilag 7 

 

 

Bilag 8 - Afkastet efter en uge, en måned og et år efter noteringen 

 

 

 

Virksomhed og tidspunkt for notering Åbningskurs 1. dag 1. uge 1. måned 6 måneder 1 år 2 år

Memory Card Technology 210 -4,29% -11,90% -4,76% 11,90% 4,76% 32,86%

C20 i samme periode 203,36 -0,26% 0,32% 2,54% 17,85% -0,91% 26,49%

Slået benchmark i perioden Nej Nej Nej Nej Ja Ja

Olicom 185 2,70% 5,95% 7,57% 8,65% -81,62% -97,84%

C20 i samme periode 185,39 -0,97% -1,24% 7,56% 29,99% 11,12% 23,80%

Slået benchmark i perioden Ja Ja Ja Nej Nej Nej

Colorprint 290 13,79% 13,79% 11,03% 60,34% 37,93% 12,07%

C20 i samme periode 159,74 -0,09% 5,12% 6,67% 14,55% 50,64% 46,10%

Slået benchmark i perioden Ja Ja Ja Ja Nej Nej
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Bilag 9 – Størrelse af syndikater 

 

Virksomhed og tidspunkt for notering Åbningskurs 1. dag 1. uge 1. måned 6 måneder 1 år 2 år

Netcompany (torsdag juni 2018) 155 29,68% 35,48% 47,23% 30,97%

Large Cap samme periode 1631,32 -0,35% 1,34% -0,91% -8,28%

Slået benchmark i perioden Ja Ja Ja Ja

Nets (fredag sep 2016) 150 -3,33% -5,20% -13,00% -27,00% 1,40%

C20 samme periode 939,71 -1,68% -4,54% -1,77% 13,28% 25,30%

Slået benchmark i perioden Nej Nej Nej Nej Nej

Ørsted (torsdag juni 2016) 235 9,79% 6,72% 6,60% 3,02% 25,96% 59,40%

C20 samme periode 995,58 -0,30% -8,75% -1,98% -16,21% 16,23% 12,31%

Slået benchmark i perioden Ja Ja Ja Ja Ja Ja

ISS (torsdag marts 2014) 160 14,19% 11,88% 12,69% 3,06% 35,63% 57,38%

Large Cap samme periode 909,74 -0,31% -0,99% -1,45% 7,20% 27,09% 38,32%

Slået benchmark i perioden Ja Ja Ja Nej Ja Ja

Zealand Pharma A/S (tirsdag nov 2010) 86 -5,81% -4,65% -19,77% -22,09% -53,49% 15,70%

Large Cap samme periode 110,6 -1,56% -0,56% 7,31% 9,44% -17,78% 6,55%

Slået benchmark i perioden Nej Nej Nej Nej  Nej Ja

Pandora (tirsdag okt 2010) 210 25,24% 21,19% 25,71% 25,48% -82,41% -59,29%

C20 samme periode 408,36 0,89% 3,01% 5,62% 15,33% -16,01% 23,75%

Slået benchmark i perioden Ja Ja Ja Ja Nej Nej

Chr Hansen (torsdag juni 2010) 90 5,56% 10,00% 11,11% 23,78% 37,22% 76,67%

C25 samme periode 391,19 2,57% 2,72% 0,07% 4,16% 14,91% 6,20%

Slået benchmark i perioden Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Tryg (fredag okt 2005) 230 10,87% -2,16% 7,25% 33,53% 47,25% 70,00%

Large Cap samme periode 448,32 -0,59% -3,75% 2,75% 23,32% 32,00% 70,59%

Slået benchmark i perioden Ja Ja Ja Ja Ja Nej

Genmab (mandag okt) 260 -10,38% -10,38% -17,31% -48,46% -53,85% -88,27%

C20 samme periode 340,11 -0,66% 3,18% -5,12% -11,79% -22,49% -39,39%

Slået benchmark i perioden Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Vestas (torsdag apr) 270 9,26% -14,81% -1,48% 17,41% 48,89% -68,52%

C20 i samme periode 227,88 1,58% 3,48% 3,35% -10,54% -7,24% 27,32%

Slået benchmark i perioden Ja Nej Nej Ja Ja Nej



122 
 

Bilag 10 – Hot eller cold periode  

Følgende viser hvorledes det danske C20 (i begyndelsen KFX-indeks) har udviklet sig fra år til år i 

analyseperioden. 

 

 

 

 

  

1997 55% Hot 

1998 4% Hot 

1999 17% Hot 

2000 23% Hot 

2001 -14% Cold

2002 -26% Cold

2003 23% Hot 

2004 17% Hot 

2005 37% Hot 

2006 12% Hot 

2007 5% Hot 

2008 -47% Cold

2009 36% Hot 

2010 36% Hot 

2011 -15% Cold

2012 22% Hot 

2013 32% Hot 

2014 18% Hot 

2015 29% Hot 

2016 -2% Cold

2017 13% Hot 

2018 -13% Cold
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Bilag 11 – Selskabernes performance under hele analyseperioden 

 

 

 

Nr Selskab 1. dag 1. uge 1. måned 6 måneder 1. år 2 år

1 Netcompany 29,68% 35,48% 47,23% 30,97%

2 TCM group -0,51% 0,00% -0,51% 0,82% 2,65%

3 Orphazyme 0,00% -6,25% -8,75% -22,00% -21,25%

4 Nets -3,33% -5,20% -13,00% -27,00% 1,40%

5 Ørsted 9,79% 6,72% 6,60% 3,02% 25,96% 59,40%

6 Scandanavian Tobacco 0,00% 0,20% 3,50% 17,00% 25,00% 19,50%

7 NNIT 25,60% 20,80% 30,40% 23,20% 38,00% 53,60%

8 OW Bunker 20,69% 22,41% 20,00% -7,93% -100,00% -100,00%

9 ISS 14,19% 11,88% 12,69% 3,06% 35,63% 57,38%

10 Matas 3,48% 0,43% 5,65% 30,43% 34,35% 23,91%

11 Zealand Pharma -5,81% -4,65% -19,77% -22,09% -53,49% 15,70%

12 Pandora 25,24% 21,19% 25,71% 25,48% -82,41% -59,29%

13 Chr Hansen 5,56% 10,00% 11,11% 23,78% 37,22% 76,67%

14 Cimber Sterling Group -6,00% -8,00% -27,00% -59,80% -68,80%

15 NunaMinerals 8,75% 33,75% 4,00% -55,00% -57,25% -48,75%

16 Trifork -25,29% -2,35% -18,82% -18,82% -35,29% -25,88%

17 Nordic Shipholding -0,73% 3,03% -9,57% -10,55% -60,20% -72,97%

18 Exiqon 12,50% 6,25% -3,25% -8,75% -22,50% -56,25%

19 Chemometec 163,47% 105,99% 73,65% 78,44% 199,40% 31,74%

20 Rovsing 19,00% -9,86% -43,76% -61,31% -74,84% -92,49%

21 Veloxis Pharmaceuticals 4,23% 4,68% 12,82% 21,68% 1,77% -63,95%

22 Curalogic 11,11% 11,11% -22,22% 22,22% 122,22% -55,56%

23 Tryg 10,87% -2,16% 7,25% 33,53% 47,25% 70,00%

24 TopoTarget 15,56% -20,00% -20,00% -24,44% 28,89% 6,67%

25 Netop Solution 2,50% -0,50% 0,00% -15,00% -25,50% 3,00%

26 Strategic Investment -33,22% -37,48% -35,78% -26,09% -75,26% -93,57%

27 Maconomy 6,67% 1,67% -3,33% -31,67% -75,00% -91,67%

28 Novozymes 8,00% 14,67% -1,33% 25,33% 8,00% 2,67%

29 Genmab -10,38% -10,38% -17,31% -48,46% -53,85% -88,27%

30 RTX 3,38% 2,60% -1,30% -41,56% -74,29% -78,96%

31 Affitech 15,84% 11,39% 0,25% 4,70% -29,38% -57,01%

32 Simcorp -6,40% 0,00% -5,33% 30,67% 6,67% -25,07%

33 2M Invest 90,91% 133,64% 140,00% 160,73% 113,64% -100,00%

34 I-data Internatioanal 35,00% 14,17% 31,25% 75,83% 125,00% -92,08%

35 Lundbeck 10,29% 11,43% 16,57% 54,29% -41,14% 33,14%

36 Navision 1,60% 15,20% 13,60% 81,60% 500,00% 60,00%

37 Eurocom Industries -20,67% -20,00% -32,67% -34,00% -3,33% -84,67%

38 Bavarain Nordic 8,51% 13,62% 9,36% -24,26% -13,19% -40,43%

39 BHJ 7,65% 4,71% 2,94% -40,00% -29,41% -44,12%

40 Dicentia 0,00% -5,71% -10,71% -47,86% -35,71% -14,29%

41 Vestas 9,26% -14,81% -1,48% 17,41% 48,89% -68,52%

42 Sjælsø Gruppen -3,92% 3,87% 1,50% -33,51% -8,43% 62,41%

43 Memory Card Technology -4,29% -11,90% -4,76% 11,90% 4,76% 32,86%

44 Olicom 2,70% 5,95% 7,57% 8,65% -81,62% -97,84%

45 Colorprint 13,79% 13,79% 11,03% 60,34% 37,93% 12,07%

Underpricing 10,25% 8,17% 4,07% 2,77% 6,32% -20,95%

Slår benchmark 68,89% 60,00% 53,33% 42,22% 36,36% 31,71%
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Bilag 12 – Henvisninger til kilder for børsprospekter 

Netcompany – side 11 

 

 

TCM Group – side 19 afsnit E – udbud:  

 

 

Scandinavian Tobacco Group – side 49: 

 

 

Matas – side 12 afsnit E: 
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Tryg – side 26:  

 

 

Cimber Sterling Group – side 13 

 

 

I-Data International – side 14 
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Memory Card Technology – side 14 
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