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ABSTRACT 

Introduction: Underpricing in connection with IPOs have always been subject of much discussion 

for investors and researchers, and therefore has created an extensive literature of different theories 

that try to explain the subject. For the Danish stock market is so far no studies that have examined the 

relationship between information and the pricing according to IPO. The purpose of this thesis is to 

investigate underpricing of the Danish stock market in the period 1996 to 2015 as well as to analyze 

the factors that may explain the results of the underpricing. Additionally, the aim of the thesis is to 

contribute to the Danish IPO literature and give some recommendations to investors about 

investments in IPO. 

 

Data and methods: The research is performed by statistical analysis and by setting 5 hypotheses that 

attempt to test the significance of the found underpricing, and factors that significantly can explain 

underpricing in the Danish stock market. The whole sample consists of 47 IPOs in the Danish stock 

market during the research period. 

 

Results: The thesis find an adjusted average initial return of 8.45% of underpricing in the Danish 

stock market. The test of the hypothesis is significantly by a significant level of 1%. The other 

hypotheses was tested for factors as underwriter, introduction method, industry, and hot issue market. 

The statistical analysis’ show that the factors introduction method, industry, and hot market could 

explain underpricing, but the result of the hypotheses are not significant at the level of 5%. The 

underwriter factor was rejected as it shows no differences between underwriters. 

 

Conclusion: Danish IPOs shows moderate level of underpricing which is consistent with previous 

research studies performed in the Danish stock market. The result of the underpricing rate cannot be 

explained by the tested hypotheses factors. When the results do not obtain a confidence level of 95% 

it is not certainty to make a conclusion of the result, as the same result can occur by coincidence. 

Lack of significant may be caused by a small sample size of the Danish stock market, and it may help 

to explain why there are made very few research studies of the stock market. The recommendations 

to investors is that they should invest in IPOs, as it gives an average one day return of 8.45%, which 

is great, but it is not possible to predict the underpricing, based on information given prior to the IPO.  
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FORORD 

Udarbejdelsen af dette speciale markerer afslutningen på mit studie ved Copenhagen Business 

School, hvor forløbet frem mod kandidattitlen har været præget af interessante kurser og spændende 

problemstillinger. Dette speciale har taget sin form i perioden december 2015 til maj 2016. Det har 

været intenst, spændende og krævende at undersøge underkurs. Jeg håber, at min undersøgelse kan 

bidrage til en ny indsigt og en større forståelse af underkurs på det danske marked. 

Som led i afdækningen af specialets problemstilling har det været spændende og inspirerende at 

foretage analyse af underkurs. Jeg ønsker at takke min vejleder professor Bent Jesper Christensen for 

engageret, lærerig vejledning og støtte undervejs. Afslutningsvis skal der lyde en stor tak til min 

tålmodige familie og venner. 

 

Med ønsket om en god læselyst! 

Taylan Secilmis 
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AFSNIT 1 - INDTRODUKTION  

I dette afsnit vil baggrunden for valg af emne blive præsenteret, og sammen med 

baggrundsinformation vil afsnittet diskutere problemet og formulere en problemformulering, der 

kulminere i hypoteser. Dette efterfølges af en afgrænsning til omfanget af denne afhandling. Endelig 

vil metode samt struktur for resten af afhandlingen blive præsenteret. 

 

1. INDLEDNING 

En af de mest grundlæggende finansielle teorier er den effektive-markedshypotese (EMH). EMH er 

en investeringsteori, der fastslår at det er umuligt at "slå markedet", fordi aktiemarkedets effektivitet 

forårsager eksisterende aktiekurser til altid at indarbejde og afspejle alle relevante oplysninger. Ifølge 

EMH handles aktier altid til dens fundamentale værdi på fondsbørser, hvilket gør det umuligt for 

investorer at enten købe undervurderede aktier eller sælge aktier til oppustede priser. Som sådan bør 

det være umuligt at klare sig bedre end det samlede marked, og at den eneste måde en investor kan 

muligvis opnå højere afkast er ved at købe mere risikobetonede investeringer. Men i mange tilfælde 

har flere analytikere bevist denne teori at være forkert. Et af de områder, hvor denne teori har vist sig 

ikke at være korrekt, er i forbindelse med børsintroduktioner (IPO)1   

 

Under IPO proces opstår ofte en anomali. Anomalien omtales som underkurs og betyder blot, at både 

de tidligere aktionærer og virksomheden sælger deres aktier til offentligheden for billigt, når aktierne 

har en højere værdi, og dermed lider de et kurstab. Som et resultat af den for lave udbudskurs på IPO 

aktierne, stiger aktiekursen hurtigt under den første handelsdag på børsen. Det store spørgsmål er: 

“Why do companies leave so much money on the table?” (Loughran & Ritter 2002).  

 

Børsintroduktioner har altid været genstand for megen diskussion for investorer og forskere, og derfor 

er der skabt en omfattende litteratur af forskellige teorier, som forsøger at forklare emnet. 

De mange teorier forklarer underkurs på forskellige måder og bruger forskellige data fra forskellige 

lande over forskellige tidsperioder, hvilket måske kan forklare, hvorfor størstedelen af disse teorier 

har vist sig at være korrekte på en eller anden måde. Selvom mange af disse teorier er korrekte, og at 

                                                           
 

1 http://www.nasdaq.com/article/efficient-market-hypothesis-doesnt-always-work-cm118007 
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de hver især forklarer noget, men ikke alle, er der endnu ikke identificeret en definitiv teori, der kan 

forklare fænomenet helt præcis. 

 

Underkurs er også blevet undersøgt på børsintroduktioner på det danske aktiemarked, men 

undersøgelserne er begrænsede – nogle forældede – og mange af teorierne er endnu ikke forsket i 

Danmark. Årsagen kan være en kombination af små dataprøver, mindre likvid aktiemarkedet samt 

lav interesse blandt udenlandske forskere. Formålet med denne afhandling er, at bruge nyere data til 

at bidrage til IPO underkurslitteratur i Danmark. Der inddrages en række eksisterende teorier til at 

undersøge hvorvidt de kan afklare underkursanomalien for danske børsintroduktioner. En grundig 

undersøgelse viser, at mange af hypoteserne i denne afhandling ikke blevet undersøgt eller testet på 

danske IPO data før.  

 

1.2 PROBLEMFORMULERING  

Tidligere undersøgelser bekræfter eksistensen af undervurderede børsintroduktioner på danske børs. 

Denne afhandling ønsker at tage emnet et skridt videre og forsøge at forklare, hvad der kunne have 

forårsaget den observerede underkurs. Afhandlingen vil begynde med at måle niveauet af underkurs 

i Danmark, og dernæst bruge resultatet af underkurs til at udføre statistiske tests af forskellige 

eksisterende teorier. Der findes mange teorier, der forklarer underkurs på andre måder. Nogle af 

teorierne kræver også data om fortrolige forhold, som der ikke haves adgang til, og andre har meget 

lidt støtte fra den akademiske verden. På baggrund af disse grunde kan alle de eksisterende teorier, 

der forsøger at forklare IPO underkurs, ikke analyseres. For at afprøve de mest relevante teorier, 

således testene kan udføres korrekte, udvælges kun de teorier, der kan testes med den tilgængelige 

data. Ligeledes er disse teorier interessante og relevante i lyset af den eksisterende litteratur. En 

grundig undersøgelse viser, at mange af disse teorier er ikke blevet gennemtestet i Danmark i 

forbindelse med nyere dataprøve. Både evidens for eller imod de valgte teorier vil kunne give nyttig 

indsigt til den akademiske verden. Beviser for en teori vil støtte, at det i det mindste forklarer nogle 

underkurs observeret i Danmark, mens evidens mod en teori vil eliminere mange af de mulige 

alternativer. Begge resultater vil i sidste ende kunne bidrage til den akademiske verden og muligvis 

hjælpe fremtidige forskning på dansk IPO underkurs. Problemformuleringen i denne afhandling er 

derfor baseret på følgende problemstilling:   
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Denne afhandling vil undersøge eksistensen af underprisfastsættelse i forbindelse med 

børsnoteringer af virksomheder på Københavns fondsbørs i perioden 1996 til 2015 samt analysere 

de faktorer der kan forklare resultatet af underprisfastsættelse.  

 

Problemformuleringen vil blive besvaret på baggrund af fem hypoteser, som er opstillet og forklaret 

i næste afsnit.  

 

1.3 HYPOTESER 

De mest interessante og fagligt understøttede teorier med tilgængelig analysedata, er udvalgt fra det 

store IPO underkurslitteratur. Ved at teste disse hypoteser statistisk kan det konstateres på baggrund 

af resultaterne, i hvilken grad de valgte teorier kan have en indvirkning på underprisfastsættelse i 

forbindelse med danske børsnoteringer i perioden 1996 til 2015. Den første hypotese vil teste for den 

generelle underkurs 

 

Hypotese 1: 

Der opstår underprisfastsættelse i forbindelse med børsnoteringer på Københavns fondsbørs i 

perioden 1996 til 2015. 

Den første hypotese vil teste for den generelle underprisfastsættelse. I et efficient marked, hvor efficient 

market hypothesis holder, vil hypotese 1 også holde, men tidligere undersøgelser i Danmark har vist 

signifikant underprisfastsættelse. Denne afhandling ønsker at teste om underprisfastsættelse stadig 

eksisterer på Københavns fondsbørs i den valgte periode. Næste hypotese vil teste om der er forhold 

på markedet, der kan forårsage underprisfastsættelse. 

 

Hypotese 2: 

Størrelsen af underprisfastsættelse er større under hot markeder end cold markeder. 

 

I nogle perioder anses investorer for at være over optimistiske, og dette tilskynder virksomhederne til 

børsnotering, og derfor ses der flere børsnoteringer end i gennemsnit i nogle perioder. Disse kaldes 

"hot perioder". Det fremgår også af tidligere teorier, at der er højere underprisfastsættelse i disse 

perioder. Næste hypotese vil teste størrelsen af underprisfastsættelse på brancheniveau. 
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Hypotese 3: 

Der er forskelle i underprisfastsættelse på tværs af forskellige brancher. 

I og med at nogle brancher er mere risikable end andre, bør dette påvirke værdiansættelsen, og dermed 

prisfastsættelsen af virksomheder i disse brancher. For at kompensere for den risiko og for at få 

investorerne til at købe risikable virksomheder, bør der være mere underprisfastsættelse af aktier i 

risikofyldte brancher. 

Hypotese 4:  

Der er forskelle i underprisfastsættelsen afhængig af typen af udbudsmetode. 

Book-building er mere markedsorienteret og baseret på prisen og efterspørgslen fra investorerne. Derfor 

bør denne udbudsmetode være mindre underprisfastsat i forhold til tender- og fastkursmetoden.  

Hypotese 5: 

Emissionsbanker har indvirkning på størrelsen af underprisfastsættelse. 

Der kan være mange årsager til, hvorfor banker vælger at underprisfastsætte en IPO. Nogle banker 

stiller garanti for at opkøbe de resterende akter i forbindelse med IPO. En IPO der giver god afkast, 

kan skabe god medieomtale, og dermed gode kunderelationer for banken.    

 

De fleste af de ovennævnte hypoteser er blevet anvendt i flere forskningsstudier uden for Danmark. 

Disse resultater er både blev støttet og kritiseret af forskellige anerkendte forskere. Ved at analysere 

hypoteser for danske børsintroduktioner kan det muligvis forklare, hvad der driver underpris-

fastsættelsen i Danmark. I bedste fald kan dataprøven afvise en nulhypotese, således en af de testede 

underkursteorier kan accepteres som en forklaring på IPO underkurs i Danmark. Omvendt kan 

nulhypoteserne ikke afvises, og det medfører at støtten til de testede teorier trækkes tilbage, som 

mulige forklaringer på underkurs for danske børsintroduktioner. Uanset om hypoteserne afvises eller 

fastholdes, vil testene af de ovennævnte hypoteser bidrage til den akademiske verden.  

 

1.4 AFGRÆNSNING 

Børsintroduktion er et stort emneområde med mange forbundne aspekter. Derfor afgrænses 

afhandlingens omfang til kun at omfatte kursfastsættelsen. Nedenfor gøres der rede for emne- og 

tidsbegrænsning, afgræsning af forløbet under en børsintroduktion samt valg af data. 
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Emne- og tidsbegrænsning 

Afhandlingen er kort fortalt afgrænset til kun at omfatte kursfastsættelse i forbindelse med 

nyintroducerede aktier ved børsintroduktioner af nye virksomheder på den danske fondsbørs Nasdaq 

OMX Copenhagen i perioden 1996 til 2015. Kapitaludvidelser i form af efterfølgende emissioner, 

fondsaktier, virksomhedsobligationer, warrants eller andre afledte værdipapirer mv. er ikke medtaget 

i analysen. Selve analysen og hypotesetest af teorierne vil kun omhandle det danske aktiemarked. 

Dog er der medtaget udenlandske forskningsartikler, da der ikke eksisterer en bred undersøgelse af 

fænomenet underprisfastsættelse i Danmark. Herudover måles størrelsen af underkurs over de 7 første 

handelsdage.          

 

Forløbet under i børsintroduktion 

Der findes mange årsager til, hvorfor virksomheder begår sig ud i børsnotering. De væsentligste 

hovedårsager er kapitaludvidelse, spredning af akter og synliggørelse. Disse vil være væsentlige 

aspekter at behandle, men det er valgt fra, simpelthen for at gå mere i dybden med kursfastsættelsen 

af aktierne. Omkostninger i forbindelse med børsnoteringen, samt det skattemæssige og juridiske 

aspekt findes hellere ikke relevant i forhold til afhandlingens emne. Ligeledes inddrages optagelses-

betingelser og krav til udarbejdelse af børsprospekt hellere ikke i afhandlingen.  

 

Valg af data  

Analysen i afhandlingen tager udgangspunkt i ca. 67 virksomheder fra perioden 1996 til 2015. Der 

har i perioden været flere børsnoteringer, men disse er fravalgt, fordi det har ikke været muligt at 

indhente de nødvendige data til brug for analysen. Endvidere er virksomheder som allerede var 

noteret på udenlandske børser også blevet udelukket i undersøgelsen, da underprisfastsættelsen 

allerede ved introduktionen vil afspejles i udbudsprisen – investor kender derfor prisen på aktien. 

Ligeledes fravælges kreditinstitutter og formueplejende investeringsforeninger/selskaber, jf. 

Muscarella og Vetsuypens2. Forklaringen på udelukkelsen af formueplejende investeringsselskaber 

er, at disse selskaber er direkte påvirket af investeringer i andre selskaber og dermed ikke 

sammenlignelige med en investering i et enkelt børsnoteret selskab. Det skyldes, at den underliggende 

værdi i investeringsselskabet blandt andet udgøres af de selskaber, som der investeres i. Med andre 

                                                           
 

2 På baggrund af modellen fremsat af Baron (1982) konkluderer Muscarella og Vetsuypens (1989, s. 126), at når en 
emissionsbank både fungerer som emissionsbank og samtidig er lig den virksomhed, der børsintroduceres, forsvinder 
informationsasymmetrien, hvorfor underprisfastsættelse ikke forekommer. 
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ord undgås, at en virksomhed kommer til at indgå i undersøgelsen af flere omgange, og dermed 

forhindres en bias i at opstå.  

 

Sparekasser er også udelukket, idet de i perioden havde konverteret gæld til aktiekapital. Ligeledes 

er børsnoteringer der er udledt af en fusion mellem to virksomheder heller ikke medtaget analysen, 

idet der kun er tale om at overtage pladsen på børsen fra et allerede eksisterende aktieselskab. Der 

tages heller ikke højde for dividender. Det forudsættes, at det både bliver fratrukket i kursen og i det 

valgte benchmark.  

 

1.5 METODEVALG 

I metodeafsnittet udfindes de relevante teorier og modeller samt begrundelse for valget heraf.  

 

Afhandlingen tager udgangspunkt i danske børsnoteringer på Københavns Fondsbørs (nu Nasdaq 

Copenhagen). Det danske aktiemarked er blevet valgt, fordi det vil være interessant at undersøge 

underprisfastsættelse på det danske aktiemarked i perioden 1996 til 2015. Herudover findes det også 

interessant at analysere hvilke faktorer der kan være forklaringsmodel på eksistensen af underpris-

fastsættelse på Nasdaq Copenhagen. Ligeledes er det en motiverende faktor at foretage undersøgelsen 

på det danske aktiemarked, da der er udarbejdet få studier omkring fænomenet.  

 

Afhandlingen forsøger at udfinde studier og diskutere de væsentligste teorier, der omhandler 

underprisfastsættelse. Endvidere beskrives, hvorvidt andre faktorer har en mulig indvirkning på 

underprisfastsættelse. Der er på baggrund af ovenstående udledt hypoteser i afsnit 1.3 til at forklare 

anomalien for underprisfastsættelse.  

Den grundlæggende model til at påvise, hvorvidt kurserne for de børsnoterede virksomheder var 

korrekt fastsat ved udbudstidspunktet, er at se forholdet mellem udbudskursen og den efterfølgende 

lukkekurs. Velvidende om, at en akties kurs i løbet af noget tid vil reguleres mod dens fundamentale 

værdi3, kan det på denne måde måles om kursfastsættelsen er korrekt fastsat. Ikke nok med det er det 

også nødvendigt at korrigere forholdet mellem udbudskursen og lukkekursen (afkastet på første 

handelsdag) med udviklingen i det generelle aktiemarked. I denne afhandling er den gennemsnitlige 

daglige kurs for totalindekset i Nasdaq Copenhagen valgt som benchmarking. Indekset giver en god 

                                                           
 

3 Lektor Ole Sørensen, CBS side 27 
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indikator over bevægelserne i det generelle aktiemarked i Danmark og resultatet af underpris-

fastsættelsen bliver hermed fratrukket bias i forbindelse med udviklingen på benchmark.  

De indsamlede data er indhentet fra Reuters Datastream, Yahoo Finance, Nasdaq Copenhagens 

officielle og historiske kurslister, årsrapporter, artikler, diverse selskabsmeddelelser samt 

offentliggjorte børsprospekter. Der er blevet anvendt Nasdaq’s officielle hjemmeside og Datastream 

til at indhente kursinformation for de børsnoterede virksomheder. Diverse selskabsmeddelelser, 

børsprospekter og artikler er blevet brugt til at indhente data om udbudskurs, emissionsbank, første 

noteringsdag mv. Data fra ovenstående kilder anses for at være valide, da det er officielt og faktiske 

data.  

 

Tidligere forskningsartikler, som er offentliggjorte i videnskabelige blade er indhentet gennem 

databaser i CBS Bibliotek, som de studerende har adgang til. Disse eksisterende videnskabelige 

artikler/studier er baseret på tidligere analyser fra andre lande, især USA.  

 

Afhandlingens analyse er baseret på 5 hypoteser, som findes interessante at teste på det dansk 

børsmarked. Formålet med hypoteserne er, at påvise eksistensen af underprisfastsættelse og at 

forklare hvilke andre forhold der kan forårsage eller påvirke til mere eller mindre underpris-

fastsættelse. Der anvendes statistiske tests til at bestemme om en vilkårlig hypotese kan blive 

accepteret eller om det skal afvises. Denne fremgangsmåde sikrer, at konklusionen er statistisk valid. 

IBMs SPSS software er blevet brugt til at lave disse tests, og hver af resultaterne er blevet verificeret 

for at sikre, at der ikke bliver begået fejltagelser. Den statistiske test er beskrevet i afsnit 3.2.  

 

1.6 STRUKTUR 

Overordnet set kan afhandlingen opdeles i en teoretisk og empirisk del. Det findes naturligt at 

begynde med den teoretiske del for at få en teoretisk viden og dermed danne grundlaget for den 

empiriske analyse.     

  

I afsnit 2 vil det valgte emne blive kort præsenteret. Formålet med afsnittet er at introducere læseren 

for det danske aktiemarked, og hvad hensigten er for virksomheder for at gennemføre en børsnotering. 

Processen for børsnoteringen vil blive kort beskrevet suppleret med fordele og ulemper. Herefter 

tager afsnittet udgangspunkt i den grundlæggende teori om underkurs. Der gennemgås og diskuteres 

centrale teorier, der behandler informationsasymmetri som en begrundelse for underkurs. Afsnittet er 
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ikke en udtømmende redegørelse for området, men inddrager de væsentligste teorier, således læseren 

får den nødvendige baggrundsviden for forståelsen af afhandlingens emne.  

 

Afsnit 3 starter med at beskrive den valgte model og de statistiske tests. Begreberne validitet og 

pålidelighed af den valgte model og de data stikprøven består af diskuteres. Herefter beskrives 

indsamlingsprocessen af data samt baggrunden for valg benchmark og brancher.  

 

Det næstsidste afsnit starter med en udvælgelsesproces af data til at præcisere stikprøven til analysen. 

Det efterfølges med en fordeling af den definitive stikprøve i år, branche, udbudsmetode og 

emissionsbank. Disse variabler opstilles i diagrammer og beskrives. Den anden del af afsnit 4 starter 

med at analysere stikprøven for ekstreme observationer og normalitet. Herefter foretages 

modifikationer, hvis det findes nødvendigt. Dernæst analyseres der for underkurs, og dette efterfølges 

med statistiske tests. For at fastlægge hvorvidt andre faktorer har indvirkning på underkurs, analyseres 

resten af hypoteserne – de bliver statistisk testet og diskuteret. Resultaterne sammenlignes derefter 

med andre lignende undersøgelser og forskellene diskuteres. 

 

Afhandlingen afsluttes til sidst med endelig besvarelse af problemformuleringen i konklusionen og 

efterfølges med en begrænsningsafsnit, der kritiserer resultaterne og de svage punkter ved analysen.  
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1.7 AFHANDLINGENS OPBYGNING 

Afhandlingens struktur og opbygning er illustreret nedenfor. Figuren viser rækkefølgen af 

afhandlingens bestanddele i 4 overordnede afsnit, som falder i en naturlig rækkefølge.  

 

Figur 1 – Afhandlingens bestanddele 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Afhandlingen afsluttes med en konklusion og et begrænsningsafsnit.   
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AFSNIT 2 - TEORI 

I dette afsnit vil både de teoretiske overvejelser for at gå på børsen og teorien omkring 

underprisfastsættelse blive forklaret. Formålet med dette afsnit er, at introducere læseren til 

afhandlingens emne samt de forskellige teorier og processer omkring underkurs og børsnotering.  

 

2.1 BØRSINTRODUKTIONER GENERELT 

En børsintroduktion (IPO) er en proces, hvor et selskab udbyder nogle af sine aktier på en fondsbørs 

for at sælge dem til offentligheden. Aktierne der udbydes til offentlige investorer er som regel en 

kombination af nyudstedte ordinære aktier, der er kendt som primære aktier. De eksisterende aktier 

er kendt som sekundære aktier. Dette giver mulighed for to typer aktieudbud i en IPO: En primær 

udbud, hvor nye aktier udstedes og sælges til at indsamle mere likviditet, eller en sekundær udbud, 

hvor de eksisterende aktionærer beslutter at sælge nogle af deres aktier (Brealey et al., 2011). I begge 

tilfælde vil en børsnotering indebære en vis grad af overdragelse af selskabets ejerskab, enten ved at 

de tidligere ejere sælger deres aktier eller ved at deres ejerskab fortyndes ved udstedelse af flere aktier. 

Den pris som aktierne sælges i IPO omtales som udbudskursen. 

 

Børsnoteringen gør aktierne let tilgængelige for offentligheden gennem en fondsbørs. Noteringen gør 

det nemt for potentielle købere og sælgere til at "mødes" over en handel, der foregår på en organiseret 

platform. Ritter og Welch (2002) hævder, at virksomheder kun går på børsen efter et bestemt 

tidspunkt i deres livscyklus. Livscyklusteorien beskriver, at virksomheden går gennem 4 faser i sin 

levetid. I opstartsfasen finansieres virksomhederne normalt ved ejerens egen private egenkapital eller 

gennem risikovillig kapital. Det er ikke før den anden fase, vækstfasen, at nogle virksomheder vælger 

at udføre en børsintroduktion. Dette skyldes ofte, at der er behov for yderligere kapital eller 

simpelthen bare en exit-strategi for de første ejere. Hertil kommer, at IPO virksomheder ikke altid 

forbliver på en børs for evigt. Der kan og vil forekomme opkøb, konkurs eller afnotering på grund af 

manglende overholdelse af reglerne på børsen. 

 

2.2 BØRSINTRODUKTIONER I DANMARK 

Når virksomheder vælger at blive offentligt noteret på en fondsbørs i Danmark, bliver deres aktier 

noteret enten på Nasdaq Copenhagen eller på First North. First North er en mindre børs, hvor de 

offentlig noteret selskaber er de, der endnu ikke opfylder de nødvendige krav og regler i en notering 
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på Nasdaq Copenhagen. Derfor er First North en markedsplads, ofte brugt af mindre eller nyere 

virksomheder. Det fungerer dermed som en startpunkt for virksomheder, der senere kan flytte deres 

notering til Nasdaq Copenhagen. First North overvejes derfor ikke i denne afhandling.  

 

Københavns Fondsbørs (KFX) starter handel med værdipapirer i 1808. Det startede som en non profit 

virksomhed. I 1996 omdannes det til et aktieselskab og i 2006 fusioner Københavns Fondsbørs med 

Nasdaq OMX, hvor navnet Nasdaq OMX Copenhagen bliver et realitet. Den 1. oktober 2014 

meddelte børsen, at navnet ændres til Nasdaq Copenhagen. I dag består Nasdaq Copenhagen af 436 

selskaber.        

 

2.3 HVORFOR BØRSNOTERING? 

Hovedårsagen til, at virksomhederne går på børsen er at få adgang til mere kapital (Brealey et al. 

2000). At blive noteret på en fondsbørs giver mulighed for mange flere investorer, som kan forsyne 

virksomheden med finansiering. Som Rajan (2012) fremsætter i sin teori, kan kapital også optages 

lettere fra banker, hvis virksomheden er børsnoteret. Han hævder, at bankerne besidder en 

informationsmæssig fordel i en låneforhandling. Denne fordel mindskes, når virksomheden 

børsnoteres, og det medvirker til mulighed for lettere afgang til banklån og lavere renter. En 

undersøgelse blandt europæiske CFO'er fandt, at de fleste CFO'er identificerer øget omtale og øget 

adgang til ny kapital til at finansiere væksten, som den vigtigste grund til børsnotering (Bancel & 

Mittoo 2009). Endvidere er det lettere at rejse ny kapital ved aktieemissioner og banklån, når 

virksomheden er børsnoteret. Virksomheden er allerede prissat, således både nye investorer og banker 

kender værdien af selskabet.  

 

Der er dog mange andre fordele for børsnoterede virksomheder. Den ene er, at selskabets aktiekurs 

fremstår som en let tilgængelig målegrundlag for virksomhedens performance. En børsnotering øger 

gennemsigtigheden i virksomheden, da børserne kræver en masse regnskabsaflæggelser og 

offentliggørelser. Mange parter, såsom analytikere og investorer, overvåger disse oplysninger, så al 

information offentliggjort af virksomheden vil hurtigt blive afspejlet i aktiekursen. At blive noteret 

på en fondsbørs giver derfor en disciplinær mekanisme, der sikrer korrekt handlemåde af ledelsen. 

Andre fordele ved børsnotering omfatter øget beskyttelse mod fjendtlige overtagelser og muligheden 

for de første ejere til at bruge børsnoteringen som en exit-strategi (Brealey et al., 2011). 
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Der er også nogle store omkostninger forbundet med børsnotering. Disse omfatter honorar til 

emissionsbanker, som kan somme tider blive betydelige afhængig af størrelsen af børsnoteringen. 

Derudover er der administrative omkostninger såsom forberedelse af registreringserklæring og 

børsprospekt, der indebærer omkostninger til advokat, revisorer og andre rådgivere. Desuden skal 

virksomhederne også betale gebyrer til fondsbørsen for deres notering (Brealey et al., 2011). En anden 

væsentlig ulempe ved børsnotering er, at virksomheden er underlagt klare regler om 

gennemsigtighed, og skal derfor aflægge halvårsregnskaber og årsrapporter. Selskabet skal afsløre 

oplysninger om sin virksomhed som produkter, markeder og aktiviteter. Det giver konkurrenterne 

indsigt i virksomheden, som virksomheden ville have ønsket at holde hemmeligt. Disse afsløringer 

af information er også dyrt og tidskrævende. 

 

2.4 AKTØRERNE 

Der findes tre parter under en børsnotering; den udstedende virksomhed, emissionsbanken og 

investor. I dette afsnit redegøres der for hver af de tre parters præferencer og mål. 

 

2.4.1 Virksomheden 

Ledelsens (virksomheden) vigtigste rolle er at tage beslutningen om børsnotering, stille aktierne til 

salg til offentligheden samt vælge og samarbejde med en emissionsbank. Det er ledelsen i det 

udstedende selskab der udarbejder de nødvendige papirarbejde og rapporter sammen med juridiske- 

og regnskabsmæssige medarbejdere. 

 

Virksomhedens vigtigste mål med børsintroduktionen er at få så høj en udbudskurs som muligt for 

deres aktier, uden børsintroduktionen fejler. Det vil sige, hvis ledelsen er enig med emissionsbanken 

på en udbudskurs, som er lavere end den reelle markedspris, vil de ikke modtage den fulde potentielle 

værdi af beholdningen de sælger. Dette omtales i IPO-litteratur som "leaving money on the table" 

(Laughran & Ritter 2002). Empiri viser, at virksomheden i samarbejde med emissionsbank ofte 

tillader ” leaving money on the table”-  det vil sige, at de ofte tillader deres aktier blive 

underprisfastsat. Selvom virksomheden ønsker at indbringe så meget kapital som muligt, er der fortsat 

behov for at holde investorer tilfredse med deres aktiekøb, så de efterlader ”a good taste in investors’ 

mouths” (Ibbotson 1975). Dette medvirker til at investorerne ønsker at købe flere aktier ved 

virksomhedens efterfølgende aktieemission. 
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2.4.2 Emissionsbank 

Emissionsbanker er investeringsbanker, der udfører børsnoteringen på vegne af de udstedende 

selskaber. De er som regel store investeringsbanker eller store kommercielle banker, og deres succes 

afhænger i høj grad af deres finansielle muskler og erfaring (Brealey et al. 2011). Emissionsbankens 

vigtigste rolle i børsnoteringen er, at købe aktien fra udstederen og videresælge det til offentligheden. 

Gennem værdiansættelser, investor relations og markedsundersøgelser hjælper de med at indstille 

udbudskursen eller prisinterval. Under IPO processen giver de finansiel rådgivning til det udstedende 

selskab, og hjælper med at skabe den krævede dokumentation for børsnoteringen. Dette omfatter 

ansøgningen, som sendes til godkendelse til fondsbørsen, og børsprospektet som fordeles blandt 

potentielle investorer. 

 

Emissionsbanken indtjener deres penge ved at købe aktierne med rabat til udbudskursen. Dette skaber 

en spredning, som er emissionsbankens margin. Chen og Ritter (2000) finder, at næsten alle 

børsintroduktioner har en spredning på ca. 7% af den samlede sum af de købte aktier, selvom 

størrelsen af IPO varierer meget. Dette indebærer, at jo større IPO er, jo flere penge står 

emissionsbanken til at omsætte. Desuden har emissionsbanken et incitament til at fastsætte 

udbudskursen lav. Ved at gøre dette øger de efterspørgslen af aktiebeholdningen- det gør 

markedsføringsprocessen nemmere, og sørger for at de er i stand til at sælge hele beholdningen, som 

de køber fra udstederen. 

 

Selvom emissionsbanken er en gentagne spillere i IPO-markedet, betyder det, at de ikke kan prissætte 

udbudskursen for lavt i frygt for at miste fremtidige aftaler fra andre udstedende selskaber. Hertil 

kommer at de heller ikke kan sætte udbudsprisen for høj, i frygt for at blive sagsøgt af vrede 

investorer, der føler, at emissionsbanken har overhyped børsnoteringen. Der er dog nogle 

kontroversielle og undertiden ulovlige måder, som emissionsbanken udnytter til deres egne fordele. 

En af disse er, at de modtager sidebetalinger fra investorer i bytte for at få tildelt store beholdninger 

af de populære aktier. En anden handling, kendt som "spinning" indebærer fordeling af aktier i en 

IPO til foretrukne kunder, som et middel til at opnå eller få deres forretning. (Brealey et al. 2011). På 

baggrund af alle de forskellige roller og incitamenter som emissionsbanken har, er det sandsynligt, at 

deres handlinger er blandt de der førere til den empirisk observerede underkurs.  
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2.4.3 Investor 

Flere forskerstudier indenfor IPO-litteraturen adskiller mellem private og institutionelle investorer 

(Eckbo, 2008). Private investorer er de regelmæssige, som regel er små og private investorer. 

Institutionelle investorer på den anden side, er investeringsforeninger, hedgefonde, pensionsfonde, 

banker eller forsikringsselskaber. Institutionelle investorer kan samle store summer af penge til at 

gøre store investeringer, og har oftest informationsmæssige fordele med hensyn til værdiansættelse 

og finansiel indsigt i forhold til private investorer. Desuden kunne de institutionelle investorer ofte 

være associerede eller store kunder hos emissionsbanken. Således kan de lettere blive tildelt aktier i 

populære børsintroduktioner.  

 

Begge typer af investorer har de samme mål og incitamenter, når de investerer i IPO aktier. De ønsker 

at få så store tildelinger som muligt i børsintroduktioner, der er underprisfastsat, og undgå de 

børsintroduktioner der er i overpris. Hvis en børsintroduktion er meget populær vil det være 

vanskeligt at få fat i en stor aktiepost på udbudskursen, og mange investorer vil konkurrere om et 

begrænset antal aktier. Da emissionsbanken beslutter, hvem aktierne tildeles til (Brealey, 2011), kan 

det være nødvendigt at have et godt forhold til emissionsbanken. 

 

2.5 BØRSINTRODUKTIONSPROCESSEN 

Tim Jenkinson & Alexander Ljungqvist (2001) beskriver IPO-processen i fem trin. Disse er illustreret 

i figuren nedenfor. 

 

Figur 2 – Illustration af IPO-proces 

 

Kilde: Jenkinson & Ljungqvist (2001) 

 

Det første skridt i IPO-processen for det udstedende selskab, er at vælge det marked det ønsker at 

børsnoteres på. Det er ikke nødvendigvis en fondsbørs i selskabets eget hjemland, der vælges. 

Notering i udlandet er en mulighed, og kan vælges pga. bedre likviditet, lempeligere noteringskrav 

eller pga. mere industri relevans. 

 



20 
 

Når markedet for notering er valgt, skal en eller flere emissionsbanker hyres. Hvis en IPO er stor, ses 

det, at flere emissionsbanker danner et syndikat4 og arbejde sammen på samme IPO. Udsteder skal 

blandt andet blive enig med emissionsbanken om følgende; hvilken rolle emissionsbanken skal have 

i børsnoteringen, hvilken udbudsmetode der bruges, dato for børsnoteringen osv.  

 

Når formaliteterne med emissionsbanken er bragt i orden, designes prospektet. Dette er det tredje trin 

i IPO-processen (Jenkinson & Ljungqvist, 2001). Prospektet dækker områder som virksomhedens 

baggrund og deres forretningsområder, beskrivelse af ledelsesteamet, forretningsmæssige udsigter og 

risici, sammenligning med lignende børsnoterede selskaber og bemærkninger til værdiansættelsen. 

Frigivelse af et børsprospekt er ikke kun en lovkrav af fondsbørsen, men fungerer også som en 

markedsføringstiltag for at tiltrække investorer. 

 

Det fjerde trin er informationsindsamling af emissionsbanken. Her er IPO promoveret til de 

potentielle investorer, mens oplysninger om interesse og efterspørgsel indsamles for at indstille 

udbudskursen korrekt. Denne form for promotion og informationsindsamlingsevent er kendt som en 

"road show", hvor selskabets ledelse ofte rejser på tværs af landets grænser for at promovere 

børsintroduktionen5. Ved at få indblik i de ikke-bindende bud fra investorerne kan emissionsbanken 

få en fornemmelse af efterspørgslen og prisen for aktierne. Processen med at indsamle disse ikke-

bindende bud er kendt som "book-building". De indsamlede oplysninger gennem book-

buildingmetoden bruges til at bestemme udbudskursen på børsintroduktionen.  

 

Allokering af aktier er den sidste trin i børsintroduktionsprocessen. Når udbudskursen er fastsat, byder 

investorer på aktierne under udbudsperioden. Når aktierne er overtegnet, tildeles aktierne enten via 

lotteri eller pro rata basis. Hvis book-buildingmetoden er anvendt får investorer, der havde høje ikke-

bindende bud eller som viste stor efterspørgsel, ofte tildelt flest aktier. En alternativ måde at tildele 

aktier på ved overtegnet børsintroduktioner er gennem et lotteri. En tredje måde at håndtere 

overtegning er gennem en overallokeringsret. En overallokeringsret omtales ofte også som en "green 

shoe option", er normalt indarbejdet i garantiaftalen. Denne option gør det muligt for missionsbanken 

at sælge flere aktier end oprindeligt planlagt af udstederen, hvis børsnoteringen skulle overtegnes6. 

                                                           
 

4 Syndikat er en gruppe af investeringsbanker, der arbejder sammen for at udstede nye aktier til offentligheden. 
5 http://www.investopedia.com/terms/r/roadshow.asp 
6 http://www.investopedia.com/articles/optioninvestor/08/greenshoe-option-ipo.asp 
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Når alle fem trin udføres er det udstedende selskab klar til at blive børsnoteret på noteringsdatoen. På 

noteringsdagen kan IPO aktier handles offentligt. Ofte køber investorer, der ikke blev tildelt aktier i 

book-buildingprocessen på dette tidspunkt. Investorer der har købt aktier til udbudskursen og sælger 

dem videre med det samme, foretager en aktivitet som normalt omtales som "stock flipping". Hvis 

IPO er underprisfastsat vil dette give investor en hurtig gevinst på investeringen (Boehmer & Fishe, 

2000).  

 

2.6 UDBUDSMETODE 

I det følgende afsnit foretages en gennemgang af tre udbudsmetoder, som en virksomhed kan vælge 

at benytte i forbindelse med børsintroduktionen. Det er ifølge Werlauff7 muligt at benytte følgende 

udbudsmetoder: Fastkurs-, tender- eller book-buildingmetoden.     

 

2.6.1 Fastkursmetoden  

Når en virksomhed skal forberede sig på en børsnotering, indgås der en aftale med en emissionsbank 

til at varetage børsintroduktionen. Virksomheden analyseres i form af en due deligence analyse. Der 

udarbejdes en værdiansættelse af virksomhedens kernedrift. På baggrund af disse analyser klargøres 

børsprospektet. Herefter fastsætter emissionsbanken i samråd med virksomheden en udbudskurs. 

Fastkursmetoden inddrager derfor ikke investorerne i forbindelse med fastsættelsen af udbudskursen. 

Det er med til at skabe en vis usikkerhed omkring aktiemarkedets interesse. Der afgives et bindende 

bud pr. investor til udbudskursen. Ved overtegning tildeles aktierne ud fra en selvvalgt fordelings-

kriterie. Der er ingen børsretlig regler for hvordan aktierne skal fordeles. Det kræves blot, at der sker 

en tilstrækkelig spredning af aktierne blandt investorerne. Sker der derimod en undertegning, er det 

aftalt på forhånd i form af fuldtegningsgaranti, at emissionsbanken opkøber de resterende aktier til 

det fastsatte udbudskurs. Emissionsbanken har selvfølgelig på forhånd dækket sig ind i form af 

betaling af den præmie der tilfalder emissionsbanken for det arbejde den har udført. Der opstår derfor 

en principal-agent problem, da virksomheden ønsker en høj udbudskurs for at maksimere deres 

forventede provenu, mens emissionsbanken ønsker en lavere udbudskurs for at minimere deres risiko 

i forhold til fuldtegningsgarantien. Fordelen ved fastkursmetode er, at provenuet ved 

børsintroduktionen kendes på forhånd, således virksomheden hurtigt kan afgøre om noteringen er 

attraktivt eller ej. Herudover fører modellen ofte til kortere salgsperiode og reduceret markedsrisiko, 

                                                           
 

7 Werlauff, professor Erik: Børs- og kapitalmarkedsret / s. 48: tegningsperiode 
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den er enkel og derfor mindre kostbar. Den største ulempe ved denne model er, at den ikke opnår en 

effektiv markedspris. Prisen er ikke fastsat af efterspørgslen, derfor ændrer prisen sig ikke når der er 

en stor efterspørgsel efter de udstedte aktier. 

 

2.6.2 Tendermetoden 

I tendermetoden udbydes aktierne til en forudbestemt minimumskurs fastsat af emissionsbanken i 

sammenhold med virksomheden. Denne minimumskurs sikrer at aktierne ikke bliver solgt til en 

lavere kurs. Aktierne udbydes efterfølgende til investorerne under et auktionslignende vilkår. Her 

byder investorerne på et antal aktier svarende til en pris lig minimumskursen eller over. På grundlag 

af de afgivne bud fastsættes en udbudspris i sammenhold med antal udbudte aktier tegnes. Til sidst 

fordeles de udstedte aktier blandt de investorer, som havde placeret et bud mellem udbudsprisen og 

den højeste bud, efter en prorate tildeling.    

Fordelen ved tendermetoden er, at prisen på aktierne bliver tilpasset markedet under budrunden og 

prisen bliver fastsat ud fra det. Herudover kender virksomheden på forhånd minimumsprovenuet. 

Ifølge Flagstad og Tang-Jespersen kan det manglende kursloft mindske interesserede investorers 

interesse for at deltage i børsintroduktionen, og mener derfor, at der findes større fordel ved at 

anvende book-building, da denne metoden har et kursloft8.  

 

2.6.3 Book-buildingmetoden  

I denne model fastsætter udsteder og emissionsbank den endelige udbudspris i et kursinterval, der 

angiver en minimums- og maksimumskurs. Denne kursinterval gives under tegningsperioden til 

investorerne, og de kan derefter afgive bud på et antal aktier til en bestemt pris i intervallet.  Den 

endelige udbudskurs fastsættes af de indgivne bud, og tildelingen af aktier finder sted herefter. 

Modellen opdeler de private og de institutionelle investorer i to sektioner. I det institutionelle sektion 

er det muligt at ændre deres bud eller helt annullere deres ordrer under processen, mens de indgivne 

bud fra de private investorer er bindende. Når den endelige udbudspris er fastsat, er fordelingen af 

aktier til private investorer opdelt efter deres efterspørgsel, og for de institutionelle investorer kan 

udstederen selv vælge fordelingen af de udstedte aktier, som de ønsker. 

Fordelen ved at bruge denne model er, at udbudskursen på aktierne er fastsat af efterspørgslen på 

markedet, og at den endelige udbudskurs kan øges eller reduceres i intervallet, alt efter investorers 

                                                           
 

8 Flagstad og Tang Jespersen: Børsintroduktion set i et praktisk juridisk perspektiv, side 36 (1997) 
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efterspørgsel. Det er derfor vigtigt af udsteder at få udbuddet markedsført for at frembringe en stor 

efterspørgsel. Hvis aktierne er underprisfastsat, vil denne metode reducere noget af underpris-

fastsættelsen, da den endelige udbudspris vil ende op på den højeste ende af udbudsintervallet. 

 

Ulempen er, at selskabet ikke kender den nøjagtige pris, de vil få ved børsnoteringen, og at denne 

metode er kompleks. Ydermere kendes minimumsprovenuet heller ikke i denne metode, da 

emissionsbanken ikke stiller fuldtegningsgaranti, men til gengæld sidestilles emissionsbanken med 

en afviklingsgaranti i form af at tiltrække investorerne.    

 

2.6.4 Delkonklusion 

Hvilken udbudsmetode en virksomhed vælger afhænger af hvad den individuelle virksomhed vægter 

fordelene mest af de 3 metoder. Det afhænger selvfølgelig også af, hvilken type og hvilket marked 

virksomheden operer i. I de seneste år kan det ifølge datasættet, jf. bilag 1, konstateres at book-

buildingmetoden er blevet den mest eftertragtet metode.   

 

2.7 TEORIER OM UNDERKURS 

Den første opdagelse af underkurs blev gjort ved Reilly og Hatfield (1969), som fandt en 20,2% 

gennemsnitlig kortsigtet afkast for Dow Jones Industrial Average for nyligt børsnoterede aktier fra 

1963 til 1966. Senere fandt to forskere, Logue (1972) og Ibbotson (1975), store afkast på den første 

handelsdag i IPO aktier. Siden fænomenet blev opdaget har der været mange teorier, der forsøger at 

forklare, hvorfor og under hvilke betingelser underkurs eksisterer. I dette afsnit præsenteres teorier, 

der forsøger at forklare årsagerne til underkurs. Der findes mange teorier og derfor er kun de relevante 

teorier udvalgt fra den store IPO-litteratur.  

Teorierne udelukker ikke hinanden. Nogle af dem støtter endda hinanden. De fleste af disse teorier er 

baseret på teorier om asymmetrisk information, hvor nogle af aktørerne har mere information end 

andre. Afsnittet starter med at præsentere moral hazard og principal agent problemer.  
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2.7.1 Moral Hazard og Principal Agent Problemer 

Når et selskab skal børsintroduceres er der generelt tre aktører: Selskabet, emissionsbanken og 

investorerne. Asymmetrisk information opstår, når målene for deltagerne ikke er ens, og at den ene 

deltager har mere information end de andre. 

   

I 1982 fremsætter Baron en model, der antager, at der opstår asymmetrisk information mellem et 

selskab (principal) og en emissionsbank (agent) (Baron 1982). Han var en af de første til at undersøge 

asymmetrisk information som en forklaring på underkurs i forbindelse med børsintroduktioner.  

 

Den grundlæggende forudsætning for anvendelse af modellen er, at en emissionsbank er bedre 

vidende om kapitalmarkedet, og kender derfor investorernes efterspørgsel af aktierne bedre end 

udstederen. Jo større usikkerhed et selskab har omkring fastsættelsen af udbudskursen, jo højere 

bliver værdien af den service de vil få fra emissionsbanken. På grund af den manglende viden om at 

fastsætte den korrekte udbudskurs, vil selskabet benytte en emissionsbank til at fastsætte en 

udbudskurs, samt til at distribuere aktierne til nye investorer. Når selskabet har bestemt sig for at 

anvende en emissionsbank til at varetage børsnoteringen, skal der forhandles en kontrakt på plads. 

Baron anser at den optimale kontrakt mellem parterne er, at begge deler risikoen, og emissionsbanken 

for betaling for rådgivningen af prisfastsættelsen samt distribution af de solgte aktier. Baron 

fremsætter nemlig i sin model, at der findes flere måder, hvorpå fordelingen af arbejdsopgaverne kan 

blive, hvoraf den nævnte fordeling er den mest optimale.  

   

Ifølge Baron opstår begrebet ”moral hazard” mellem selskabet og emissionsbanken, fordi 

emissionsbanken vil handle på vegne af sine egne interesser. Det skyldes, at der skal en stor 

arbejdsindsats til for at markedsføre børsnoteringen til investorerne til den fundamentale pris. Denne 

arbejdsindsats er forbundet med høje omkostninger for emissionsbanken. De finder det derfor 

billigere at markedsføre en børsintroduktion, ved at prisfastsætte udbudskursen til underkurs. På den 

måde kan de holde omkostningerne på et minimum i forhold til hvis udbudskursen skulle 

prisfastsættes til den faktiske værdi.    

Baron tager hverken højde for konkurrencen mellem emissionsbanker og deres ry og omdømme9. I 

Barons model kan underprisfastsættelsen kun ske hvis emissionsbanken har overlegen viden over for 

                                                           
 

9 Anderson, Seth C, m.fl. (1995): “Initial public offerings – Findings and Theories”, Kluwer Academic Publishers, side 39 
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virksomheden. Hvis begge har symmetrisk information, vil virksomheden ikke have brug for 

rådgivningen, og underprisfastsættelsen vil derfor ikke opstå og derved udebliver ”moral hazard”10. 

 

Agentproblemet fremkommer af emissionsbankens rolle i prisfastsættelsen. Et eksempel på et sådant 

problem er fremsat af Eckbo (2008). Da underkurs af IPO praktisk talt er formueoverførsler fra 

udstederen til investorerne, kan investorerne konkurrere om tildeling af det underkursprissatte 

beholdning ved at give sidebetalinger til emissionsbank. I 2002 blev Credit Suisse First Boston pålagt 

en bøde på 100 millioner USD for at modtage sådanne betalinger (Eckbo, 2008). Også med hensyn 

til emissionsbakkens indtjening fra mere handel, skabt gennem høj efterspørgsel, er der incitament 

for emissionsbank at underprisfastsatte børsintroduktioner. Dette er i strid med udstedernes interesser, 

da de ønsker at opnå en så høj provenu fra børsnoteringen som muligt. 

 

2.7.1.1 Diskussion af Moral Hazard 

Som nævnt tidligere tager Barons model ikke højde for konkurrencen mellem emissionsbanker og 

deres ry og omdømme. Det formodes, at en emissionsbank ry og omdømme vil blive forringet og 

have en negativ effekt, hvis denne gentagne gange udsteder en børsnotering til underkurs. Med 

konkurrencebegrebet taget i betragtning, vurderes det usandsynligt, at en emissionsbank gang på gang 

vil udstede en børsnotering til underkurs for egen vindings skyld. Selskabet vil få et lavere provenu 

ud af børsnoteringen, og det vil betyde tabt markedsandele for emissionsbanken, da dens ry bliver 

forbundet med underprisfastsættelse.  

 

En anden forklaring på emissionsbankernes incitament til at underprisfastsætte en børsnotering kan 

skyldes begrebet ”money left on the table”, som er skrevet af Loughran og Ritter i 2002. Ritter mener 

paradoksalt nok, at udsteder i samråd med lead manager vælger at underprisfastsætte børsnoteringen, 

og dermed forære investorerne et gab, hvor de kan opnå en positiv afkast. Denne foræring kan 

forklares ved, at selskabet ønsker at skabe en positiv omtale, og få investorernes tillid til brug for 

fremtidige kapitaludvidelser. På den måde er man med til at skabe en positiv og succesfuld 

børsnotering.   

 

 

                                                           
 

10 Anderson, Seth C, m.fl. (1995): “Initial public offerings – Findings and Theories, Kluwer Academic Publishers, side 44 
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2.7.2 Winner’s Course 

Rock (1986) præsenterede termen ”winner’s cours” i forbindelse med børsintroduktioner. Han deler 

investorerne op i to typer: Den informerede og den ikke-informerede investor. Rock mener, at der er 

asymmetrisk information mellem de to investortyper, hvorfor de vil vurdere værdien af 

nyintroducerede aktier forskellige. Rock antager i sin model, at udbudskursen er fastlagt vha. 

fastkurs- og tendermetoden samt at antal aktier der udbydes ved børsnoteringen kendes. Desuden 

forudsætter han, at selskabet og emissionsbanken karakteriseres som værende ikke-informerede, da 

de enten fastsætter udbudskursen for høj eller for lav.  

 

Ifølge Rock er de informerede investorer kendetegnet som professionelle investorer, der er i stand til 

at vurdere selskabets fundamentale værdi ved hjælp af prisfastsættelsesmodeller. De vil således ikke 

deltage i børsintroduktioner, hvor udbudskursen forventes at være i overkurs. De er kun interesseret 

i at deltage i børsintroduktioner, hvor de kan erhverve aktierne til underkurs, dvs. der skal indgå en 

såkaldt rabat sammenlignet med alternativer investeringer med samme risiko. Med andre ord skal den 

fundamentale værdi af selskabets aktie derfor overstige udbudskursen før de informerede investorer 

afgiver deres bud.        

 

De ikke-informerede investorer har tværtimod ikke de samme kvalifikationer og forudsætninger til at 

estimere værdien af IPO. De besidder ikke de samme informationer, og der opstår derfor asymmetrisk 

information mellem begge investortyper. Det medfører, at de ikke-informerede investorer vil byde på 

de aktier, som både er undervurderede og overvurderede. I attraktive børsintroduktioner kan de ikke-

informerede investorer risikere at ikke få tildelt nogen aktier, fordi de informerede investorer også 

deltager i børsintroduktionen. Blandt de ikke attraktive børsintroduktioner vil kun de ikke-

informerede investorer deltage i udbuddet, og de vil derfor tegne alle de aktier, som de byder på. 

Dette vil efterlade de ikke-informerede investorer med winner’s course, da de både risikerer ikke at 

få tildelt aktier i attraktive børsintroduktioner, men også fordi de får tildelt mange af de uinteressante 

aktier ofte med negative afkasts. For at kompensere de ikke-informerede investorer for denne adverse 

selection, skal børsintroduktioner være underprisfastsat i gennemsnit. 

 

Ifølge Rock (1986), bør underprisfastsættelse betragtes som en rationel handling fra udstederne for at 

reducere deres risiko for ikke at få nok efterspørgsel efter deres aktier. Denne handling vil medvirke 

til reducering af winner’s course, da de negative afkast ikke kan opstå.  
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En udvidelse til Rocks model blev fremstillet af Beatty and Ritter (1986). De præsenterede i deres 

undersøgelse, at der er en positiv sammenhæng mellem usikkerhed om selskabets værdi før 

børsnoteringen og den forventede underkurs. Jo mere usikkerhed der er omkring et selskab, jo mere 

forskel er der mellem informerede og ikke-informerede investorer. Derfor anmoder ikke-informerede 

investorer om en højere kompensation i form af underkurs, når der er stor usikkerhed om selskabets 

værdi.  

 

2.7.2.1 Diskussion af Winner’s Course 

Rocks teori kan kritiseres på baggrund af 3 grunde. For det første præsenterede Rock sin model i 

1986, hvor udbudsmetoderne tender og faskurs er de mest eftertragtet metoder i forbindelse med 

børsnoteringer. Siden 1986 har processen og praksis hvorpå børsnoteringer blev introduceret, ændret 

sig væsentligt i forhold til standarderne og måden, beskrevet i Rocks teori. I dag er book-

buildingmetoden den mest eftertragtede udbudsmetode blandt IPO. Det er tydeligt at se, jf. bilag 1 og 

tabel 1, at book-buildingmetoden anvendes stort set på de seneste børsnoteringer på det danske 

børsmarked.  

 

I tilfælde af overtegning af aktierne vil man med hensyn til book-buildingmetoden, eksempelvis 

fordele aktierne ud fra en matematisk reduktion (ofte er fordelingsnøglen ukendt) for ordrer op til 3 

mio. kr. For ordrer over 3 mio. kr. vil disse blive individuelt tildelt. 

Denne matematiske procedure adskiller sig fra Rocks antagelser og forudsætninger om, at der ved 

overtegning skal foretages en lodtrækning blandt buddene. Ifølge Rocks model kan investorerne 

derfor risikere ikke at få tildelt nogle aktier, end det er tilfældet med book-buildingmetoden. Den 

matematiske reduktion har medvirket til, at investorerne op til 3 mio. kr. grænsen fortsat ikke vil få 

tildelt alle de aktier, som de har budt, men risikoen for ikke at få tildelt nogen aktier er minimeret. 

Nogen vil argumentere for, at der stadig opstår winner’s course for de ikke-informerede investorer, 

da de ikke får tildelt den andel som de har budt på, og vil dermed stadig være dårligere stillet. Det 

kan derfor konstateres, at størrelsen af winner’s course reduceres ved book-buildingmetoden.            

  

Det kan også diskuteres om hvorvidt der opstår winner’s course blandt de ikke-informerede 

investorer, hvis man samtidig formoder at de vil handle rationelt. En rationel investor vil ikke 

investere i en børsnotering, hvis de overhovedet ikke ved noget som helst om selskabet. De vil sikkert 

søge hjælp eller rådgivning gennem medierne, årsrapporter og børsprospektet forud for tegningen af 
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selskabets aktier ved børsnoteringen. Det tænkes også, at de ikke-informerede investorer let kan 

undgå winner’s course problematikken – ved formodningen om at de vil betale sig fra det gennem 

professionelle investorer, eksempelvis gennem investeringsforeninger, hedge fonde mv., som 

betegnes som værende informerede investorer, der har kendskab til markedet og de risici der er 

forbundet ved investeringen.  

 

Det skal ikke udelukkes at der findes investorer, som ikke har handlet helt rationelt. De vil blive 

påvirket af forskellige informationskilder og springe med på ”band waggon-effekten” og investere i 

børsnoteringen, som Welch argumenter for i hans ”Cascades” teori (Welch 1992). Hvis man antager, 

at de ikke-informerede investorer er rationelle, kan der stilles spørgsmålstegn ved, hvor udbredt 

winner’s course er.  

 

Rock nævner også i hans teori, at han antager at selskabet og emissionsbanken skal karakterers som 

værende ikke-informerede. Dette lyder usandsynligt, da det formodes, at selskabet i samråd med 

emissionsbanken er i besiddelse af interne informationer, og har derfor tilstrækkelig viden til at 

gennemføre et grundigt analysearbejde af selskabet. De kender derfor selskabets nuværende og 

fremtidig situation, da de kan prisfastsætte kursen på aktien ved hjælp af de fremtidige cash flows. 

De burde i stedet karakteriseres som værende informerede. 

 

Det kan konkluderes af ovenstående diskussion, at de forudsætninger og antagelser som fremgår af 

Rocks teori, ikke længere er gældende for de metoder og processer som anvendes til børsnotering af 

danske selskaber i dag. Der må derfor findes andre teorier, som kan forklare underprisfastsættelsen 

bedre.  

 

2.7.3 Signalteorierne  

I denne teori anvendes underkurs som et signal til investorerne om selskabets værdi. Den er baseret 

på den antagelse, at udstederne har bedre information om deres værdi end investorerne. Modellen 

viser, at et selskab bevidst underprisfastsætter dens aktier ved børsintroduktionen, således de 

efterfølgende kan stige i værdi for at signalere at selskabet er et selskab af kvalitet og værdi. Selvom 

det i starten vil være dyrt for selskabet, kan signaleringen tillade selskabet i at tage en højere pris for 

sine aktier ved en efterfølgende emission, hvis signalering er vellykket ved børsnoteringen (Eckbo, 

2008). Ifølge Ibbotson underprisfastsættes børsintroduktioner med henblik på at ”leave a good taste 

in investors mouths’” (Ibbotson 1975). Han var den første der fik kredit for fremførelsen af sin 
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signalteori til det finansielle marked. Hans teori blev udvidet og videreudviklet af Allen & Faulhaber 

(1989) og Welch (1989). 

 

Welch (1989) 

Welch fremsætter i sin teori, at selskaber med høj værdi bevidst foretager underprisfastsættelse ved 

børsnoteringen, for at sikre en højere udbudskurs ved en efterfølgende emission. Modellen operer 

derfor i en to-periode-model; perioden omkring børsnoteringen og perioden efter børsnoteringen 

(Welch 1989).   

 

I modellen forudsættes det, at selskabet er en rationel aktør, der har overlegen information om 

selskabets sande værdi, og at det operer i et risikoneutral og i et fuldt konkurrence dygtigt kapital-

marked. Modellen skelner mellem to typer af selskaber. Det ene er karakteriseret ved et selskab med 

høj værdi og har iværksat rentable projekter, og det andet er karakteriseret ved et selskab med lav 

værdi som har iværksat urentable projekter. Den grundlæggende antagelse ved Welchs teori er, at et 

selskab med lav værdi forsørger at signalere, at det er et selskab med høj værdi. Endvidere antages 

det, at investorerne kan sondre mellem, hvilke projekter der igangsættes af hvilke selskaber. Der 

antages yderligere, at de projekter der igangsættes af et selskab med høj værdi ikke er rentable for 

selskabet med en lav værdi. Grunden til at selskabet med lav værdi iværksætter urentable projekter 

er, at den gerne vil signalere til investorerne – at det er et selskab med høj værdi ved en senere 

aktieemission. Dette medvirker til, at investorerne alligevel ikke kan skelne mellem de to 

selskabstyper, da selskabet med lav værdi forsørger at forhøje værdien af selskabet.  Denne form for 

handling fra selskabet med lav værdi kan kun betale sig, hvis det formår at opnå en større værdi ved 

en senere aktieemission i forhold til omkostningerne i forbindelse med at iværksatte de urentable 

projekter.  

 

Selskabet med høj værdi kan med fordel underprisfastsætte sig bevidst, da det påfører selskabet med 

lav værdi højere omkostninger i forbindelse med at efterligne selskabet med høj værdi. Dette 

medvirker til at det ikke længere er økonomisk fordelagtigt for selskabet med lav værdi at forsøge at 

efterligne selskabet med høj værdi. Det vil sige, under visse omstændigheder vil det være optimalt 

for selskabet med høj værdi at underprisfastsætte sine aktier ved børsnoteringen og dermed 

maksimere provenuet ved den efterfølgende aktieemission.    
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Allan & Faulhaber (1989) 

Allen og Faulhaber fremsætter i deres model, at underprisfastsættelse er et signal om et selskabs 

værdi. Modellen fra Allen og Faulhaber har mange ligheder med modellen fremsat af Welch. Der 

gennemgås derfor kun de mærkbare forskelle.   

 

Forudsætningen ved modellen er, at selskabet besidder den bedste tilgængelige viden om sig selv, og 

kender derfor selskabets fundamentale værdi bedst. Det skal dog bemærkes, at denne forudsætning 

er modstridende med tidligere nævnte undersøgelser omkring underprisfastsættelse af aktier ved 

børsintroduktion. En anden forudsætning er, at et selskab med høj værdi bevidst udbyder dens aktier 

til underkurs i forbindelse med børsnoteringen, og at investorerne ved, at kun selskabet med høj værdi 

økonomisk er i stand til at påføre sig de indirekte omkostninger, der opstår i forbindelse med 

børsintroduktionen. Et selskab med lav værdi vil ikke kunne udlede samme strategi, da de ikke vil 

være i stand til at afdække det tabte igen i den efterfølgende periode. Derfor anses underpris-

fastsættelse i modellen som et godt signalværktøj til at adskille de to selskabstyper.       

 

I det punkt, hvorpå signaleringsmodellen fremsat af Welch (1989) adskiller sig ved Allen & 

Faulhaber, er de omkostninger selskabet med lav værdi påfører sig i forsøget om at efterligne 

selskabet med høj værdi. Der henvises her til de direkte omkostninger forbundet med underpris-

fastsættelsen ved børsintroduktionen. Endvidere adskiller modellerne sig ved, at Allen & Faulhaber 

er en dynamisk model, dvs. selskabets værdi kan ændre sig i tidsrummet mellem børsintroduktionen 

og den efterfølgende aktieemission.  Her henvises der til, at høje dividende udbetalinger fra selskabet 

kan have betydning for selskabets værdi. Forholdsvise høje dividende-udbetalinger anses som et 

signal der kun kan gives af et selskabet med en høj værdi.  Denne form for handling fra selskabet med 

høj værdi bevirker til øget markedsværdi frem til aktiemissionen, hvor provenuet maksimeres.  

 

I begge modeller er selskabets oprindelige ejere i stand til at maksimere deres samlede provenu ved 

både børsnoteringen og den efterfølgende aktieemission. Det fremgår også af undersøgelsen foretaget 

af Allen & Faulhaber, at selskaber der afventer med at foretage en aktieemission umiddelbart efter 

børsnoteringen, er mindre underprisfastsat end de selskaber, der straks efter børsintroduktionen 

foretager en aktieemission.    
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2.7.3.3 Diskussion Af Signalteorier  

På baggrund af ovenstående teorier fremsat af Welch og Allen & Faulhaber anvendes underpris-

fastsættelse i forbindelse med børsnoteringen som et værktøj for at signalere selskabets værdi. Denne 

konklusion er delvis baseret på forudsætningen om, at selskabet har bedre viden om selskabet sande 

værdi, og kan derfor selv påvirke informationsasymmetrien og herunder underprisfastsættelsen. 

     

Eckbo (2008) fremsætter med sit argument spørgsmålstegn ved signalteorierne. Han mener, at der er 

lettere og billigere metoder til at signalere en virksomhed af højt kvalitet, end at gøre brug af 

underprisfastsættelse. Høj kvalitet kan signaleres til en meget lavere pris ved at associere sig med en 

anerkendt emissionsbank, revisor eller venturekapital, eller ved at hyre en bestyrelse af kvalitet, der 

sætter deres eget omdømme på spil. Det er derfor tvivlsomt hvorvidt virksomhederne vil vælge denne 

meget dyre signaleringsmetode, især når investorerne måske ikke engang tager lokkemaden. Ritter 

kalder ligefrem signalmodellerne for fjollede, eller som han udtrykker det; ”Some of these I would 

classify as silly academic theories, such as the three signaling models of IPO underpricing” (Ritter 

2011).  

 

Perioden mellem børsnoteringen og den efterfølgende aktieemission kan i mellemtiden blive 

risikabelt for selskabet, da der kan forekomme hændelser som selskabet ikke har herredømme over. 

Dette kan eksempelvis have negative effekter på aktiekursen og dermed dens værdi. Hele 

planlægningen om at maksimere det samlede provenu i den efterfølgende aktieemission kan derfor 

blive ødelagt. 

 

2.7.4 Hot Issue Market 

Begrebet “hot issue market” blev introduceret af Ibbotson Roger G. & Jeffrey F. Jaffe i 1975 

(Ibbotson & Jeffrey 1975). På baggrund af deres empiriske test fremsatte de hypotesen om, at 

selskaber der børsintroduceres i perioder med høj vækst på aktiemarkedet, oplever højere afkast på 

første noteringsdag. Ifølge Ibbotson og Jeffrey vil flere selskaber derfor vælge at børsnotere sig i 

perioder med højere markedskurser, og dermed opnå en større afkasteffekt ved at udbyde aktierne til 

underkurs. Ibbotson & Jeffrey kalder perioder med mindre underprisfastsættelse for cold perioder og 

det er kendetegnet ved lavkonjunktur, mindre vækst og få noteringer.         
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Deres datasæt dækker over perioden 1. januar 1960 til 31. oktober 1970. I løbet af perioden opstår 

der hot perioder i årene omkring 1960 til 1961 og igen i perioden omkring 1968 til 1969. En hot 

periode er statistisk kendetegnet ved, at afkastene fra datasættet skal være over medianen i en længere 

periode. Der er først tale om en hot periode, når afkastet er over medianen i en tilfældig måned og 

samtidig er det i den efterfølgende måned (Ibbotson & Jeffrey 1975). 

 

Siden Ibbotson & Jeffrey (1975) introducerede deres teori har mange andre teoretiker forsøgt at finde 

svarene på hvorfor hot og cold perioder opstår. Ritter fandt i sin undersøgelse blandt amerikanske 

børsnoterede selskaber i perioden 1977 til 1982 evidens for, at der var større underkurs i perioder 

med hot markeder, og mindre underkurs i perioder med cold markeder (Ritter 1984). I hans datasæt 

var der en særlig periode som strakte sig over 15 måneder, og havde en gennemsnitlig afkast på hele 

48,4% sammenlignet med 16,3% som var gennemsnittet for hele datasættet. Hans forklaring på 

hvorfor der opstår forskelle i underprisfastsættelsen er, at selskaber med større usikkerhed er mere 

underprisfast end selskaber med lavere risiko. Han konkluderer dog også, at risikobetragtningen ikke 

alene kan forklare tendensen, og tilføjer derfor at enkelte brancher kan have indvirkning på, hvor stor 

underkursen kan blive. Dette begrunder han ved, at enkelte brancher i hans datasæt har signifikant 

større underprisfastsættelse end andre.         

 

Ibbotson, Sindelar og Ritter (1988) genbekræftede fænomenet ved deres udvidelse af 

undersøgelsesperioden fra 1960 til 1987. De fandt også evidens på forholdet mellem den 

gennemsnitlige afkast og antallet af børsnoteringer. Høj underkurs af børsintroduktioner førte til høj 

volumen af nye børsnoteringer efter 6 til 12 måneder. 

 

Helwege & Liang (2004) finder i deres undersøgelse frem til, at der ikke er sammenhæng mellem 

Ritters antagelse om at underprisfastsættelse kan vare branchebestemt. De kan i deres analyse ikke 

påvise, at enkelte brancher har afgørende betydning for, om der er tale om et hot eller cold marked. I 

modsætning til Ritter finder de frem til, at selskaber der er placeret i samme branche børsnoteres i 

begge perioder.  

 

I deres undersøgelse opdager de dog, at selskaberne har forskellige karakteristika alt efter hvilken 

periode de børsnoteres. De oplever, at under hot issue marked er de børsnoterede selskaber 

kendetegnende ved højere kurs/indre værdi, størrelsesmæssigt mindre, og har en lavere indtjening 
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end de selskaber der befinder sig på et cold marked. Denne udvikling er ifølge Helwege & Liang 

(2004) i overensstemmelse med den livscyklus en nyopstartet virksomhed skal igennem. 

 

2.7.4.1 Diskussion Af Hot Issue Market 

Ibbotson & Jeffreys teori om hot issue perioder kan måske bl.a. forklares ved behaviuoral finance- 

teorien. Teorien argumenterer for, at der eksisterer investorer der agerer irrationelt. Disse kaldes 

”noise traders”. De reagerer og handler efter information der ingen betydning har ifølge den klassiske 

finansierengsteori, hvor investorer er rationelle i deres beslutninger. Noise traders påvirkes i deres 

investeringsbeslutninger af indhold såsom rygter, følelser og stemningen i markedet. Ydermere 

inddrager behavioural finance-teorien også psykologiske studier i form af den menneskelige 

informationsbearbejdelse og forventningsdannelse. Dette medvirker til et øget optimisme hos 

investorerne, og det får priserne til at stige langt over den fundamentale værdi.  Denne form for 

optimisme er drevet af heuristisk-drevne bias, baseret på tommelfingerregler. Investorerne agerer 

uprofessionelt, er irrationelle og handler på fejlbehæftet intuition. Ved at bruge heuristik gør 

investorerne sig sårbare over for fejl og bias. Eksempelvis danner investorerne sig et billede af, at 

under et hot periode med en række børsnoteringer der har givet høje afkast, vil de efterfølgende 

børsnoteringer sikkert også give et højt afkast. Dette har en selvforstærkende effekt hos den 

irrationelle investor, som vil efterspørge aktierne som så vil stige i værdi pga. den øgede optimisme. 

Et andet eksempel på fejlbehæftet intuition fra den irrationelle investor er, at de har tendens til at 

overbetale for aktier i et bestemt industri, der er ”hot” på et bestemt tidspunkt. Det var eksempelvis 

det der skete i perioden op til IT-boblen i 00’erne, hvor it-virksomheder var ”hotte” og investorerne 

overbetalte for aktierne. I begge disse eksempler agerer investor på heuristisk-drevne bias.  

 

Det skal dog suppleres, at ikke alle investorer agerer uprofessionelt. Størsteparten af aktiemarkedets 

aktører er professionelle investeringsvirksomheder, der foretager gennemgribende analysearbejde af 

den enkelte virksomhed inden de handler. Endvidere findes der investorer, der hovedsageligt handler 

aktier på baggrund af trends i aktiemarkedet. Her refereres der til momentuminvestering, hvor det går 

ud på at udnytte en holdbar tendens, der er observeret i aktiemarkedet over en 

holdingperiode. Behavioural finance-teorien kan derfor ikke alene forklare, hvorfor der forekommer 

højere underprisfastsættelse for en IPO, der børsnoterer sig i en hot issue periode.   
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2.7.5 Cascades 

Denne teori fremsat af Welch (1992) er baseret på en irrationel tankegang. Welch mener, at der kan 

opstå cascades, når en investor ser bort fra sin egen viden og i stedet påvirkes af ekstern information. 

Modsat til de tidligere modeller der er fremsat, bygger denne model på formodningen om, at 

investorer afventer med at investere for at observere adfærden fra de investorer der allerede har 

investeret i aktierne.  

 

Et eksempel kan være at investor 1 afviser at investere i IPO A. Som følge af investor 1’s handling 

vil investor 2 også afvise at investere i IPO A, selvom investor 2 har informationer der signalere at 

IPO A er en god investering. For at undgå denne situation vil det udstedende selskab 

underprisfastsætte aktierne for at tiltrække investorer, og hvis cascades-effekten fungerer vil flere 

investorer blive tiltrukket af IPO A. Det kan selvfølgelig også have en modsatvirkende effekt. I og 

med man nedsætter udbudsprisen på IPO A kan det forskrække investorerne væk, og signalere at IPO 

A ikke er værd af investere i.  

 

2.7.6 The Market Feedback Hypothesis 

Når der anvendes book-building i forbindelse med fastsættelse af en udbudspris, kan emissionsbanken 

underprisfastsætte børsintroduktionen for at fremtvinge investorer til at afsløre deres værdiansættelser 

i pre-selling perioden, som derefter kan bruges til at hjælpe med at prissætte udbudskursen. 

Emissionsbanken vurderer efterspørgslen fra investorerne, og stemningen for virksomheden under 

pre-selling perioden for at fastsætte prisintervallet, og herefter den endelige udbudspris. Denne 

fremgangsmåde fører til en forudsigelse hos emissionsbanken, og det vil kun medfører en delvis 

justering af udbudskursen i det foreløbige prospekt i forhold til det det endelige prospekt.  

 

Allerede under pre-selling perioden, hvor den endelige udbudskurs fastsættes, kan underpris-

fastsættelsens størrelse konstateres. Hvis udbudskursen er prisfastsat i det nedre del af det fastlagte 

prisinterval, vil det medfører en lav underprisfastsættelse i forhold til hvis udbudskursen var 

prisfastsat i det øvre del af prisintervallet. Med andre ord vil de børsintroduktioner, som udbudskursen 

opjusteres være mere underprisfastsat end dem, hvor udbudsprisen er nedjusteret. Det skyldes, at 

efterspørgslen for de aktier der er opjusteret er større, fordi investorerne har mere tiltro til disse frem 

for de aktier, hvor udbudsprisen er nedjusteret (Ritter 1998). Det giver den samme effekt som 

cascades, fordi de investorer der først investerer i aktien vil blive efterfulgt af en bandwagon effekt, 
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dvs. andre investorer vil følge dem og købe aktien. Denne efterspørgsel får kursen til at stige og det 

medfører en høj underprisfastsættelse. Undersøgelsen foretaget af Hanley understøtter the market 

feedback hypothesis (Hanley 1993). Hanley undersøgte 1.430 børsintroduktioner i perioden 1983 til 

1987 på det amerikanske marked. Han finder i sin undersøgelse, at i 149 børsintroduktioner opjusteres 

udbudsprisen over det forventede prisinterval fremlagt i prospektet, og disse havde en gennemsnitlig 

underprisfastsættelse på 20.7 %. For de børsintroduktioner hvor udbudsprisen var lavere end pris-

intervallet havde en gennemsnitlig underprisfastsættelse på 0,6%, og for de børsintroduktioner der lå 

indenfor prisintervallets (stk. 895) havde en gennemsnitlig underkurs på 10%.  

 

I en tilsvarende undersøgelse af Ritter (1998), fandt han ligeledes samme forskel i 

underprisfastsættelsen afhængigt af prisfastsættelsen i kursintervallet. Han undersøgte 2.861 

børsintroduktioner i perioden 1990 til 1996 på det amerikanske marked. Han fandt en gennemsnitlig 

underprisfastsættelse på 30,22% for de børsintroduktioner der havde en udbudskurs over den 

forventede prisinterval, og en gennemsnitlig underprisfastsættelse på ca. 12% for de 

børsintroduktioner der lå indenfor det forventede interval samt en afkast på 3,54% for de 

børsintroduktioner der lå under prisintervallet.  

 

2.7.6.1 Diskussion Af Cascades og The Market Feedback Hypothesis 

Som tidligere nævnt i afsnit 2.7.4.1, opfører den enkelte investor sig ikke rationel i forhold til 

investeringsbeslutninger. Investor bliver påvirket af udefrakommende informationer og forhold, og 

ser dermed bort fra sig egen viden. Denne form for handling påvirker kurserne, og der ses derfor 

abnorme afkast i forbindelse med underkurs. Den almindelige finansieringsteori er sat ud af spillet, 

hvor antagelsen af at al information er afspejlet i udbudsprisen, og beslutningstagerne handler 

rationelle. I et moderne informationssamfund, hvor store mængder af information er tilgængelige for 

mange mennesker gennem mange forskellige mediekanaler, er det svært at argumentere imod, at 

behavioural finance bias kan være en mulig forklaringsmodel på abnorme afkast i forbindelse med 

børsnotering.  

 

Med henhold til cascades-effekten kan denne elimineres, når oplysningerne af bud fra investorerne 

hemmeligholdes, som det er praksis med book-buildingmetoden. Emissionsbanken holder 

oplysningerne for sig selv, og alle investorer kan kun handle på deres egen værdiansættelse (Eckbo 

2008). 
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2.7.8 Delkonklusion 

I det ovenstående afsnit er flere teorier blevet forklaret og diskuteret i forhold til underprisfastsættelse 

i forbindelse med børsintroduktion. Der findes mange teoretiske modeller og analyser til at forsøge 

at forklare underprisfastsættelsen, og mange analyser påviser underprisfastsættelse i større eller 

mindre grad på de forskellige aktiemarkeder. Det er svært at vurdere, hvorvidt en teori kan forklare 

dette, eller om det er en kombination af nogle af de ovenstående teorier, ligesom behavioural finance 

også formodes at spille ind på denne underprisfastsættelse. 

 

Eksistensen af underkurs indikerer, at udbudskursen er fastsat for lav i forhold til den faktiske værdi 

af aktierne. Næsten alle teorier om underkurs antager usikkerhed for det fremtidige afkast af selskabet 

der udfører børsnoteringen. For at få investorernes opmærksomhed, og for at kompensere for den 

risiko de påtager sig omkring den faktiske værdi af selskabet, tilbyder virksomheden der udfører IPO 

deres aktier til en lavere pris, så det er sandsynligt at generere et positivt afkast i løbet af de første 

dage handelsdage. Når investorerne er gjort tilfredse, er formålet med underkursen at genere 

yderligere kapital ved en efterfølgende aktieemission.  

 

AFSNIT 3 – METODE OG DATA 

I dette afsnit er formålet at præsentere metoden til beregning af underkurs. Dette efterfølges af en 

introduktion af de statistiske tests, der anvendes i analysen. Endelig beskrives udvælgelsesprocessen 

af data samt en beskrivelse af eventuelle bias og fejl i data og i anvendte modeller.  

 

3.1 FORMEL FOR UNDERKURS 

En fælles betegnelse for underkurs er den første dags initiale afkast på IPO-aktien. En høj afkast på 

første handelsdag indebærer, at IPO udbudskursen er blevet sat for lavt, hvilket medfører en stigning 

på børsen den første dag. Jo højere initiale afkast er, jo større er underkursen. Hvis initial afkast 

derimod er negativt, bliver børsnoteringen udbudt til overpris. I dette afsnit beskrives den formel, der 

er anvendt i analysen. 
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3.1.1 Formel 

Underkurs er defineret som forskellen mellem udbudskursen og lukkekursen på den første 

handelsdag. Underkurs beregnes for hver af de børsintroduktioner der er med i stikprøven. Der tages 

udgangspunkt i samme metode som beskrives i Ritter (1991). 

 

Underkurs for virksomhed i beregnes i procent ved hjælp af nedenstående formel:  

  

 

Hvor ri er underkurs på den første dag for virksomhed i, Pi1 er lukkekursen af aktien for virksomhed 

i på første handelsdag og Pi0 er udbudsprisen for virksomhed i. For at få den gennemsnitlige underkurs 

for hele stikprøven summeres underkurs for hver enkel virksomhed og divideredes med antal 

virksomheder i stikprøven. 

 

I dagene mellem udbudsperioden og første handelsdag kan der være bevægelser på aktiemarkedet, 

der kan påvirke handelskursen for den første dag. Det findes også hensigtsmæssigt at korrigere 

afkastet for alternative investeringer med samme risikoprofil. Derfor reguleres afkastet for 

bevægelser i markedet. De generelle forskelle i markedet fjernes ved at fratrække ændringerne i 

markedet i perioden mellem prisfastsættelsen og den første handelsdag. Samtidig er der korrigeret for 

alternative investeringer, således det kun er de rene bevægelser i prisen på børsintroduktionen der er 

tilbage. 

 

Der findes forskellige måder at korrigere for bevægelserne på markedet. Den mest nøjagtige måde er 

at finde et tilsvarende selskab med samme risikoprofil, men da børsmarkedet i denne analyse er lille, 

er dette ikke muligt. Derfor foretages korrektionen ved hjælp af bevægelser i totalindekset for Nasdaq 

Copenhagen (benchmark). Totalindeksets afkast er defineret som:  

 

 

 

Hvor Ii er afkast for totalindekset på den første handelsdag for virksomhed i, Ii1 er kursen på 

totalindekset efter første handelsdag for virksomhed i og Ii0 er kursen på totalindekset dagen før 

børsnoteringen af virksomhed i. 
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Underkurs kan derfor beregnes ved anvendelse af nedenstående formel, som korrigerer for afkastet i 

totalindekset.  

 

 

 

Resultat af underkurs beregnes i procent. Hvis resultat er negativ betyder det, at IPO er i overkurs.     

 

3.2 STATISTISK TEST 

Der findes adskillige teknikker, der kan anvendes til at udføre statistiske tests. I det følgende afsnit 

diskuteres brugen af parametrisk tests og ikke-parametriske tests til dette formål. 

 

3.2.1 Parametrisk Test 

Når der testes data er en af de mest enkle og anvendte metoder de normalfordelte tests. Som navnet 

antyder antager disse tests, at den underliggende fordeling af dataene er normalfordelte. Hvis de data 

der er anvendt ikke er normalfordelte er pålideligheden af disse tests meget lav, og resultaterne fra 

disse forsøg kan ikke være valide, da p-værdierne kan være unøjagtige. Når fordelingen af data ikke 

er normalfordelt, er de parametriske tests ikke et godt målegrundlag, og derfor er ikke-parametriske 

tests mere pålidelige. Nedenfor gennemgås Jarque-Bera test, som anvendes ved normalitet.  

 

3.2.1.1 Jarque-Bera test for normalitet 

Jarque-Bera testen er en test, der måler om en stikprøve er normalfordelt. Modellen kan bruges til at 

teste hypotesen om at dataene er fra en normalfordeling. Der forventes en normalfordeling, når 

kurtosis er på 3 og skævheden er 0, og hvis dataene har store afvigelser fra disse stiger JB værdien. 

JB test er defineret som: 

𝐽𝐵 =
𝑛

6
[𝑆2 +

(𝐾 − 3)2

4
] 

 

Hvor n er antal observationer, S er stikprøvens skævhed og K er stikprøvens kurtosis. Når stikprøven 

er tæt på at være normalfordelt er K ≈ 3 og S ≈ 0 og hermed JB ≈ 0. JB værdi sammenholdes med 

chi-square fordeling med to frihedsgrader. Store værdier af JB vil ofte afvise normalitet. 
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3.2.2 Ikke-Parametrisk Test 

Når dataprøven ikke er normalfordelt, kan ikke-parametriske tests forklare fordelingen i dataprøven 

bedre end parametriske tests, både med hensyn til effekt og effektivitet (Barber & Lyon, 1996). Når 

fordelingen af de empiriske data overtræder forudsætninger for den parametriske (fx hvis fordelingen 

er meget skæv), er ikke-parametriske tests derfor mere pålidelige. 

 

Ikke-parametriske tests sammenligner medianerne (hvor parametrisk test sammenligner middel-

værdi), og nedenfor er en beskrivelse af de 2 ikke-parametriske tests, der anvendes i analysen. 

Wilcoxon-test anvendes til at sammenligne en gruppe til en værdi, og Mann-Whitney-testen anvendes 

til sammenligning af to uparrede grupper. 

 

3.2.2.1 The Mann-Whitney U Test 

Mann-Whitney U test er en ikke-parametrisk alternativ til en parametrisk t-test. Mann-Whitney U test 

bruges til at teste om medianen af to uafhængige prøver er statistisk ens eller ej. Testen rangerer hver 

værdi af de to prøver fra laveste til højeste uden at tage hensyn til hvilken prøve observationerne er 

fra. Herefter summeres rangeringen af de to prøver. Modellen tester følgende: Hvis de to prøver har 

samme medianer, hvad er chancen for, at summen af rangeringen i hver prøve, er lige så forskellige, 

som resultatet i testen. Summen af rankeringerne i de 2 prøver sammenlignes med kritiske 

værditabeller, for at se om den observerede forskel er et resultat af tilfældigheder, eller som følge af 

statistiske forskelle i de 2 prøver. 

 

- Nulhypotesen der testes er H0: Der er ingen forskelle mellem prøverne. 

- Den alternative hypotese er H1:  De 2 prøver er forskellige. 

 

Det er en væsentlig forudsætning, at der ikke opstår ”ties” i prøverne der testes for. Dvs. der må ikke 

indgå to ens værdier i de to prøver ellers kan Mann-Whitney U test ikke anvendes. 

   

Testværdien U fra prøve 1 beregnes ved formlen: 

𝑈1 = 𝑅1 −
𝑛1(𝑛1 + 1)

2
 

Hvor R1 er summen af rangeringen i prøve 1, n1 er stikprøvestørrelsen for prøve 1. U-værdi for prøve 

2 kan beregnes ved samme formel blot ved bruge af R og n for prøve 2. 
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𝑈2 = 𝑅2 −
𝑛2(𝑛2 + 1)

2
 

Den mindste af U1 og U2 er den værdi, der anvendes til at teste mod signifikanstabellerne. Summen 

af de to værdier er givet ved: 

 

𝑈1 + 𝑈2 = 𝑅1 −
𝑛1(𝑛1 + 1)

2
+  𝑅2 −

𝑛2(𝑛2 + 1)

2
 

Hvis stikprøven er stor, er U tilnærmelsesvis normalfordelt og kan standardiseres ved formlen: 

𝑧 =
𝑈 − 𝑚𝑈

𝜎𝑈
 

Hvor mU er gennemsnittet af U og σU er standardafvigelsen af U. De er beregnet ved: 

𝑚𝑈 =
𝑛1𝑛2

2
 

𝜎𝑈 = √
𝑛1𝑛2(𝑛1 + 𝑛2 + 1)

12
 

Z-værdien kan derefter sammenlignes med de kritiske værdier for det valgte signifikantniveau på 

0,05. Hvis U eller z overstiger den kritiske værdi kan nulhypotesen forkastes. 

 

3.2.2.2 Wilcoxon Signed Rank Test 

Wilcoxon-testen er meget i lighed med Mann Whitney U test, men den er mere brugbar når man 

sammenligner en prøve til en værdi.  

 

- Nulhypotesen af Wilcoxon-test er:  H0: Medianen af prøven er lig med 0 

- Og for den alternative hypotese:   H1: Medianen af prøven er forskellig fra 0 

 

Testen er beregnet ved at rangordne de absolutte værdier i prøven. Den laveste absolutte værdi har 

den laveste rang og så fremdeles. Dernæst beregnes de positive og de negative rangs. Derefter 

foretages tests af gennemsnittet af den positive rang og af gennemsnittet af de negative rang. 

Hypotesen er, at der ikke er nogen signifikant forskel mellem positive og negative rang, og at 

medianen derfor er nul. 

 

Den laveste værdi af summen af rang er valgt som U og z-værdi beregnes herefter som: 
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𝑧 =
𝑈 − 𝐹(𝑈)

𝜎𝑈
 

Hvor F(U) er den forventede værdi af rang og kan beregnes som F(U) = 
𝑛(𝑛+1)

4
 

σU er standardafvigelsen og kan beregnes som 𝜎𝑈 = √
𝑛(𝑛+1)(2𝑛+1)

24
 

𝜎𝑈 = √
𝑛1𝑛2(𝑛1 + 𝑛2 + 1)

12
 

Z-værdien kan derefter sammenlignes med de kritiske værdier for det valgte signifikantniveau på 

0,05. Hvis U eller z overstiger den kritiske værdi kan nulhypotesen afvises. 

 

3.2.2.3 Kritik af modellerne 

Ikke-parametrisk test sammenligner medianer ved rangordning af værdierne. Hvis data har store 

forskelle mellem 2 rang, tager modellen ikke højde for disse forskelle. Hvis data har ekstreme 

værdier, tager modellen heller ikke de ekstreme værdier med i sine beregninger. For at gøre op med 

svaghederne ved de ikke-parametriske modeller betragtes middelværdien i hver af testene også, 

selvom de ikke er statistisk analyseret.  

 

3.2.3 Korrelation Analyse 

Korrelationskoefficienten angiver styrken og retningen af en lineær sammenhæng mellem to 

variabler. Der findes flere korrelationskoefficienter der måler graden af korrelation. Den mest 

almindelige af disse er Pearson korrelationskoefficient, der måler den lineære sammenhæng mellem 

to variabler. The Pearson korrelationskoefficienten beregnes ved at dividere kovariansen af de to 

variabler med produktet af deres standardafvigelser. Koefficienten begår sig i intervallet fra -1 til +1. 

Hvis korrelationen er positiv betyder det, at hvis én variabel stiger, vil den anden variable også stige, 

og det modsatte sker hvis korrelationen er negativ. 

 

Forholdet mellem variablerne kan også ses af, hvor tæt de to variabler er for at danne en ret linje, når 

den afbildes på en X-Y diagram. For at teste korrelationskoefficienten er det en god ide at tegne de 2 

variabler i et scatter plot. Hvis dataene viser en anden funktion end svarende til en ret linje, bør 

korrelationskoefficienten anvendes med forsigtighed. 
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3.3 PÅLIDLIGHED OG VALIDITET 

Når der foretages empiriske undersøgelser, kan der opstå nogle fejlkilder. Det er vigtigt at være 

opmærksom på disse, da de kan påvirke resultaterne af undersøgelsen. I dette afsnit diskuteres de 

forhold der kan påvirke de empiriske resultater. Samlet set er der to typer af fejl, der er særligt 

relevante i denne type af kvantitativ undersøgelse; fejl i data og fejl i de modeller, der bruges til at 

analysere data. I det følgende vil disse 2 fejl blive diskuteret særskilt. 

 

3.3.1 Fejl i data 

Fejl i data forekommer hovedsageligt ved indsamling af data. Dette refererer til den type af data der 

bruges og hvordan den er indsamlet. Dataene skal være valide og pålidelige. Dette gøres ved at sikre 

at data viser, hvad den er beregnet til at vise. Høj pålidelighed er en forudsætning for høj validitet, 

men er ikke alene nogen garanti for dette. Generelt er god validitet og pålidelighed afgørende for at 

stole på stikprøven. 

 

Dataene i denne undersøgelse er for det meste kun indsamlet fra sekundære kilder, som giver lav 

kontrol over pålideligheden. Dataene er primært indsamlet fra de finansielle markeder, såsom Nasdaq 

OMX, Datastream, og Yahoo Finance. Disse kilder menes at være troværdige, og pålideligheden af 

disse data er høje. 

 

Med udgangspunkt i de indsamlede data er hver IPO blevet undersøgt, for at se om det er en reel 

børsintroduktion eller ej. Da dette valg er foretaget manuelt kunne der være fejl ved enten at fjerne 

korrekte børsintroduktioner eller ved at bevare forkerte børsintroduktioner. For at reducere disse typer 

af fejl, er hver udelukket IPO blevet yderligere kontrolleret af flere kilder, og de IPO der var bevaret 

er yderligere valideret i hele analysen. 

 

For at opnå pålidelighed, er risikoen for tilfældige fejl og størrelsen af stikprøven, de to største risici. 

Datasættet er meget udbredt og alle input i modellerne behandles manuelt. Det kan derfor ikke 

udelukkes, at små fejl er opstået. Alle oplysninger i datasættet gennemgås, så muligheden for denne 

type fejl anses for at være lille. Jo mindre stikprøverne er, jo mere kan resultaterne påvirkes af 

ekstreme observationer eller outliers. Den danske børs er lille, derfor er der mange små 

børsintroduktioner. Endvidere kan dataene i de forskellige hypoteser være opdelt i endnu mindre 

grupper, der skal testes op mod hinanden. Derfor bør forekomsten af outliers og ekstreme 
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observationer holdes i tankerne, når man ser på stikprøven. Der er især observationer indenfor 

brancheniveau, hvor datasættet kan være små i nogle brancher. Med alle de ovennævnte i tankerne, 

vurderes pålideligheden af dataene til at være høje. 

 

Validiteten af data anses også for høj. Dataene stammer fra de finansielle markeder og fra 

virksomhedernes egne hjemmesider. Det er hovedsageligt tal, derfor er der ikke meget plads til 

subjektive fortolkninger. Udelukkelsen af nogle virksomheder er gjort manuelt, men årsagerne til 

udelukkelse kan forklares og også findes i tidligere studier. Derfor vil denne manuale udelukkelse 

ikke reducere validiteten. Der har også været virksomheder som er blevet udelukket på baggrund af 

manglende data. I denne afhandling går perioden for undersøgelsen mange år tilbage i tiden, derfor 

er meget information svær at finde. Mange af de virksomheder, som dengang gik offentlig, er enten 

fusioneret, opkøbt, gået konkurs eller af andre årsager ikke tilgængelige længere og deres data er 

forsvundet sammen med dem. Dette medfører ikke at validiteten er blevet reduceret, fordi nogle 

virksomheder er udelukket fra datasættet. 

 

3.3.2 Fejl i modeller 

Ved opstilling af en model er der nogle forudsætninger og inputs. Ofte er modellen ikke hel egnet til 

virkeligheden, og derfor behøver den forenklinger af input og de processer der håndterer input. Dette 

øger risikoen for at modellens struktur vil påvirke resultaterne af analysen. 

Modellen der anvendes til at analysere underkurs, er defineret som forskellen mellem lukkekursen på 

den første handelsdag og udbudskursen. Denne model er bygget på tidligere forskning af underkurs, 

og anses derfor at være pålidelig.  

 

I denne undersøgelse er underkurs målt over flere dage. Helt præcis måles underkurs over 1. 

handelsdag til og med 7. handelsdag. Ved at udvide perioden er det interessant at måle underkursens 

størrelse på de forskellige dage. Herudover fås et estimat af hvilken dag der giver det højeste afkast. 

En af kritikpunkterne for at udvide perioden er, at det giver mulighed for, at mere af markedets 

reaktion på IPO ville blive fanget. Ydermere er der også risiko for, at andre begivenheder vil påvirke 

aktiekursen, selvom der korrigeres for benchmark. Det skal dog siges, at de fleste studier anvender 1. 

handelsdag som målestok for underkurs, da det anses for at være den mest pålidelig dag til at måle 

underkurs ”renset” for støj.  
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Tidligere forskning har fundet talrige variabler, der har haft indvirkning på underkurs. Forskningen 

på underprisfastsættelsen er et bredt område, og der synes at være lidt enighed om, hvad der forårsager 

underkurs eller hvordan det forklares. I denne afhandling er der anvendt få variabler til at teste for 

underprisfastsættelse, og dette vurderes at være en begrænsning i forhold til resultaterne. Det var ikke 

muligt at medtage alle variablerne i undersøgelsen på grund af manglende tid, plads og data, og derfor 

er der anvendt et udvalg af de mest relevante og brugbare variabler. Hvis der var valgt flere variabler, 

kunne det have givet en mere grundig forklaring på underkurs.  

 

I dette afsnit er en række forhold, der kan påvirke pålidelighed og validitet af data, blevet beskrevet. 

Hvert punkt er blevet diskuteret, og det er beskrevet hvordan risikoen betragtes. De væsentlige 

svagheder, både i anvendte modeller og i data, er blevet fremhævet, og det er derfor vigtigt at være 

opmærksom på disse forhold i analysen og i konklusionerne. 

 

3.4. DATA 

Dette afsnit vil beskrive processen om hvordan og hvorfra dataene er blevet indsamlet. Herudover 

beskrives valg af brancher og benchmark. Afsnittet starter med at præsentere valg af benchmark. 

 

3.4.1 Valg af benchmark 

For at beregne abnorme afkast som underkurs, er der behov for en benchmark der viser, hvad abnorme 

afkast er. Det kunne fx være hvad investor kunne have tjent ved at investere i en lignende aktie. 

Abnorme afkast defineres som initial afkast korrigeret for normale afkast (benchmark). Måden ved 

at måle normal afkast kan vælges på forskellige måder. Tidligere analyser om underkurs har valgt en 

bestemt virksomhed, en industriindeks eller et aktieindeks, som målegrundlag for normal afkast. 

 

De forskellige målinger af benchmark har forskellige fordele og ulemper. Den mest optimale 

benchmark vil være en virksomhed, der har været noteret i mere end 3 år, der opererer i samme 

branche, er fra samme land og har samme størrelse som det selskab der udfører en børsnotering. 

Denne benchmark er ofte brugt i analyse af store prøver (se Ritter 1991), men i denne analyse er 

fondsbørsen lille, og det ville være svært at finde et selskab, der matcher alle 4 krav for hvert af de 

selskaber i stikprøven. Derfor kan denne fremgangsmåde indenfor benchmark ikke anvendes i 

analyseafsnittet. 

 



45 
 

En anden benchmark der kan bruges er brancheindekset. Her matches virksomheden til indekset for 

samme branche den operer i. Brancheindekset er et indeks der består af alle aktiers performance i 

branchen. Ved at bruge denne type af benchmark korrigeres der ikke kun for det generelle marked, 

men også for den specifikke branche selskabet tilhører. Hvis branchen er meget afhængig af nogle 

råvarer, vil en stigning i prisen på disse afspejles i brancheindeks, men ikke nødvendigvis på 

markedsindekset. Ulempen ved denne type indeks er, at når indekset er lille er det mere påvirket af 

hver enkelt virksomhed. Hvis aktiekursen på en virksomhed i branchen er meget stigende i samme 

periode som IPO introduceres, vil dette påvirke benchmarket, og derfor vil værdien på den initiale 

afkast blive justeret ned med mere end det generelle indeks. 

 

En tredje benchmark er at bruge totalindekset for den fondsbørs, hvor virksomheden er noteret. Dette 

vil justere afkast ved generelle bevægelser i markedet. Fordelen er, at dette indeks består af alle aktier 

på børsen. Derfor vil bevægelser fra et enkelt selskab ikke påvirke dette indeks betydeligt. Ulempen 

ved at anvende dette indeks er, at det ikke korrigerer for branchespecifikke bevægelser. 

 

I denne analyse er benchmark nr. 3 valgt, da den giver en mere pålidelig model i forhold til 

brancheindeks. Valget kan begrundes med, at stikprøven i analysen er for lille til at gøre brug af 

brancheindeks, da det muligvis kan medføre at der opstå fejlagtige fortolkninger af resultaterne i 

analysen. 

 

3.4.2 Valg af brancher 

I analyseafsnittet er stikprøven opdelt i forskellige brancher. Dette er gjort for at undersøge størrelsen 

af underkurs på brancheniveau. Det ville have været hensigtsmæssig at opdele brancherne efter GICS 

(Global Industry Classification Standard), som også anvendes af Nasdaq Copenhagen, men det er 

stikprøvens størrelse ikke stor nok til. Herudover vil der opstå brancher der vægter mere end andre 

set i forhold til virksomheder. Modellen vil derfor ikke kunne opfylde kravet om pålidelighed. Det er 

derfor besluttet, at inddele virksomhederne i 6 selvdefineret brancher: Industri, IT, teknologi, 

sundhedspleje, finans og forbrugsgoder. 

 

3.4.3 Dataindsamlingen  

Data blev indsamlet fra flere forskellige kilder, afhængigt af oplysningerne. Først blev en liste over 

alle virksomheders dagskurser på Nasdaq Copenhagen i perioden 1996 til 2015 trukket fra 
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Datastream. Derefter er alle IPO udvalgt på baggrund af deres 1. dagskurs i listen. Alternativt kunne 

en årlig liste, udarbejdet af Nasdaq, indhentes. Denne liste viser bl.a. oplysninger om hvilke 

virksomheder der blev introduceret på børsen for de enkelte år. Ulempen ved listen er, at den ikke går 

mange år tilbage.     

 

Herfra blev oplysninger om noteringsdag, udbudskurs, emissionsbank, udbudsmetode osv. på hver af 

de børsnoteret virksomheder i det valgte periode indsamlet. Dette er gjort ved at der blev indhentet 

børsprospekter, informationer fra virksomheders egene hjemmesider, selskabsmeddelelser i 

forbindelse med IPO, artikler osv. I prospektet blev udbudskursen, udbudsmetode, emissionsbank 

identificeret. Under indsamlingen af oplysninger blev mange virksomheder fravalgt, da det ikke var 

muligt at finde oplysninger om udbudskurs osv. Andre blev fjernet fra listen, fordi noteringen på 

børsen ikke skyldes nyintroducerede aktier. Førstedags og de efterfølgende dages lukkekurs for IPO 

og totalindeks blev indhentet fra Datastream. 

 

For at beregne underkurs for måleperioden (de første 7 børsdage) sammenlignes lukkekurserne for 

hver IPO med udbudskursen. Herefter findes værdien af benchmark for hver IPO. Dette gøres ved at 

tage udgangspunkt i kursen for totalindekset før første handelsdag for IPO set i forhold til 

måleperiodens lukkekurs. Herefter korrigeres der for benchmark ved at fratrække værdien af 

totalindeks med den fundne underkurs, så der fås en mere nøjagtigt værdi af underkurs. Alternativt 

kan værdien af totalindekset opgøres ved at anvende kursen for den dag udbudskursen blev fastlagt i 

stedet for at bruge markedskursen for dagen før introduktionsdagen. Ifølge tidligere studier er 

ændringerne minimale alt efter hvilken metode der anvendes.    

 

AFSNIT 4 – ANALYSE OG RESULTATER 

I denne del præsenteres stikprøven og alle de variabler der indgår i hypoteserne på baggrund af en 

empirisk analyse. Herefter præsenteres resultatet af underkurs i det danske IPO-marked sammen med 

beskrivende statistikker. Dette efterfølges med resultaterne fra de øvrige hypoteser. Sidst i afsnittet 

sammenlignes resultaterne med tidligere forskningsresultater.  

  

4.1 EMPIRISK ANALYSE 

I dette afsnit vil de empiriske resultater blive introduceret. Afsnittet viser og forklarer fordelingen af 

IPO i brancher, udbudsmetoder og emissionsbanker. Bilag 1 viser en liste over alle IPO og deres 
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variabler. Beskrivelsen af de empiriske resultater anvendes senere i analyseafsnittet til at forklare 

nogle af resultaterne. Afsnittet starter med at præcisere stikprøven ved at opstille årsager til hvorfor 

nogle virksomheder er sorteret fra.   

 

4.1.1 Stikprøven 

I perioden 1996 til 2015 har 67 virksomheder børsnoteret sig på den danske fondsbørs. Af disse er 20 

blevet sorteret fra i stikprøven på grund af forskellige årsager, der er beskrevet nedenfor:  

 

1. Fusion eller spin-off virksomheder – der allerede var noteret på børsen: 

Når to virksomheder fusionerer, tilbydes aktionærerne fra det firma der ikke længere 

eksisterer, aktier i det nye selskab, og ofte bliver ingen nye aktier tilbudt. 

Når et selskab udfører en spin-off, vil aktierne i det nye selskab tilbydes aktionærerne i 

selskabet spin-off kom fra, og ingen nye aktier bliver tilbudt. 

I disse to typer børsintroduktioner tilbydes markedet ikke til at købe aktier i selskabet, og 

derfor er der ingen udbudskurs, og underkurs kan ikke beregnes. 

 

2. Sekundær notering:  

En sekundær notering er, når en virksomhed allerede er noteret på en fondsbørs og bliver 

noteret på en sekundær fondsbørs. Virksomhedens aktier er allerede prissat, og denne type 

udbud kan ikke sammenlignes med et første gangs udbud, hvor aktieandelen er prissat for 

første gang. 

 

3. Flytte fra mindre børs: 

Mange virksomheder starter på disse mindre børser, da børsreglerne er mindre strenge. Efter 

et stykke tid placerer de deres aktier til den primære børs. De nye aktier er derfor allerede 

prissat og kendes af investorerne, og derfor kan denne type registrering ikke behandles som 

en rigtig børsintroduktion.  

 

4. Notering af investeringsselskaber: 

Investeringsselskaber, hvis hovedaktivitet er at holde værdipapirer i andre selskaber 

udelukkende til investeringsformål, påvirkes mere af aktiemarkedet end andre typer af 

børsintroduktioner, samt kendes værdien af investeringsselskabet, da investorerne kender 

værdien af investeringsselskabets beholdning, og derfor er disse selskabstyper også valgt fra. 



48 
 

Samlet er ca. 30% af de oprindelige 67 virksomheder blevet fjernet, og det efterlader 47 reelle 

børsintroduktioner i stikprøven. Eksempelvis er SmartGuy og DK Company blevet sorteret fra, fordi 

begge ved fusion har overtaget pladsen på børsen fra et allerede eksisterende aktieselskab. 

Virksomhederne Ôssur, Atlantic Airways og Atlantic Patroleum er eksempler på sekundær notering, 

og derfor er disse også sorteret fra. Det efterlader i alt 47 børsintroduktioner der i de næste delafsnit 

opdeles efter år, branche, udbudsmetode og emissionsbank. 

 

4.1.2 Fordeling af IPO pr. år 

Fordelingen af de 47 børsintroduktioner fordelt over år, fremgår af nedenstående figur. 

 

Figur 3 – Fordeling af børsnoteringer pr. år for perioden 1996 til 2015. 

 

Kilde: Egen tilvirkning baseret på informationer fra virksomhedernes respektive børsprospekter etc.  

 

Som det fremgår af søjlediagrammet, varierer antallet af IPO hvert år. I årene 2001 til 2005 har der 

været få noteringer på børsen, og dette kan indikere, at perioden er en cold marked. Endvidere kan 

det forklares med, at perioden kom efter IT-boblen, og den var derfor påvirket af den økonomiske 

afmatning.  

 

Det fremgår også af figuren, at der har været to hot perioder. Den første i perioden 1998 til 2000, 

indtil den er blevet bremset af IT-boblen. Der har været flere noteringer på børsen i årene 1998 frem 

til 1999, men disse er desværre sorteret fra pga. manglende oplysninger omkring udbudskurs samt de 

efterfølgende kurser. Hvis informationen havde været tilgængelig, vil det have givet et mere 
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retvisende billede af perioden. Herudover går den næste hot periode fra 2006 frem til 2007, hvor den 

endnu engang bliver bremset af en krise. Under den finansielle krise og efter er der igen få noteringer, 

og det må derfor betragtes for at være en cold periode.  

 

Figuren viser, at der registreres 7 selskaber under hot perioder. Dette er et lille tal set i forhold til 

andre større børser. Desuden vil det i disse børser sikkert skabe en usikkerhed om, at perioden 

overhovedet kan betragtes som en hot periode. Hvis man tager den danske børs’ størrelse i 

betragtning, kan dette være med til at bortforklare usikkerheden. Undersøgelsesperioden omfatter 

både hot og cold perioder, hvilket er nyttigt, da en af afhandlingens hypoteser vil undersøge hvorvidt 

der er forskelle i underprisfastsættelsen mellem disse to perioder.       

 

Antallet af børsnoteringer kunne være korreleret med aktiemarkedets indeks. Cold-perioderne kan 

sammenlignes med de perioder, hvor aktiemarkedsindekset har præsteret værst. Disse perioder, er 

også de perioder med færrest børsintroduktioner. De perioder hvor der har været flest 

børsintroduktioner, er også de perioder, hvor aktieindekset har haft en stærk udvikling. En forklaring 

kan være, at virksomhederne følger nøje i aktiemarkedet, hvis de overvejer at gå på børsen. Det 

forklarer, hvorfor der i perioder med en stærk udvikling på aktiemarkedet er flere børsintroduktioner. 

Dette resultat understøttes også af Ritter & Welch (2002), som finder, at der er et større antal 

børsintroduktioner i perioder med stigende aktieindeks. 

 

4.1.3 Opgørelse af variablen branche 

Figur 4 viser fordelingen af IPO på basis af brancher. Stikprøven er primært opdelt i 6 brancher. I 

brancherne finans og sundhedspleje er der henholdsvis 8 og 9 virksomheder, kun 4 IPO i teknologi 

og i IT-branchen er der 9 børsintroduktioner. Industri er den største branche med 11 

børsintroduktioner, og den sidste branche forbrugsgoder har 6 børsintroduktioner. 
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Figur 4 – Oversigt over børsnoteringer fordelt over brancher 

 

Kilde: Egen tilvirkning baseret på informationer fra virksomhedernes respektive børsprospekter etc. 

 

Fordelingen af brancher i analysen er vigtig. Hvis stikprøven var domineret af børsintroduktioner i 

en branche, ville analysen blive påvirket af underprisfastsættelse i denne branche. Eftersom denne 

stikprøve er jævn fordelt og ikke domineres af én specifik branche, er dette ikke et problem. 

 

Et andet problem kunne være, hvis der var få børsintroduktioner i en af brancherne. Analysen af 

denne branche kunne være meget påvirket af underkursen af de enkelte børsintroduktioner, og 

konklusionen ville have været fejlagtigt.  

 

I modellen indgår variablen branche som en dummyvariabel. Der gives værdien 1 hvis en virksomhed 

tilhører branchen industri, værdien 2 for forbrugsgoder, værdien 3 for IT, værdien 4 for teknologi, 

værdien 5 for sundhedspleje og værdien 6 når virksomheden tilhører branchen finans.   

 

4.1.4 Opgørelse af variablen udbudsmetode 

Udbudsmetode er endnu en variabel, hvor der er opstillet en hypotese med. Meningen er at der skal 

undersøges på baggrund statistiske tests om valg af udbudsmetode har indvirkning på underkurs i 

forbindelse med børsintroduktioner. 

     

I stikprøven fremgår det, at 74% af børsnoteringerne i den valgte periode er gennemført på baggrund 

af book-buildingmetoden. Fastkursprincippet består af resten. Tendermetoden anvendes stort set ikke. 
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Da var i hele datasættet kun 1 virksomhed som anvendte tender, men denne blev sorteret fra den ikke 

opfyldte kravene for at blive i stikprøven.    

 

Tabel 1 – Fordeling af IPO på baggrund af udbudsmetode 

  

Kilde: Egen tilvirkning baseret på informationer fra virksomhedernes respektive børsprospekter etc. 

 

Denne fordeling er i overensstemmelse med tidligere forskning, der viser at book-building er den 

mest anvendte metode i Skandinavien (Gajewski & Gresse 2006). 

 

I modellen indgår denne variabel som en dummyvariabel. Der gives værdien 1 hvis en virksomhed 

børsintroduceres ved anvendelse af book-buildingmetoden og værdien 2, hvis virksomheden 

anvender fastkursmetoden i forbindelse med introduktionen. Fordelingen af de 2 metoder på de 

enkelte år kan ses i figuren nedenfor. 

 

Figur 5 – fordeling af udbudsmetode på årsbasis 

 

Kilde: Egen tilvirkning baseret på informationer fra virksomhedernes respektive børsprospekter etc. 

 

Som det fremgår af figuren har book-buildingmetoden været den fortrukne metode helt frem til år 

2006. Der har dog været enkelte med fastkursmetoden frem til 2006. År 2006 er det år, hvor 

Udbudsmetode IPO Pct.

Book-Building 35 74%

Fastkurs 12 26%

I alt 47 100%
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fastkursmetoden rigtig har slået til, og bliver det også frem til den finansielle krise i 2008. Her er det 

interessante, at fastkursmetoden ikke er anvendt af virksomheder fra samme branche, som man skulle 

tro, men fordelt over alle brancher jf. bilag 1. Book-buildingmetoden bliver igen det fortrukne valg 

efter finanskrisen og frem til år 2015.   

 

Perioderne 1996–2005 og 2010-2015 er de år, hvor forskellen mellem antallet af børsintroduktioner 

der er gennemført med book-buildingmetoden i forhold til fastkursmetoden været størst. Hvis 

hypotese 4 viser sig at være sand, bør der være mindre underkurs i perioden 1996-2005 og igen i 

2010-2015, da et større antal af de børsintroduktioner er gennemført med book-buildingmetoden. 

 

4.1.5 Opgørelse af variablen emissionsbank 

Carter og Manaster (1990) opgør emissionsbankerne efter der ry. De tager udgangspunkt i et strengt 

hierarki, der er reflekteret i ”tombstone”11 annonceringer af børsintroduktioner. De banker der 

fremgår i det øverste lag, er de mest prestigefyldte og så fremdeles. De nederste lag er de banker som 

er mindre prestigefyldte. For at bevare deres pladser i hierarkiet forsvarer bankerne sig aggressivt, 

selv til det punkt hvor de trækker sig ud af rentable tilbud. I afhandlingens undersøgelse er det ikke 

muligt at opgøre emissionsbankens ry ved hjælp af fremgangsmåden benyttet af Carter og Manaster 

(1990), da der ikke foreligger sådanne annonceringer af børsintroduktioner i Danmark. 

 

Megginson og Weiss (1991) opgør derimod emissionsbankens ry i forhold til den gennemsnitlige 

markedsandel. De måler emissionsbankerne ry ved at undersøge størrelsen af deres respektive 

markedsandele, da det formodes at en bank med en større markedsandele har et bedre ry. Det defineres 

dog ikke, hvor stor markedsandelen skal være for at blive karakteriseret som en emissionsbank med 

et godt ry. 

 

Carter et al. (1998) opgør emissionsbankernes ry på baggrund af rangeringen af emissionsbankerne 

først benyttet af Carter og Manaster (1990). Endvidere opgøres emissionsbankernes ry ud fra deres 

relative markedsandel på baggrund af opgørelsesmetoden benyttet af Megginson og Weiss (1991). 

 

                                                           
 

11 En tombstone er en skriftlig annoncering placeret ved investeringsbanker i et offentligt udbud af et værdipapir. 
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I denne undersøgelse opgøres variablen emissionsbank med inspiration fra metoden anvendt af 

Megginson og Weiss (1991). Det oplyses dog ikke hvordan metoden er opstillet, hvorfor der vælges 

at opstille emissionsbanker efter antallet af børsintroduktioner. Herfra karakteriseres de 

emissionsbanker der tilnærmelsesvis har 50% af børsintroduktionerne på markedet for at have et godt 

ry, mens de resterende 50% har et mindre godt ry. Det skal dog understreges at denne model ikke er 

fuldstændig pålidelig, da en emissionsbanks ry opgøres efter deres forholdsvise markedsandele. 

Derudover skal det bemærkes at nogle banker der i modellen er karakteriseret for at have en mindre 

ry sagtens kan argumenteres for at tilhøre gruppen med et bedre ry.      

 

I modellen indgår denne variabel som en dummyvariabel. Der gives værdien 1 hvis en virksomhed 

børsintroduceres af en emissionsbank som er karakteriseret med et godt ry og værdien 2, hvis 

emissionsbanken tilhører gruppen med et mindre godt ry.       

 

I figur 6 nedenfor fremgår det, at Nordea Bank er den ledende emissionsbank på det danske 

børsmarked, da banken har 21%% af markedsandelen. Herefter følger Carnegie med 15% 

markedsandele. Sidst i hierarkiet er Danske Bank og SEB med 10% af markedet hver. Alle de 

ovennævnte emissionsbanker indgår i gruppen, der har et godt ry, mens resten indgår i gruppen af 

emissionsbanker med et mindre godt ry.   

 

Her skal der bides mærke i at Capinordic Bank som har 4 børsintroduktioner i stikprøven er 

karakteriseret i gruppen med mindre godt ry. Der kan sagtens argumenteres for at den måske i stedet 

skulle indgår i gruppen med et godt ry. Det samme med Morgan Stanley og Goldman Sachs som 

begge på det amerikanske marked med sikkerhed er karakteriseret for at være meget prestigefyldte 

emissionsbanker, men på det danske marked er de ikke særlige udbredte.  
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Figur 6 – Fordeling af antal børsnoteringer gennemført pr. emissionsbank 

 

Kilde: Egen tilvirkning baseret på informationer fra virksomhedernes respektive børsprospekter etc. 

 

Søjlen andre består af emissionsbanker som i stikprøven kun har varetaget en børsintroduktion, mens 

søjlen med ukendte er de børsintroduktioner hvor der mangler oplysninger på emissionsbanken. 

Gruppen af emissionsbanker med et godt ry består af 54% i stikprøven og 46%  

  

4.2 ANALYSE AF UNDERKURS 

I dette afsnit vil de empiriske resultater af underprisfastsættelse blive præsenteret og analyseret i 

henhold til hypoteserne opstillet i afsnit 1.3. I det første afsnit analyseres stikprøven og de 

efterfølgende afsnits vil gå mere detaljeret til stikprøven og analysere den i henhold til hypoteserne. 

Det skal noteres, at alle præsenteret resultater er korrigeret for benchmark. Alle de børsintroduktioner 

som ikke opfyldte kravene opstillet i afsnit 4.1.1 er frasorteret i stikprøven. Stikprøven der analyseres 

på i det følgende består af 47 virksomheder. 

 

4.2.1 Analyse af underkurs på det danske marked 

Formålet med dette afsnit er at analysere stikprøven på baggrund af beskrivende statistiker, som er 

vist i tabel 2 på næste side12.  

 

                                                           
 

12 Bilag 1 viser en liste med alle børsintroduktioner, deres underkurs og andre variabler anvendt i analysen.  
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Tabel 2 – Beskrivende statistikker af stikprøven 

 

Kilde: SPSS  

 

Det fremgår af tabellen at den gennemsnitlige afkast i underkurs på 1. handelsdag er ca. 14,32% med 

et maksimumafkast på 163,23%, og et negativ afkast på -12,04%. Det negative afkast indikerer et 

overkurs, og dermed tab for investorer. Standardafvigelsen på 1. handelsdag er opgjort til 27,67%. 

Det siger noget om spredningen; mere præcis hvor lang de enkelte afkasts spreder sig fra 

middelværdien. En stor værdi i standardafvigelsen indikerer, at der er store forskelle mellem 

afkastene, mens en lille værdi i standardafvigelsen indikerer, at alle afkasts har nogenlunde samme 

værdi. Kvartilerne er også vist i tabellen, og disse værdier fortæller at 25% af afkastene er lavere end 

0,18% og 25% er over 17,44%. 

Medianen er 7,35% og det viser at 50% af afkastene er højere end 7,35%. Medianen er lavere end 

gennemsnittet, hvilket indikerer at der er nogle virkelig høje værdier, der øger middelværdien. Dette 

fremgår også af en skævhed på 3,86.  

 

Når resultaterne fra 1. handelsdag sammenlignes med de efterfølgende handelsdage kan det ses, at 

middelværdien falder til 11,94% på 2. handelsdag og herefter stiger frem til 6. handelsdag, hvor det 

opnå det højeste gennemsnitlig afkast på ca. 17%, og falder herefter igen til ca. 16% på 7. handelsdag. 

 

Handelsdag 

1 

Handelsdag 

2 

Handelsdag 

3 

Handelsdag 

4 

Handelsdag 

5 

Handelsdag 

6 

Handelsdag 

7 

N Valid 47 47 47 47 47 47 47 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 14,3154 14,4827 16,0527 16,1966 16,2923 16,9421 16,0704 

Median 7,3526 7,6151 7,0067 9,6452 9,3337 10,9724 8,4025 

Std. Deviation 27,66811 25,69463 31,13160 26,63309 26,91902 34,27842 29,22549 

Skewness 3,863 2,953 3,757 2,893 2,344 3,395 2,645 

Std. Error of Skewness ,347 ,347 ,347 ,347 ,347 ,347 ,347 

Kurtosis 18,677 9,270 17,329 10,266 5,434 14,252 8,072 

Std. Error of Kurtosis ,681 ,681 ,681 ,681 ,681 ,681 ,681 

Minimum -12,04 -10,56 -7,55 -6,26 -8,44 -19,85 -13,45 

Maximum 163,23 123,43 181,00 140,19 108,80 189,05 141,29 

Percentiles 25 ,1800 ,3136 ,0802 ,3637 -,6822 -1,4569 -,6017 

50 7,3526 7,6151 7,0067 9,6452 9,3337 10,9724 8,4025 

75 17,4378 16,6281 17,1509 17,4652 19,5795 20,0974 19,9268 
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Ved et hurtigt kig på standardafvigelsen ses, at den har en skiftende adfærd. Den fader og stiger dag 

efter dag, men ændringerne er små, og det kan derfor konkluderes at den har nogenlunde samme 

niveau, bortset fra 6. handelsdag, hvor den topper med 34,3%.  Udviklingen i standardafvigelsen 

betyder, at ændringerne i spredningen på afkastene er små, og har nogenlunde samme niveau i de 

efterfølgende handelsdage.  

  

For at se hvordan afkastene fordeles viser figur 7 histogrammet af stikprøven for 1. handelsdag. Der 

er 3 ekstreme observationer med ekstrem høje afkasts13. Eftersom den samlede stikprøve er relativt 

lille vil disse 3 ekstreme værdier øge den gennemsnitlige middelværdi og påvirke analysen. Der 

foretages derfor en nærmere analyse på disse 3 ekstreme observationer.  

 

Figur 7 – Histogram med outliers  

 

Kilde: SPSS 

 

Observationernes afkasts er fordelt på ca. 163%, ca. 56% og ca. 82% på 1. handelsdag. De tre 

observationer er mere end 2 standardafvigelser væk fra den gennemsnitlige afkast, og kan derfor blive 

                                                           
 

13 Da disse 3 observationer er meget anderledes end de øvrige observationer, er de blevet yderligere kontrolleret for 
fejl, både i indsamling af data og i beregningerne og det viser sig at de er korrekte. 
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beskrevet som outliers. Da disse 3 værdier er så langt væk fra de andre data, vil de påvirke 

resultaterne. Middelværdien og standardafvigelsen vil stige for hele stikprøven. Ved testning af 

hypoteserne er dataene opdelt i mindre grupper, og her vil de 3 outliers påvirke middelværdien og 

standardafvigelsen endnu mere. Hvis disse ekstreme værdier har nogle variabler til fælles, vil 

middelværdien og standardafvigelsen blive påvirket endnu mere. Derfor opstilles specifikationer for 

disse 3 observationer for at få en mere indgående kendskab til deres data.  

 

Tabel 3 – Specifikation af outliers 

 

Kilde: Egen tilvirkning baseret på oplysninger fra stikprøven 

 

Den ene observation opstår i 1996, den anden i 2006 og den sidste i 2007. De befinder sig ikke i 

samme branche, men to af dem anvender samme udbudsmetode og brugt samme emissionsbank. Den 

samlede stikprøve er ikke særlig stor (består af 47 observationer) og når de 3 ekstreme værdier er 

inkluderet i analysen bliver middelværdien og standardafvigelsen virkelig høj, og resultaterne af 

analysen kan ikke være troværdigt. Det er derfor ikke sandsynligt at observere sådanne ekstreme 

observationer i fremtiden. Disse 3 værdier er derfor udelukket fra resten af dataanalysen. 

 

Derudover er det også bestemt at udelukke observationen Rovsing fra stikprøven for handelsdagene 

3 til 7, da kursen på aktien stiger markant mellem denne periode, og dette påvirker resultatet af 

middelværdi og standardafvigelsen markant for disse dage. Udviklingen for Rovsing kan ses i bilag 

1. Her stiger afkastet fra 16% til 54% mellem handelsdag 1 og 2. På den 6. handelsdag topper den 

med en afkast på 189%.  

 

I næste afsnit er disse outliers sorteret fra i stikprøven og samme beregninger er udført igen.  

 

 

 

 

 

IPO Udbudsmetode Registreringsdato Emissionsbank Branche Underkus

Neurosearch book-building 25-06-1996 Carnegie Industri 81,88%

ChemoMetec Fastkurs 18-12-2006 Capinordic Bank Sundhedspleje 163,23%

Euroinvestor.com Fastkurs 14-06-2007 Capinordic Bank IT 55,86%
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4.2.2 Analyse af underkurs uden outliers 

De beskrivende statistikker af stikprøven uden outliers er beregnet og vist i nedenstående tabel 4. 

 

Tabel 4 - Beskrivende statistikker uden outliers 

Kilde: SPSS 

 

I kraft af at outliers er blevet fjernet fra stikprøven, har de beskrivende statistikker ændret sig 

betydelige. Det gennemsnitlige afkast er faldet fra 14,32% til 8,45% og kommer meget tættere på 

medianen, som indikerer at prøven er mindre skæv, hvilket også kan ses da skævheden falder fra 3,86 

til 0,4. Skævheden er lavere, men stadig ikke nul og det indikerer at stikprøven er tættere på 

normalfordeling. 

 

Standardafvigelsen falder fra 27,67% til 11%, hvilket viser at observationerne er kommet tættere på 

gennemsnittet og har mindre variation. Hvis man ser på udviklingen i standardafvigelsen for de 

efterfølgende handelsdage så er tendensen stigende for perioden, og det siger noget om at der bliver 

større forskelle mellem afkastene, jo længere man kommer væk fra første handelsdag.  

 

Ved et kig på kvartilerne viser disse at 25% af afkastene er lavere end -0,06%, og 25% af afkastene 

har et større afkast end 15,56%. 

 

Handelsdag 

1 

Handelsdag 

2 

Handelsdag 

3 

Handelsdag 

4 

Handelsdag 

5 

Handelsdag 

6 

Handelsdag 

7 

N Valid 44 44 43 43 43 43 43 

Missing 0 0 1 1 1 1 1 

Mean 8,4512 8,5181 8,3741 9,3600 9,0556 8,4154 8,4634 

Median 6,7259 7,4234 5,6419 7,8067 7,6965 6,6023 6,6564 

Std. Deviation 11,03271 10,75799 11,22194 11,37137 11,82467 13,00376 12,64408 

Skewness ,395 1,305 1,304 ,813 ,770 ,249 ,529 

Std. Error of Skewness ,357 ,357 ,361 ,361 ,361 ,361 ,361 

Kurtosis -,462 3,657 2,918 ,500 ,255 -,301 -,381 

Std. Error of Kurtosis ,702 ,702 ,709 ,709 ,709 ,709 ,709 

Minimum -12,04 -10,56 -7,55 -6,26 -8,44 -19,85 -13,45 

Maximum 30,00 49,49 49,49 38,93 38,54 38,40 37,03 

Percentiles 25 -,0644 ,1450 -,1728 -,3339 -,9265 -1,9916 -1,2229 

50 6,7259 7,4234 5,6419 7,8067 7,6965 6,6023 6,6564 

75 15,5614 15,2293 15,7551 15,9812 15,0940 18,3391 17,4637 
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 Medianen er 7,35% og det viser at 50% af afkastene er højere end 7,35%. Medianen er lavere end 

gennemsnittet, hvilket indikerer at der stadig er nogle høje værdier, der øger middelværdien.  

Stikprøven med outliers havde en temmelig høj kurtosis på 18,68 som indikerer ekstreme 

observationer i halerne af stikprøven. Stikprøven uden de ekstreme observationer har en kurtosis på 

-0,46. Fordelingen af kutosis beskriver, hvor stejl fordelingens toppunkt er i forhold til fordelingens 

haler. En normalfordelt stikprøve har et excess kurtosis af 0, og ved at fjerne outliers går stikprøven 

fra en positiv excess kurtosis til en excess negativ kurtosis. Stikprøven går dermed fra flere værdier i 

halerne til at have færre værdier i halen end normalfordelingen. 

 

Disse ændringer kan også ses fra det nye histogram. Stikprøven er nu langt mere centreret omkring 

gennemsnittet og har færre værdier i halerne. 

 

Figur 8 – Histogram uden outliers 

 
Kilde: SPSS 

 

Som det er vist i figuren er histogrammet præget af mange næsten lige høje søjler, og kun enkelte 

lave søjler i siderne. Det indikerer, at histogrammet har et platykurtic kurv og dette kan også 

understøttes af den negative kurtosis, som platykurtic kurven er udpræget af.  
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For de efterfølgende handelsdage er de gennemsnitlige afkasts i underkurs meget stabile med 

minimale ændringer. De største ændringer sker på handelsdag 3 og 4 hvor afkastene på de respektive 

dage er steget henholdsvis til 9,36% og 9,06%. Det siger noget om, at det størst mulig afkast i 

underkurs på det danske marked befinder sig på handelsdag 4 med et gennemsnitlig afkast på 9,36%. 

For at maksimeres afkastet skal investorer derfor sælge aktiebeholdningen på 4. handelsdag efter 

selskabets børsintroduktion.  

 

Test for normalitet af stikprøven 

Normalfordelingen har en forventet skævhed på 0 og kurtosis på 3, og fra den beskrivende statistik 

ligner det, at stikprøven ikke er normalfordelt. For at teste for normalitet er Jarque Bera testen 

foretaget.  

𝐽𝐵 =
44

6
[0,3952 +

(−0,462 − 3)2

4
] = 23 

 

JB testen viser en værdi på 23. Hvis dataene er normalfordelte forventes JB værdien at være nul, og 

ved at se på chi-square fordelingen med 2 frihedsgrader anses en JB værdi på under 6, at normalitet 

accepteres. Da denne prøve har en JB værdi på 23 afvises normalitet. Derfor kan normalitetstesten 

ikke anvendes, og i resten af analysen anvendes ikke-parametriske tests i stedet. 

   

Test af underprisfastsættelse på baggrund af ikke-parametriske test  

For at sikre at de fundne resultater ikke er præget af tilfældigheder, foretages der derfor hypotesetest 

for at vurdere om underkurs er signifikant. For at teste afkastene anvendes ikke-parametrisk Wilcoxon 

test på dataene. Wilcoxon testen har nulhypotesen, at medianen af dataene er lig nul.  

 

Følgende hypotese er opstillet ved Wilcoxon testen:  

𝐻0: 𝜇 ≤ 0     𝐻1: 𝜇 > 0 

Hvor:  

- µ er median 

- Det testes på en signifikantniveau α på 0,05 og 0,01. 

 

Resultaterne af Wilcoxon-testen kan ses af bilag 2 og 3. Resultaterne viser, at afkastene er signifikant 

forskellige fra nul både med et signifikantniveau på 5% og 1% for alle 7 handelsdage. Det der skal 

bemærkes i forbindelse med testen, det er at p-værdierne er beregnet til 0,000 ved begge 
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signifikantniveauer. Resultatet betyder ikke at P = 0, men at P-værdierne kan være meget tæt på nul. 

Hos IBM har de derfor valgt, at statistiksoftwaren SPSS skal runde op til 0,000. Resultatet af begge 

tests er derfor P < 0,000.  

 

4.2.3 Underkurs på årsbasis  

I dette afsnit analyseres forskellene i underkurs på årsbasis. Dette kan være med til at forudsige nogle 

tendenser i underkurs gennem årene. Formålet med afsnittet er herudover også at præsentere og 

forberede dataene til næste test (hot & cold markeder). Bilag 4 viser underprisfastsættelse af 

børsintroduktioner fordelt over forskellige år. 

 

Som det fremgår af bilag 4 så varierer antallet af IPO hvert år. Resultatet af de gennemsnitlige afkast 

er også varierende for hele analyseperioden. Tabellen viser, at der på 1. handelsdag har været 

underkurs for årene 1997 til 2001 (varieret i størrelsesordenen af 5,27% - 16,17%), for årene 2005 til 

2007 (varieret i størrelsesordenen af 12,64% - 12,29%) og for perioden 2010 til 2015 (varieret i 

størrelsesordenen af 1,57% – 25,63%).  

 

Ligesom underkursen varierer standardafvigelsen også rigtig meget for hvert år. Det siger noget om 

at spredningen af afkastene er meget forskellige år for år. Denne udvikling i standardafvigelsen 

stemmer i overens med tidligere analyser af børsintroduktioner, der har vist store forskelle i underkurs 

mellem forskellige år.    

 

Endvidere fremgår det af tabellen, at det ikke altid er profitabelt at investere i børsintroduktioner, da 

årene 2003, 2008 og 2009 har alle vist negative afkasts. Hvis man følger de efterfølgende handelsdage 

for året 2008 viser det sig, at det negative afkast allerede bliver positivt efter 2. handelsdag, og ender 

med at give et afkast på hele 18,76%, efter at den har været nede på -5,48% på 1. handelsdag. De 

negative afkasts for de to øvrige år (2003 og 2009) er i begge år bevaret, og fastholder samme niveau 

for de efterfølgende 7 handelsdage. Investorerne bør derfor være selektive i deres valg af investeringer 

i IPO.    

 

De år der har givet de bedste afkasts i underkurs er 1999, 2014 og 2015 med henholdsvis afkasts på 

16,17%, 17,44% og 25,63% på 1.handelsdag. Hvis udviklingen i underkurs ses i forhold til de 

efterfølgende handelsdage, så falder værdien i underkurs for år 2015 på 25,64% på 1. handelsdag til 

17,57% på 7. handelsdag. Værdien for de to øvrige 2 år (1999 og 2014) fastholdes nogenlunde på 
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samme niveau. Et andet udvikling der er værd at bemærke er afkastet for året 2006. Afkastet starter 

med 10,29% på 1. handelsdag, og ender med et afkast på 19,22% på 7. handelsdag. Det er en stigning 

på ca. 46%.   

 

Det skal bemærkes, at i nogle af årene indgår der få børsintroduktioner, og derfor vil en IPO med et 

højt afkast veje mere i årene med få børsintroduktioner. Årene 1997, 2003, 2009 og 2015 havde kun 

én IPO i prøven, og disse blev underprisfast med henholdsvis 5,27%, -0,15%, -9,36% og 25,63% på 

1. handelsdag.  

 

I det næste afsnit undersøges om der kan findes nogle specielle tendenser i undersøgelsesperioden, 

som investor kan bruge til at forudsige rentable år i fremtiden. 

 

4.2.4 Hot & Cold Markeder 

Hot og cold markeder blev præsenteret i afsnit 2.7.4, og i afsnit 4.1.2 blev stikprøven opdelt i 4 

perioder afhængigt af antallet af IPO i hvert år. Årene 2001-2005 og 2008-2015 blev karakteriseret 

for at være cold markeder, og perioderne 1998-2000 og 2006-2007 blev karakteriseret som hot 

markeder. I det følgende gennemføres en analyse af disse hot og cold markeder. 

 

For at se sammenhængen mellem antallet af børsintroduktioner og underprisfastsættelse er de 2 

variabler plottet ind i en graf, der viser antallet af børsintroduktioner og underprisfastsættelse for hvert 

af årene. Det fremgår ikke helt klar af grafen, at der er mere underprisfastsættelse i de år med flere 

børsintroduktioner. Eksempelvis skulle årene 2000 og 2007 ifølge teorien give mere 

underprisfastsættelse, da begge år har flere børsintroduktioner, men tværtimod falder størrelsen af 

underkurs i forhold til forrige før (henholdsvis 1999 og 2006), hvor der var færre børsintroduktioner. 

I de år hvor det tydeligt ses, at der opstår mere underprisfastsættelse, jo flere børsintroduktioner der 

gennemføres er perioderne 2003 til 2005 og 2009 til 2010.  
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Figur 9 – Sammenhæng mellem antal børsintroduktioner og underkurs

 

Kilde: Egen tilvirkning baseret på informationer fra virksomhedernes respektive børsprospekter etc. 

 

Det fremgår heller ikke helt klart af grafen, at der er mindre underprisfastsættelse i de år med færre 

børsintroduktioner. Eksempelvis giver året 2015 den højeste afkast i underkurs i hele perioden, men 

der er kun børsnoteret et selskab. Det samme med året 2014, hvor der kun er gennemført to 

børsnoteringer, og det har det næsthøjeste afkast i analyseperioden. Det fremgår tydeligt af årene 

2003 og 2009, at der er mindre eller negativ afkast ved færre børsintroduktioner ligesom teorien 

argumentere for. Det er også tydeligt at se, at afkastet er faldende i forhold til året før, hvor der har 

været flere børsintroduktioner. Ved kun at tage udgangspunkt i grafen, er det lidt vanskelig at 

præcisere sammenhængen mellem de to variabler, da billedet skifter meget.  

  

For at gennemskue sammenhængen mellem antallet af børsintroduktioner og underprisfastsættelse er 

der opstillet en figur (figur 10) der viser korrelationen mellem de to variabler.  

 

Korrelationskvotienten mellem de to variabler er beregnet til 0,12, hvilket er mere tættere på nul end 

1 eller -1. Dette svarer til at de to variabler er uafhængige, og er derfor ikke konsistent med teorien 

fremsat af Ibbotson & Jeffrey (Ibbotson & Jeffrey 1975).  
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Figur 10 – Korrelationen mellem IPO og underkurs 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning baseret på informationer fra virksomhedernes respektive børsprospekter etc. 

 

En hot marked er defineret som en periode med mange børsintroduktioner og høj underkurs, hvor en 

cold marked fremgår som en periode med lav antal børsintroduktioner og lav underkurs. Det næste 

del tager afsat i hypotese 2. 

 

Hypotese 2: 

Størrelsen af underprisfastsættelse er større under hot markeder end cold markeder 

 

Ideen omkring denne hypotese er, at viljen til at investere i børsintroduktioner er høje blandt 

investorer, og udstederne udnytter denne høje optimisme i markedet. Derfor ser man historisk flere 

børsintroduktioner under hot markeder.  

 

Hot og cold markeder er opdelt således at perioder med højere antal børsintroduktioner end 

gennemsnittet betegnes for at være hot markeder, og perioder med færre børsintroduktioner end 

gennemsnittet betegnes som cold perioder. Det er vanskeligt at vurdere den optimale længde af 

perioderne. I analysen er et år derfor valgt. Det kan hævdes, at et år er for lang, men på grund af en 

lille stikprøve kan en kortere periode ikke vælges. 
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Der er 4 forskellige perioder, jf. afsnit 4.1.2: 

 

Hot periode: 1998-2000 og 2006-2007  Cold periode: 2001-2005 og 2008-2015 

 

De 2 cold og hot perioder er sat sammen, og det giver to prøver. De beskrivende statistikker beregnes 

på baggrund af disse to prøver, jf. tabel 5. Det skal dog tilføjes, at de år med kun en børsnotering er 

sorteret fra i stikprøven for cold perioder, da disse enkelte år er kun vejet af en enkelt IPO og dette 

giver ikke retvisende billede af resultaterne.   

 

Tabel 5 - Beskrivende statistikker for hot og cold markeder 

 

 Cold Hot 

Sample  14 26 

Average number of IPO pr. year 

Mean 

2,33 

6,1691 

5,2 

10,1569 

Median 4,2010 7,4106 

Std. Deviation 11,52273 10,32066 

Minimum -12,04 -4,66 

Maximum 26,21 30,00 

Kilde: SPSS 

 

Det fremgår af tabel 5, at der er forskelle i gennemsnitlige antal børsintroduktioner mellem hot og 

cold perioder. Hot perioder havde i gennemsnit 5,2 børsintroduktioner hvert år, mens cold perioder 

havde 2.33 børsnoteringer pr. år. Det fremgår også, at børsintroduktioner på hot markeder har større 

underprisfastsættelse end børsintroduktioner i cold markeder. Den gennemsnitlige initiale afkast i hot 

perioder er 10,15% i forhold til gennemsnittet på 6,17% i cold perioder. Medianen i hot perioder er 

ca. 3,2% højere end i cold perioder, dvs. halvdelen af børsintroduktionerne på hot markeder har haft 

3,2% større underkurs end cold perioder. Standardafvigelserne viser, at spredningen i afkastene er 

større i cold perioder i forhold til hot perioder. Dette kan muligvis også forklares ved maksimum og 

minimum tallene, da spændingen er større i cold perioder sammenlignet med hot perioder. Det 

kommer heller ikke som en overraskelse, at maksimumskursen i hot perioder er større end cold 

perioder i stikprøven. 
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For at teste om der er signifikant forskelle i underprisfastsættelsen i de 2 perioder foretages en Mann-

Whitney U test. Følgende hypotese er opstillet ved Mann-Whitney U testen:  

 

𝐻0: 𝜇𝑥 = 𝜇𝑦    𝐻1: 𝜇𝑥 ≠ 𝜇𝑦  

Hvor:  

- µx er medianen i cold periode 

- µy er medianen i hot periode 

- Det testes på en signifikantniveau α på 0,05  

 

Testresultatet fremgår af nedenstående tabel.  

 

Tabel 6 – Testresultater af hot og cold markeder 

 

 Afkast 

Mann-Whitney U 182,000 

Z value -1,241 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,215 

Kilde: SPSS 

 

Testen viser, at sandsynligheden for at de to prøver får samme median er 0,215 med et konfidens-

interval på 95%. Nulhypotesen kan derfor ikke forkastes. De 2 prøver er ikke signifikant forskellige. 

Konklusionen er, at investorerne kan ikke med betydelig sikkerhed opnå højere initial afkast i 

børsintroduktioner under ”hotte” markeder.   

Resultatet af testen er selvfølgelig ikke ensbetydende med, at teorien ikke kan anvendes på det danske 

børsmarked. Muligvis er stikprøven i analysen ikke store nok til at teste for teorien fremsat af Ibbotson 

& Jeffrey (Ibbotson & Jeffrey 1975), da prøven for cold markeder kun består af 14 observationer, og 

prøven for hot perioder består af 26 observationer. Endvidere kan prøverne for de to markeder stadig 

indeholde observationer da vægter mere end gennemsnittet. Derfor vurderes det, at resultatet muligvis 

ikke give et generelt billede af hot og cold markeder på det danske børsmarked.    

 

4.2.5 Underkurs på brancheniveau 

I dette afsnit er formålet at undersøge om der er signifikante forskelle i underprisfastsættelse, hvis de 

børsnoterede selskaber inddeles i de brancher der tidligere blev redegjort for.  
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Hypotese 3 vil derfor teste for: 

 

Hypotese 3 

Der er forskelle i underprisfastsættelse på tværs af forskellige brancher 

 

Risikoniveauet i en virksomhed varierer alt efter i hvilken branche virksomheden befinder sig i. I 

nogle brancher er virksomhedernes indtjening i høj grad afhængig af den generelle tendens i 

økonomien, mens i andre brancher er indtjeningen næsten upåvirket af den økonomiske udvikling. 

Derfor kan nogle risikofyldte brancher give virksomhederne store bevægelser i deres indtjening, mens 

andre er mere stabile. Dette kan argumenterer for, at risikoen i en IPO er relateret til hvilken branche 

virksomheden befinder sig i. 

 

Normalt er risikoen i en aktie afspejlet i prisen, når en virksomhed planlægger en børsnotering, men 

ved risikable børsintroduktioner er udbudsprisen indstillet endnu lavere for at få investorerne til at 

investere i de mere risikofyldte børsintroduktioner. Denne form for underprisfastsættelse anvendes 

for at kompensere investorerne for risikoen. Desuden skal det tilføjes, at risikobetonede 

børsintroduktioner er sværere at prisfastsætte, og dette er også med til at skabe en vis risiko for 

investorerne. Det forventes derfor, at risikable brancher vil være mere underprisfastsat.  

 

For at analysere om der er forskelle i underkurs mellem brancherne, er virksomhederne i stikprøven 

inddelt i selvbestemte brancher, jf. afsnit 4.1.3. De beskrivende statistikker af børsintroduktioner 

inddelt i forskellige brancher kan ses af nedenstående tabel 7. 

 

Tabel 7 – Beskrivende statistikker af børsintroduktioner på tværs af brancher 

 

Brancher Finans 

Forbrugs- 

goder Industri IT 

Sundheds- 

pleje Teknologi 

N Antal IPO 8 6 10 8 8 4 

Mean 5,1929 11,1038 5,1591 14,1872 7,1490 10,3512 

Median 3,1650 10,3134 6,0181 12,4032 9,7746 7,2873 

Std. Deviation 6,86764 10,30078 12,54652 12,92080 8,85021 15,41546 

Minimum -,57 -1,37 -12,04 -,22 -7,77 -2,96 

Maximum 20,00 26,21 30,00 29,53 16,07 29,79 

Kilde: SPSS 
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Det ses af tabel 7, at der er store forskelle i underkurs på tværs af brancher. De gennemsnitlige 

underkurser i de forskellige brancher varierer fra ca. 5,16% i industribranchen, som har det laveste 

afkast, til ca. 14,19% i IT-branchen, som har det højeste afkast. 

 

Der er tre brancher som har højere underkurs end de andre. Disse er brancherne IT, forbrugsgoder og 

teknologi med henholdsvis 14,19%, 11,10% og 10,35%. Ser man bort fra brancherne finans og måske 

også sundhedspleje, så har de tilbageværende brancher de højeste standardafvigelser i forbindelse 

med underkurs, hvilket gør initial afkast fra disse 4 brancher mere risikable. Hvis nogle brancher var 

mere risikable, ville børsintroduktionerne i disse brancher generelt være mere underprisfastsat, og det 

er også det generelle bilede der ses af tabellen. Det ses også, at de brancher med de laveste 

gennemsnitlige underkurser, har nogle børsintroduktioner med store overkurser. Dette medvirker til, 

at de gennemsnitlige afkasts fra disse brancher bliver trukket ned, således deres medianer bliver 

større.  

   

Tidligere undersøgelser har vist, at IT-virksomheder har været mere underprisfastsat på grund af 

risikoniveauet i deres branche14 (Loughran & Ritter 2004). I forhold til denne analyse er IT-branchen 

også her mest underprisfastsat, men ikke i samme størrelsesorden. Der er kun fundet 9%-point højere 

afkast sammenlignet med industribranchen, som har det laveste afkast.    

 

Ovenstående analyse er med til at påvise, at der er forskelle i underkurser på tværs af brancher. For 

at teste om der er signifikant forskelle mellem de enkelte brancher anvendes ”median test” med k 

variabler i SPSS.  

 

𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2 = 𝜇3 = 𝜇4 =  𝜇5 = 𝜇6    𝐻1:  𝜇1 ≠ 𝜇2 ≠ 𝜇3 ≠ 𝜇4 ≠  𝜇5 ≠ 𝜇6  

 

Hvor:  

- µi er medianen i i branche 

- Det testes på en signifikantniveau α på 0,05  

 

Testresultaterne fremgår af tabel 8.  

                                                           
 

14 Loughran & Ritter (2004) fandt 20%-point højere afkast for it-virksomheder i IPO i perioden 1980-2000. 
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 Tabel 8 – Testresultater fra median test 

 Afkast 

N 44 

Median 6,7259 

Chi-Square 4,000 

df 5 

Asymp. Sig. ,549 

Kilde: SPSS 

 

Testen viser, at der ikke er signifikant forskelle i underkurs på tværs af brancherne. H1 forkastes. 

Sandsynligheden for at alle brancher for samme median er 0,549, hvilket er væsentlig over 

signifikantniveauet på 0,05. Ud fra denne resultat kan vi derfor ikke sige noget om 

underprisfastsættelsen i de enkelte brancher, selvom de beskrivende statistikker viser forskelle i 

underkurs. Det vil være på et usikkert grundlag at drage konklusioner ud fra de beskrivende 

statistikker, da resultaterne kunne være opstået ved en tilfældighed.  

 

Endvidere er der testet for om der er signifikant forskelle mellem brancherne med henholdsvis den 

højeste og laveste afkast. Testprøverne er brancherne IT og industri, og der foretages en Mann-

Whitney U test, da testen består af to prøver.   

Testresultaterne viser at der heller ikke er signifikant forskelle mellem de to brancher selvom det 

forventes. Sandsynligheden for at de brancher for samme median er 0,208, hvilket er lavere end 

forrige test, men stadig ikke nok til at overgå signifikantniveauet på 0,05. 

 

Tabel 9 – Testresultat mellem IT- og industribranchen  

 Afkast 

Mann-Whitney U 20,000 

Wilcoxon W 56,000 

Z -1,260 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,208 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,234b 

Kilde: SPSS 

 

Der kan derfor ikke konkluderes ud fra resultatet, at IT-branchen med betydelig sikkerhed har højere 

afkast/underkurs end industribranchen.    
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Resultatet af testene kunne have været anderledes, hvis stikprøven var større. Når stikprøven er 

inddelt i brancher, er antal børsintroduktioner i hver branche får små. Derfor vægter det enkelte 

selskab meget på det gennemsnitlige initiale afkast, og det er svært at sige noget generelt om 

børsintroduktioner i brancher. Hvis stikprøven havde været større, ville resultatet af testen have været 

mere pålidelig.   

En mulig forklaring på hvorfor tidligere udenlandske forskningsstudier finder frem til signifikante 

resultater kan være, at disse studier er fortaget på større prøver, hvilket betyder at p-værdierne består 

af flere observationer.  

 

4.2.6 Underkurs forklaret ved udbudsmetoder 

Formålet med dette afsnit er at undersøge om udbudsmetoder har indvirkning på underprisfastsættelse 

af børsintroduktioner. Ifølge teorien burde børsintroduktioner der har anvendt book-buildingmetoden 

til at fastsatte udbudskursen have mindre underprisfastsættelse. Hypotese 4 er derfor opstillet som 

nedenfor.  

 

Hypotese 4  

Der er forskelle i underprisfastsættelsen afhængig af typen af udbudsmetode 

For at forberede stikprøven til testen er observationerne inddelt i to grupper. Den ene gruppe består 

af 34 børsintroduktioner, som har anvendt af book-buildingmetoden Den anden gruppe består 10 

børsintroduktioner, som har anvendt fastkursmetoden. De beskrivende statistikker er opstillet 

nedenfor for de to grupper. 

 

Tabel 10 – Beskrivende statistikker af udbudsmetoder 

 

 Fastkurs Book-building 

N IPO 10 34 

Mean 5,6303 9,2808 

Median 1,6027 8,1876 

Std. Deviation 9,78832 11,37343 

Minimum -1,37 -12,04 

Maximum 29,53 30,00 

Kilde: SPSS 
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Det fremgår af tabellen, at den gennemsnitlige underkurs i stikprøven er højere, når book-

buildingmetoden anvendes. Book-buildingmetoden giver en afkast på 9,8%, mens fastkursmetoden 

giver et afkast på 5,63%. Det er en forskel på ca. 39%. Dette resultat er det stik modsatte af teorien.  

 

Medianen er væsentlig højere under book-buildingmetoden. Der er en forskel på 6,5%-point mellem 

medianerne. Maksimumsværdierne er de samme, mens der er store forskel imellem 

minimumværdierne. Dette indikerer, at der er nogle børsintroduktioner der udbydes til en virkelig høj 

initial afkast i begge prøver. I standardafvigelsen er der en forskel på ca. 1,5%-point. Dette indikerer 

samtidig, at variationen i book-buildingmetoden er større end i fastkursmetoden i stikprøven.  

 

For at teste om der er forskelle mellem den initiale afkast i de 2 prøver, anvendes Mann-Whitney U 

test. Nulhypotesen er, at der ikke er nogle forskelle i medianerne mellem de 2 prøver.  

 

𝐻0: 𝜇𝑥 = 𝜇𝑦    𝐻1: 𝜇𝑥 ≠ 𝜇𝑦  

Hvor:  

- µx er medianen i book-buildingmetoden 

- µy er medianen i fastkursmetoden 

- Det testes på en signifikantniveau α på 0,05  

Resultatet af testen vises i nedenfor i det opstillede tabel.  

 

Tabel 11 – Testresultat af hypotese 4 

 Afkast 

Mann-Whitney U 124,000 

Z -1,288 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,198 

Kilde: SPSS 

 

Testen viser en sandsynlighed på 19,8%, hvilket er en betydelig højere værdi end signifikantniveauet 

på 5%. Det kan derfor ikke helt afvises, at de 2 prøver har lignende medianer. Det kan dog 

konkluderes ud fra tabellen med de beskrivende statistikker, at der er 3,65%-point forskel mellem de 

gennemsnitlige afkasts af de to udbudsmetoder. Så det ser ud som book-buildingmetoden fører til 

højere underprisfastsættelse i analyseperioden. Forskellen er dog ikke statistisk forskellig, når man 

sammenligner medianerne.  
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Tidligere studier viste, at fastkursmetoden havde højere underkurs end book-buildingmetoden. Det 

argumenteres ved, at book-buildingmetoden fører til en mere præcis prisfastsættelse, da metoden 

fastsætter prisen efter efterspørgslen på markedet. Forventningen var det samme for det danske 

marked i det valgte undersøgelsesperiode, men det skulle vise sig at være det omvendte resultat. 

 

Det vurderes ikke, at resultatet af stikprøven og af de beskrivende statistikker er repræsentative for 

det danske børsmarked. Dette skyldes, at antal observationer i prøven for fastkursmetoden ikke er 

særlig høj. Derudover indgår nogle observationer i prøven, som har et afkast tæt på nul, og det er med 

til at trække den gennemsnitlige afkast ned for fastkursprøven. Disse observationer kan muligvis være 

opstået ved en tilfældighed i den valgte analyseperiode. 

 

4.2.7 Underkurs forklaret ved emissionsbanker 

I det følgende afsnit undersøges om valget af emissionsbank har direkte betydning for størrelsen på 

den underkurs, der har fundet sted på det danske marked for børsnoteringer. Oplysningerne om 

hvilken emissionsbank der varetager ansvaret for børsnoteringen er angivet i børsprospektet og typisk 

også i de selskabsmeddelelser, som bliver offentliggjort i forbindelse med børsnoteringen. Hypotese 

5 er opstillet med inspiration fra Barons teori omkring moral hazard.    

 

Hypotese 5 

Emissionsbanker har indvirkning på størrelsen af underprisfastsættelse. 

Baron fremsætter i sin teori om, at der opstår asymmetrisk information mellem emissionsbank og 

udsteder, da emissionsbanker er mere vidende, og at dette bliver belyst i underkursen, som finder sted 

på første børsdag. Ifølge Baron underprisfastsætter emissionsbanken udbudskursen for at fremhæve 

deres egne interesser (Baron 1982). I modellen indgår variablen emissionsbank som en 

dummyvariabel. Der gives værdien 1 til de banker, som har et godt ry, og værdien 2, hvis 

emissionsbanken tilhørere gruppen med et mindre godt ry. I afsnit 4.1.5 blev stikprøven for denne 

analyse beskrevet. Her viste det sig, at der for nogle børsintroduktioner manglede oplysninger om 

emissionsbank. Disse blev kaldt for ”ukendte”, og bestod af 5 observationer. Det er bestemt, at disse 

ikke skal inkluderes i testen, da det kan påvirke resultatet, fordi det ikke vides på forhånd hvilken 

gruppe observationerne tilhører.     
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Resultaterne af analysen fremgår af nedenstående tabel, som præsenterer de beskrivende statistikker. 

 

Tabel 12 - beskrivende statistikker af emissionsbanker 

 Godt_ry Mindre_godt_ry 

N Valid 25 14 

Mean 9,3062 9,3601 

Median 7,3526 9,7835 

Std. Deviation 11,14272 12,16953 

Minimum -9,36 -12,04 

Maximum 30,00 29,79 

Percentiles 25 2,3293 1,7799 

50 7,3526 9,7835 

75 16,0653 16,8126 

Kilde: SPSS 

 

Tabellen viser, at begge grupper har nogenlunde samme gennemsnitlige underkurser. Derudover er 

der minimale forskelle mellem de øvrige statistiske tal. Det ser også ud til, at begge prøver har samme 

fordelinger i afkast, og derfor fås de nogenlunde samme resultater. Det kan konstateres på baggrund 

af de statistiske resultater, at emissionsbanker ikke kan forklare størrelsen af underprisfastsættelse, 

da variablen ry ikke har noget indvirkning på udbudskursen. Der opnås gennemsnitligt de samme 

underprisfastsættelser på introduktionsdagen, selvom en bank med godt ry varetager 

børsintroduktionen. Carter & Manester (1990) fandt i deres analyse, at der var lavere underkurser 

desto højere rating emissionsbankerne havde, men det samme kan ikke siges på det danske 

børsmarked på baggrund af den undersøgte stikprøve.      

 

For at teste forskellene mellem de initiale afkast i de 2 prøver, anvendes Mann-Whitney U test. 

Nulhypotesen er, at der ikke er nogen forskel på medianen mellem de 2 prøver.  

 

𝐻0: 𝜇𝑥 = 𝜇𝑦    𝐻1: 𝜇𝑥 ≠ 𝜇𝑦  

Hvor:  

- µx er medianen i prøven med emissionsbanker der har et godt ry. 

- µy er medianen i i prøven med emissionsbanker der har et mindre godt ry. 

- Det testes på en signifikantniveau α på 0,05.  
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Resultatet af testen vises i nedenfor i det opstillede tabel.  

 

Tabel 13 – Testresultater af emissionsbank 

 Afkast 

Mann-Whitney U 173,000 

Z -,059 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,953 

Kilde: SPSS 

 

Testen viser en sandsynlighed på 0,953, hvilket er en betydelig højere værdi end signifikantniveauet 

på 5% for H1-hypotesen. Testresultatet er så høj, at det er indenfor signifikantniveauet på 0,05 for 

nulhypotesen. Det kan derfor konstateres, at der ikke er signifikant forskelle mellem medianen. 

Nulhypotesen kan derfor accepteres, og H1 forkastes.   

 

Man skal være varsom med at basere endegyldige konklusioner på baggrund af ovenstående 

resultater. Det skyldes blandt andet forskellen på de to prøver der måles over, da prøven med mindre 

godt ry består af færre observationer i forhold til prøven med godt ry. Derudover kan andre faktorer 

såsom timing for børsintroduktioner påvirke resultaterne. Eksempelvis kan prøven med mindre godt 

ry have færre børsintroduktioner, som er introduceret i et hot marked, og dette kan påvirke den 

gennemsnitlige afkast nedadgående. Ligeledes må man antage, at brancheforhold og dermed risikoen 

også kan være afgørende, hvis ikke der er korrigeret for denne i afkastene.  

 

4.2.8 Delkonklusion 

I dette afsnit opsummeres resultaterne fra testene af de fem hypoteser, og afsnittet afsluttes med en 

endelig konklusionen på analysedelen. 

 

Testene viste at kun 1 af de 5 hypoteser blev accepteret, 1 blev afvist og 3 viste forskelle i underkurs, 

men forskellene var ikke signifikante.   

 

Analysen af underprisfastsættelse på det danske børsmarked viste, at stikprøven havde en 

gennemsnitlig underkurs på 8,45% på 1. handelsdag for perioden 1996 til 2015, og at dette var 

signifikant forskellig fra nul med et signifikantniveau på 1%. Endvidere fremgår det af analysen, at 

4. handelsdag viste det højeste afkast i underkurs sammenlignet med de første 7 handelsdage. 
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Investorerne kunne derfor have opnået et gennemsnitligt afkast på 8,45% ved at investere i alle 

børsintroduktioner på det danske børsmarked, og endnu mere på 4. handelsdag.  

 

Analyse af underprisfastsættelse på tværs af brancher viste, at der var nogle brancher der var mere 

underprisfastsat end andre, men forskellene var ikke signifikante. Analysen viste også, at det var den 

samme branche som i tidligere forskningsanalyser, som havde det højeste resultat af underkurs.   

Under hot issue markeder blev der fundet mere underprisfastsættelse sammenlignet med cold 

markeder. Investorerne kunne i gennemsnit have opnået ca. 4%-point mere i afkast ved at investere i 

børsintroduktioner i hot perioder i forhold til cold perioder. Dog viste testen ikke signifikante 

forskelle mellem de to perioder, selvom de beskrivende statistikker viste forskelle. 

Korrelationsanalysen fandt heller ikke sammenhæng mellem antallet af børsintroduktioner og 

underprisfastsættelse for hvert af årene.  

 

Når udbudskursen blev fastlagt på baggrund af book-buildingmetoden gav det højere gennemsnitlige 

afkast på introduktionsdagen i forhold til fastkursmetoden. Børsintroduktioner der blev gennemudført 

af book-buildingmetoden var også mere risikable, og havde nogle af de mest overprisfastsatte 

børsintroduktioner i stikprøven. Hypotesetesten viste, at børsintroduktioner der levr gennemført ved 

de to metoder ikke var signifikant forskellige fra hinanden. 

 

I analysen omkring emissionsbankernes indflydelse på prisfastsættelsen af den endelige udbudskurs, 

viste det sig, at det ikke havde nogen indvirkning på kursen. Det var ikke forskelle på underkurser 

mellem emissionsbaner med et godt ry og emissionsbanker med et mindre godt. Testen viste dog, at 

det med betydelig sikkerhed kan siges, at variablen emissionsbank ikke har en indvirkning på 

størrelsen af underkurs på første børsdag.  

 

Det kan derfor på baggrund af analysen og de foretagne hypotesetester konstateres, at der med 

betydelig sikkerhed findes underkursprisfastsættelse på de danske børsmarked, men det kan 

tværtimod ikke siges med sikkerhed, hvilke faktorer der har indvirkning på underprisfastsættelsen. 

 

Det bør endvidere noteres, at disse resultater er udført på historiske børsintroduktioner. Derudover er 

mange observationer sorteret fra, stikprøven er lille, og det vurderes derfor at resultatet af nogle 

hypoteser kunne sagtes have givet et andet resultat. Det er heller ikke sikkert, at disse resultater også 

er gældende for underprissætningen i fremtidige børsintroduktioner. 
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4.3 SAMMENLIGNING AF RESULTATER 

I dette afsnit vil resultaterne fra analysen blive sammenlignet med andre udenlandske og danske 

undersøgelser. Derudover vil forskellene og årsager til disse blive diskuteret. 

 

4.3.1 Den generelle underkurs  

Resultatet af underkurs som er påvist i denne afhandling ligger næsten på samme niveau 

sammenlignet med andre internationale og danske forskningsanalyser. Loughran, Ritter og Rydqvist 

(2016) fandt i perioden 1984 – 2011 med en stikprøve på 164 IPO, 7,4% underprisfastsættelse i 

Danmark. Dette er en smule lavere end resultat i denne analyse som fandt 8,45% i underkurs for 

perioden 1996 - 2015. Jakobsen & Sørensen (2001) fandt i deres undersøgelse med stikprøve på 117 

IPO i perioden 1984 – 1998 en gennemsnitlig afkast på 5,4%15. Dette resultat er endnu lavere i forhold 

til de to ovenstående resultater.   

 

Hvis resultaterne fra nabolandene samt USA tages i betragtning kan ses det af tabel 14, at Danmark 

ikke har de samme høje afkasts i underkurs. 

 

Tabel 14 – Resultater af gennemsnitlig underkurs for nabolande samt USA  

 

Kilde: Loughran, Ritter, Rydqvist (2016)  

 

Sverige har det største afkast med 25,9%, dernæst Tyskland med 23%, England og USA har hver især 

henholdsvis 16% og 16,9%. Det andet naboland Norge har ca. samme niveau i afkast som Danmark 

med 8,1% i afkast. Det ses også at USA har det største marked, da stikprøvestørrelse består af 12.819 

børsintroduktioner i hele analyseperioden. Det vurderes, at resultaterne kan være sammenlignelige, 

da nyere data indgår i analysen, men det skal ligges til eftertanke at børsmarkederne ikke er de samme 

pga. størrelse og de virksomheder der indgår i stikprøven.  

                                                           
 

15 Ifølge Ritter (2003).  

Land Kilde

Stikprøve 

størrelse Tidsperiode

Gennnemsnitligt 

afkast

Germany  Ljungqvist; Rocholl;Vismara; Dealogic 779 1978-2014 23%

Norway Emilsen, Pedersen & Saettem; Liden; Dealogic 209 1984-2013 8,10%

Sweden  Rydqvist; Schuster; de Ridder 405 1980-2015 25,90%

England Dimson; Vismara; Levis 4932 1959-2012 16%

USA Ibbotson, Sindelar & Ritter; Ritter 12819 1960-2015 16,90%
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Generelt er modellen til at beregne underkurs næsten den samme i forhold til tidligere internationale 

undersøgelser. Nogle undersøgelser har ikke korrigeret initial afkast med et indeks. De fleste 

undersøgelser har dog korrigeret for et indeks, og de der ikke har korrigeret for et indeks argumenterer 

for, at det ikke giver nogen væsentlig ændring i initial afkast.  

 

Et andet område hvor metoden er forskellig, er ved antal handelsdage der anvendes til at måle 

underkurs. De fleste tidligere undersøgelser heriblandt Ritter (2003) har brugt afkast fra 1. handelsdag 

til at måle underkurs, mens andre undersøgelser har brugt mere end en handelsdag til at måle 

underkurs. Jakobsen & Sørensen (2001) måler underkurs i deres undersøgelse ved buy and hold 

strategi i op til 5 år.   

 

For at sammenligne resultaterne fra forrige tabel med nedenstående tabel ligner det, at den 

gennemsnitlige underkurs er faldet gennem årene. Danmark er det eneste land, hvor den har været 

stigende gennem årene.  

 

Tabel 15 – Resultater af gennemsnitlig underkurs for nabolande samt USA 

 

 

Kilde: Ritter (2003) 

 

Når resultaterne fra begge tabeller sammenholdes, er det tydeligt at se, at høje initiale afkasts ikke er 

så almindeligt længere, hvilket kan forklares ved at emissionsbankerne bliver bedre til at prissætte 

udbudskursen. Tidligere blev de fleste børsintroduktioner prissat ved fastkursmetoden, men siden 

00’erne er book-buildingmetoden blevet mere populær. Dette kan være en mulig forklaring til det 

faldende underkurs gennem årene, da book-buildingmetoden giver en bedre feedback fra markedet 

og dermed mere præcis prissætning. 

 

Endvidere kan faldet i underkurs også forklares ved de to seneste kriser. Tabel 15 har ikke indregnet 

IT-boblen og den finansielle krise i afkastene, da perioden som tabellen viser slutter i 2001, hvorimod 

Land Kilde

Stikprøve 

størrelse Tidsperiode

Gennnemsnitligt 

afkast

Tyskalnd Ljungqvist 779 1978-1999 27,70%

Danmark Jakobsen & Sorensen 117 1984-1998 5,40%

Norge Emilsen, Pedersen & Saettem 209 1984-1996 12,50%

Sverige Rydqvist; Schuster 405 1980-1998 30,50%

England Dimson; Ljungqvist; Levis 4932 1959-2001 17,40%

USA Ibbotson, Sindelar & Ritter 12819 1960-2001 18,40%
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tabel 14 har de to kriser indregnet i afkastene. Efter It-boblen var der 3 gode år med en del 

børsintroduktioner og høje afkasts. Herefter havde alle markeder finanskrise, og det betyd få 

børsintroduktioner og dermed mindre underkurs. Så gennem de sidste 15 år har der kun været 3 gode 

(hot) år, resten er cold markeder. Mere dominans af perioder med dårlige præstationer på 

aktiemarkedet i de 15 år kan være årsagen til, at der generelt er blevet lavere underkurs på tværs af 

markederne. Dette kan skyldes lave forventninger på markedet fra investorer og virksomheder. 

 

Samlet set er underkurs i de øvrige lande været faldende. Dette kunne skyldes, at alle parter 

(virksomheder, investorer og emissionsbanker) er mere opmærksomme på underkurs. I Danmark 

findes der ikke særlige mange undersøgelser omkring underkurs. Set i forhold Jakobsen & Sørensens 

undersøgelser er underkurs i Danmark været lidt stigende, men resultatet er stadig, at underkurs i 

Danmark har generelt været på et moderat niveau. 

 

 

4.3.2 Brancher 

Hypotese 3 testede for mere underkurs i forskellige brancher. Hypotesen fandt, at der var forskelle i 

underkurs mellem brancherne, men forskellene var ikke signifikante. 

 

Mange tidligere analyser har fundet, at risikable brancher var mere underprisfastsat. Risikable 

brancher er ofte blevet defineret som hightech og internetbusiness. Loughran & Ritter (2004) 

undersøgte børsintroduktioner i USA fra 1980 til 2000, og fandt at IT og højteknologiske brancher 

blev underprisfastsat med 30% i forhold til andre brancher, der blev underprisfastsat med 11%. 

Samme udvikling blev også konstateret i afsnit 4.2.5, hvor IT-branchen var mere underprisfastsat i 

forhold til andre brancher. I Danmark er der ikke udarbejdet forskningsstudier som har forsøgt at 

undersøge underprisfastsættelse på tværs af brancher. Derfor er det ikke muligt at sammenligne 

resultaterne fra denne analyse med andre sammenlignelige danske forskningsstudier.  

 

Både denne afhandling og Ritter & Laughran (2004) har begge observationerne før IT-boblen i 

stikprøven. I perioden før IT-boblen blev mange IT-virksomheder børsnoteret. Investorerne havde 

høje forventninger, og der var en stor efterspørgsel efter disse typer af virksomheder. Dette 

resulterede i høj underprisfastsættelse for de fleste IT-virksomheder. Men i 2001, da IT-boblen 

krakkede var der meget mere skepsis over disse typer af virksomheder. Årsagen til den store forskel 

i underprisfastsættelse kunne skyldes, at IT-virksomhederne havde en periode med høj efterspørgsel.  

 



79 
 

4.3.3 Udbudsmetode 

Hypotese 4 testede for forskelle i underkurs afhængig af udbudsmetode. Analysen viste 39% højere 

gennemsnitlig underkurs, når udbudskursen blev fastlagt af book-buildingmetoden, men resultatet af 

testen var ikke signifikant forskellig.  

 

Book-buildingmetoden forventes ofte at føre til en mere præcis prisfastsættelse og dermed lavere 

underkurs, da det giver emissionsbanken mulighed for at estimere efterspørgslen i et pre-marked. I 

tidligere forskningsstudier bl.a. Ritter (1998) og Jenkinson & Lingqvist (2001) viste mere underkurs 

ved anvendelse af fastkursmetoden, men forskellene var små og ikke signifikante. Ritter (1998) viste 

bl.a. også, at den gennemsnitlige underkurs i lande, der normalt fastsætter efter fastkursmetoden er 

37%, mens lande hvor book-buildingmetoden er mere almindelig havde en gennemsnitlig underkurs 

på 12%. Dette er et modsatstridende resultat i forhold til resultatet i denne afhandling. Det skal dog 

tilføjes, at tidsperiode kan have en afgørende indvirkning på resultaterne. Resultatet i afhandlingen er 

baseret på en tidligere periode, hvor book-buildingmetoden 74% af gangene anvendes. Det betyder, 

at de gennemsnitlige underkurser for book-buildingmetoden forekommer oftere end fastkursmetoden. 

Herudover kan en eller flere observationer der viser høj negativ afkast i stikprøven for fastkurs-

metoden, have en direkte negativ indvirkning på den gennemsnitlige afkast, da stikprøven er lille.   

  

 

4.3.4 Emissionsbank 

Hypotese 5 testede for forskelle i underkurs på baggrund af at inddele emissionsbanker efter deres ry. 

Analysen viste, at både emissionsbanker med godt ry og mindre godt ry havde samme gennemsnitlige 

underkurs. Testen viste, at der ikke var signifikant forskelle mellem begge grupper. Det kan derfor 

konstateres, at emissionsbank ikke har noget indvirkning på underkurs på det danske børsmarked.  

 

Sammenlignet med andre udenlandske studier, der har foretaget samme undersøgelse ved at inddele 

emissionsbanker efter der ry, finder Carter & Manaster (1990), at den gennemsnitlige afkast for 

stikprøven med de prestigefyldte emissionsbanker var ca. 13%. For de ikke prestigefyldte emissions-

banker var middelværdien ca.19,5%. Resultatet var signifikante forskellige i deres undersøgelse. 

Deres datasat bestod af 501 børsintroduktioner for perioden 1. januar 1979 til 17. august 1983.  

 

  



80 
 

AFSNIT 5 – KONKLUSION  

Dette er den sidste del af afhandlingen. Her præsenteres konklusionen, som besvarer 

problemstillingen, baseret på resultaterne af den foretagne analyse. Konklusionen efterfølges af en 

oversigt over de mulige begrænsninger i afhandlingen.  

 

5.1 KONKLUSION 

Fænomenet underkurs i forbindelse med børsintroduktioner er blevet observeret i årtier i de fleste 

aktiemarkeder verden over. Dette omfatter også det danske aktiemarked, hvor resultatet af underkurs 

i denne afhandling bekræfter et signifikant markedskorrigeret gennemsnitlig underkurs på 8,45% i 

perioden 1994 til 2015. Dette resultat er konsistent med niveauet af underkurs i tidligere 

forskningsstudier foretaget på det danske aktiemarked. Forskerne har været meget uenige om årsagen 

til underkurs, selvom underkurs klart eksisterer, og dette fører til en omfattende litteratur af teorier, 

der forsøger at forklare IPO-underkurs. Denne afhandling har forsøgt at forklare og diskutere et 

udvalg af de væsentligste teorier. Konklusionen er, at det er svært at forklare størrelsen af underkurs 

på baggrund af en egentlig teori, da der er mange forhold som kan spille ind. Herudover tager mange 

af disse teorier ikke højde for behavioural finance-teorien, hvilket vurderes at kunne have en 

afgørende indvirkning på underkurs, da investorernes adfærd kan påvirke kursen i en opadgående 

retning på IPO. En anden væsentlig ændring i forhold til teorierne er, at nogle af disse teorier ikke 

tager udgangspunkt i book-buildingmetoden. Book-buildingmetoden er mere markedsorienteret og 

udbudskursen fastsættes på baggrund af efterspørgslen i pre-market. Det vurderes derfor, at denne 

metode medvirker til lavere underkurs.    

 

Endvidere er problemstillingen undersøgt ved at udvikle individuelle hypoteser, med inspiration fra 

IPO-litteraturen. Nogle af de faktorer der kunne påvirke graden af underkurs er beskrevet i 4 

hypoteser. Det har været muligt at udføre hypotesetest og drage konklusioner for hver af de 

inkluderede variabler og teori ved hjælp af statistiske test. Resultatet af hypotesetestene viser, at ingen 

af de 4 hypoteser klarer sig godt ved testene. Der er ikke fundet evidens for signifikant højere 

underkurs ved tre af hypoteserne, mens en er helt afvist.  

 

I den første hypotese skulle der testes for, hvorvidt der kunne påvises ”hot issue market” på det danske 

marked for børsnoteringer. Analysen viser højere underkurs ved hot markeder i forhold til cold 
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markeder, men resultaterne er ikke signifikant forskellige. Derfor kan det på baggrund af testen ikke 

konkluderes, om hot og cold markeder kan forklare resultatet af underkurs for danske børsnoteringer. 

 

Den næste hypotese vil undersøge om der er forskelle i underkurs på tværs af forskellige brancher. 

Det tænkes, at branchespecifikke faktorer kan have indvirkning på størrelsen af underkurs, da det 

forudsættes, at virksomheder i risikable brancher vil udbyde deres aktier til en lavere værdi for at 

kompensere for den risiko investorerne påtager sig. Testen er foretaget ved at inddele virksomhederne 

i 5 specifikke brancher. Testen viser, at IT-branchen har det højeste underkurs i forhold til 

industribranchen der har det laveste underkurs, men resultatet er ikke signifikant. Testen viser også 

med alle brancher inkluderet, at der heller ikke er signifikante forskelle her. Det kan derfor ikke 

konkluderes med betydelig sikkerhed om brancher kan have en indvirkning på underkurs. 

 

Udbudsmetode er også en interessant faktor at analysere i undersøgelsen. Den tredje hypotese vil 

derfor undersøge om udbudsmetode kan være med til at påvirke graden af underkurs på danske 

børsintroduktioner. Dette gøres ved at inddele stikprøven i to prøver med henholdsvis book-building 

og fastkurs. Resultatet viser, at book-buildingmetoden har højere underkurs i forhold til 

fastkursmetoden. Dette er et uventet resultat, da book-buildingmetoden ifølge teorien skulle resultere 

i lavere underkurs, men forklaringen bør findes i bias. Der kunne ligeledes heller ikke findes 

signifikante forskelle mellem størrelsen af underkurs i de to metoder. Det kan derfor ikke konkluderes 

om udbudsmetode kan forklare, hvorfor der opstår underkurs i forbindelse med danske IPO. 

 

Valg af emissionsbank kan også have betydning for størrelsen af underkurs, og det er interessant at 

undersøge underkurs i forhold til emissionsbank. Den sidste hypotese vil derfor teste hvorvidt 

emissionsbanker har indvirkning på underkurs på danske børsintroduktioner. Dette er foretaget ved 

at inddele emissionsbanker efter deres ry. Analysen viser, at der ikke er forskel mellem en 

emissionsbank med et godt ry og én med mindre godt ry. Begge har nogenlunde samme 

markedskorrigeret gennemsnitlige underkurser. Resultatet af testen viser, at der er signifikant lighed 

mellem de to grupper. På baggrund af dette kan det konkluderes, at emissionsbanker ikke kan forklare 

underkurs på danske børsintroduktioner, fordi der ikke er forskel på underkurser mellem de 

virksomheder, der børsintroduceres af henholdsvis en emissionsbank med et godt ry og en 

emissionsbank med et mindre godt ry. 
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Denne afhandling bidrager til den eksisterende underkurslitteratur ved hjælp af et unikt omfattende 

datasæt samt ved hjælp af hypoteserne. Mange af de teorier der er undersøgt på baggrund af de 

opstillede hypoteser er ikke blevet testet tidligere i Danmark. Resultatet af variablerne emissionsbank 

og udbudsmetode modbeviser nogle populære sammenlignelige underskudsteorier – det siger noget 

om at de samme undersøgelser ikke viser samme resultater på forskellige aktiemarkeder. Dog kan 

hypoteserne for ”hot issue market” og brancher understøttes af tidligere udenlandske studier, men der 

er ikke fundet signifikante relationer. Nye teorier eller yderligere forskning på eksisterende teorier er 

nødvendige for at forklare underkurs på det danske IPO-marked fuldt ud. 

 

5.2 BEGRÆNSNINGER 

Der kan være en række forskellige årsager til, hvorfor resultaterne i denne analyse adskiller sig fra 

tidligere forskningsresultater på andre markeder. De væsentligste hovedårsager vil blive diskuteret 

nedenfor. 

 

For det første kan datasættet begrænse resultaterne. En potentiel fejlkilde er afskaffelsen af 

observationer, hvor IPO prospekt ikke kunne findes. Hvis der er tendens til, at der mangler prospekter 

for en vis type virksomhed, kan stikprøven blive påvirket af survivorship bias. 

 

En anden datarelateret begrænsning er størrelsen af det danske IPO-marked. En større stikprøve kan 

muligvis være nok til at gøre resultaterne i hypotesetestene signifikante eller ændre resultaterne på de 

hypoteser, som har modsatrettede resultater i forhold til tidligere studier. Det skal dog bemærkes, at 

mange af de teorier, der er blevet testet på stikprøven, er også testet på det store US IPO-marked, 

hvor antallet af observationer er mere end nok til at få signifikante resultater.  

 

En tredje begrænsning er opdeling af stikprøven i flere små prøver for at undersøge om hypoteserne 

kan påvirke graden af underkurs. I de små prøver vil hver enkel observation påvirke resultatet af 

underkurs endnu mere, da hver observation vægter endnu mere på de statistiske resultater. Derfor kan 

resultaterne blive væsentligt påvirket af afvigelser. Nogle af disse fejl er rettet ved at fjerne de 3 

outliers, men der kan stadig være andre afvigelser, der ikke er let at identificere, som dataene ikke er 

blevet korrigeret for. 

Alt i alt er der er mange potentielle begrænsninger for afhandlingens resultater, som er almindeligt i 

de fleste typer af forskning. Resultaterne bør derfor ses i lyset af disse mulige begrænsninger.  
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BILAG 1 – DATASÆT AF 47 OBSERVATIONER 

 

  

IPO Udbudsmetode Noteringsdato Emissionsbanker Brancher 1. Handesdag 2. Handesdag 3. Handesdag 4. Handesdag 5. Handesdag 6. Handesdag 7. Handesdag

Bavarian Noridc Book-building 05-11-1998 Carnegie Sundhedspleje 14,69282565 13,7423002 17,12004783 17,06100899 16,56508267 16,36435059 10,81372415

Blue Vision Fastkurs 25-06-2003 Ukendt Finans -0,145862556 -0,177295439 -1,446029106 -0,333903173 0,375278582 -0,538061557 -0,601729974

CBRAIN Fastkurs 22-02-2006 NORDEA IT 29,53181016 27,7913211 29,29905292 34,58472898 36,67092942 35,00743753 30,96998234

ChemoMetec Fastkurs 18-12-2006 Capinordic Bank Sundhedspleje 163,22974489 123,42716885 181,00284332 140,19363591 108,79590468 105,50379133 100,32694022

Chr. Hansen Holding Book-building 03-06-2010 Credit Suisse Industri 4,683638201 7,615104601 12,05032949 11,44879124 9,42923465 -19,84950073 5,769554193

Cimber Sterling Book-building 01-12-2009 SEB Industri -9,358824512 -5,248622475 -6,187927868 -6,263816998 -7,098680915 -7,82484555 -7,859742862

Columbus Book-building 18-05-1998 Aros Securities Bank IT 5,774023684 9,180340911 16,8616499 16,8616499 19,5485067 18,33913406 17,46367134

Comendo Fastkurs 20-12-2006 ukendt IT 0,179955371 0,088777983 -0,172757156 38,92506658 38,53636298 38,4019963 37,03193608

Damgaard Data Book-building 08-10-1999 Goldman Sachs IT 19,0323842 19,4417592 19,45027159 19,821093 19,5795308 20,14117722 21,58939246

Danionics Book-building 29-01-2001 Aros Maizels SG Cowen Forbrugsgoder 17,43775858 16,62814411 9,681470362 15,98121774 14,51528576 14,96928203 12,0612895

Deltaq Fastkurs 28-09-2007 SEB Finans 0,375261453 -0,775130214 -5,416193392 -5,245992842 -5,416193392 -2,526697047 -5,963706003

Deltek Fastkurs 08-12-2000 SEB Finans 6,340038505 5,075682135 4,215295758 0,954491137 -1,811558123 -1,991635132 -1,222863971

Erria Book-building 08-11-2007 Danske Bank Industri 29,99936605 18,16552556 26,31729273 24,79185942 26,93821919 23,31577126 18,17469211

Euroinvestor.com Fastkurs 14-06-2007 Capinordic Bank IT 55,85913542 100,6763111 77,48835639 67,63133457 69,29686713 50,67644334 60,90939697

Exiqon Book-building 29-11-2007 Danske Bank Sundhedspleje 12,19104932 6,406447956 5,641850592 6,884321309 6,15750928 6,121946612 4,260713254

Fast Ejendom Danmark Fastkurs 27-12-2013 ukendt Finans -0,568648142 -0,998553953 -1,619963263 -2,100363466 -3,198890061 -4,39090163 -5,62957752

First Farms Fastkurs 12-12-2006 Advizer A/S Forbrugsgoder -1,370598812 -0,771118678 -1,696999837 -2,296479971 -3,019249763 -3,132777551 -4,380040659

Genmab Book-building 17-10-2000 Carnegie Sundhedspleje -4,66015466 -10,55851556 -3,71017871 -6,177156177 -8,436933437 -11,51811152 -13,45191845

Griffin IV Berlin Fastkurs 06-07-2007 Capinordic Bank Finans 3,5 3,485644265 2,642757532 2,899509854 2,837585365 2,300270708 2,478292078

I-data International Book-building 01-12-1999 Carnegie IT 28,83750611 19,43860663 15,75512656 12,5603754 12,45605894 13,09122035 8,402463928

ISS Book-building 13-03-2014 Goldman Sachs International Industri 14,88341946 19,08815124 17,15086601 14,00841946 14,19631232 13,54313449 16,58709138

Lundbeck Book-building 18-06-1999 Danske Bank Sundhedspleje 12,08067883 8,55135432 11,70280181 12,57443032 12,85634167 10,97241914 9,452976172

MATAS Book-building 28-06-2013 Morgan Stanley Forbrugsgoder 3,718433838 0,313550706 0,096732111 0,363695708 0,522148643 0,775083398 0,909077087

Navasion Software Book-building 29-03-1999 Aros Securities IT 4,72503172 5,198767446 7,006658208 7,806658208 9,406658208 12,60665821 15,07200773

Netop Book-building 26-06-2000 Ukendt IT -0,217741127 -1,043341894 -1,211741675 -2,351913443 -0,926451396 -2,420999453 -3,645118511

Neurosearch Book-building 25-06-1996 Carnegie Industri 81,88488205 81,78577402 81,88488205 83,87318518 91,40117446 89,18575176 88,85238840

NNIT Book-building 06-03-2015 Danske Bank IT 25,63468914 25,28227752 23,51711782 20,93765921 20,53625955 18,57734233 17,57488453

NORDIC SHIPHOLDING Book-building 12-07-2007 Ukendt Industri 8,906652481 6,233942679 4,021153372 6,8462355 4,806569334 3,849683586 3,927079814

Nordic Tankers Book-building 12-06-2007 Nordea industri 10,1320477 7,291104141 4,245658371 6,29180863 5,147228051 4,22655445 3,987880794

NOVOZYMES Book-building 17-11-2000 Aros Maizels SG Cowen Sundhedspleje 7,111689704 9,727278529 19,07975648 17,46517594 20,56833991 17,258848 13,37841253

NunaMinerals Book-building 04-06-2008 Handelsbanken Industri -12,03652377 7,555629881 4,565245257 9,072086886 8,818749828 22,51584382 26,776281

NUNAMINERALS Book-building 04-06-2008 Handelsbanken Industri -7,254507038 12,28240245 9,270961645 13,72912501 13,43458124 27,13609024 31,41203653

O W BUNKER & TRADING Book-building 28-03-2014 Carnegie Finans 20,00345921 15,75229923 13,57535364 12,85780862 15,09396909 20,09744631 19,92682818

PANDORA Book-building 04-10-2010 Goldman Sachs International Forbrugsgoder 26,21032522 21,63251622 20,83475017 24,0116327 22,42752842 19,54494901 16,83650093
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Kilde: Baseret på informationer fra virksomhedernes respektive børsprospekter, børsmeddelelser, Reuters Datastream etc. 

*De gule markeringer viser ouliers, der er sorteret fra i stikprøven.  

** 1. til 7. handelsdag viser akkumulerende afkast i pct. pr. handelsdag. 

  

Udbudsmetode Noteringsdato Emissionsbanker Brancher 1. Handesdag 2. Handesdag 3. Handesdag 4. Handesdag 5. Handesdag 6. Handesdag 7. Handesdag

Book-building 13-11-1997 SEB Forbrugsgoder 5,273539026 -1,656222594 -2,40963087 -3,189906721 -1,901458981 -5,133221717 -6,218448537

Book-building 31-05-2000 Carnegie Industri 4,28330782 1,86330782 0,08022629 -0,95577371 -0,682196339 -0,298216306 -0,311980033

Fastkurs 11-07-2008 Århus lokalbank Finans 2,830046293 2,583845202 4,797007695 5,125275816 -1,58131334 -1,456889133 -3,177649445

Fastkurs 05-12-2006 Capinordic Bank Teknologi 15,63077006 15,7249647 54,01191875 67,06078522 106,8513738 189,0516483 141,2907435

Book-building 08-06-2000 Alfred Berg Teknologi 29,7877512 49,48995993 49,48995993 37,128587 35,97705128 31,16783326 35,82724836

Book-building 17-04-2000 Aros Securities Teknologi -2,957799742 4,451876808 3,98796734 3,240223464 3,240223464 3,240223464 3,240223464

Book-building 06-03-2001 Carnegie Teknologi -1,056093444 -2,858372285 -4,985651126 -5,319603691 -7,190750136 -6,24229289 -4,586712477

Book-building 10-06-2005 Alfred Berg Sundhedspleje 16,07269561 11,71727065 9,544020024 9,64522799 5,835455436 3,663510719 0,670366743

Book-building 14-10-2005 Nordea Finans 9,208646717 7,882961264 6,874216677 10,13063521 9,333653062 12,14666674 9,396130204

Book-building 13-11-2006 Danske bank Sundhedspleje 7,468504434 7,775079302 8,265355778 7,166165021 7,69649809 6,602263716 6,656378415

Book-building 30-04-1998 Aros Securities Bank Industri 7,352603782 6,521894227 5,361687028 7,616521068 6,14613549 6,973052538 7,343422908

Book-building 24-11-2010 SEB Sundhedspleje -7,765354879 -7,932319539 -7,547111527 -4,214676085 -3,078451458 -9,759261982 -9,266337824

Book-building 11-09-1998 Spar Nord Forbrugsgoder 15,35325286 12,8379313 13,9889775 12,13888338 14,08019535 15,99360073 22,25267488



BILAG 2 – WILCOXON TEST MED 99% KONFIDENSINTERVAL 
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BILAG 3 - WILCOXON TEST MED 95% KONFIDENSINTERVAL 
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BILAG 4 – BESKRIVENDE STATISTIKKER FORDELT PR. ÅR 
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Kilde: Baseret på informationer fra virksomhedernes respektive børsprospekter, børsmeddelelser, Reuters Datastream etc. 


