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Executive summary 

The main purpose of this thesis is to investigate the short-term mergers & acquisitions (hereafter M&A) 

value creation in Western Europe for public-to-public transactions over the time period 2000 to 2019. 

M&A activity has gradually become a more popular expansion strategy compared to simply focusing on 

organic growth. However, macroeconomic tendencies seem to have a significant effect on the M&A 

activity levels. Hence, this thesis seeks to further investigate the impact of these market fluctuations. 

Specifically, two financial crises are included in this thesis; the Dot-com bubble in 2000 and the financial 

crisis in 2008. Both crises are of great relevance in relation to the ongoing crisis caused by Covid-19, 

which might put an end to the 7th global M&A wave. This thesis contributes to the existing literature by 

investigating how numerous parameters affect the overall value creation in M&A transactions. It 

simultaneously illustrates how the relative synergy distribution between acquiror- and target companies 

has developed over time. A thorough empirical analysis of 343 M&A transactions, solely consisting of 

publicly listed European companies, is conducted by applying the event study methodology. The value 

creation is measured using capital market information, i.e. stock returns, measured around the 

announcement date. The event windows used are [-1; +1], [-3; +3], and [-10; +10] days. Additionally, this 

thesis utilizes three different models to estimate the cumulative abnormal return (CAR): 1) the market 

model, 2) constant mean return (CMR), and 3) the capital asset pricing model (CAPM). Furthermore, 

two different indices are used to estimate the market returns and beta values: 1) local indices for each 

country, and 2) a broad European index. Subsequent to computing the CAR-values, parametric statistical 

tests are applied to test the abnormal returns, while a comprehensive multiple linear regression (MLR) is 

conducted to investigate which factors affect CAR. Consequently, the findings derived in this thesis 

provide new insights into the short-term value creation for M&A transactions and are summarized below: 

 

The results from hypothesis one show that shareholders of both acquiror- and target companies obtain 

significant, positive CAR-values when using the event window [-1; +1] day. However, by extending the 

event window to [-3; +3] and [-10; +10] days, only target companies obtain significant, positive results. 

Moreover, by comparing the results from all three models applied it becomes clear that the results do not 

deviate substantially. Thus, only the market model, the European index, and the event window [-10; +10] 

days are applied going forward in the empirical analysis. The total combined CAR for both acquiror- and 

target companies reveals to be significant and positive at a 1% level, using the event window [-1; +1] and 

[-3; +3] days. The MLR method applied in hypothesis two returns significant results for numerous 

parameters, including: financial crises, relative size, method of payment, country, industry classification, 

financially distressed companies, and deal status. Lastly, hypothesis three indicates that over the past 

twenty years, shareholders of target companies have captured, on average, 58.91% of the value of 

synergies, due to increasing stock prices around the announcement date. 
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1. Introduktion 

Dette afsnit har indledningsvist til formål at introducere læseren for afhandlingens overordnede fokus 

samt redegøre for afhandlingens relevans, motivation, afgrænsninger og struktur. Introduktionen samt 

den overordnede problemformulering er essentiel forud for afhandlingens efterfølgende afsnit, da det 

har været med til at cementere afhandlingens fremadrettede retning samt drive valget af litteratur, 

metodologi og data. 

 

1.1 Emne 

Forstår man drivkraften bag M&A aktivitet, forstår man den cykliske natur, som aktiviteten er drevet af 

(Gregoriou & Renneboog, 2007). Den eksisterende litteratur afdækker seks forskellige M&A bølger 

relativt fornuftigt, men den syvende M&A bølge er knap så veldokumenteret. Siden 2011 har M&A 

markedet været voksende, både i form af antal transaktioner og transaktionsværdi, hvorfor denne 

afhandling finder det interessant at undersøge markedet i netop denne periode.   

 

Et opkøb eller en fusion med en anden virksomhed rationaliseres ofte ved, at transaktionen skaber 

merværdi for de involverede selskaber. Den eksisterende litteratur på området indikerer dog, at der ikke 

nødvendigvis skabes merværdi for begge parter i en M&A transaktion. Ikke desto mindre har stort set 

alle sektorer oplevet et stigende antal M&A transaktioner i løbet af de sidste to årtier. Rationalerne bag 

transaktionerne er ikke altid økonomisk velbegrundede og kan derudover skyldes en lang række 

transaktionsspecifikke årsager. Forskelligheden i transaktionsrationalerne er desuden medvirkende til, at 

litteraturen på området er så omfattende. 

 

Det unikke aspekt ved denne afhandling, i modsætning til den eksisterende litteratur på området, er først 

og fremmest, at denne afhandling undersøger en markant nyere tidsperiode, samtidig med at fokus er 

afgrænset til udelukkende at omhandle ’public-to-public’ transaktioner i Europa. Derudover koncentrerer 

denne afhandling sig om en symmetrisk relativ fordeling af synergierne over tid, hvilket er et område 

inden for litteraturen, der historisk har tilegnet sig markant mindre opmærksomhed. Afhandlingen 

fokuserer derudover udelukkende på den kortsigtede værditilførsel, hvor værdien måles i form af 

’Cumulative Abnormal Return’ (herefter CAR) omkring opkøbsmeddelelsen. Hensigten med afhandlingen 

er ikke at udvikle deciderede investeringsstrategier for investorer, men derimod at opnå empirisk evidens 

og efterfølgende sammenligne resultaterne med den eksisterende litteratur. 
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1.2 Problemformulering, hypoteser samt underspørgsmål 

Nedenstående problemformulering er den overordnede kerne i denne afhandling og har dermed været 

med til at drive valget af litteratur, metodologi og data. Problemformuleringen skal derfor ses som 

værende den primære drivkraft i hele afhandlingen, understøttet af et antal hypoteser og underspørgsmål. 

Ovenstående introduktion til emnet har ført til følgende problemformulering: 

 

Hvordan påvirker opkøbsmeddelelser de kortsigtede anormale afkast for børsnoterede 
europæiske selskaber, og hvordan har udviklingen af synergiernes relative fordeling mellem 

køber og targetselskabet været over tid? 

 

 

Problemformuleringen vil blive understøttet af nedenstående hypoteser (H) samt underspørgsmål (U): 

H1: Der kan påvises en statistisk signifikant sammenhæng mellem CAR og opkøbsmeddelelser. 
 
U1.1: Hvilken effekt har valget af model anvendt til estimering af CAR på resultaterne? 
 
U1.2: Hvilken effekt har længden på eventvinduet anvendt til estimering af CAR på resultaterne? 

 
H2: Nedenstående virksomheds- samt transaktionsspecifikke karakteristika påvirker CAR signifikant. 
 

En Multipel Lineær Regression (herefter MLR) anvendes til test af karakteristika og inkluderer følgende parametre: 
 

i. Land 

ii. Transaktionsstatus 

iii. Betalingsmetode 

iv. Industriklassifikation 

v. Markedsværdi af egenkapital 

vi. Krisetid vs. ikke-krisetid 

vii. Relaterede vs. ikke-relaterede transaktioner 

viii. Indenrigs vs. cross-border transaktioner 

ix. ’Distressed’ (Altman’s Z-Score) 

x. Relativ størrelse 

 
Foruden anvendelse af MLR testes udvalgte karakteristika nærmere ved brug af parametriske tests.  

 
H3: Der kan påvises en statistisk signifikant sammenhæng mellem den relative fordeling af 
synergieffekterne. 
 
 U3.1: Hvilken effekt har selskabernes relative størrelsesforhold på fordelingen af synergier? 
 

U3.2: Hvilken effekt har kriser på fordelingen af synergier? 
 
U3.3: Hvilken effekt har selskabernes industriklassifikation på fordelingen af synergier? 
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1.3 Relevans 

Den meget omfattende Covid-19 krise, der finder sted i skrivende stund, kan vise sig at have en lignende 

effekt på M&A markedet, som den finanskrisen havde i 2008. Covid-19 krisen kan dermed vise sig at 

afslutte den syvende M&A bølge i Europa såvel som i resten af verden. Ifølge Mergermarket (2020) er 

den globale M&A transaktionsværdi faldet med hele 39,1% i første kvartal af 2020 sammenlignet med 

første kvartal i 2019. Selvom den aktuelle krise skiller sig markant ud i forhold til den sidste globale 

finanskrise, vurderes M&A perspektiverne at have fælles træk. Det er derfor helt naturligt at se tilbage på 

2008 med fokus på ligheder og forskelle, for på den måde at kunne drage nytte af de erfaringer, man 

gjorde sig dengang. Ifølge Mergermarket (2020) er både den samlede transaktionsværdi (≈545 EUR mia.) 

og antallet af transaktioner (≈3700) sammenlignelige med tallene fra første kvartal i 2008 på globalt plan. 

Under finanskrisen i 2008 blev M&A aktiviteten holdt nede indtil fjerde kvartal 2010, hvorefter antallet 

af transaktioner nåede samme niveau som før krisen. I 2014 var M&A aktiviteten på samme niveau, som 

den var tilbage i 2007, da antallet af transaktioner toppede. Det er for tidligt at konkludere, hvorvidt 

mønsteret vil være magen til det, man så i 2008. På kort sigt spiller den nuværende volatilitet på markedet 

nemlig en stor rolle, hvilket påvirker købernes selvtillid, hvorfor flere strategiske spillere trækker sig fra 

igangværende transaktioner. ’Private equity’ (herefter PE) aktiviteten har derimod haft en forholdsvis 

robust start i 2020. Sammenlignes første kvartal i 2019 (≈112 EUR mia.) med første kvartal i 2020 (≈112 

EUR mia.), er der stort set ingen forskel i den globale transaktionsværdi. Eftersom det primære marked 

for gearede lån efterfølgende er midlertidigt lukket ned, er antallet af PE opkøb dog faldet dramatisk i 

løbet af april måned (Mergermarket, 2020). PE-aktiviteten i de kommende måneder vil derfor blive 

interessant at følge nærmere. 

 

Covid-19 krisens relevans i relation til denne afhandling er, hvorvidt opkøb under finansielle krisetider 

skaber værdi. Det vil senere i opgaven blive diskuteret, hvorvidt dette rent faktisk er tilfældet, men flere 

undersøgelser peger på, at køber ofte opnår en højere CAR-værdi under finansielle kriser (Nicholson et 

al., 2014) (Gaughan P. , 2009). På samme vis som Covid-19 krisen findes relevant for denne afhandling, 

vil de empiriske resultater fra afhandlingen kunne bidrage positivt i forhold til den potentielt foranstående 

økonomiske krise, som det tidligere er nævnt.  

 

1.4 Motivation 

Den primære motivation for denne afhandling er i høj grad baseret på en stor interesse for M&A. Begge 

forfattere er desuden engageret i M&A ved siden af studiet og har af den grund haft et stort ønske om at 

kunne anvende den teoretiske viden i praksis i denne afhandling. Derudover har det været befriende at 
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kunne gå så markant i dybden med et selvvalgt emne, eftersom det formentlig er første og eneste gang, 

muligheden byder sig for en fordybelsesproces af denne kaliber. Motivationen for netop dette emne har 

desuden været at undersøge, hvorvidt M&A aktivitet rent faktisk skaber værdi og dermed, om arbejdet 

med M&A giver mening. Forinden afhandlingens påbegyndelse var den fælles forståelse, at en 

transaktionsmålbar merværdi var begrænset. Resultatet af en M&A transaktion forekommer på sin vis 

klar, eftersom det enten fører til en fusion af to selskaber eller et opkøb af ejerandele. Hvad der dog 

forekommer mere eller mindre uklart er, hvem der drager størst nytte af en sådan transaktion, og hvordan 

den makroøkonomiske situation påvirker udfaldet. På baggrund af ovenstående uklarheder søger denne 

afhandling at afklare netop dette med afsæt i en omfattende empirisk analyse. 

 

1.5 Afgrænsninger samt orddefinitioner 

På grund af afhandlingens omfattende format er det nødvendigt at foretage visse afgræsninger for at 

bevare afhandlingens snævre fokus og relevans. For at kunne opnå valide og relevante resultater, er en 

hensigtsmæssig afgrænsning i forhold til afhandlingens rammer og formål derfor nødvendig. Afsnittet 

har til formål at uddybe afhandlingens afgrænsninger, for at kunne give læseren en klar forståelse af 

afhandlingens omfang. Undersøgelsen i denne afhandling er begrænset til at se på et bestemt antal 

variable, der har en betydelig effekt på CAR. Afhandlingen afgrænser sig således på en lang række punkter, 

hvor nedenstående oversigt betragtes som værende nogle af de mest væsentlige afgrænsninger, der har 

indflydelse på, hvordan resultaterne fortolkes og finder anvendelse i praksis: 

 

i. Afhandlingen behandler kun børsnoterede selskaber noteret i Vesteuropa. 

ii. Afhandlingen behandler kun tidsperioden 2000 til og med 2019. 

iii. Afhandlingen anvender udelukkende en kvantitativ tilgang i analysen. 

iv. Afhandlingen anvender eventstudie metodologien. 

v. Værdiskabelsen måles gennem aktionærernes afkast (dvs. ud fra kapitalmarkedsinformation). 

 

Afhandlingen er først og fremmest centreret omkring børsnoterede selskaber noteret i Europa, samtidig 

med at den undersøgte tidsperiode strækker sig fra 01.01.2000 til 31.12.2019. Afgrænsningen er foretaget 

for at indsnævre afhandlingens fokus, samtidig med at data for den senest tilgængelige periode inden for 

området inkluderes i den empiriske analyse. Dataindsamlingen til denne afhandling blev udført i perioden 

op til den 11.01.2020, hvorfor opdaterede tal herefter ikke vil blive inkluderet i det endelige datasæt. En 

kvantitativ metodologisk tilgang er anvendt gennem hele denne afhandling, eftersom en mere kvalitativ 

metodologisk tilgang ikke anses som værende relevant i et empirisk studie som dette. Desuden ville det 
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næppe tilføje yderligere værdi til undersøgelsen. En anden naturlig afgrænsning har været valget af 

eventstudiemetodologien, der afgrænser afhandlingen fra den resterende del af litteraturen. Gennem hele 

afhandlingen tages der endvidere udgangspunkt i kapitalmarkedsinformation, hvilket betyder, at måden 

hvorpå værdiskabelsen måles, er ved at anvende aktiekurser for selskaberne, når disse vel at mærke er 

justeret for dividende, aktiesplits, spinoffs, aktietilbagekøb og kapitalindskud. Med andre ord tages der 

udgangspunkt i værdiskabelsen for aktionærerne, hvilket typisk også betragtes som værende det ultimative 

mål for selskabets CEO. Aktiekurserne giver samtidig en direkte mulighed for at måle værdiskabelsen 

hos børsnoterede selskaber, i modsætning til eksempelvis regnskabsbaserede nøgletal.  

 

De specifikke søgekriterier opstillet i dataindsamlingsprocessen gennemgås senere i afhandlingen under 

afsnittet datagrundlag, hvor søgekriterierne ligeledes vil uddybes nærmere. 

 

1.5.1 Orddefinitioner 

Herunder defineres en række af de ord, danske såvel som engelske termer, der kommer til at fremgå 

gennem hele afhandlingen. Visse termer er essentielle at forstå meningen af, forud for læsning af denne 

afhandling, hvorfor disse termer gennemgås herunder. Der vil herudover forekomme en række andre 

engelske termer i afhandlingen, som ikke kræver yderligere forklaring. Disse termer fremgår af en ordliste 

i Appendiks 9.1. De mest anvendte og væsentligste definitioner fremgår herunder. 

 

’Targetselskab’ vil fremadrettet være en betegnelse for det selskab, der købes af køber. I modsætning til det 

sælgende selskab, som er det selskab, der sælger ’targetselskabet’. 

 

Et ’opkøb’ eller en ’transaktion’ vil i afhandlingen fremadrettet defineres som værende en transaktion, hvor 

køberen opnår kontrol over targetselskabet gennem at eje selskabet med mere end 50%. 

 

’Cross-border’ transaktion er et engelsk udtryk for en transaktion, hvor køber og targetselskabet kommer 

fra to forskellige lande. I modsætning til en indenrigstransaktion findes der ikke noget passende dansk 

udtryk for en ’Cross-border’ transaktion, hvorfor dette udtryk fremadrettet anvendes gennem hele 

afhandlingen.  

 

’Finansiel krise’ defineres i denne afhandling som en krise, der har haft en væsentlig indflydelse på 

virksomheder generelt samt M&A markedet. En ’finansiel krise’ kan eksempelvis være en krise på 

aktiemarkedet, en stor økonomisk recession eller lignende tilfælde. To tidsperioder er i denne afhandling 
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defineret som værende finansielle kriser. Den første krise finder sted i 2000, lige efter IT-boblen bristede. 

Den anden krise er finanskrisen i 2008. I regressionen er tidsperioden for de to finansielle kriser defineret 

som henholdsvis 01.04.2000–01.01.2003 og 01.01.2008–15.09.2009. Begrundelsen for tidsperiodens 

afgrænsning fremgår senere i afhandlingen under hypotese 2. 

 

’Distressed’ er et engelsk udtryk for en virksomhed, som er finansielt ustabil. Hvorvidt et selskab 

klassificeres som værende ’distressed’ eller ej, bestemmes ud fra selskabets Z-score baseret på Altman’s Z-

score. Altman’s Z-score anvendes ofte i kreditanalyser til at forudsige sandsynligheden for, at en 

virksomhed går konkurs, hvorfor metoden anses for at være passende til netop dette formål. 

 

Akronymerne CAR og CAAR vil i afhandlingen fremadrettet betragtes som værende ensbetydende, 

eftersom anvendelsen af de to akronymer varierer inden for den eksisterende litteratur. Forskellen mellem 

CAR og CAAR er blot, at CAR teoretisk set betegner det aggregerede anormale afkast for ét enkelt 

selskab eller gennemsnittet af en række CAR-værdier, hvorimod CAAR betegner de aggregerede 

gennemsnitlige daglige afkast for alle selskaber. 

 

Gennem hele afhandlingen er samtlige engelske termer markeret med kursiv skrift og apostrof, ligesom 

det er vist ovenfor, for at tydeliggøre begrebernes fremstående. 

 

1.6 Afhandlingens struktur 

Afhandlingen vil følge samme struktur, som anvendes af langt størstedelen af denne type undersøgelser. 

Hele afhandlingen udgøres derfor af syv kapitler eller afsnit, om man vil, og hvert kapitel bygger oven på 

det foregående. Strukturen er illustreret i Figur 1. Afhandlingens struktur er opbygget således, at den 

igangværende introduktion til emnet og afhandlingens overordnede problemformulering lægger 

fundamentet for afhandlingen, inden den egentlige databehandling og empiriske analyse påbegyndes. 

Forud for selve analysen er det nødvendigt at fastlægge de bagvedliggende teoretiske-, konceptuelle- og 

metodologiske aspekter samt foretage en gennemgang af den eksisterende relevante litteratur på området. 

Fastlæggelsen heraf vil foretages umiddelbart efter denne introduktion. Næste kapitel i afhandlingen 

omfatter indsamling og filtrering af data samt en dertilhørende databearbejdningsproces. Indsamling og 

opstilling af data er et yderst centralt aspekt i en empirisk undersøgelse som denne, hvorfor det er 

essentielt at opstille et så repræsentativt datasæt som muligt. Efter databearbejdningsprocessen 

gennemføres selve den empiriske undersøgelse kombineret med, at de fremdragne resultater præsenteres 

og diskuteres. Slutteligt fortolkes resultaterne fra den empiriske analyse samtidig med, at resultaterne 
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holdes op imod den eksisterende litteratur på området. Fremtidige undersøgelsesmuligheder vil ligeledes 

blive drøftet. Afhandlingens overordnede struktur er illustreret nedenfor i Figur 1 og er, som tidligere 

nævnt, udarbejdet med tanke på at skabe en klar og gennemskuelig oversigt for læseren. 

Figur 1: Overblik over afhandlingens struktur 

 

 

2. Konceptuelle- og teoretiske rammer 

Dette afsnit afdækker de bagvedliggende konceptuelle- og teoretiske rammer for hele den empiriske 

undersøgelse. En teoretisk ramme er baseret på teorier, der allerede er testet et utal af gange, som 

eksempelvis ’Efficient Market Hypothesis’ (herefter EMH) og ’Capital Asset Pricing Model’ (herefter CAPM). 

Disse teorier beror på omhyggelige undersøgelser foretaget af andre forskere. Den teoretiske ramme er 

alt andet lige bredere i omfang og dimension. Den teoretiske ramme indebærer dog ofte brede 

generaliseringer, hvor en konceptuel ramme bidrager positivt med forståelsen af retningen på 

afhandlingen. Den konceptuelle ramme adskiller sig derfor fra den teoretiske ramme, idet den giver netop 

den retning, der mangler i den teoretiske ramme. Det er derfor væsentligt at uddybe nærmere for at oplyse 

og informere læseren om den nødvendige baggrundsviden. Afsnittet introducerer først begrebet synergier 

og fordelingen heraf inden for en række forskellige industrier. Hernæst gennemgås EMH og CAPM med 

det formål at relatere teorierne til afhandlingens undersøgelse og dermed understrege, hvilke antagelser 

der er nødvendige at gøre sig for at kunne gennemføre eventstudiet. Slutteligt vil afsnittet forsøge at 

placere afhandlingen i en overordnet videnskabsteoretisk sammenhæng, samtidig med at diskutere 

undersøgelsens reliabilitet samt validitet.  

 

2.1 Synergier 

Synergier betegnes ifølge Damodaran (2005) som den overskydende værdi, der genereres ved at 

kombinere to virksomheder. I forbindelse hermed skabes muligheder, der ikke var tilgængelige for 

selskaberne, såfremt de fortsat havde opereret uafhængigt af hinanden. Det er ifølge Damodaran (2005) 
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den mest anvendte og samtidig den mest misbrugte begrundelse inden for M&A. I dette afsnit vil de 

forskellige potentielle kilder til synergier kategoriseres og rationalet uddybes nærmere. 

 

En lang række af opkøb retfærdiggøres ofte med en udmelding om, at transaktionen vil skabe synergier. 

Dette er dog langt fra tilfældet i alle transaktioner. Damodaran (2005) konkluderer i en empirisk 

undersøgelse, at synergier sjældent realiseres i opkøb. Dette skyldes, at synergierne værdiansættes forkert 

i kombination med, at det er meget vanskeligere at realisere synergierne i praksis, end det er at beregne 

dem teoretisk. Damodaran (2005) kategoriserer desuden synergier i to overordnede kategorier: 

driftsmæssige og finansielle synergier. Denne afhandling har valgt yderligere at opdele kategoriseringen i 

tre underkategorier: Omsætningssynergier, omkostningssynergier og balancesynergier. Herunder i Tabel 

1 er opdelingen illustreret inklusive en række kendetegn ved de forskellige typer af synergier.  

Tabel 1: Kategorisering af synergier 

 

Ifølge BCG (2018) har nutidens rekordhøje værdiansættelsesniveauer både implikationer, men samtidig 

stor relevans for synergier. Synergier har ifølge BCG (2018) altid haft til formål at understøtte rationalet 

for at gennemføre en transaktion, men i det nuværende M&A miljø udgør synergierne et endnu mere 

centralt aspekt af transaktionen. Det understøtter ikke længere blot rationalet bag transaktionen, men er 

i højere grad blevet et altafgørende element set fra købersiden. Hver enkelt transaktion er forskellig og 

indebærer dermed også anderledes former for synergier, hvorfor det kan være nødvendigt at undersøge 

hver enkelt transaktion nærmere, for at kunne værdiansætte specifikke synergimuligheder.  
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Ifølge BCG (2018) er targetselskaberne begyndt at opfange en større del af synergierne omkring 

transaktionens annonceringstidspunkt. Der er dog forskel på den relative fordeling af synergier, alt 

afhængig af selskabernes industriklassifikation. Selskaber der befinder sig i visse sektorer, der har været 

omfattet af historisk global konsolidering, har vist sig at generere højere synergier sammenlignet med 

andre mindre konsoliderede sektorer. De konsoliderede sektorer inkluderer ifølge BCG (2018): FIRE-, 

sundheds-, teknologi- og mediesektoren. Disse sektorer har ifølge BCG (2018) annonceret synergier 

højere end 1,8%, som er medianen målt på tværs af alle undersøgelsens sektorer. De mindre 

konsoliderede sektorer: Energi-, FMCG- og servicesektoren har derimod opnået synergier under 

undersøgelsens median på 1,8% (BCG, 2018). På baggrund heraf kan det udledes, at globale 

konsoliderede sektorer i højere grad er i stand til at realisere fordelene ved skalering af forretningen som 

følge af opkøb, i modsætning til mindre konsoliderede sektorer. 

 

Den dominerende type af synergi i en given transaktion afhænger desuden i høj grad af transaktionstypen 

samt rationalet bag transaktionen. Ved en fusion af to selskaber vil der antageligt være store overlap i 

selskabernes forretningsområder, produktsortiment og geografiske områder, hvor de opererer. I sådanne 

transaktioner er det normalt, at fokus er centreret omkring omkostningssynergier, da profitabiliteten kan 

forbedres. De ovennævnte overlap inden for fusioner muliggør derfor høje realiserbare 

omkostningssynergier, i modsætning til andre typer af transaktioner. Majoritetsopkøb inden for voksende 

markeder fokuserer derimod mere på omsætningssynergier, da der forekommer muligheder for at 

realisere høje omsætningssynergier i sådanne tilfælde. På trods af disse muligheder skal det dog nævnes, 

at omkostningssynergier selv i sådanne transaktioner spiller en væsentlig rolle og ofte betragtes som 

værende det primære transaktionsrationale (BCG, 2018). Balancesynergier betragtes typisk som værende 

mindre væsentlige, dog kan de være essentielle inden for visse sektorer som eksempelvis FIRE sektoren.  

 

2.2 EMH 

Formålet med dette afsnit er at undersøge implikationerne mellem EMH og denne afhandling nærmere. 

Det er nødvendigt at nævne EMH, da det antages, at aktiekurserne anvendt til beregning af CAR i denne 

afhandling er retvisende, og at der er tale om et effektivt marked, hvor synergieffekterne indregnes i 

selskabets aktiekurs akkurat efter annonceringsdatoen. Den efficiente markedshypotese omhandler ideen 

om, at markedet er efficient og aktiekurserne dermed afspejler al tilgængelig information på markedet. 

Fama (1970), som står bag teorien, opdeler EMH i tre forskellige niveauer af markedseffektivitet: Svag, 

Semi-stærk og Stærk form. EMH beror i høj grad på det teoretiske, hvorfor den i praksis kan forekomme 

ganske urealistisk. Ikke desto mindre har EMH samt ’Random Walk’ hypotesen været to særdeles 
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omdiskuterede emner inden for finansiel litteratur over de sidste 40 år (Borges, 2008). ’Random walk’ 

hypotesen omhandler en økonomisk teori, der påstår, at priserne på aktiemarkedet udvikler sig efter en 

stokastisk proces og derfor ikke kan forudsiges, hvilket er i overensstemmelse med EMH. Markedet kan 

derfor ifølge teorien ikke udnyttes af investorer i besiddelse af insideinformation. Det indebærer samtidig, 

at anormalt afkast og arbitragemuligheder ikke kan udnyttes på baggrund af information indeholdt i 

prisbevægelsens historik eller offentlig information. Arbitragemuligheder forsvinder desuden hurtigt. For 

hver gang der handles på arbitragemuligheden, vil prisen på markedet korrigeres med det samme. 

 

Adskillige undersøgelser har efterfølgende erklæret sig uenige med ’Random Walk’ teorien og Fama (1970), 

som stod bag den oprindelige teori. Modstandere af teorien mener, at aktieafkastet ikke følger en ’Random 

Walk’ og ej heller er normalfordelt. Nylige undersøgelser af markedseffektivitet på de europæiske 

markeder undersøger markedet for den svage form for markedseffektivitet og inkluderer blandt andet 

Smith og Ryoo (2003) og Worthington og Higgs (2004). Smith og Ryoo (2003) anvender en varians-ratio 

test på ugentlige data for fem europæiske indeks og konkluderer, at Grækenland, Ungarn, Polen og 

Portugal ikke følger en ’Randon Walk’, men at Tyrkiet derimod faktisk følger en ’Random Walk’. Varians-

ratio testen anvendes til at bestemme, om aktieafkastene rent faktisk følger en ’Random Walk’. Varians-

ratio testen blev oprindeligt anvendt af Andrew Lo og Craig MacKinlay i 1987. Metoden anvendes af 

mange til at teste EMH, ved at undersøge kursernes autokorrelation. Såfremt kurserne udviser tegn på 

autokorrelation, vil historiske aktiekurser være behjælpelige med at forudsige fremtidige kurser, hvilket er 

et brud på EMH i svag form.  

 

Worthington og Higgs (2004) foretager desuden en detaljeret undersøgelse af 20 europæiske lande og har 

i deres undersøgelse flere forskellige metodiske tilgange. De anvender eksempelvis en 

seriekorrelationstest, en Dickey-Fuller1 test samt en varians-ratio test ligesom Smith og Ryoo (2003). 

Undersøgelsen konkluderer, at ikke alle indeks lader sig beskrive af normalfordelingen, og at kun fem 

lande opfylder de strengeste kriterier for ’Random Walk’. Disse lande er: Tyskland, Irland, Portugal, 

Sverige og Storbritanien, mens Frankrig, Finland, Holland, Norge og Spanien kun opfylder nogle af 

kravene. 

 

Undersøgelserne antyder desuden, at markedet gradvist inkorporerer den nye information i aktiekursen. 

Det resulterer i, at markedet på kort sigt potentielt over- eller underreagerer, hvilket er i strid med EMH 

i semi-stærk form. Det er vigtigt at understrege, da denne afhandling undersøger reaktionen i aktiekursen 

 
1 Dickey-Fuller test: Tester nulhypotesen om, at en ’Unit Root’ findes i en autoregressiv model. 
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på netop kort sigt. For at imødekomme udfordringen med forsinkede reaktioner på markedet, anvendes 

forskellige eventvinduer. Såfremt aktiekursen reagerer forinden opkøbsmeddelelsen, vil det antyde lækage 

af information eller være et tegn på insiderhandel, hvilket er i strid med den stærke form af EMH. 

 

Afslutningsvis lyder opsummeringen således: EMH er en essentiel forudsætning for at kunne gennemføre 

et eventstudie som dette. Af denne grund antages det i den empiriske undersøgelse, at markederne 

opfylder kravene for markedseffektivitet i Semi-stærk form. Det indebærer, at al offentlig information i 

den pågældende periode har øjeblikkelig effekt og derfor straks afspejles i aktiekurserne. Denne antagelse 

gør det derfor muligt at undersøge de anormale afkast i aktiekursen efter annonceringsmeddelelsen om 

opkøb. 

 

2.3 CAPM 

CAPM er en særdeles anerkendt prisfastsættelsesmodel og økonomisk ligevægtsteori, som omhandler 

prisdannelsen på de finansielle markeder. CAPM blev introduceret af William Sharpe (1964) og John 

Lintner (1965)2. Modellen markerer starten inden for prisfastsættelsesteori og resulterede desuden i en 

Nobelpris til William Sharpe i 1990. Mere end halvtreds år senere anvendes CAPM fortsat i bredt omfang 

til estimering af kapitalomkostninger for virksomheder og til evaluering af porteføljer (Fama & French, 

2004). At CAPM-tilgangen anvendes i så bredt et omfang, skyldes, at modellen tilbyder en kraftfuld og 

intuitiv forudsigelse om, hvordan man måler risiko samt forholdet mellem det forventede afkast og risiko. 

Desværre er de empiriske tests af modellen generelt utilfredsstillende. Fama & French (2004) peger på, 

at CAPM's empiriske udfordringer muligvis afspejler en række teoretiske forenklende antagelser. Fama 

& French (2004) peger desuden også på, at de utilfredsstillende empiriske resultater kan være forårsaget 

af, at det er vanskeligt at teste modellen empirisk korrekt.  

 

CAPM bygger på porteføljeteorien introduceret af Harry Markowitz i 1959. I Markowitz' model udvælger 

investoren en portefølje på tidspunkt [t-1], der giver et stokastisk afkast på tidspunkt [t]. Modellen antager, 

at investorerne er risikoaverse og derfor kun er interesserede i middelværdien og variansen af deres 

investeringsafkast over en enkelt periode. Resultatet heraf er, at investorer kun investerer i middelværdi 

og varianseffektive porteføljer i den forstand, at porteføljerne opfylder to krav: 1) minimerer variansen 

af porteføljeafkastet givet det forventede afkast og 2) maksimerer det forventede afkast givet variansen. 

 
2 Fischer Black (1972) udviklede en anden version af CAPM, kaldet Black CAPM eller nul-beta CAPM, der ikke inkluderer 
et risikofrit aktiv. Denne version har vist sig at være mere robust mod empiriske tests og var ligeledes indflydelsesrig i 
udbredelsen af CAPM. 
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CAPM forvandler derfor Markowitz’ porteføljemodels algebraiske opstilling til en testbar 

forudsigelsesmodel af forholdet mellem risiko og forventet afkast. Sharpe (1964) og Lintner (1965) tilføjer 

to centrale antagelser til Markowitz’ model: 1) Den første antagelse omhandler, at markedets aktivpriser 

fra tidspunkt [t-1] til [t] er fælles distribueret, og at denne distribution er den sande. 2) Den anden 

antagelse omhandler, at investorerne kan låne og udlåne til en risikofri rente, som er den samme for alle 

investorer, og som ikke afhænger af det lånte beløb eller det udlånte beløb (Fama & French, 2004). 

 

Efter implementering af den risikofrie rente i modellen må det forventede afkast alt andet lige være lig 

med den risikofrie rente, såfremt aktiver ikke korrelerer med markedsafkastet, dvs. har en beta på nul. 

Forholdet mellem det forventede afkast og beta kan derefter opstilles i den velkendte Sharpe-Lintner 

CAPM-ligning herunder (Fama & French, 2004). 

Ligning 1: CAPM 

𝐸(𝑅𝑖,𝑡) = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑖,𝑀 ∗ (𝐸(𝑅𝑚,𝑡) − 𝑅𝑓) + 𝜖𝑖,𝑡 

Hvor: 

𝛽𝑖,𝑀 =
𝑐𝑜𝑣(𝑅𝑖, 𝑅𝑀)

𝜎𝑅𝑀

2  

Hvor 𝐸(𝑅𝑖,𝑡) er det forventede afkast, 𝑅𝑓 er den risikofrie rente, 𝛽𝑖,𝑀 er betaværdien, 𝑅𝑚 er 

markedsafkastet, og 𝜖𝑖,𝑡 er fejlledet.  

 

Med andre ord er det forventede afkast på ethvert aktiv lig med den risikofri rente plus en risikopræmie, 

som svarer til aktivets markedsbeta ganget med præmien per enhed af beta-risiko 

(Markedsrisikopræmien) (Fama & French, 2004). I de kommende underafsnit vil variablerne anvendt til 

beregning af det forventede afkast blive diskuteret og uddybet nærmere. 

 

2.3.1 Beta 

Betaværdien for en bestemt aktie estimeres i langt de fleste tilfælde ved at foretage en regression af aktiens 

afkast målt op imod et relevant aktieindeks, hvor regressionens hældning er aktiens betaværdi 

(Damodaran, 1999a). Der findes dog alternative metoder til beregning af beta og markedsrisiko, 

heriblandt faktormodeller der måler markedsrisikoen ved hjælp af flere betaværdier estimeret i forhold til 

en række forskellige faktorer. Denne afhandling anvender den klassiske regressionstilgang til beregning 

af betaværdien.  
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Langt de fleste aktiver, som investorer vælger at investere i, har en eller anden form for risikoeksponering. 

Den finansielle teori i kombination med den sunde fornuft siger derfor, at investering i risikable aktiver 

kræver et højere forventet afkast for at kompensere for risikoen. Det forventede afkast bør derfor også 

være en funktion af denne risiko (Damodaran, 1999a). Betaværdier, der har til formål at måle risikoen i 

økonomiske modeller, har to grundlæggende egenskaber, som er vigtige at have for øje, når betaværdien 

estimeres, mener Damodaran (1999a). Den første egenskab er, at betaværdien måler risikoen, der tilføjes 

en diversificeret portefølje, snarere end måling af den samlede risiko. Således er det muligt for en 

investering at indebære høj risiko, hvad angår idiosynkratisk risiko, men at indebære lav risiko hvad angår 

markedsrisiko. Den anden egenskab, som alle betaværdier deler, er, at de måler et aktivs relative risiko og 

derfor er standardfordelt omkring et. 

 

I praksis er der en række afvejningsproblemer, der kan have en stor effekt, når det kommer til at estimere 

beta. Disse afvejningsproblemer er diskuteret i de tre nedenstående afsnit: 

 

2.3.1.1 Valg af markedsindeks  

I praksis er der i realiteten intet markedsindeks, der repræsenterer den sande teoretiske markedsportefølje. 

I stedet anvendes diverse aktiemarkedsindeks, som eksempelvis S&P 500, MSCI World, MSCI Europe, 

OMXC25 og lignende, der måler afkastet på en udvalgt gruppe af værdipapirer i hvert marked. Disse 

indeks betragtes i praksis som værende anvendelige til estimering af beta, men inkluderer kun en 

begrænset delmængde af værdipapirerne på hvert marked (Damodaran, 1999a). Valget af markedsindeks 

har en stor effekt på den udledte betaværdi, som indgår i CAPM-estimatet, og det er derfor helt essentielt 

at fastlægge denne korrekt. Ifølge Damodaran (1999a) burde indeks, der indeholder en større delmængde 

af værdipapirer på et givent marked, give bedre estimater end indeks, der inkluderer en mindre 

delmængde. Derudover påstår Damodaran (1999a), at indeks, der er markedsvægtet3, alt andet lige burde 

give bedre estimater i forhold til indeks, der ikke er markedsvægtet. Denne afhandling anvender både 

lokale- samt MSCI Europe indeks i beregningen af markedsafkast og betaregressionen mellem aktieafkast 

og markedsafkast. På baggrund af ovenstående har denne afhandling imidlertid valgt at foretage den 

videre analyse og gennemføre den multiple regressions analyse med det markedsvægtede MSCI Europe 

indeks som markedsindeks. 

 

 
3 Et markedsvægtet indeks er et aktiemarkedsindeks, hvis komponenter vægtes i henhold til den samlede markedsværdi af 
deres udestående aktier. 
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2.3.1.2 Valg af tidsperiode 

Når det kommer til valg af tidsperiode for estimering af beta, er mange af de økonomiske modeller ikke 

altid til meget gavn, heriblandt CAPM. Damodaran (1999a) mener dog, at tidsperioden burde ligge et 

sted mellem to til fem år. I forbindelse med valg af tidsperiode er der dog et klart afvejningsproblem 

ifølge Damodaran (1999a). På den ene side er det fordelagtigt at bevæge sig så langt tilbage i tiden som 

muligt, da det resulterer i, at flere observationer indgår i regressionen. På den anden side skal man være 

opmærksom på, at selskabet i denne periode kan have ændret en væsentlig del af deres forretning samt 

finansielle gearing, hvorfor der skal tages højde for dette, når man måler selskabets risiko imod markedet. 

På baggrund af ovenstående, og i kombination med den generelle praksis inden for området, har denne 

afhandling valgt at beregne beta over en periode på fem år målt op imod de respektive indeks. Der kan 

argumenteres for, at den ideelle løsning ville være at undersøge hvert enkelt selskabs historik for 

eventuelle restruktureringer, opkøb, frasalg af forretningsområder osv., men dette anses som værende en 

for tidskrævende opgave i forhold til den effekt, det potentielt kunne bidrage med. 

 

2.3.1.3 Valg af afkast interval  

Det sidste afvejningsproblem ifølge Damodaran (1999a) omhandler valget af, hvorvidt man skal anvende 

daglige, ugentlige, månedlige, kvartalsvise eller årlige afkast. Ved brug af kortere afkastintervaller øges 

antallet af observationer i regressionen for en given periode, men det forbedrer ikke nødvendigvis den 

samlede regression. Aktier handles ikke på kontinuerlig basis, og når aktierne ikke handles i en given 

periode, kan den estimerede betaværdi påvirkes markant. Det betyder, at når aktier i en bestemt 

afkastperiode ikke handles, kan det reducere korrelationen med markedsindekset og følgelig betaværdien. 

Damodaran (1999a) mener, at denne problematik kan løses på to forskellige måder: 1) at anvende længere 

afkastintervaller end daglige og ugentlige afkast, da de i højere grad er udsat for denne problematik end 

månedlige, kvartalsvise og årlige afkast. Kvartalsvise og årlige afkast resulterer ofte i for få observationer, 

hvorfor månedlige afkast er at foretrække (Damodaran, 1999a). 2) at estimere betaværdierne ved brug af 

korte afkastintervaller og efterfølgende justere betaværdierne for illikviditetsproblematikken. Denne 

afhandling har valgt at anvende månedlige afkast, da det anses som værende det mest retvisende interval 

at anvende - dels på baggrund af ovenstående samt den almene praktiske tilgang, der er i flere studier. 

 

2.3.2 Risikofri rente 

Modeller inden for finansiering, som eksempelvis CAPM, antager ofte, at der eksisterer et risikofrit aktiv 

og at det forventede afkast på dette risikofrie aktiv er kendt. Ifølge Damodaran (1999b) er der i praksis 

to udfordringer forbundet med estimering af den risikofrie rente: 1) Den første udfordring vedrører 
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definitionen af et risikofrit aktiv og de nødvendige egenskaber, et sådant aktiv skal have. 2) Den anden 

udfordring gælder, når der ikke findes et risikofrit aktiv, og hvordan man bedst muligt kan estimere et 

risikofrit aktiv under disse betingelser. 

 

Først og fremmest er definitionen af et risikofrit aktiv essentielt at forstå. Risiko inden for finansiering 

opstår, når aktivers forventede afkast over en periode ikke stemmer overens med de realiserede afkast. 

Risiko inden for finansiering relaterer sig altså til variationen i det faktiske afkast og dets bevægelse 

omkring det forventede afkast. For at kunne estimere et teoretisk korrekt risikofrit aktiv, skal det faktiske 

afkast derfor altid være lig med det forventede afkast (Damodaran, 1999b). For at kunne opfylde dette 

krav, er to betingelser nødvendige at opfylde ifølge Damodaran (1999b): 1) Den første betingelse 

omhandler, at der i et risikofrit aktiv ikke kan være nogen risiko for misligholdelse. På baggrund heraf 

udelukkes ethvert værdipapir udstedt af en privat virksomhed, da selv de største og mest sikre 

virksomheder har en vis form for misligholdelsesrisiko. De eneste værdipapirer, der derfor 

tilnærmelsesvis kan karakteriseres som værende risikofri, er værdipapirer udstedt af staten. Dette skyldes, 

at staten kontrollerer udskrivningen af ny valuta, hvilket alt andet lige gør dem i stand til at kunne betale 

uanset hvad. 2) Den anden betingelse omhandler det faktum, at der ikke kan være nogen 

reinvesteringsrisiko over perioden. På baggrund af ovenstående udleder Damodaran (1999b), at den 

risikofri rente burde repræsenteres af en misligholdelsesfri statslig nulkuponobligation. 

 

Til estimering af den risikofri rente i afhandlingen anvendes 10-årige statsobligationer for de respektive 

lande. Obligationerne benyttes til at udtrykke det afkast, der kan opnås på markedet uden nogen risiko. 

De risikofrie renter er beregnet som et glidende aritmetisk 10-års gennemsnit, hvilket antages at være et 

hensigtsmæssigt langtidsestimat, der tager højde for volatiliteten i markedet samt det historisk lave 

renteniveau på nuværende tidspunkt. 

 

2.3.3 Markedsafkast 

Markedsafkastet er allerede berørt en smule i relation til beregning af beta, men implikationerne bag valg 

af markedsafkast vil også kort berøres i dette afsnit. Roll (1977) hævder, at CAPM aldrig er blevet testet 

korrekt og sandsynligvis aldrig vil blive det. Udfordringen ligger i, at den teoretiske markedsportefølje, 

som er essensen af hele modellen, er empirisk umulig at konstruere. Det er eksempelvis ikke teoretisk 

klart, hvilke aktiver der legitimt kan udelukkes fra den teoretiske markedsportefølje, og 

datatilgængeligheden i den virkelige verden begrænser samtidig de aktiver, der rent faktisk kan inkluderes. 

Som et resultat heraf er test af CAPM tvunget til at anvende unøjagtige markedsestimater. Roll (1977) 
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argumenterer på denne baggrund for, at eftersom testene anvender unøjagtige markedsestimater og ikke 

den sande teoretiske markedsportefølje, kan man ikke konkludere noget om CAPM. 

 

På trods af ovenstående kritik af CAPM og den empiriske markedsportefølje er modellen en af de mest 

anvendte inden for økonomisk- og finansiel teori. CAPM har, ligesom Markowitz’ porteføljemodel, 

ageret teoretisk pioner inden for porteføljeteori og prisfastsættelse af aktiver. Det er dog vigtigt at 

understrege, at på trods af modellens umiddelbare simple, anvendelige og effektive opstilling, er CAPM’s 

empiriske udfordringer for store til at kunne ignoreres (Fama & French, 2004).  

 

2.4 Videnskabsteoretiske overvejelser 

Ordet empiri er afledt af det græske ord ’Empeiria’, der betyder erfaring. Empiriske observationer er med 

andre ord erfaringsbaserede iagttagelser, som i denne afhandling indhentes gennem kvantitativ sekundær 

data i form af aktiekurser. Eftersom aktiekurserne er officielle og offentligt tilgængelige på diverse 

europæiske børser, anses kravet om reliabilitet at være opfyldt. Data er flertalsformen af det latinske 

begreb ’Datum’, der betyder kendsgerning. Ordet data bruges om det materiale, der gøres til genstand for 

videnskabelig analyse. Eftersom denne afhandling udelukkende anvender kvantitativ data, er 

bearbejdningen af data markant anderledes end ved brug af kvalitativ data (Andersen, 2013). Ved 

besvarelse af afhandlingens problemformulering er det derfor vigtigt at være opmærksom på 

undersøgelsens analysedesign. I dette afsnit vil afhandlingens analysedesign fastsættes ud fra 

videnskabelige undersøgelseshensyn, såsom teoretisk tilgang og analyseniveau (Kristensen, 1996). 

Afhandlingen adskiller sig fra klassiske analysedesigns, eftersom undersøgelsen anvender 

eventstudiemetodologien, hvorfor flere af elementerne fra analysedesignet beskrives i metodeafsnittet. 

 

Kvantitative undersøgelser tager ofte udgangspunkt i en positivistisk analysefilosofi. Begrundelsen herfor 

kan delvist forklares ved, at formålet med kvantitative undersøgelser ofte er at forudsige observationer 

ud fra de lovmæssigheder, der afdækkes (Presskorn-Thygesen, 2012). Epistemologisk hører positivismen 

under den objektivistiske fløj inden for samfundsvidenskaben. Positivismen tager udgangspunkt i en 

induktiv metodologi, hvilket bidrager til forståelsen for, hvorfor statistiske undersøgelser ofte baseres på 

denne filosofi. En induktiv tilgang giver muligheden for at generalisere ud fra få enkeltstående 

observationer. Positivismen tager derfor udgangspunkt i observationerne. Umiddelbart stemmer 

positivismens analysefilosofi overens med afhandlingens overordnede formål, men eftersom denne 

afhandling ikke tager metodologisk afsæt i observationerne, vil analysedesignet i højere grad være 

kendetegnet ved en afart af positivismen, kritisk rationalisme.  
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Kritisk rationalisme tager afsæt i den positivistiske ontologi, idet det er et realistisk paradigme. Det 

realistiske paradigme slår fast, at det ikke med sikkerhed er muligt at vurdere, hvorvidt et resultat i 

virkeligheden er den sande sandhed. Epistemologisk drages der ligeledes sammenligninger mellem 

positivismen og kritisk rationalisme. Kritisk rationalisme bevæger sig også inden for den objektivistiske 

fløj i samfundsvidenskaben, men forholder sig i højere grad til kausaliteten, relativt til positivismens 

sansemæssige erfaringer. Inden for kritisk rationalisme forekommer det ikke muligt at opnå fuldkommen 

objektivitet (Popper, 1994). Den største forskel mellem positivismen og kritisk rationalisme ligger i 

metodologien. Kritisk rationalisme benytter i modsætning til positivismen en deduktiv metodologi 

fremfor en induktiv. Denne afhandling benytter en deduktiv metodisk tilgang, idet der tages 

udgangspunkt i eksisterende litteratur. Den eksisterende litteratur har dermed været med til at danne 

rammen om den overordnede problemstilling. Ud fra afhandlingens problemformulering samt 

overordnede teoretiske grundlag er der deduceret tre konkrete hypoteser. Ved at benytte en hypotetisk 

deduktiv tilgang er det muligt at falsificere forudindtagede forventninger til udfaldet af hypoteserne, der 

opstilles i afhandlingen. Falsificering bygger på, at videnskab i princippet kun er videnskab, såfremt det 

er muligt at falsificere den. Afhandlingen underlægger sig dette princip ved netop at benytte falsificerbare 

hypoteser. 

 

2.4.1 Reliabilitet og validitet 

Afhandlingens troværdighed er altafgørende, og behovet for troværdighed styrkes endvidere ved, at der 

er tale om en empirisk undersøgelse, idet resultaterne skal fremstå så objektive som muligt. For at sikre 

afhandlingens troværdighed tages der indledningsvist stilling til, hvordan validiteten samt reliabiliteten af 

data sikres. 

 

Validiteten vurderes af Olsen & Pedersen (2003) som den vigtigste kvalitetssikring, idet det vedrører 

tydeligheden i afhandlingens overordnede formål. Ifølge Yin (1994) deles validitet op i fire forskellige 

praktiske former. Afhandlingen følger en empirisk undersøgelsesgang, hvorfor statistisk validitet 

påkræves. Statistisk validitet kommer til udtryk ved, at data inkluderer en hensigtsmæssig repræsentation 

af populationen, der ligger til grund for analyse. Stikprøveudtrækket skal samtidig foretages korrekt, og 

det skal være muligt at kontrollere statistisk. Yin (1994) argumenterer desuden for, at det ved statistisk 

validitet er essentielt at belyse mulige årsagsvirkningsrelationer, hvilket i afhandlingen søges opfyldt ved 

at inddrage sammenlignelige studier samt ved analysering af data. Efterfølgende skal afhandlingens 

stillingtagen til teknisk validitet berøres. Den tekniske validitet sikres ved at inddrage synspunkter fra flere 
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forskellige studier samt ved at præsentere forskellige perspektiver og synspunkter på samme sag. I 

forlængelse af den tekniske validitet søges den interne validitet i afhandlingen sikret ved at analysere og 

sammenligne mønstre i observerede og teoretisk forudsagte sammenhænge. Afhandlingens eksterne 

validitet forekommer vanskelig at sikre fuldstændigt, idet afhandlingen ikke udfører flere gentagne 

undersøgelser, men blot én enkelt. Afhandlingen bidrager dog til den eksisterende litteratur og bidrager 

dermed ligeledes til den eksterne validitet for selve metoden. 

 

Videnskabsidealet for kvantitative undersøgelser som denne kræver høj pålidelighed, hvilket indebærer, 

at andre forskere skal kunne eftervise samt teste resultaterne. Afhandlingen søger at identificere kausale 

sammenhænge, som kan eftertestes gennem statistiske hypoteser. Pålidelighed eller reliabilitet omhandler 

i høj grad datas robusthed i forhold til indsamlingsmetoden. Afhandlingen søger derfor at opnå reliabilitet 

ved at præcisere data samt gøre det klart for læseren, hvordan modeller og diverse tests skal fortolkes. En 

test er ikke mere pålidelig end den kilde, data er udtrukket fra (Olsen & Pedersen, 2003). På baggrund af 

denne påstand har afhandlingen udelukkende taget afsæt i data fra anerkendte samt troværdige kilder. 

Kilderne inkluderer databaserne Zephyr, Factset, Mergermarket, Bloomberg m.fl. og er beskrevet 

yderligere i datagrundlagsafsnittet. Andet materiale indsamlet fra sekundære datakilder er hentet fra 

akademiske studier, fagbøger og rapporter fra anerkendte selskaber som eksempelvis BCG og McKinsey.  

 

3. Relevant litteraturgennemgang 

Det følgende afsnit har til formål at diskutere samt indkapsle forskellige synspunkter fremlagt af tidligere 

studier om M&A markedet og CAR. Afsnittet søger at fremstille studier med forskellige resultater og 

konklusioner for i højere grad at undgå et indsnævret fokus, som ikke fremlægger alle relevante pointer 

inden for et bestemt område. Der foreligger allerede en betydelig mængde studier omhandlende M&A, 

hvorfor denne afhandling forsøger at forholde sig ekstra kritisk til kilderne. Studierne, som præsenteres, 

er nøje udvalgt ud fra krav om anerkendelse, troværdighed og relevans. Studier indgår udelukkende i 

litteraturgennemgangen, såfremt de bidrager positivt til forståelsen og det overordnede formål med denne 

afhandling. Litteraturoversigten fremgår af Appendiks 4 i Appendiks A: Relevant litteraturgennemgang. 

 

3.1 Motiver for M&A 

Umiddelbart kan motiverne bag M&A virke klare. Det skaber samlet set et større selskab samt giver 

mulighed for stordriftsfordele og effektivisering. Flere af studierne, der gennemgås senere i 

litteraturgennemgangen, påpeger dog, at størstedelen af M&A aktiviteten ikke skaber værdi for det 
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opkøbende selskab. Til trods for dette er aktiviteten stadig på et højt niveau, og den seneste M&A bølge 

har været en af de største nogensinde. Det er derfor hensigtsmæssigt at få fastlagt motiverne bag M&A 

for at få en klarere forståelse for, hvorfor aktiviteten er så høj, som den er. 

 

Motis (2007) argumenterer for en lang række motiver til at opkøbe selskaber. Et af hovedargumenterne 

er at forbedre afkastet til aktionærerne, hvilket er en afledt effekt af en række andre M&A motiver. 

Aktionærafkast kan dermed betragtes som det endegyldige mål for det opkøbende selskab ved M&A 

aktivitet. Det er der også enighed om i de øvrige studier. Dog er de uenige om, hvilke motiver der ligger 

til grund for, hvordan dette mål opnås. Huck et al. (2004) og Shimizu et al. (2004) argumenterer for, at 

det primære motiv bag M&A er underprissætning af targetselskabet. Trautwein (1990) og Ghosh (2004) 

argumenterer for, at det primære motiv bag M&A er en forventning til, at der kan realiseres 

synergieffekter imellem selskaberne. Andre studier er dog mere konkrete i forhold til, hvilke motiver der 

ligger bag succesfulde opkøb. I disse argumenteres der for, at motiverne er en kombination af 

omkostnings- og omsætningssynergier, hvilket kan være afledt af komplementerende produkter og 

effektivisering (Capron, 1999) (Gaughan, 2001). I forlængelse af disse argumenter finder Weston & 

Weaver (2004), at en større position på markedet også betragtes som et motiv for M&A aktivitet. 

Herunder argumenteres der for de afledte effekter, som et større selskab medfører, heriblandt større 

indgangsbarriere på markedet, større markedsmagt samt omkostningsfordele (Motis, 2007). Motis (2007) 

argumenterer endvidere også for motiver, som ikke vedrører størrelse eller direkte omkostninger. Hans 

studie argumenterer for, at ’know-how’ inden for teknologisk- og human kapital er et vigtigt motiv, da dette 

kan føre til proces- samt produktinnovation. Dette synspunkt bakkes desuden op af Roller et al. (2006). 

 

Andre motiver for M&A inkluderer diversifikation, altså at selskaber allokerer kapital på en måde, der 

reducerer eksponeringen over for systematisk risiko. Dette motiv henvender sig specifikt til én 

selskabstype, konglomerater. Risikostyring gennem diversifikation bliver berørt senere i 

litteraturgennemgangen, hvorfor det kun vil blive berørt overfladisk her. Diversifikationsmotivet relaterer 

sig i høj grad til den moderne porteføljeteori. Denne teori beskriver, hvordan værdien af et selskab kan 

øges gennem optimering af risiko ved investering i ikke-korrelerede selskaber/instrumenter (Motis, 

2007).  

 

M&A kan dog også være drevet af personlige interesser, som ikke nødvendigvis tilgodeser selskabets 

interesser. Dette beskriver Seth et al. (2000) og Carpenter & Sanders (2007) i deres studier. De fremlægger 

evidens for ’Managerialism’ og hybris. Hybrishypotesen, som blev introduceret af Roll (1986), fremlægger 
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ideen om, at M&A opstår grundet ledelsesfejl i værdiansættelsen af targetselskaber. Hybrishypotesen 

foreslår også, at præmien, som betales ved opkøb, blot er et udtryk for en tilfældig fejl. Roll (1986) 

argumenterer endvidere for, at på trods af at fejlen i værdiansættelsen både kan forekomme positiv og 

negativ, så leder den som regel til en overvurdering af selskabet. I sin reneste form er Hybrishypotesen 

blot et udtryk for en overdragelse af værdi fra køber til sælger, idet den forudsiger, at der ingen 

synergieffekter er. Denne ekstreme version af Hybrishypotesen betragtes derfor som værende konsistent 

med den stærke form af EMH. Roll (1986) formulerer det således: 

"Financial markets are assumed to be efficient in that asset prices reflect all information about individual firms. Product 

and labor markets are assumed efficient in the sense that (a) no industrial reorganization can bring gains in an aggregate 

output at the same cost or reductions in aggregate costs with the same output and (b) management talent is employed in its 

best alternative use." 

Seth et al. (2000) fremlægger også ’Managerialism’ hypotesen, som i modsætning til Hybrishypotesen 

bygger på ideen om, at ledelsen bevidst betaler overpris ved opkøb. Motivet bag denne hypotese er ifølge 

Seth et al. (2000) maksimering af den enkelte leders nytte, hvilket i mange tilfælde sker på bekostning af 

aktionærerne. Eftersom ledelsens kompensation eller bonus ofte er direkte forbundet med omsætningen 

eller andre variable, som er skalerbare ved opkøb, vil ledelsen utvivlsomt søge at maksimere disse variable 

fremfor at øge profitten (Marris, 1964). Dette motiv defineres desuden som ’empire building’ inden for 

litteraturen.  

 

3.2 M&A værdiskabelse 

Den eksisterende litteratur vedrørende profitabiliteten i M&A transaktioner er ganske omfattende. 

Konklusionerne varierer dog meget, både fra studie til studie og i takt med, at tiderne skifter (Bruner R. 

, 2004). Bruner (2004) mener, det er nødvendigt at analysere M&A på tværs af M&A bølger for at finde 

et svar på, om det skaber værdi. Dykker man ned i en af de største bølger, der har været, som foregik fra 

1992-2000, så finder Bruner (2004) på tværs af 120 akademiske studier evidens for, at M&A destruerer 

værdi. I sin bog citerer han fra et af studierne følgende: 

” The sobering reality is that only about 20 percent of all mergers really succeed. Most mergers typically erode wealth… 

the cold, hard reality that most mergers fail to achieve any real financial returns… very high rate of merger failure… 

rampant merger failure…” 

Enhver virksomhed vil herefter alt andet lige tage stor afstand fra M&A aktivitet. Bruner (2004) 

argumenterer dog for, at det i høj grad handler om definitionen på, hvad der betragtes som værende en 

succes og en fiasko. Det er denne skildring, der er afgørende. Bruner (2004) opsætter i sin undersøgelse 

et benchmark, som værdien for opkøb sættes relativt til. Er værdierne ens, bevares værdien. Er værdien 
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under, bliver værdi destrueret og slutteligt, hvis værdien er over, skabes værdi. Gennem forskellige 

metoder samt studier konkluderer Bruner (2004), at M&A med sikkerhed skaber værdi for targetselskabet 

og dets aktionærer. Han konkluderer endvidere også, at studier viser, at den kombinerede effekt for 

køber- og targetselskabet samlet set skaber værdi. Slutteligt konkluderer han, at der skabes eller bevares 

værdi for to tredjedele af de studier, han har undersøgt. I forhold til citatet fra tidligere, så afhænger det, 

som Bruner (2004) selv konkluderer, af definitionen af succes. Baseres succeskriteriet på, at der skabes 

anormalt afkast, så er 60–70% af alle M&A transaktioner en fiasko. Denne konklusion beror imidlertid 

på, at investorers afkast skal kompenseres med minimum deres alternative afkastkrav. 

 

Bruner (2004) baserer sine studier på både langsigtede samt kortsigtede tidshorisonter. I praksis omfatter 

størstedelen af litteraturen, som benytter eventstudiemetodologien til at belyse anormalt afkast, 

undersøgelser foretaget på kort sigt. Begrundelsen herfor skal findes i kompleksiteten ved at undersøge 

effekten af et event på længere sigt. Jo længere en periode der måles over desto mere bias forstået på den 

måde, at der er flere faktorer, som kan påvirke resultatet. Da denne afhandling undersøger værdiskabelsen 

på kort sigt, vil det også være fokus for dette afsnit.  

 

Som Bruner (2004) kommer ind på, så har definitionen af værdiskabelse stor indflydelse på, hvorvidt 

M&A vurderes positivt eller negativt. Med dette i mente så leder det også til, at der forekommer stor 

uenighed blandt andre studier. Nogle studier mener, at fordelingen af værdiskabelse er ligelig (Weston & 

Weaver, 2004). Andre studier er af den diametralt modsatte overbevisning og ser M&A som et 

destruerende element grundet agentproblemer eller ledelsesmæssig hybris (Jensen, 1986) (Weston & 

Weaver, 2004). Slutteligt findes studier, der formår at fremdrage statistisk signifikante resultater for den 

samlede merværdi efter opkøb. Disse studier finder ligeledes evidens for en asymmetrisk fordeling af 

værdiskabelsen mellem køber og targetselskabet. Jensen & Ruback (1983), Jarrel et al. (1988) og Andrade 

et al (2001) finder, at køber opnår en positiv værditilvækst post M&A. BCG (2018) finder, at køber de 

seneste år har oplevet en positiv værditilvækst i form af en positiv ’Cumulative Average Abnormal Return’ 

(herefter CAAR), men at det set over en længere periode ikke gør sig gældende. Roll (1986) og Agrawal 

& Jaffe (2000) finder, at det opkøbende selskab opnår negative eller ubetydelige anormale afkast. Hvad 

der dog forekommer fælles for alle studierne er, at det højeste anormale afkast tilfalder targetselskabet. I 

forlængelse af dette finder BCG (2018), at targetselskaber opfanger størstedelen af synergierne ved M&A 

transaktioner. 
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3.3 CAR 

Ball & Brown (1968) var de første, som benyttede sig af eventstudiemetodologien, hvorfor de anses som 

værende foregangsmænd inden for metoden. Ball & Brown (1968) udviklede metoden for at være i stand 

til at finde frem til de anormale afkast. Efterfølgende er metoden blevet anerkendt blandt akademikere 

og studier, som søger at måle effekten af et event på et selskabs værdi. Eftersom dette projekt er forankret 

i eventstudiemetodologien, vil denne metode blive diskuteret yderligere i dette afsnit. CAR-metoden 

benyttes endvidere som en overbygning for at kunne måle den kortsigtede værdiskabelse. Alternativt 

benytter andre studier sig af BHAR-metoden, men denne metode søger i modsætning til CAR-metoden 

at måle værdiskabelse på lang sigt. CAR-metoden berøres desuden i metodeafsnittet. De følgende tre 

underafsnit, som går i dybden med henholdsvis target, køber og den samlede merværdi, tager 

udgangspunkt i et litteraturstudie, som kan findes i Appendiks 1, Appendiks 2 og Appendiks 3. 

 

3.3.1 Target 

Der tages i dette underafsnit udgangspunkt i 29 studier, der strækker sig over en periode fra 1978 frem 

til 2019. Den specifikke periode, som de forskellige studier er baseret på, vil åbenlyst have en effekt på, 

hvor høj en CAR der opnås. Dette skyldes makroøkonomiske forhold, som i høj grad påvirker CAR, 

hvorfor dette vanskeliggør sammenligning af studierne. Sammenligningen vanskeliggøres yderligere, da 

studierne benytter forskellige estimationsperioder og eventvinduer samt har en række forskellige 

karakteristika, som fremgår af Appendiks A. 

 

Langetieg (1978) benytter et af de længste eventvinduer på 120 dage, hvilket af mange betragtes som 

værende for langt, da formålet med CAR-metoden er at undersøge værdiskabelse på kort sigt. Studiet 

stemmer ej heller overens med EMH, da hele eventvinduet er placeret forinden opkøbsmeddelelsen. På 

trods af dette opnår Langetieg (1978) en CAR på 10,63%, som er signifikant på 5% niveau. Sammenlignes 

dette med et studie fra nyere tid, så opnår BCG (2019) en CAR for targetselskaberne på 14,8%, hvilket 

forekommer markant højere. En iøjnefaldende forskel mellem de forskellige studier er dog, at det ene 

studie benytter data fra 1929–1969 og det andet fra 1990–2018. En anden markant forskel, som kan 

forklare den højere CAR for BCG (2019), er eventvinduet. BCG benytter et syv dages eventvindue, 

hvilket er 113 dage kortere end det anvendt af Langetieg (1978). Ud fra studierne, der er blevet 

gennemgået, lader det til, at de studier, som opererer med længere eventvinduer, opnår en højere CAR 

(Maquierira et al., 1998) (Langetieg, 1978) (Goergen & Renneboog, 2004) (Dennis & McConnell, 1986). 

Dette giver mening set ud fra et matematisk synspunkt, alt imens det er i strid med klassisk økonomisk 

teori. Fra den matematiske vinkel giver det mening, eftersom CAR beregnes ved at akkumulere de 
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anormale afkast over tid, hvorfor en længere tidsperiode alt andet lige vil føre til en højere akkumuleret 

værdi. Ud fra et økonomisk teoretisk synspunkt, så burde reaktionen kunne observeres i aktieafkastet 

umiddelbart efter annonceringstidspunktet. Herefter burde det anormale afkast fluktuere tæt på nul, 

medmindre selskabsspecifikke nyheder påvirker aktiekursen, da alt andet ville være i strid med EMH. 

 

Alexandridis et al. (2012) har beregnet CAR for eventvinduerne [-1; +1] og [-10; +10] med udgangspunkt 

i de samme observationer. Studiet opnår en CAR på 19,47% for eventvinduet [-1; +1] imod 23,31% for 

[-10; +10]. Alexandridis et al. (2012) opnår dermed en CAR på 3,84 procentpoint højere ved at forlænge 

eventvinduet med 18 dage, hvilket bakker op om påstanden, at et længere eventvindue øger CAR. 

 

Der forekommer tydeligvis konsensus omkring, at targetselskaber opnår positive anormale afkast ved 

opkøb. På tværs af de 29 studier fremgår det af alle, at der forekommer en positiv CAR for targetselskabet. 

CAR varierer dog kraftigt mellem de forskellige studier, hvor den lavest observerede værdi er på 6,9% 

relativt til den højest observerede CAR på 126,9% (Yilmaz & Tanyeri, 2016) (Loughran & Vijh, 1997). 

Yilmaz & Tanyeri (2016) opnår dog ikke signifikante resultater i deres studie, hvilket Loughran & Vijh 

(1997) gør på trods af den ekstreme værdi. 26 ud af de 29 studier opnår signifikante resultater for 

targetselskabets CAR, hvilket understreger transaktionens målbare effekt i selskabets aktiekurs.  

 

3.3.2 Køber 

Der foreligger et langt større antal studier omhandlende anormale afkast for købernes aktionærer end for 

targetselskabernes. Dette kan skyldes flere ting, men hovedårsagen er umiddelbart, at det er vanskeligere 

at benytte eventstudiemetodologien for targetselskaber. Årsagen er, at data for targetselskaberne ofte er 

utilgængelige, eftersom mange af selskaberne ikke er børsnoterede. Forskellen i antallet af empiriske 

studier kan desuden forklares ved, at der generelt er konsensus om, at targetselskaber opnår positive 

anormale afkast, hvorimod der for køber forekommer større usikkerhed omkring, hvorvidt dette er 

tilfældet. Antallet af studier, som ligger til grund for denne del af litteraturgennemgangen, er derfor også 

større, end det var tilfældet for targetselskaberne. Litteraturstudiet er baseret på 62 undersøgelser for 

opkøbende selskaber. 

 

Langetieg (1978), som kom frem til en signifikant CAR på 10,63% for targetselskaber, finder for samme 

stikprøve en insignifikant CAR på -1,61% for de opkøbende selskaber. Studiet konkluderer dermed, at 

targetselskaber opnår positive anormale afkast og dermed genererer værdi for aktionærerne, hvorimod 

køber destruerer værdi og dermed mindsker aktionærernes værdi. Konklusionen bakkes op af Rose et al. 
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(2017), som opnår en positiv CAR på 22,96% for targetselskabets aktionærer og en CAR på -1,26% for 

købers aktionærer. Rose et al. (2017) finder dog kun frem til signifikante resultater for targetselskabet. De 

to studier kommer frem til stort set den samme CAR for købers aktionærer, men der forekommer dog 

diversitet i resultaterne. Der er ikke noget entydigt mønster med hensyn til, hvilke perioder der oplever 

positive og negative CAR-værdier. Det kan virke modsigende, eftersom det tidligere blev slået fast, at 

M&A aktivitet i høj grad er cyklisk. Det kan dog blandt andet forklares ved, at mange af studierne benytter 

en forholdsvis lang estimationsperiode, hvorfor både dårlige samt gode perioder vil være inkluderet og 

derved udligne hinanden. Alexandridis et al. (2012) og Rose et al. (2017) benytter nogle af de mest 

sammenlignelige perioder i deres studier, men undersøgelserne resulterer i vidt forskellige resultater. 

Begge studier benytter [-10; +10] dage som eventvindue, men Alexandridis et al. (2012) opnår en CAR 

på 2,05% for køber, hvorimod Rose et al. (2017) opnår en CAR på -1,26%. En stor del af forskellen kan 

dog formentlig forklares ved, at det ene studie er baseret på et globalt udtræk af transaktioner, og det 

andet studie er baseret udelukkende på det skandinaviske marked. 

 

Længden på eventvinduet har, ligesom for targetselskaberne, også en stor effekt på CAR for de 

opkøbende selskaber. Alexandridis et al. (2012) konkluderer, at jo længere evenvinduet er, desto højere 

er CAR-værdien for det opkøbende selskab. Ved eventvinduet [-1; +1] opnår studiet en CAR på 1,50% 

mod 2,05% for eventvinduet [-10; +10], hvilket svarer til en forskel på 0,55 procentpoint. Den relative 

forskel i CAR er forholdsvis stor, hvorfor eventvinduets længde vurderes at have en markant effekt på 

CAR-værdien. Dennis & McConnell (1986) bakker denne påstand op, men de finder derudover bevis på, 

at CAR går fra at være negativ til positiv ved at forlænge eventvinduet fra [-1; 0] til [-6; +6]. Den negative 

CAR for [-1; 0] er dog ikke statistisk signifikant, hvilket giver mening, da effekten først burde registreres 

i aktiekursen på selve annonceringsdatoen. Varaiya & Ferris (1987) finder i modsætning til de andre 

studier, at CAR falder, såfremt eventvinduet forlænges. CAR er i dette studie negativ ved et kort 

eventvindue, hvorfor en forlængelse af eventvinduet antages at forstærke negativiteten i CAR-estimatet. 

Dette bryder imidlertid med konklusionerne fra Dennis & McConnell (1986), men da CAR for det korte 

eventvindue i dette studie er insignifikant samt numerisk af lav værdi, vægtes undersøgelsen ikke højt i 

det samlede litteraturstudie. 

 

3.3.3 Samlet værditilførsel for både target og køber  

Flere studier påpeger, at M&A aktivitet ikke skaber værdi samlet set, men blot resulterer i en omfordeling 

af værdi mellem køber og target. Dette er ligeledes blevet beskrevet tidligere i litteraturgennemgangen 

såvel som i introduktionen. For at teste den samlede værditilførsel i en transaktion beregnes den samlede 
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CAR for både køber og targetselskabet. Der forekommer imidlertid færre studier inden for den 

eksisterende litteratur, som kombinerer CAR for køber og targetselskabet. Litteraturgennemgangen for 

den samlede CAR-værdi er baseret på 13 studier. 

 

Ved måling af den samlede værditilførsel anvender studierne generelt forholdsvis korte eventvinduer 

(Mulherin & Boone, 2000) (Kuipers et al., 2003) (Fan & Goyal, 2002) (Healy et al., 1992). Det længste 

eventvindue i denne type af måling er [-10; +10], hvorfor længden på eventvinduet ikke burde have en 

stor effekt på resultaterne i de forskellige undersøgelser. På trods af dette forekommer der stor variation 

i undersøgelsernes resultater. Den lavest observerede CAR på tværs af alle undersøgelserne er 0,12% 

(Alexandridis et al., 2012), målt op imod den højest observerede CAR på hele 11,30% (Lang et al., 1989).  

 

På tværs af alle 13 studier observeres en positiv CAR, hvilket peger i retning af, at M&A rent faktisk 

skaber værdi, såfremt værditilvæksten måles på det samlede selskab. Studier som beregner samlet 

værditilvækst ved brug af eventstudiemetodologien, taler derfor imod, at M&A transaktioner blot fører 

til en omfordeling af værdi. På trods af dette er usikkerheden om, hvorvidt begge involverede selskaber 

vinder i forbindelse med et opkøb, stadig stor. Studierne påstår, at størstedelen af værdien, der skabes i 

en transaktion, tilfalder targetselskabet. Denne betragtning er korrekt, såfremt man betragter 

værdiforøgelsen ud fra et relativt værdiforøgelsesperspektiv, da køber sædvanligvis er relativt større end 

targetselskabet. Den absolutte værditilvækst kan dog forekomme højere hos køber, på trods af at den 

relative værditilvækst er lavere. 

 

3.4 Historiske M&A bølger 

M&A aktivitet inden for litteraturen opdeles ofte i bølger, eftersom der er en tendens til, at M&A 

aktiviteten klynges sammen i kortere tidsperioder. Bølgen igangsættes sædvanligvis af en markant stigning 

i aktivitet, og afslutningen er karakteriseret ved en drastisk faldende aktivitet. Bruner (2004) beskriver 

M&A aktiviteten i USA og opdeler ligeledes M&A aktiviteten i bølger grundet dens grafiske fremkomst. 

Resende (1999) beskriver endvidere den britiske M&A aktivitet i form af bølger, hvilket indikerer, at den 

bølgelignende fremkomst ikke er geografisk bestemt (Resende, 1999). Flere studier peger samtidig i 

retning af, at M&A aktivitet minder meget om et ’Random Walk’ scenarie, hvorfor bevægelserne i M&A 

bølgerne ikke kan forklares. Brealey & Myers (1996) betegner sågar irregulariteten i M&A aktivitet som 

en af de ti mest betydelige uopklarede finansielle problemstillinger (Brealey & Myers, 1996). Brealey & 

Myers (1996) konkluderer, at hver enkelt M&A bølge er unik, og det er derfor umuligt at forudsige dens 

bevægelser. I modsætning hertil konkluderer Martynova et al. (2005), Gaughan (2009) og Harford (2005), 
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at M&A aktivitet i høj grad er cyklisk. Evidens herfor findes ved, at aktiviteten falder under recessioner 

og stiger under økonomiske ekspansioner, hvorfor M&A bølger i høj grad er influeret af det 

makroøkonomiske miljø. Gaughan (2009) og Harford (2005) argumenterer endvidere for, at aktivitetens 

følsomhed over for makroøkonomiske faktorer i høj grad har at gøre med tilgængeligheden af kapital, 

hvilket er med til at drive M&A bølgerne. Herunder i Figur 2 er M&A aktiviteten i Europa illustreret for 

tidsperioden 2000 til og med 2019. Det fremgår forholdsvis tydeligt, at både transaktionsværdien og 

antallet af transaktioner bevæger sig i bølgelignende kurver omkring de to økonomiske kriser: IT-boblen 

i 2000 og finanskrisen i 2008. I de kommende afsnit vil samtlige M&A bølger, der har fundet sted gennem 

historien, kort berøres og de unikke karakteristika samt kendetegn for hver enkelt vil blive fremhævet.  

Figur 2: Overblik over M&A aktiviteten i Europa i perioden 2000 til og med 2019 

 

3.4.1 Første bølge 

På tværs af studier vedrørende M&A aktivitet er der udbredt konsensus om, at aktiviteten sker i bølger. 

Den eksisterende litteratur på området udviser dog inkonsistens, når det kommer til antallet af bølger 

samt bølgernes tidsperioder. Bruner (2004) argumenterer for, at fire bølger har fundet sted i tidsperioden 

1895–2000, sub-bølger ikke iberegnet. Den første historiske M&A bølge fandt sted i tidsperioden fra 

1895–1904. Perioden var karakteriseret ved horisontale opkøb4, som var en konsekvens af 

 
4 Opkøb af selskab på samme niveau i værdikæden. 
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virksomhedernes forsøg på at opbygge dominans i markedet efter den store depression. Mariana (2012) 

bakker denne påstand op på trods af, at dette studie argumenterer for, at bølgen begyndte to år senere. 

Mariana (2012) argumenterer i øvrigt for, at bølgen blev drevet af en stigning i antallet af industrielle 

aktier samt et ønske fra selskabernes side om at opnå en effektiv omsætning (Gregoriou & Renneboog, 

2007) (DePamphilis, 2010). Stigler (1950) karakteriserer bølgen som værende kendetegnet ved et stigende 

antal af monopoler5. Monopolers opståen blev senere begrænset af Theodore Roosevelts ’The Sherman 

Antitrust Act’ i 1904, som markerede afslutningen på den første M&A bølge. Hovedformålet med ’The 

Sherman Antitrust Act’ var nemlig at begrænse horisontale opkøb for store virksomheder (Stigler, 1950). 

 

3.4.2 Anden bølge 

Den anden bølge foregik i perioden 1925–1929 ifølge Stigler (1950). Den bagvedliggende begrundelse 

for at der skulle gå tyve år, før den næste bølge begyndte, skyldes ifølge Gregoriou & Renneboog (2007), 

at ’The Sherman Antitrust Act’ slog igennem og satte en dæmper for M&A aktiviteten. Bølge nummer to 

var, i modsætning til den første, domineret af vertikale opkøb6. Købere udvidede værdikæden og bredte 

sig udover selskabets primære forretningsgrundlag. Stigler (1950) karakteriserer bølgen som værende 

kendetegnet af oligopoler7, hvilket bakkes op af Bancel & Duval-Hamel (2008). Bølgen bød samtidig på 

et fortsat øget fokus inden for ’antitrust’ lovgivning som følge af ’Clayton Act’. Lovgivningen forbød M&A 

aktivitet, såfremt opkøbet markant reducerede konkurrencen i en given branche. Den anden M&A bølge 

opstod ligeledes i kølvandet på en turbulent periode, da den startede efter recessionen i 1923. Bølgen 

endte, ligesom den første, med en finansiel nedgang i markedet. I løbet af perioden oplevede 

aktiemarkedet en kraftig stigning i volumen og værdi, hvilket blandt andet førte til det store krak på 

aktiemarkedet i 1929. Det skal nævnes, at Stigler (1950) og Gregoriou & Renneboog (2007) udelukkende 

tager udgangspunkt i det amerikanske marked. Set fra et europæisk perspektiv oplevede kun 

Storbritannien den anden M&A bølge, på trods af at den første M&A bølge også var evident i Europa 

(Coutinet & Sagot-Duvauroux, 2003). Dette modsiger Ceddaha (2007), der argumenterer for, at anden 

bølge var Europas første og dermed første gang, at Europa oplevede fænomenet M&A. Ceddaha (2007) 

argumenterer endvidere for, at bølgen var drevet af nye teknologier samt nye branchers opståen. 

 

 
5 Monopol er kendetegnet ved, at et marked kun består af en enkelt virksomhed. Denne virksomhed er derfor den eneste 
udbyder af en bestemt vare eller tjeneste på markedet. 
6 Opkøb af selskab med primær aktivitet andetsteds i værdikæden. 
7 Marked som er domineret af få udbydere. 
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3.4.3 Tredje bølge 

Den tredje M&A bølge foregik ifølge Bruner (2004) fra 1965–1970. Denne periode var kendetegnet af 

konglomerater8, hvilket betød, at større selskaber begyndte at diversificere deres risiko gennem opkøb af 

ikke-relaterede selskaber (Bancel & Duval-Hamel, 2008). Ceddaha (2007) argumenterer for, at ’antitrust’ 

lovgivningen gav store selskaber incitament til at diversificere risikoen. Bruner (2004) forklarer, at den 

tredje bølge fortsat var påvirket af ’antitrust’ lovgivningen, som ligeledes blev rettet mod konglomeraterne. 

Store selskaber udviklede eksterne vækststrategier, som gik ud på at skabe konglomerater (Coutinet & 

Sagot-Duvauroux, 2003). I forlængelse af de føromtalte bølger, så var den tredje bølge ligeledes 

kendetegnet ved en stærk økonomi og et iøjnefaldende ’Bull’ 9marked (DePamphilis, 2010). På trods af at 

denne periode beskrives som værende den tredje globale M&A bølge, argumenterer Gregoriou & 

Renneboog (2007) for, at det i Europa var den første. M&A bølgen i Europa var desuden drevet af en 

række andre faktorer, hvor især horisontale opkøb spillede en stor rolle (Coutinet & Sagot-Duvauroux, 

2003). Den tredje bølge blev afsluttet som følge af en makroøkonomisk krise, ligesom de foregående 

M&A bølger. Coutinet & Sagot-Duvauroux (2003) påstår, at oliekrisen i 1973, som blev efterfulgt af en 

betydelig børskrise, markerede afslutningen på den første europæiske bølge. 

 

3.4.4 Fjerde bølge 

Den fjerde bølge defineres af Bruner (2004) som to sub-perioder.  Ifølge Bruner (2004) foregik den første 

sub-periode fra 1981–1987. Andre studier på området hævder dog, at denne sub-periode skal betegnes 

som bølge nummer fire (DePamphilis, 2010) (Bancel & Duval-Hamel, 2008). Bølge nummer fire, eller 

bølge 4a, var karakteriseret ved større opkøb, ’hostile takeovers’ 10, øget finansiel gearing samt flere 

børsnoterede opkøb med henblik på afnotering efterfølgende. Bancel & Duval-Hamel (2008) 

argumenterer for, at ’hostile takeovers’ i højere grad var udbredt i USA end i Europa. Bancel & Duval-

Hamel (2008) og DePamphilis (2010) er dog enige i, at den fjerde bølge blev domineret af ’leveraged buyouts’ 

(herefter LBO) samt finansielle købere. I modsætning til den forrige bølge, som også var domineret af 

større virksomheder, var den fjerde bølge ligeledes domineret af små og mellemstore virksomheder. 

Denne ændring i virksomhedernes størrelse kan, ifølge Bruner (2004), have været en effekt af 

skatteændringer i USA. Stigningen i antallet af transaktioner og volumen i M&A aktivitet skyldtes 

endvidere et påbegyndende marked for finansielle købere samt ’cross-border’ opkøb. Den fjerde bølge bød 

derudover på en øget kompleksitet grundet en forhøjelse af niveauet for innovation i kapitalmarkederne. 

 
8 Virksomhedsform, hvor en moderkoncern ejer og driver virksomheder, som opererer på forskelligartede markeder. 
9 Indikerer at markedet er stabilt samt i vækst. 
10 Et forsøg på at opkøbe et selskab hvor majoriteten af selskabets aktionærer ikke ønsker at sælge. 
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DePamphilis (2010) erklærer sig enig i, at drivkraften bag fjerde bølge var kapitalmarkedernes hastige 

udvikling. Samtidig påpeger han, at konglomeraterne, som hovedsageligt blev dannet ved forrige bølge, 

oplevede negativ økonomisk vækst. En direkte konsekvens heraf var, at konglomeraternes dårlige 

performance blev en stor del af M&A aktiviteten under denne bølge, da den blev drevet af aktiesplits og 

frasalg. Set fra et økonomisk perspektiv var perioden karakteriseret ved et faldende renteniveau 

kombineret med stigende aktiepriser. Eftersom bølge nummer fire ifølge flere blot var nummer to for 

størstedelen af Europa, argumenterer Kleinert & Klodt (2002) for, at det europæiske marked herefter i 

højere grad blev anset som værende et enkelt selvstændigt marked fremfor mange fragmenterede 

markeder. 

 

3.4.5 Femte bølge 

Den sidste bølge, som Bruner (2004) beskriver, er sub-periode 4b, som forløber fra 1992–2000. De øvrige 

studier anerkendte som bekendt ikke opdelingen af bølge fire som to sub-perioder, men der er blandt 

disse enighed om, at dette er bølge nummer fem (Ceddaha, 2007) (Gregoriou & Renneboog, 2007) 

(Gouali, 2009). Akkurat som de resterende M&A bølger starter den femte bølge i kølvandet på en 

finansiel nedgang. Efter recessionen i 1990 og 1991 steg M&A aktiviteten kraftigt i alle segmenter af 

økonomien uanset selskabernes størrelse. Den femte bølge blev, efter annoncering af en række store 

opkøb, stemplet som værende et paradigmeskift i branchen. Paradigmeskiftet betød, at de gamle normer 

blev udskiftet med nye, både hvad angår strategi, størrelse og opkøbets design. Nye opkøbsdesign 

inkluderede eksempelvis introduktion af virksomhedsobligationer. Behovet for virksomhedsobligationer 

opstod, eftersom antallet af ’mega-mergers’ 11steg kraftigt i perioden (Mariana, 2012). Bølgen bar endvidere 

præg af dereguleringer12 inden for store sektorer som eksempelvis energi-, bank-, telekommunikation- 

samt flytransportsektoren (Kleinert & Klodt, 2002) (Gouali, 2009). I perioden overtog strategiske købere 

igen markedet i deres søgen efter synergieffekter. Bruner (2004) forklarer, at bølgen skiftede fokus til 

primært at være centreret omkring horisontale opkøb endnu engang. På trods heraf åbnede markedet sig 

mere for det finansielle købersegment, hvilket introducerede LBO specialister.  

 

Den femte bølge bliver af Ceddaha (2007) betegnet som værende den første verdensomspændende M&A 

bølge. Dette begrundes med, at det på tværs af alle geografiske områder er de samme faktorer, der driver 

M&A aktiviteten. Samtidig opnår det europæiske M&A marked en størrelse i form af antallet af 

transaktioner, som er sammenligneligt med USA. Dette understreger Gregoriou & Renneboog (2007) i 

 
11 En term brugt til at beskrive fusionen af to enorme aktører. 
12 Betegnelse for at en regering tilstræber sig at reducere sin rolle i en sektor. 
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deres studie, som inkluderer 119.000 transaktioner i USA målt op imod 117.000 transaktioner i Europa i 

perioden. Sættes disse tal i relief, blev der ved forrige bølge observeret 34.000 transaktioner i USA målt 

op imod 13.000 transaktioner i Europa i perioden.  

 

3.4.6 Sjette bølge 

Den sjette M&A bølge udspillede sig i perioden 2003-2007. Bølgen begyndte at tage form tre år efter, at 

IT-boblen bristede i 2000. DePamphilis (2010) argumenterer for, at bølgen blev drevet af det historisk 

lave renteniveau samtidig med, at kapitalmarkederne vækstede enormt. Den makroøkonomiske opdrift, 

som udspillede sig på verdensplan i kombination med den generelle globalisering, spillede ligeledes en 

stor rolle under den sjette bølge. Bølgen blev ifølge Marks & Mirvis (2010) karakteriseret ved ambitiøse 

LBO-opkøb, idet investeringsfonde havde fået en større appetit for M&A. Den øgede interesse fra 

investeringsfondene havde en direkte sammenhæng med det lave renteniveau, som betød, at 

lånemulighederne var markant bedre end tidligere. Det betød også, at investeringsfonde nu udgjorde en 

langt større del af M&A markedet end tidligere. I 2007 udgjorde investeringsfonde 20% af den totale 

M&A aktivitet målt på globalt plan. Det historisk lave renteniveau betød endvidere, at 

kontantfinansierede opkøb udgjorde en markant lavere andel af det totale marked (Alexandridis et al., 

2012). Nogle af de største selskaber i verden fortsatte endvidere deres ekspansion gennem M&A aktivitet 

i perioden.  

 

Det europæiske M&A marked blev kraftigt påvirket af introduktionen til Euroen som fælles valuta i 2004. 

Antallet af ’cross-border’ opkøb blandt EU1213 lande steg fra 34% i 1999 til 42% i 2004. Ligesom ved den 

forrige bølge spillede dereguleringen af diverse sektorer en stor rolle i denne sjette bølge. Samtidig med 

dette fandt en privatisering af den offentlige sektor i Europa sted (Mariana, 2012).   

 

3.4.7 Syvende bølge 

Inden for den eksisterende litteratur diskuteres det, hvorvidt den syvende M&A bølge finder sted på 

nuværende tidspunkt. Caiazza (2018) giver intet bud på præcis, hvornår denne bølge er begyndt, men 

illustrerer ud fra M&A transaktionsværdi pr. år, at der i året for hendes studie (2018) er tegn på en M&A 

bølge. Andriuskevicius (2017) påstår, at verdenen på nuværende tidspunkt er midt i den syvende M&A 

bølge. Studiet argumenterer for, at denne bølge vil være karakteriseret ved en yderligere stigning i ’cross-

border’ transaktioner, grundet selskabers ønske om at ekspandere geografisk (Caiazza, 2018). Som nævnt 

 
13 EU12 var de første 12 medlemslande af EU. 
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i introduktionen kan Covid-19-krisen, der finder sted i skrivende stund, vise sig at have en effekt på M&A 

markedet meget lig den, som finanskrisen havde i 2008. Covid-19 krisen kan dermed vise sig at afslutte 

den syvende M&A bølge i Europa såvel som i resten af verden. Ifølge Mergermarket (2020) er den globale 

M&A transaktionsværdi faldet med hele 39,1% i første kvartal af 2020 sammenlignet med første kvartal 

i 2019. Selvom den aktuelle krise skiller sig markant ud i forhold til den sidste globale finanskrise, vurderes 

M&A udsigterne at have fælles træk. 

 

3.5 M&A under finansielle kriser 

På baggrund af studierne om M&A bølger kan det konkluderes, at der forekommer et markant fald i 

M&A aktivitet under recessioner og krisetider. Martynova et al. (2005) påpeger desuden, at aktiviteten 

øges kraftigt ved økonomisk fremgang, hvilket bekræfter M&A aktivitetens følsomhed over for 

makroøkonomiske tendenser. Til trods for dette finder Beltratti & Paladino (2013) ingen statistisk 

signifikans for anormale afkast under den finansielle krise i 2008. Dette studie er dog senere blevet 

kritiseret for udelukkende at tage udgangspunkt i den europæiske banksektor, hvorfor undersøgelsen ikke 

afbilder den overordnede M&A aktivitet under krisen korrekt.  

 

Nicholson et al. (2014) argumenterer for, at finansielt ustabile selskaber søger at restrukturere samt 

rekapitalisere14 deres aktiver hurtigst muligt, hvorfor de ønsker kortere forhandlingsperioder. Derudover 

fører den finansielle ustabilitet for targetselskabet ofte til et betydeligt højere afkast for køber. I 

forlængelse af dette argumenterer Gaughan (2009) ligeledes for, at køber alt andet lige kan opnå højere 

afkast i krisetider. Hans studie fokuserer dog i højere grad på, hvordan manglende kapital hos 

targetselskabet har en stor indflydelse. Finansielt ustabile selskaber finder det ofte vanskeligt at få adgang 

til kapital i krisetider, hvorfor selskaber, som besidder overskydende kapital, kan opkøbe til en lavere pris. 

Dette skyldes, at finansielt ustabile selskaber er underlagt kapitalmarkedernes skæbne og eftersom disse 

selskaber ikke har mulighed for at afvente kapitalmarkederne for evigt, kan de være nødsaget til at sælge 

til en markant lavere pris.   

 

BCG (2019) argumenterer for, at markedet tilgodeser købere, der påtager sig risikoen ved at være aktive 

inden for M&A i en svag økonomi. De fastslår, at et år efter opkøb i en svag økonomi forekommer 

afkastet i form af ’Relative Total Shareholder Return’ (RTSR) syv procentpoint højere, end for opkøb 

gennemført i en stærk økonomi. Måles afkastet derimod to år efter, stiger differencen i RTSR til ni 

 
14 Et finansielt udtryk for den proces der opstår, når et selskab søger at omrangere fordelingen af aktiver og gæld for at opnå 
et økonomisk mål. 
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procentpoint. Rapporten begrunder det højere afkast for købere med, at købere i krisetider kan handle 

til betydeligt lavere multipler, hvilket er i overensstemmelse med de andre studier på området. BCG 

(2019) argumenterer endvidere for, at relaterede opkøb ’underperformer’ i forhold til ikke-relaterede opkøb 

i krisetider. De påpeger, at den etårige RTSR forekommer 3,9 procentpoint højere for ikke-relaterede 

opkøb, i modsætning til relaterede opkøb. For at sætte dette i relief, konkluderer de samtidig, at ikke-

relaterede opkøb destruerer værdi i form af en et årig RTSR på –1%, i perioder med stærk økonomi. På 

baggrund heraf konkluderes, at investorer foretrækker fokus på selskabets primære industri, når 

økonomien er stærk, og at investorer foretrækker diversifikation i en svag økonomi. Et andet aspekt, der 

bakker op om denne konklusion, går på, at M&A aktivitet i gennemsnit tager længere tid at gennemføre 

under krisetider. Dette skyldes, at det opkøbende selskab anvender flere resurser på gennemførelse af 

’due diligence’ 15 processer. Dette gør sig gældende for både opkøb inden for primære- samt sekundære 

forretningsområder. 

 

BCG (2019) kommer endvidere frem til, at erfarne købere er i stand til at skabe værdi og merafkast til 

aktionærerne uanset den makroøkonomiske situation. I en stærk økonomi finder BCG (2019), at erfarne 

købere opnår en RTSR på 1,1% over en toårig periode. I en svag økonomi opnår erfarne købere en RTSR 

på 7,3% over en toårig periode. Sammenlignes disse resultater med den samlede stikprøve, så finder 

rapporten en samlet negativ RTSR. Dette skyldes, at lejlighedsvise købere destruerer værdi i perioder med 

økonomiske opsving. De returnerer en RTSR, målt over en toårig periode, på -13,8%. I krisetider 

genererer lejlighedsvise købere en positiv RTSR på 1,4%. Alt andet lige peger dette i retning af, at 

anormale afkast er mulige at opnå i krisetider, hvis blot ’due diligence’ processen foretages grundigt. I 

forlængelse af ovenstående resultater fremlægger BCG (2018) ligeledes evidens for, at fordelingen af 

synergier favoriserer køber i krisetider. Modsætningsvis favoriseres targetselskabet i tider med stærk 

økonomi. I perioden 2008–2017 blev 54% af værdien fra synergier opfanget af targetselskabets 

aktionærer. 

 

3.6 Private- kontra børsnoterede targetselskaber 

Tidligere empiriske undersøgelser, som benytter CAR-metoden, finder frem til, at køberens aktionærer 

opnår højere afkast, såfremt targetselskabet er et privatejet selskab fremfor et børsnoteret selskab (Bradley 

& Sundaram, 2006) (Capron & Shen, 2007) (Fuller et al., 2002). Studierne, der i tidens løb har fokuseret 

på emnet, leder frem til forholdsvis ensartede konklusioner. Der argumenteres dog modsigende af 

 
15 Due diligence er en systematisk gennemgang og undersøgelse af et selskabs økonomiske- og juridiske forhold. 
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Capron & Shen (2007), som påstår, at opkøb af et privatejet selskab ikke nødvendigvis leder til et højere 

anormalt afkast end ved opkøb af et børsnoteret selskab. Argumentet for dette er, at opkøb af privatejede 

selskaber oftest forbindes med en markant højere risiko grundet det lavere informationsniveau (Capron 

& Shen, 2007). På trods af denne indskydelse fra Capron & Shen (2007) lyder konklusionen, at der 

forekommer tre primære begrundelser for, hvorfor opkøb af private selskaber alligevel skaber større 

anormale afkast. Begrundelserne er følgende: 1) der forekommer lavere konkurrence blandt købere, 2) 

der indgår en ’discount’ samt 3) lavere publicitet omkring opkøbet, hvorfor prisen ikke bliver drevet 

kunstigt op. Den første begrundelse bunder i, at børsnoterede selskabers salgsproces ofte har 

auktionslignende tilstande. En sådan form for salgsproces tiltrækker konkurrence, forstået således, at 

andre udefrakommende købere eventuelt byder på selskabet og dermed driver prisen op. I modsætning 

til en sådan salgsproces er salgsprocessen for et privatejet selskab typisk mere diskret, hvorfor 

offentligheden sjældent kender til det forestående salg, før selve transaktionen er gennemført eller 

annonceret. Argumentet for begrundelse nummer to er den asymmetriske fordeling af information, 

hvorigennem der ofte opnås en ’discount’ for køber. Den ’discount’ der opnås, reflekterer den højere risiko, 

der er forbundet med den asymmetriske information. Endvidere kan ’discounten’ også reflektere en 

illikviditets ’discount’, eftersom investeringer i private selskaber ikke forekommer likvide i samme grad som 

ved børsnoterede selskaber, hvilket Fuller et al. (2002) argumenterer for. Den tredje og sidste begrundelse 

er, at fortrolig privat information omkring selskabet og transaktionen er mindre tilbøjeligt til at slippe ud 

til offentligheden. 

 

3.7 Betalingsmetode 

Ud fra en antagelse om at det perfekte marked holder, burde investorer være indifferente i forhold til 

valg af betalingsmetode. Flere studier argumenterer dog for, at dette ikke er tilfældet. Wansley et al. (1983) 

argumenterer for, at præmien, der betales for targetselskabet, skal være større, når der er tale om kontant 

opkøb. Begrundelsen for dette er, at skatteeffekterne ved denne betalingsmetode er asymmetriske. Andre 

studier argumenterer desuden for, at signalværdien afviger alt efter hvilken betalingsmetode der benyttes 

(Wansley et al., 1983). Ved opkøb, hvor aktier i det opkøbende selskab tilbydes som betalingsmetode, er 

signalværdien, at købers aktier er overvurderede, hvorfor targetselskabet burde kræve en højere præmie. 

Den modsatte effekt gør sig gældende, såfremt der betales kontant, da det sender et signal om, at købers 

egenkapital er undervurderet (Myers & Majluf, 1984). Studier, som anvender en empirisk tilgang, finder 

dog, at køber realiserer højere anormale afkast ved at benytte den kontante betalingsmetode. Disse 

empiriske undersøgelser støtter desuden op om asymmetrihypotesen (Wansley et al., 1983) (Franks et al., 

1988) (Loughran & Vijh, 1997). 
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3.8 Relaterede kontra ikke-relaterede transaktioner 

Der er generel enighed inden for litteraturen omkring, hvorvidt relaterede eller ikke-relaterede 

transaktioner skaber mest værdi. Størstedelen af de akademiske artikler, som undersøger dette, kommer 

frem til identiske svar. Nemlig at der ved opkøb, hvor køber og targetselskabets primære aktivitet er 

relaterede, forekommer højere anormale afkast (Martynova & Renneboog, 2005) (Berger & Ofek, 1995) 

(Douskas et al., 2001) (Goergen & Renneboog, 2004) (Morck et al., 1990). Derudover påviser Healy et 

al. (1992), at pengestrømsopgørelsen forbedres relativt mere på lang sigt for relaterede opkøb end for 

ikke-relaterede. Resultaterne udledt fra undersøgelserne er forventelige set fra et forretningsmæssigt 

perspektiv, eftersom relaterede selskaber antages at lede til højere synergieffekter (Healy et al., 1992). 

Finansiel teori tager generelt afstand fra diversifikation på selskabsniveau i forhold til at øge 

selskabsværdien, da diversifikationen burde finde sted hos investorerne (Myers, 1967). Der er blandt 

studier på området bred enighed om, at konglomerater handles med en ’discount’ på omtrent 15% relativt 

til selskaber med fokus på et enkelt segment (Berger & Ofek, 1995) (Lang & Stulz, 1996) (Servaes, 1996). 

Dette er en klar indikation af, at relaterede opkøb skaber mere værdi. Der er desuden en tilbøjelighed til, 

at M&A aktivitet bliver en succes, såfremt selskaberne er relaterede, da dette medfører en mere efficient 

drift af selskabet (Sicherman & Pettway, 1987). I skarp kontrast til dette argumenterer Bruner & Perella 

(2004) for, at diversifikation på selskabsniveau kan skabe værdi. Dette under antagelse af vidensdeling 

mellem selskaberne, reducerede omkostninger samt en øget robusthed i relation til at håndtere 

konkurrence. I forlængelse af dette finder Elgers & Clark (1980), at ikke-relaterede M&A transaktioner 

skaber et højere anormalt afkast end relaterede M&A transaktioner. 

 

3.9 Transaktionens størrelse 

Transaktionens størrelse og dennes effekt på det anormale afkast i opkøbssituationer er der generelt bred 

enighed om blandt de fleste studier. Undersøgelserne understreger, at transaktionens størrelse har en 

tydelig effekt på det anormale afkast for både det opkøbende selskab samt targetselskabet. Størstedelen 

af studierne dokumenterer relativt større afkast til køber ved opkøb af mindre selskaber. Moeller et al. 

(2004) konkluderer, at ved opkøb af mindre selskaber opnås i gennemsnit to procentpoint højere 

annonceringsafkast på kort sigt. Loughran & Vijh (1997) kommer ligeledes frem til, at størrelsen på 

transaktionen har en negativ korrelation med afkastet på lang sigt. Högholm (2016) dokumenterer 

desuden et signifikant negativt forhold mellem det anormale afkast for køber og størrelsen på opkøbet. 

Studiet understreger endvidere en mindre negativ korrelation mellem den relative størrelse på target og 



Jakob Torp & André Lerche Møller 
 M&A VÆRDISKABELSE I EUROPA 

 

 
40 

 

køber. Dette giver god mening qua den forhandlingskraft, som et relativt større selskab vil besidde over 

for et mindre selskab. Den modsatte effekt er ligeledes dokumenteret. Asquith et al. (1983) konkluderer, 

at de aggregerede anormale afkast er positivt korreleret med den relative størrelse på targetselskabet i 

forhold til køber. Der er, som tidligere nævnt, bred enighed blandt studierne om, at transaktionens 

størrelse har en effekt på det anormale afkast ved opkøb. De modsigende resultater indikerer dog, at der 

er mange andre faktorer, som spiller ind ved måling af CAR. 

 

3.10 Industriklassifikation 

Virksomheders industriklassifikation har tidligere været grundlag for flere studier inden for M&A 

undersøgelser. Undersøgelserne kigger nærmere på specifikke industriers effekt på anormale afkast. 

Intuitivt bør denne faktor have en effekt på afkastet ved opkøb grundet industriers forskellige 

eksponering over for forskellige niveauer af konkurrence og konkurrencemæssige miljøer. Resultatet af 

forskelligartetheden i industrierne er, at der naturligvis er nogle industrier, der oplever et højere niveau af 

konsolidering samt antal opkøb. En begrundelse for dette er, at det eksempelvis i enkelte industrier kan 

være essentielt at besidde visse stordriftsfordele for at have en stærk konkurrereevne. I en sådan industri 

vil tilbøjeligheden for M&A aktivitet forekomme højere. Undersøgelserne viser, at 12,2% af alle opkøb 

på globalt plan fra 1985 til 2020 blev foretaget inden for den finansielle sektor. For at sætte dette i relief 

var kun 10,2% af alle opkøb inden for ejendoms- og detailindustrier (IMAA, 2020). Samme database 

viser, at den finansielle sektor står for 16,3% af den samlede transaktionsværdi målt over samme periode, 

hvilket indikerer, at størrelsen på opkøb i den finansielle sektor er relativt større. Kiymaz & Baker (2008) 

dokumenterer, at CAR varierer på tværs af industrier. Undersøgelsen formår dog ikke at forklare 

begrundelsen for variationen. BCG (2018) dokumenterer i perioden 2008–2017 endvidere forskellige 

anormale afkast for en række industrier. Rapporten dokumenterer eksempelvis en CAR på 3,0% for 

medie og underholdningsbranchen, relativt til detailindustrien, hvor der dokumenteres 1,1% CAR, hvilket 

indikerer en sammenhæng mellem CAR og selskabets industriklassifikation.  

 

4. Eventstudiemetodologi 

Dette afsnit har til formål at afdække metodologien bag eventstudier og dermed forklare procedurerne 

for eventstudier samt modelleringen af anormalt afkast og de tilknyttede udfordringer forbundet hermed. 

Eventstudier er kort fortalt betegnelsen på en empirisk undersøgelse, der undersøger forholdet mellem 

aktiekurser og økonomiske begivenheder. De fleste eventstudier fokuserer på aktiekursernes bevægelser 

for at teste, om deres stokastiske opførsel (’Random Walk’) påvirkes af selskabsspecifikke begivenheder. 



Jakob Torp & André Lerche Møller 
 M&A VÆRDISKABELSE I EUROPA 

 

 
41 

 

Alt andet lige burde dette være tilfældet ifølge EMH, altså at markedet inkorporerer ny information 

effektivt, hvilket tidligere i afhandlingen er blevet diskuteret. Den mest anvendte form for hypotesetest 

til denne type undersøgelser er den, hvor nulhypotesen forudsætter, at det anormale afkast er lig nul og 

alternativhypotesen forudsætter, at det anormale afkast er forskellig fra nul (Strong, 1992). Dette uddybes 

senere i dette afsnit under statistiske tests.  

 

Overordnet set understreger Strong (1992) seks dimensioner inden for eventstudier, som kan variere alt 

afhængig af undersøgelsens valg og afgrænsninger og dermed have en effekt på den udledte CAR. Alle 

seks punkter er berørt i denne afhandling og er vist herunder: 

 

1. Beregning af afkast (diskret eller logaritmisk afkast) 

2. Måleenheder (månedlig, ugentlig eller daglig data) 

3. Benchmark for anormale afkast (markedsmodel, CMR og CAPM) 

4. Estimationsperioden og eventvinduet ([-500; -11] , [-10; +10]) 

5. Valg af markedsindeks (lokale indeks vs. europæisk indeks) 

6. Aggregering af anormale afkast over tid (CAR eller API16) 

 

4.1 Undersøgelsens estimationsperiode og eventvindue 

Det historiske afkast for hver aktie opdeles i en estimationsperiode og et eventvindue. 

Estimationsperioden bruges til at estimere parametrene for det forventede afkast, der anvendes som 

benchmark. Dette gør det muligt at kunne beregne de forventede anormale afkast i eventvinduet. 

Opdelingen af perioderne er illustreret i Figur 3. 

 

Til estimering af parametrene har antallet af observationer, der anvendes i praksis, altså antallet af dage i 

estimationsperioden, varieret meget. Antallet af observationer afhænger blandt andet af, hvorvidt 

undersøgelsen anvender daglige data, ugentlige data eller månedlige data. Til eksempel anvendte Lambert 

og Larcker (1985) daglige data i deres eventstudie, men anvendte blot 60 observationer, mens Dodd et 

al. (1984), som også anvendte daglige data, havde 600 observationer. Ved anvendelse af ugentlige data 

har antallet af observationer en tendens til at spænde mellem to og fire år, mens fem år er normen ved 

anvendelse af månedlige data (Strong, 1992). I praksis forekommer der et afvejningsproblem mellem at 

inkludere flere observationer for at øge den statistiske nøjagtighed og samtidig ikke bevæge sig for langt 

 
16 API: Abnormal Performance Index. 
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væk fra begivenheden, som undersøges. Bevæger man sig for langt væk fra begivenhedsdatoen, kan man 

risikere, at observationerne ikke længere har samme relevans og muligvis indeholder stor systematisk 

risiko. Denne afhandling har valgt at estimere parametrene, som anvendes til at bestemme det forventede 

afkast, ud fra en estimationsperiode på 500 børsdage, svarende til omtrent to kalenderår, da dette antages 

tilstrækkeligt til at kunne give et robust, men samtidig relevant estimat.  

 

Et andet centralt aspekt i et eventstudie er at definere den begivenhed, der skal analyseres. Eftersom 

denne afhandling undersøger ’public-to-public’ M&A transaktioner, defineres begivenheden som en 

opkøbsmeddelelse. I forbindelse hermed bør det overvejes, hvorvidt annonceringsdatoen, 

transaktionsdatoen eller rygtedatoen er den korrekte dato at anvende som begivenhedsdag. Der kan 

findes argumenter for og imod dem alle, men alt andet lige vil annonceringsdatoen være at foretrække, 

da det antages, jf. EMH, at den nye information vil afspejles i aktiekursen umiddelbart efter frigivelse. 

Det er essentielt at identificere den korrekte begivenhedsdato, hvor ny information frigives, eftersom det 

er på netop dette tidspunkt, at markedet reagerer. Det kan enkelte gange være uklart, præcis hvilken dag 

informationerne når markedet, men ifølge Bruner & Perella (2004) er annonceringsdatoen den mest 

korrekte dato at anvende som begivenhedsdato, hvorfor denne afhandling anvender netop 

annonceringsdatoen.  

 

Baseret på undersøgelsen af tidligere studier varierer længden på eventvinduet. Eventvinduet spænder 

typisk fra udelukkende at være centreret omkring begivenhedsdagen til at centrere sig om et 21 dages 

eventvindue [-10; +10] - inklusive ti dage før opkøbsmeddelelsen og ti dage efter opkøbsmeddelelsen. 

Teoretisk set burde eventvinduet ganske enkelt bestå af begivenhedsdatoen. I praksis udvides 

eventvinduet dog ofte for derved at kunne registrere den samlede effekt på aktiekursen. Goergen og 

Renneboog (2004) hævder, at defineres et for smalt eventvindue, kan det potentielt resultere i en betydelig 

målefejl, især hvis der har været rygter involveret omkring transaktionen. Målingen af påvirkningen inden 

opkøbsmeddelelsen burde alt andet lige registrere effekter fra rygter, informationslækager eller 

insiderhandel, såfremt markederne er efficiente, hvorfor dagene inden begivenheden er interessante. På 

baggrund heraf og i kombination med tidligere studier anvender denne afhandling som udgangspunkt et 

eventvindue på [-10; +10] dage jf. Figur 3. Det skal dog nævnes, at afhandlingen derudover tester på 

eventvinduerne: [-3; +3] og [-1; +1], eftersom de er en del af det overordnede eventvindue og ligeledes 

anvendes af en lang række af tidligere CAR-studier.  
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Figur 3: Estimationsperiode og eventvindue 

 

 

4.2 Normale afkast, anormale afkast og CAR 

Dette afsnit har til formål at forklare de bagvedliggende beregninger for CAR samt gennemgå den 

økonometriske og statistiske metodologi. For hvert selskab, som indgår i analysen, er det anormale afkast 

(𝐴𝑅𝑖,𝑡) udregnet som afvigelsen mellem det observerede afkast (𝑅𝑖,𝑡) og det forventede afkast (𝐸(𝑅𝑖,𝑡)) 

på dag t (Brown & Warner, 1985). Se Ligning 2 herunder.  

Ligning 2: Abnormal Returns 

𝐴𝑅𝑖,𝑡 = 𝑅𝑖,𝑡 − 𝐸(𝑅𝑖,𝑡) 

Det observerede afkast er beregnet som det logaritmiske afkast, da det rent empirisk og teoretisk har vist 

sig at være mere attraktivt i forhold til diskrete afkast. Teoretisk set er logaritmiske afkast analytisk mere 

attraktive, da man i et sådant eventstudie skal sammenkæde en række afkast over flere delperioder, som 

slutteligt skal resultere i et endeligt afkastestimat for hele perioden. Empirisk har logaritmiske afkast vist 

sig at være mere tilbøjelige til at være normalt fordelt og således overholde forudsætningerne for statistiske 

standardteknikker. På baggrund heraf er et logaritmisk afkast ligeledes anvendt i denne afhandling 

(Strong, 1992). For at være i stand til at kunne beregne det anormale afkast, er det desuden fundamentalt, 

at det forventede afkast udregnes korrekt. Specificeringen af dette afkast er afgørende for en vellykket 

anvendelse af eventstudiemetoden og dermed afgørende for hele undersøgelsens validitet. MacKinlay 

(1997) foreslår to overordnede tilgange til undersøgelsen: en statistisk og en økonomisk tilgang. Den 

statistiske tilgang relaterer sig til statistiske forudsætninger vedrørende aktiers prisudvikling, mens 

økonomiske modeller ligeledes afhænger af antagelser om investorers adfærd. Den statistiske tilgang har 

i nyere tid været foretrukket af majoriteten af forskere, da den økonomiske tilgang i praksis også kræver 

statistiske antagelser. Denne afhandling vil på baggrund heraf fremadrettet anvende to statistiske tilgange 

(Markedsmodellen & CMR) samt en enkelt økonomisk tilgang (CAPM).  

 

4.2.1 Markedsmodellen 

De forventede aktieafkast er i denne afhandling estimeret ud fra tre forskellige metoder. Den ene af disse 

metoder er markedsmodellen, som i praksis er en af de mest anvendte modeller til estimering af det 

-500 dage -11 dage

Estimationsperiode [-500; -11]

-10 dage +10 dage

Eventvindue [-10; +10]

Annonceringsdato

Kilde: Egen tilvirkning
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forventede afkast. Markedsmodellen er en statistisk model, der relaterer afkastet på en given aktie med 

afkastet på markedsporteføljen. Modellen antager linearitet mellem aktien og markedet, hvilket følger 

antagelsen om fælles normalfordelte afkast for både aktien og markedet (MacKinlay, 1997). Det 

forventede afkast i markedsmodellen er beregnet ved OLS17 metoden, hvor Alpha og Beta værdierne 

udledes. Dette er illustreret i Ligning 3. 

Ligning 3: Markedsmodellen 

𝐸(𝑅𝑖,𝑡) = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖 ∗ 𝑅𝑚,𝑡 + 𝜖𝑖,𝑡 

Under antagelse af: 

𝐸(𝜖𝑖,𝑡) = 0 𝑜𝑔 𝑉𝑎𝑟(𝜖𝑖,𝑡) = 𝜎𝜖𝑖

2  

Hvor 𝐸(𝑅𝑖,𝑡) er det forventede afkast på tidspunkt t, 𝛼𝑖 er skæringspunktet med y-aksen, 𝛽𝑖 er 

hældningen på linjen, 𝑅𝑚,𝑡 er markedsafkastet på tidspunkt t, og 𝜖𝑖,𝑡 er fejlledet.  

 

I praksis anbefaler MacKinlay (1997) at anvende et bredt indeks som benchmark for markedsporteføljen. 

Denne afhandling tager udgangspunkt i to forskellige benchmark for markedsporteføljen: lokale indeks 

for samtlige lande og MSCI Europe. Lokale indeks anvendes, eftersom de forventes at fange 

bevægelserne på de respektive aktiemarkeder alt afhængigt af land. MSCI Europe anvendes, da indekset 

repræsenterer store og mellemstore virksomheder i 15 udviklede lande i Europa. Indekset består af 438 

selskaber og dækker cirka 85% af den frie markedsværdi på Europas modne aktiemarkeder (MSCI, 2020). 

Valg af benchmarkindeks er dog en afvejning af flere forskellige årsager. Anvendes lokale indeks, sikres 

det, at aktien relaterer sig til indekset. Ulempen er dog, at lokale indeks ofte domineres af få industrier 

eller virksomheder. Det kan derfor resultere i en måling af følsomheden over for én bestemt branche 

eller type af virksomhed og ikke hele den systematiske risiko på markedet. MSCI Europe antages derfor 

at være mere pålidelig, når det kommer til måling af den systematiske risiko. 

 

Markedsmodellen repræsenterer desuden en potentiel forbedring i forhold til eksempelvis ’Constant Mean 

Return’ (herefter CMR). Ved at fjerne den del af afkastet, der er relateret til variationen i markedsafkastet, 

reduceres variationen ligeledes i det anormale afkast. Denne forbedring kan potentielt føre til øgede 

muligheder for at spore effekter fra annonceringen. Fordelen ved at anvende markedsmodellen afhænger 

i sidste ende af forklaringsgraden (R2) i markedsregressionen. Jo højere forklaringsgrad, desto højere 

variansreduktion på de anormale afkast (MacKinlay, 1997). Kombineres det forventede afkast fra 

markedsmodellen med Ligning 2, resulterer det i følgende Ligning 4. 

 
17 OLS: Ordinary Least Squares. 
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Ligning 4: Abnormal Returns & Markedsmodellen 

𝐴𝑅𝑖,𝑡 = 𝑅𝑖,𝑡 − (𝛼𝑖 + 𝛽𝑖 ∗ 𝑅𝑚,𝑡) 

4.2.2 CMR 

Den anden statistiske metode, anvendt til beregning af forventede afkast, er CMR, også kaldet ’Mean 

Adjusted Returns’ (Brown & Warner, 1985). I stedet for et estimat baseret på CAPM eller markedsmodellen 

anvendes et aritmetisk gennemsnit for den pågældende akties afkast over en given estimationsperiode (Se 

Ligning 5). Estimationsperioden er, som tidligere nævnt i denne afhandling, fastsat til [-500; -11] dage.  

Ligning 5: Abnormal Returns & CMR 

𝐴𝑅𝑖,𝑡 = 𝑅𝑖,𝑡 − 𝑅�̅� 

Hvor: 

𝑅�̅� =
1

𝑇𝑖
∗ ∑ 𝑅𝑖,𝑡

−11

−500

 

Hvor 𝑅�̅� er det gennemsnitlige aktieafkast målt over estimationsperioden, 𝑇𝑖 er længden på 

estimationsperioden, og 𝑅𝑖,𝑡 er det observerede afkast for aktien på tidspunkt t.  

 

CMR-modellen antager altså, at det gennemsnitlige afkast er konstant over tid, hvorfor det anormale 

afkast bliver det observerede afkast fratrukket det gennemsnitlige afkast over tid. På trods af denne 

forholdsvis simple metode ligger resultaterne ofte tæt på andre mere sofistikerede og omfattende 

metoder. Det kan forklares ved, at variansen for de anormale afkast sjældent reduceres markant yderligere 

ved brug af en mere omfattende metode (Brown & Warner, 1985). Det er dog vigtigt at bemærke, at 

CMR-modellen kan have markant lavere forklaringsgrad end andre modeller, hvorfor anvendelse af 

CMR-modellen alene anses som værende utilstrækkelig. 

 

4.2.3 CAPM 

I den økonomiske tilgang anvendes CAPM, hvor enten lokale indeks eller et europæisk indeks ligeledes 

anvendes til beregning af de forventede afkast. CAPM har en række ligheder med markedsmodellen, og 

de to modeller giver ofte lignende resultater, men der er dog en række afvigelser. Økonomiske modeller 

anvendes som regel med henblik på at sætte en række restriktioner for de statistiske modeller, så de 

forventede afkast normaliseres. CAPM er en teori om ligevægt, hvor det forventede afkast er bestemt ud 

fra aktiens kovarians med markedsporteføljen (MacKinlay, 1997). Anvendelse af CAPM i eventstudier 

har tidligere været særdeles udbredt, men den populære model er efterfølgende blevet erstattet af 

markedsmodellen. Det skyldes blandt andet afvigelser i CAPM, som antyder, at validiteten af CAPM-
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restriktionerne er tvivlsomme. Dette kan dog nemt undgås ved at anvende markedsmodellen i stedet, 

hvorfor denne model er den mest anvendte model inden for eventstudier (MacKinlay, 1997). Se CAPM 

afsnittet for udregning af det forventede afkast. Kombineres det forventede afkast i CAPM med Ligning 

2, resulterer det i følgende Ligning 6: 

Ligning 6: Abnormal Returns & CAPM 

𝐴𝑅𝑖,𝑡 = 𝑅𝑖,𝑡 − [𝐸(𝑅𝑓) + 𝛽𝑖,𝑀 ∗ (𝐸(𝑅𝑚,𝑡) − 𝐸(𝑅𝑓))]  

Hvor 𝐸(𝑅𝑓) er den risikofrie rente for det pågældende land på annonceringstidspunktet, 𝛽𝑖,𝑀 er de 

månedlige fem års betaværdier målt på annonceringstidspunktet, og 𝐸(𝑅𝑚,𝑡) er markedsafkastet målt på 

tidspunkt t.  

 

4.2.4 CAR 

Efter beregning af de anormale afkast er det muligt at udlede CAR. Dette gøres ved at akkumulere de 

anormale afkast dag for dag alt afhængigt af længden på eventvinduet. De anormale afkast skal, ifølge 

Brown & Warner (1985), aggregeres over hele eventvinduet for alle aktier for at være i stand til at drage 

konklusioner på baggrund af undersøgelsen. Aggregeringen har to dimensioner, eftersom der både måles 

over tid og på flere forskellige aktier samtidig. Det antages i denne aggregering, at der ikke forekommer 

’Clustering’. Et begreb som Brown & Warner (1985) anvender, hvilket betyder, at eventvinduerne for de 

forskellige aktier ikke overlapper. Fraværet af ’Clustering’ antyder, at de anormale afkast og det aggregerede 

anormale afkast vil være uafhængige på tværs af aktierne (Brown & Warner, 1985). Selve aggregeringen 

udføres ved først at udregne det gennemsnitlige anormale afkast for hver enkelt dag i eventvinduet. 

Herefter aggregeres de gennemsnitlige værdier over tid. Netop på baggrund af dette benævnes CAR ofte 

også som CAAR, da det egentlig er et udtryk for det samme. CAR er i denne afhandling beregnet for i 

alt tre eventvinduer specificeret i tidligere afsnit [-10; +10], [-3; +3], [-1; +1]. CAR-beregningen er 

illustreret i Ligning 7. 

Ligning 7: CAR 

𝐶𝐴𝑅𝑖 = ∑(𝑅𝑖,𝑡 − 𝐸(𝑅𝑖,𝑡))

+𝑡

−𝑡

 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝐶𝐴𝑅𝑖 = ∑(𝑅𝑖,𝑡 − 𝑅�̅�)

+𝑡

−𝑡

 

Hvor -t og +t er antallet af dage på hver side af annonceringsdatoen i eventvinduet.  

 

4.3 Statistiske tests 

For at være i stand til at konkludere noget på baggrund af et eventstudie, er statistiske tests nødvendige, 

for at kunne undersøge resultaternes signifikans. Statistiske tests har til formål at teste den overordnede 
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effekt i modsætning til eksempelvis en multipel regressionsanalyse (MLR), som beskrives nærmere i næste 

afsnit, der tester flere forskellige faktorer simultant. Statistiske tests anvendes i eventstudier til at acceptere 

eller afvise de opstillede hypoteser. Eftersom statistiske tests er en afgørende del af eventstudiet, er det 

væsentligt at benytte den mest passende testmetode. Litteraturen dækker hovedsageligt over to typer af 

testmetoder: parametriske- og ikke-parametriske tests. Eftersom Henderson (1990) understreger, at den 

parametriske test er den mest passende testmetode til eventstudier, anvendes denne fremadrettet i denne 

afhandling. 

 

Parametriske tests er baseret på den klassiske form for test af det undersøgte parameters middelværdi. 

Testen omfatter en række parametre, der er afhængige af en række bestemte antagelser. Det antages 

eksempelvis, at middelværdien og variansen, som indgår i beregningen, er normalfordelt. I forlængelse 

heraf antages det ligeledes, at populationen er normalfordelt. Såfremt denne antagelse viser sig ikke at 

være opfyldt, kan det resultere i betydelige fejl i de statistiske tests (Brown & Warner, 1985). Det er blandt 

andet derfor, at afkastene i denne afhandling er beregnet som logaritmiske afkast og ikke diskrete afkast. 

De anormale afkast antages desuden at være normalfordelt og fejlleddene antages ikke at korrelere, hvilket 

betyder, at de er uafhængige af hinanden.  

 

Henderson (1990) understreger, at de parametriske t-tests er en passende testmetode til eventstudier. 

Derudover tilføjer Henderson (1990), at ikke-parametriske tests er en unødvendig komplikation samt at 

de ikke fungerer tilfredsstillende ved eventstudier.  Herunder er formlen for udregning af t-værdierne ved 

anvendelse af en parametrisk tilgang illustreret: 

Ligning 8: t-værdi 

𝑡 − 𝑣æ𝑟𝑑𝑖 =
�̂� − 𝛽

𝑠𝑒(�̂�)
 

Hvor: 

𝑠𝑒(�̂�) =
𝜎𝑖

√𝑛
 

Hvor �̂� er det estimerede parameter (CAR), 𝛽 er værdien, der testes imod, og 𝑠𝑒(�̂�) er det estimerede 

standardfejlled af det estimerede parameter (CAR). 

 

𝛽-værdien i ovenstående ligning afhænger af den pågældende hypotese, der skal testes. Denne afhandling 

tester primært CAR mod at være forskellig fra nul, hvorfor dette led i realiteten frafalder, men 𝛽-værdien 

anvendes i hypotesen omkring fordelingen af synergier, da nul-hypotesen i dette tilfælde er, at 
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synergieffekterne er ligeligt fordelt. Efter udledning af t-værdien er det muligt at beregne et tilsvarende 

signifikansniveau for CAR. Baseret på dette signifikansniveau er det muligt at afvise eller acceptere 

hypotesen. Parametriske t-tests anvendes i denne afhandling til at vurdere, hvorvidt de beregnede CAR-

værdier er signifikante på 1%, 5% og 10% niveau.  

 

Hypoteserne i denne afhandling er på baggrund af ovenstående gennemgang opstillet på følgende måde: 

𝐻0: 𝐶𝐴𝑅 = 0 

𝐻𝐴: 𝐶𝐴𝑅 ≠ 0 

Hvor 𝐻0 er nul-hypotesen om, at CAR-estimatet er lig med nul og 𝐻𝐴 er alternativ-hypotesen om, at 

CAR-estimatet er forskelligt fra nul. 

 

Flere CAR-studier har undersøgt den statistiske effektivitet af metodologien anvendt i eventstudier under 

forskellige betingelser. Undersøgelserne har, fremfor computergenererede normalfordelte data med 

kendte værdier for 𝑅𝑚 og 𝜇𝑖 i markedsmodellen, anvendt faktiske aktieafkast. Studierne berører to 

essentielle problemstillinger: 1) hvor ofte afviser statistiske tests nul-hypotesen om, at det anormale afkast 

er lig med nul, når det er sandt. Og 2) hvor ofte afvises nul-hypotesen om, at det anormale afkast er lig 

med nul, når det i virkeligheden er falsk. 

 

Brown og Warner (1980) gennemfører en omfattende undersøgelse af teknikker anvendt i eventstudier. 

De udvælger tilfældigt aktier fra datasættet og undersøger hver enkelt aktie nærmere. For at være i stand 

til at vurdere den statistiske effektivitet i eventstudiemetodologien tilføjer Brown og Warner (1980) en 

konstant til hver akties afkast. Brown og Warner (1980) benytter tre metoder til estimering af det 

anormale afkast: 1) CMR, 2) markedsmodellen og 3) CAPM; præcis ligesom denne afhandling. Brown og 

Warner (1980) udvælger herefter en tilfældig valgt måned for hver aktie og betegner denne måned som 

måneden, hvor begivenheden finder sted. Herefter anvender de parametriske, statistiske tests til at teste 

de anormale afkasts signifikans for den pågældende måned. Brown og Warner (1980) kommer frem til 

sammenlignelige resultater for de forskellige anormale afkast. Det vil sige, at når en måned uden en 

begivenhed undersøges, forekommer der ikke noget anormalt afkast. På tværs af alle de anvendte metoder 

finder Brown og Warner (1980), at nul-hypotesen der siger, at CAR er forskellig fra nul, ikke kan afvises 

i tilfælde, hvor måneden ikke indeholder begivenheden. Brown og Warner (1980) undersøger desuden 

tilfælde, hvor der indgår ’clustering’ i data, men resultaterne er sammenlignelige på trods af dette, da der 

tages højde for ’cross-sectional’ afhængighed i de anormale afkast, når statistiske tests anvendes. Desuden 

indikerer resultaterne, at eventstudier, der anvender daglige afkast, fungerer mindst lige så godt i praksis 
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som ved anvendelse af månedlige afkast. Det vil med andre ord sige, at de potentielle udfordringer daglige 

afkast tilfører, er uvæsentlige eller let korrigerbare i det almindelige eventstudie. Samtidig påstår Brown 

og Warner (1980), at tests der anvender daglige data, når begivenhedsdatoen er kendt, har en større 

signalværdi i forhold til, hvor meget støj det tilføjer, relativt til månedlige data.  

 

Generelt indikerer resultaterne af en række yderligere eventstudieundersøgelser, at eventstudie-

metodologien, med enkelte korrektioner for statistiske problemer, er et særdeles brugbart værktøj til at 

undersøge virkningen af specifikke begivenheder målt op imod aktiekurserne (Binder, 1998). Som 

tidligere nævnt er der desuden udbredt konsensus om, at markedsmodellen er den bedste metode i praksis 

til måling af anormale afkast. Derudover peger undersøgelserne i retning af, at når selskaberne, der indgår 

i stikprøven, er fra uafhængige industrier, fungerer markedsmodellen mindst lige så godt som de 

alternative modeller. 

 

4.4 Regressionsteknik 

En multipel lineær regressionsanalyse (MLR), også beskrevet som ’Cross-sectional regression’ inden for 

litteraturen (MacKinlay, 1997), er en statistisk metode, der anvendes til at opstille den statistiske model, 

der bedst forklarer den afhængige variabel (CAR), der ønskes undersøgt. MLR er blot en udvidelse af en 

simpel regression, hvor man i stedet for en enkelt forklarende variabel har to eller flere forklarende 

variable inkluderet i regressionen. Forklarende variable betegnes ligeledes som uafhængige variable, mens 

den afhængige variabel også betegnes som responsvariabel. Konstanterne, der udledes i forbindelse med 

regressionen, betegnes som regressionskoefficienter. Samtlige regressioner udføres ved OLS-metoden og 

resulterer slutteligt i nedenstående opstilling (Se Ligning 9). 

Ligning 9: MLR 

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑥1 + 𝛽2 ∗ 𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑘 ∗ 𝑥𝑘 

Hvor 𝛽0 er skæringskoefficienten, og de resterende betaværdier er regressionskoefficienter, der relaterer 

sig til de respektive uafhængige variable, der måler effekten på den afhængige variabel 𝑦 (CAR). 

 

Regressionskoefficienter estimeres normalt ved brug af OLS-metoden. Fremgangsmetoden i denne 

metode er at estimere regressionskoefficienterne ved at minimere summen af de kvadrerede fejl mellem 

den afhængige variabel og de uafhængige variable på højre side af ligningen. Det resulterer i nedenstående 

Ligning 10. 



Jakob Torp & André Lerche Møller 
 M&A VÆRDISKABELSE I EUROPA 

 

 
50 

 

Ligning 10: Sum of Squared Errors 

𝑆𝑆𝐸 = ∑(𝑦𝑖 − 𝛽0 − 𝛽1 ∗ 𝑥1 − 𝛽2 ∗ 𝑥2 − ⋯ − 𝛽𝑘 ∗ 𝑥𝑘)2

𝑛

𝑖=1

 

Hvor formålet er at minimere SSE for at forbedre modellens forklaringsgrad mest muligt.  

 

Inden for evenstudier er anvendelsen af MLR ganske udbredt og de estimerede anormale afkast bruges 

ofte som den afhængige variabel i regressionen målt op imod en række selskabsspecifikke forklarende 

variable på højre side af ligningen (Binder, 1998). Denne afhandling forsøger via flere multiple 

regressionsanalyser at forklare de anormale afkast ud fra forskellige uafhængige variable, som er defineret 

i hypoteserne. CAR anvendes som responsvariabel, eftersom denne afhandling ønsker at undersøge 

effekten på det anormale afkast. I regressionen indgår to typer af variable: kategoriske og kontinuerte. 

 

Kategoriske variable klassificerer data i gensidigt ekskluderende kategorier, hvorfor hver enkelt variabel 

får sin egen faktor i den endelige regressionsmodel. Parametre, estimeret ud fra de kontinuerte variable, 

indikerer ændringen af den afhængige variabel ved at øge den kontinuerte variabel med en enhed, hvor 

alle andre uafhængige variable holdes konstant. De specifikke variable, der er anvendt i analysens 

regressioner, er beskrevet detaljeret under selve den empiriske analyse.  

 

Eftersom denne afhandling omfatter tre forskellige modeller, tre forskellige eventvinduer og tre (fire18) 

forskellige benchmarks for det forventede afkast, har det været nødvendigt at foretage 18 forskellige 

regressioner i alt. Ni for køberne og ni for targetselskaberne. Alle regressionerne foretaget i denne 

afhandling er gennemført i statistikprogrammet JMP. Tolkningen af regressionerne uddybes endvidere 

under den empiriske analyse.  

 

5. Datagrundlag 

Dette afsnit vil afdække dataudvælgelses- samt databehandlingsprocessen, herunder hvordan det endelige 

datagrundlag, som anvendes til den empiriske undersøgelse, er fundet, og hvilke kriterier der ligger til 

grund herfor. Derudover vil en række deskriptive statistikker over den anvendte stikprøve fremvises og 

diskuteres. Dette afsnit er fundamentet i den empiriske undersøgelse. Analysen er derfor afhængig af 

nøjagtigheden af det endelige dataudtræk og er dermed mindst lige så essentiel som de endelige udledte 

 
18 Under regressionsanalysen er lokale indeks som benchmark ekskluderet, da det europæiske indeks anses som værende 
mere repræsentativt og anvendeligt. 
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resultater. Herunder i Figur 4 er processen illustreret grafisk og har det formål at skabe et simplificeret 

overblik for læseren. De konceptuelle- og teoretiske rammer udtrykker i dette tilfælde afhandlingens 

specifikke retning baseret på tidligere gennemgang af litteratur, teori og metodeafsnit. For at forstå 

forskningsspørgsmålene i denne afhandling korrekt er en række koncepter, tidligere hændelser og teorier 

centrale at forstå. Netop derfor er disse punkter omtalt tidligere i afhandlingen, således at denne 

afhandling kan placeres inden for det større forskningsfelt for måling af anormale afkast. 

Figur 4: Dataproces 

 

 

5.1 Databaser 

En række forskellige databaser har været anvendt i forbindelse med fremskaffelse af data til denne 

afhandling. De primære databaser anvendt i afhandlingen har været Zephyr og Factset. Zephyr er blevet 

anvendt til at afgrænse vores søgning samt hente diverse transaktionsinformationer på de udvalgte 

transaktioner, som opfyldte kriterierne. Disse kriterier berøres nærmere i næste afsnit. Factset er blevet 

anvendt til at hente aktiekurser, lokale indekskurser, MSCI Europe indekskurser, markedsværdier, 10-

årige statsobligationskurser samt betaværdier. De primære databaser er blevet supporteret af 
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Mergermarket, Orbis, Osiris og S&P Capital IQ, som ligeledes har været anvendt til at hente diverse 

transaktionsinformationer og andre relevante finansielle oplysninger. Databaserne Orbis, Osiris og 

Zephyr er blevet tilgået gennem CBS’ fjernadgang og Factset, Mergermarket og S&P Capital IQ er blevet 

tilgået gennem egen ekstern adgang til databaserne. Et alternativ til de ovennævnte databaser kunne have 

været Bloomberg eller Datastream, som ligeledes kan tilgås gennem CBS. Det endelige valg af databaser 

er til dels baseret på det faktum, at Bloomberg og Datastream udelukkende kan tilgås fra CBS computere, 

hvorimod Factset databasen er integreret i Excel arket og dermed bliver en dynamisk del af den finansielle 

model. Derudover er Factset en anerkendt finansiel database, som har modtaget adskillige priser for 

bedste dataleverandør af finansiel information (Factset, 2020). 

 

5.2 Søgekriterier – Zephyr  

I forbindelse med download af transaktionsdata til den empiriske undersøgelse har det været nødvendigt 

at fastslå en række søgekriterier, som stemmer overens med afhandlingens overordnede problemstilling 

samt hypoteser. Dette har resulteret i følgende søgekriterier: 

 

i. Tidsperiode: 01.01.2000 til 31.12.2019 

a. Annonceret opkøb eller fusion i denne periode 

ii. Geografi: Vesteuropa  

a. Afgrænset til 24 lande (Appendiks B: Datagrundlag) 

i. Både køber og targetselskabet skal være børsnoteret samt have hovedkontor i et 

af de 24 vesteuropæiske lande 

iii. Transaktionstype inkluderet:  

a. Annonceret  

b. Gennemført  

c. Forventet gennemført  

d. Verserende  

e. Verserende - afventer lovgivningsmæssig godkendelse  

f. Verserende - afventer godkendelse fra aktionærerne  

g. Udskudt  

h. Ubetinget 

iv. Køberselskabstype: Børsnoteret 

v. Targetselskabstype: Børsnoteret 

vi. Transaktionstype: Majoritetsopkøb og fusioner 
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a. Endelig ejerandel på minimum 50% 

b. Fusioner medtaget såfremt der forefindes aktiekurser på begge selskaber 

 

Først og fremmest er dataperioden afgrænset til at strække sig fra 01.01.2000 til 31.12.2019. Dette skyldes, 

at afhandlingen ønsker at inkludere de senest tilgængelige data og på samme tid være i stand til at 

sammenligne disse med den historiske udvikling over perioden. Hermed er det også muligt at undersøge 

fordelingen af synergier mellem køber og targetselskabet nærmere. Grundet denne afhandlings 

geografiske fokus var Vesteuropa som søgekriterie et naturligt valg. Kriteriet forudsætter, at både køber 

og targetselskabet skal være børsnoteret samt have hovedkontor i et af de 24 vesteuropæiske lande, som 

generelt defineres som værende en del af nutidens Vesteuropa (Appendiks B: Datagrundlag). 

Definitionen på, hvilke lande Vesteuropa består af, er ligeledes defineret på baggrund af Zephyrs 

klassifikation. Alle tilbagetrukne bud er frasorteret, da det er nødvendigt at kunne spore effekten af 

annonceringen i selskabets aktiekurs og dermed den kortsigtede værdiskabelse under hele eventvinduet. 

Risikoen for, at buddet bliver trukket tilbage forinden eller at aktiemarkedet forventer en mislykket 

transaktion, har en for stor effekt på den pågældende aktiekurs og dermed ligeledes en effekt på det 

samlede resultat. Udelukkende børsnoterede køber- og targetselskaber er medtaget i dataudvælgelsen, da 

aktiekursen anvendes til beregning af CAR. Ved privatejede virksomheder anvendes andre metoder til 

beregning af anormale værdistigninger ved annoncering af opkøb. Selskaberne i denne undersøgelse skal 

derfor være børsnoterede for at være i stand til at undersøge effekten direkte i aktiekursen. Kriteriet om 

majoritetsopkøb og fusioner, hvor aktiekurser er tilgængelige for begge selskaber, er essentielt, fordi 

aktiekurserne her forventes at reagere kraftigere end ved en minoritetsinvestering. Blandt andet fordi der 

forekommer en kontrolpræmie i majoritetsopkøb. Udover kravet om børsnotering ligger det implicit, at 

selskaberne er af en vis størrelse. 

 

På baggrund af ovenstående opstillede søgekriterier består det første dataudtræk af 365 transaktioner, 

som efterlever samtlige kriterier opstillet i Zephyr. Stikprøven fordelt på transaktionstype, 

transaktionsstatus og årstal er illustreret i Tabel 2 herunder. 
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Tabel 2: Deskriptiv statistik - Type, Status og Årstal 

 

Af ovenstående tabel kan det udledes, at langt størstedelen af transaktionerne (76%) er ’cross-border’ 

transaktioner. Indenrigstransaktionerne udgør de resterende 24%. Desuden kan det udledes, at 

hovedparten af transaktionerne (77%) på nuværende tidspunkt er klassificeret som værende gennemført. 

Samtidig udgør antallet af forventede gennemførte transaktioner 12%, og 7% af transaktionerne er blot 

annonceret. Det resterende antal transaktioner (4%) består af enten verserende, udskudte eller betingede 

transaktioner. Datasættet indeholder observationer for alle år fra 01.01.2000 til 31.12.2019, men det er 

tydeligt at se et fald i antallet af transaktioner under den finansielle krise i 2009 og 2010. Antallet af 

observationer fluktuerer mellem fire observationer i 2009 og 49 observationer i 2019.  

 

5.2.1 Sekundær selektionsproces 

Efter første dataudtræk har det vist sig, at en række selskaber inkluderet i Zephyrs søgning ikke har været 

børsnoteret på annonceringstidspunktet. Alternativt har transaktionerne været børsnoteringer (IPO’s). 

N %

Cross-border transaktioner 278 76%

Indenrigs transaktioner 87 24%

Total 365 100%

Annonceret 26 7%

Gennemført 282 77%

Forventet gennemført 45 12%

Verserende 3 1%

Verserende - afventer lovgivningsmæssig godkendelse 4 1%

Verserende - afventer godkendelse fra aktionærerne 1 0%

Udskudt 2 1%

Ubetinget 2 1%

Total 365 100%

2000 13 4%

2001 9 2%

2002 16 4%

2003 11 3%

2004 16 4%

2005 20 5%

2006 17 5%

2007 22 6%

2008 18 5%

2009 4 1%

2010 5 1%

2011 22 6%

2012 25 7%

2013 17 5%

2014 19 5%

2015 18 5%

2016 15 4%

2017 18 5%

2018 31 8%

2019 49 13%

Total 365 100%

Kilde: Egen tilvirkning

Tabel 5.2: Deskriptiv statistik - Type, Status & Årstal

Transaktioner
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En del af begrundelsen beror på, at Zephyr medtager transaktioner med private selskaber ifm. fusioner 

på trods af, at kun et af de fusionerende selskaber er børsnoteret. Sådanne transaktioner betegnes oftest 

som en omvendt fusion, hvor en privat virksomhed ønsker at børsnoteres ved en fusion med en allerede 

børsnoteret virksomhed (Sjostrom, 2007). Der har totalt set været 19 tilfælde af ovennævnte 

observationer, som er blevet frasorteret, da denne afhandling ønsker et symmetrisk billede af 

synergifordelingen over tid, hvorfor antallet af købere samt targetobservationer skal være identisk.  

 

Derudover er tre transaktioner efterfølgende frasorteret manuelt, da CAR-værdierne har vist sig at være 

for ekstreme sammenlignet med den resterende del af datasættet, hvilket bidrog negativt til validiteten 

samt skævheden i datasættet. Et eksempel på en frasorteret transaktion inkluderer på købersiden National 

Bank of Greece SA, som i 2015 købte majoriteten i Nireus SA. Her oplevede man et fald i aktiekursen 

på 99,52% i estimationsperioden på to år forud for annonceringsdatoen grundet den græske stats 

gældskrise. I samme periode faldt det lokale indeks, Greece Athex Composite, med 49,59%. National 

Bank of Greece gik dermed fra at have en aktiekurs på DKK 5.125 i starten af 2013 til DKK 24,55 i 

slutningen af 2015. Dette resulterede i en negativ CAR på 236,07% målt over eventvinduet [-10; +10] 

dage og er grunden til, at denne observation blev ekskluderet fra datasættet. McWilliams og Siegel (1997) 

nævner desuden, at stillingtagen til ekstreme værdier er særlig vigtig ved mindre stikprøver, hvorfor denne 

afhandling ligeledes har taget højde for det.  

 

På baggrund af ovenstående sekundære selektionsproces består det endelige antal observationer i 

datasættet af 343 transaktioner, som alle lever op til kriterierne opstillet i Zephyr samt egne kriterier. 

Overblik over de frasorterede observationer samt den endelige stikprøve er illustreret i Tabel 3 herunder. 

Fordelingen af de frasorterede transaktioner på transaktionstype, transaktionsstatus og årstal er illustreret 

i Appendiks B: Datagrundlag. 

Tabel 3: Deskriptiv statistik - Endeligt datasæt 

 

 

N %

Ekskluderet pga. manglende data 19 5%

Ekskluderet pga. ekstreme værdier 3 1%

Antal observationer i endeligt datasæt 343 94%

Total 365 100%

Kilde: Egen tilvirkning

Tabel 5.2.1: Deskriptiv statistik - Endeligt datasæt

Transaktioner
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5.3 Dataindsamling 

Factset databasen er anvendt til at hente daglige aktiekurser to kalenderår tilbage fra annonceringsdatoen 

samt 10 dage frem fra annonceringsdatoen for alle selskaber. Længden på estimationsperioden samt 

eventvinduet er fastlagt ud fra tidligere studier, som eksempelvis Rose et al. (2017), Shah et al. (2014), 

Alexandridis et al. (2012) og Sicherman et al. (1987). I praksis anvendes mange forskellige 

estimationsperioder samt eventvinduer, men denne afhandling har fundet estimationsperioden på [-500; 

0] dage og eventvinduet på [-10; +10] dage mest passende. Dette skyldes blandt andet, at perioden 

umiddelbart ikke vurderes til at indeholde effekter, der påvirker aktiekursen unaturligt i den undersøgte 

periode. McWilliams og Siegel (1997) berører dette emne og konkluderer, at et for langt eventvindue 

skaber en forvirrende effekt, der påvirker den analyserede aktiekurs og dermed slører resultaterne. 

Typiske effekter kan eksempelvis skyldes erklæring om udbytte eller meddelelse om uventet stor 

indtjening. McWilliams og Siegel (1997) konkluderer på baggrund heraf, at jo længere eventvindue desto 

større mulighed for sådanne forstyrrende effekter. Herunder beskrives dataene, som indgår i CAPM- og 

CMR-estimatet, samt måden hvorpå dataene er indhentet og opstillet i den finansielle model. 

 

5.3.1 Beta 

Betaværdien anvendt i CAPM estimatet er dog baseret på fem års månedlige afkast målt op imod det 

pågældende benchmarkindeks. Oprindeligt blev betaværdien ligeledes udregnet på baggrund af to 

kalenderårs daglige afkast, målt op imod afkastet på det pågældende benchmarkindeks. Sammenlignet 

med praksis anvendes normalt månedlige afkast i en periode på to til fem år, jævnfør tidligere teoretiske 

diskussion af CAPM og beta, hvorfor samme interval og periode anvendes i denne afhandling 

(Damodaran, 1999a). Såfremt betaværdier estimeres ved hjælp af daglige eller ugentlige data, øges 

sandsynligheden for, at estimaterne opnår betydelig bias. Dette skyldes blandt andet, at aktier, der ikke 

handles regelmæssigt og dermed opfattes som illikvide aktier, generelt rapporterer lavere betaværdier, end 

de i virkeligheden har. Omvendt rapporterer likvide aktier typisk højere betaværdier, end hvad der 

egentlig er berettiget (Damodaran, 1999a).  

 

5.3.2 Risikofrie rente 

Den risikofrie rente anvendt i CAPM estimatet er baseret på 10-årige statsobligationer for samtlige 24 

vesteuropæiske lande, som indgår i datasættet. Estimatet, der anvendes i CAPM beregningen, er beregnet 

ud fra et glidende gennemsnit af renten på de 10-årige statsobligationer over 10 år for alle lande. Eftersom 

data for 10-årige statsobligationer ikke har været tilgængelige for alle lande gennem Factset, er de risikofrie 

renter for landene Andorra, Island, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Monaco og San Marino estimeret 
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ud fra deres nærmeste geografiske naboer. I Andorras tilfælde anvendes eksempelvis Spanien som 

benchmark og ligeledes anvendes Frankrig som benchmark overfor Monaco. Derudover har det kun 

været muligt at hente renterne på de tyrkiske 10-årige statsobligationer for årene 2008 til 2019, hvorfor 

estimatet for 2000 til 2007 er baseret på 2008-estimatet. Et glidendende gennemsnit er anvendt, da 

udviklingen over tid udjævnes for tilfældige udsving, idet den udglattede værdi beregnes som et 

gennemsnit af omkringliggende værdier. Herunder er udviklingen i de glidende gennemsnitlige risikofrie 

renter over tid illustreret i Figur 5. 

Figur 5: Udviklingen i de glidende gennemsnitlige risikofrie renter over tid 

 

5.3.3 Markeds- og aktieafkast 

Markedsafkastet, som anvendes i CAPM, er estimeret ud fra det pågældende selskabs lokale indeks eller 

MSCI Europe-indekset alt afhængig af den anvendte model. Indeksværdierne er ligeledes indhentet 

gennem Factset, og det forventede markedsafkast er et estimeret gennemsnit af det daglige markedsafkast 

målt over estimationsperioden [-500; 0] på to kalenderår. Herefter er det gennemsnitlige daglige afkast 

omdannet til årligt forventet markedsafkast. De anvendte lokale indeks i model to er illustreret i 

Appendiks B: Datagrundlag. Aktiekurserne, der anvendes i udregningen af CAR over eventvinduet [-10; 

+10], er på samme måde indhentet gennem Factset. Desuden er CMR-estimatet, som anvendes i første 

model, baseret på et gennemsnit af de daglige afkast, målt over estimationsperioden [-500; 0] på to 

kalenderår. 

 

Derudover har landene Andorra, San Marino, Monaco og Liechtenstein intet markedsindeks og ingen 

aktiekurs på Factset, hvorfor det har været nødvendigt at hente disse få kurser manuelt, såfremt der har 

været transaktioner, der omfattede selskaber fra disse lande. I tillæg hertil har det været nødvendigt at 

foretage enkelte manuelle justeringer, såfremt aktien har været børsnoteret i mindre end to år forinden 

annonceringsdatoen. Dette har dog kun været tilfældet ganske få gange.  
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5.4 Bearbejdning af data 

Opstilling af den endelige dynamiske finansielle model er foretaget ved hjælp af databasen Factset i 

kombination med et omfattende antal Excel funktioner. Ved anvendelse af Factset har det som tidligere 

nævnt været muligt at integrere Factset databasen i Excel arket og dermed gøre modellen dynamisk frem 

for manuelt at skulle indsætte dataene. En af de største udfordringer har været sammenkædningen af 

Zephyr-dataudtrækket og Factset dataene. Udfordringerne har blandt andet bestået i at skulle matche 

annonceringsdatoen med afkastet over perioden i eventvinduet [-10; +10] samtidig med at skulle tage 

højde for, hvilken risikofri rente, markedsafkast, samt beta, der skulle anvendes til CAPM-estimatet. 

Factsets tickersymbol sorterer desuden efter, hvilket land det pågældende selskab er børsnoteret i, 

hvorimod Zephyr tager udgangspunkt i placeringen af selskabets hovedkvarter. Dette er manuelt ændret 

på de transaktioner, hvor det har været nødvendigt.  

 

Det skal slutteligt bemærkes, at dataindsamlings- samt behandlingsprocessen har været omfattende. På 

trods af, at diverse databaser har været til stor hjælp, har gennemgang af samtlige 686 køber- samt 

targetselskaber været tidskrævende. Derudover er flere af de tidligere nævnte finansielle databaser blevet 

anvendt til indsamling af yderligere data med det formål at kontrollere gyldigheden af vores endelige 

datasæt. 

 

En liste over de 343 transaktioner, som udgør det endelige dataudtræk, kan findes i Appendiks B: 

Datagrundlag. 

 

5.4.1 Overblik over transaktionskarakteristika 

Efter at have defineret det endelige dataudtræk er det interessant at dykke ned i dataene og undersøge 

nærmere, hvordan fordelingen af transaktionerne ser ud samt hvordan transaktionerne adskiller sig fra 

hinanden. Derfor er et overblik over et udvalg af transaktionskarakteristikaene illustreret i Tabel 4. 
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Tabel 4: Deskriptiv statistik - Endeligt dataudtræk - Industri og land 

 

På baggrund af ovenstående tabel kan det udledes, at langt størstedelen af transaktionerne er foretaget 

inden for service- (42%) samt industrisektoren (26%). Klassifikationen af servicesektoren inkluderer 

samtlige selskaber, der producerer immaterielle varer - eller mere præcist serviceydelser i stedet for 

materielle varer. Klassifikationen af industrisektoren inkluderer vareproducerende selskaber samt diverse 

landbrugs-, byggeri-, fiskeri-, skovbrugs- og fremstillingsselskaber. Derudover omfatter FIRE-

klassifikationen (12%), finansierings-, forsikrings- og ejendomsselskaber og FMCG-klassifikationen 

(10%) omfatter selskaber, der forhandler hurtigt omsættelige forbrugsvarer. Media (2%), Telekom (2%), 

Transport (3%) og Energi (2%) udgør de resterende 9-10% af det samlede antal transaktioner. 

 

Der har i alt været 67% relaterede transaktioner inden for samme sektor og 33% ikke relaterede 

transaktioner inden for to forskellige sektorer. Størstedelen af transaktionerne inkluderer et selskab fra 

Tyrkiet (17%), Tyskland (16%), Frankrig (14%), Italien (12%), Spanien (7%) og England (5%). De 

resterende transaktioner omfatter landene: Østrig (1%), Belgien (2%), Danmark (1%), Finland (1%), 

Grækenland (4%), Holland (3%), Norge (4%), Portugal (3%), Sverige (5%) og Schweiz (3%). Landene 

N % N % N %

Services 140 41% 150 44% 290 42%

Industri 92 27% 83 24% 175 26%

Media 12 3% 5 1% 17 2%

Telekom 6 2% 9 3% 15 2%

FIRE* 35 10% 48 14% 83 12%

FMCG* 39 11% 30 9% 69 10%

Transport 11 3% 9 3% 20 3%

Energi 8 2% 9 3% 17 2%

Total 343 100% 343 100% 686 100%

Andorra 0 0% 0 0% 0 0%

Østrig 2 1% 3 1% 5 1%

Belgien 6 2% 8 2% 14 2%

Danmark 2 1% 4 1% 6 1%

Finland 4 1% 6 2% 10 1%

Frankrig 48 14% 48 14% 96 14%

Tyskland 58 17% 54 16% 112 16%

Grækenland 12 3% 16 5% 28 4%

Island 0 0% 0 0% 0 0%

Irland 0 0% 0 0% 0 0%

Italien 33 10% 50 15% 83 12%

Liechtenstein 0 0% 1 0% 1 0%

Luxembourg 1 0% 2 1% 3 0%

Malta 1 0% 1 0% 2 0%

Monaco 0 0% 0 0% 0 0%

Holland 11 3% 10 3% 21 3%

Norge 13 4% 13 4% 26 4%

Portugal 10 3% 9 3% 19 3%

San Marino 0 0% 0 0% 0 0%

Spanien 29 8% 22 6% 51 7%

Sverige 19 6% 18 5% 37 5%

Schweiz 11 3% 9 3% 20 3%

Tyrkiet 65 19% 52 15% 117 17%

England 18 5% 17 5% 35 5%

Total 343 100% 343 100% 686 100%

Kilde: Egen tilvirkning

Tabel 5.4: Deskriptiv statistik - Endeligt dataudtræk - Industri & Land

Targets Købere Total
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San Marino, Andorra, Irland, Monaco og Island har ingen transaktioner, der omfatter et børsnoteret 

selskab, der køber et andet børsnoteret selskab i perioden, hvorfor der ikke figurerer nogen transaktioner 

hos de pågældende lande. Dette overrasker ikke, når man tager landenes størrelse i betragtning.  

 

5.5 Stikprøvens størrelse 

Stikprøven anvendt til dette empiriske eventstudie er relativt lille (343 observationer), men sammenlignet 

med den resterende del af litteraturen, som blev gennemgået i afsnit tre, anses størrelsen på stikprøven 

som værende tilpas stor. Ifølge Israel (1992) kan en tilgang til fastlæggelse af stikprøvestørrelsen baseres 

på netop tidligere studiers stikprøvestørrelser. Risikoen forbundet hermed er at gentage fejl i 

stikprøveudvælgelsen, som er foretaget i tidligere studier. Israel (1999) mener dog, at en grundig 

gennemgang af litteraturen giver en god forståelse af en typisk stikprøvestørrelse. Desuden findes der et 

begrænset antal af børsnoterede selskaber, der køber majoriteten af et andet børsnoteret selskab, hvorfor 

det antages, at der ikke forekommer flere transaktioner af denne type i Vesteuropa over tidsperioden, 

end de der fremgår af det endelige datasæt. Der findes naturligvis et større antal transaktioner på globalt 

plan, i særdeleshed i USA, men grundet reduktionen af datasættet er disse transaktioner frasorteret, 

jævnfør de oprindelige udvælgelseskriterier beskrevet tidligere i afsnit fem. På baggrund af dette er 

stikprøvestørrelsen relativt lille, hvilket ofte er tilfældet ved eventstudier med et fokus som dette. 

Litteraturen omfatter adskillige empiriske undersøgelser udført med mindre stikprøver end denne 

afhandling. Dette understøtter validiteten af datagrundlaget i denne afhandling og giver berettigelse til at 

gennemføre analysen på dette grundlag. Schönbrodt & Perugini (2013) forklarer dog, at ved forøgelse af 

stikprøvestørrelsen bringes estimaterne tættere på det sande populationsparameter, hvilket styrker 

estimaterne i den samlede undersøgelse. De understreger, at korrelationen for estimaterne konvergerer 

mod populationsværdien ved stigende stikprøvestørrelse, og at estimaterne ofte er unøjagtige ved små 

stikprøver. De anvender Monte-Carlo-simuleringer til at bestemme den kritiske prøvestørrelse, hvorfra 

størrelsen af en korrelation kan forventes at være stabil. De kommer frem til, at den nødvendige 

stikprøvestørrelse, der kræves for at opnå stabile estimater for korrelationer, afhænger af effektstørrelsen 

og bredden af udsvingene omkring den sande værdi. Resultaterne indikerer, at i typiske scenarier skal 

prøvestørrelsen nærme sig minimum 250 observationer for stabile estimater (Schönbrodt & Perugini, 

2013). Dette efterlever denne afhandling, da det samlede antal observationer er 343.  

 

Israel (1992) mener, at formålet med undersøgelsen, populationsstørrelsen og risikoen for at udvælge en 

dårlig stikprøve alle påvirker den ideelle størrelse på stikprøven. Derudover berører Israel (1992) tre 

yderligere faktorer, som alle har en effekt på den endelige stikprøvestørrelse: præcisionsniveau, 
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selvtillidsniveau og variabilitetsniveau. Præcisionsniveauet omhandler det interval i en stikprøve, hvoraf 

man med en vis procentvis afvigelse mener, at den sande værdi af populationen befinder sig. Dette 

interval udtrykkes som regel i procentpoint og er en måde, hvorpå man måler præcisionen af 

undersøgelsens estimater. Selvtillidsniveauet er baseret på ideerne fra ’Central Limit Theorem’, der 

konkluderer, at når en stikprøve gentagne gange udtages fra populationen, er gennemsnitsværdien af disse 

prøver lig med den sande populationsværdi. Desuden er de opnåede værdier ved disse stikprøver 

normalfordelt omkring den sande værdi, og 95% af stikprøveværdierne er inden for to standardafvigelser 

af den sande populationsværdi. Variabilitetsniveauet omhandler udsvingene i populationsdataene. Desto 

mere heterogen en population er, desto større stikprøve er nødvendig for at opnå et præcist resultat. 

Modsat behøves en mindre stikprøve, såfremt der er tale om en overvejende homogen population. 

Variabiliteten omkring eventperioden [-10; +10] i denne afhandlings datasæt er forholdsvis jævn efter 

frasortering af de mest ekstreme værdier. På baggrund af dette, samt den generelle konsensus inden for 

forskningsfeltet omhandlende signifikant CAR i perioden omkring annonceringstidspunktet, betragtes 

dataene som værende relativt homogene. Hermed indeholder dataene blot en mindre grad af variabilitet, 

hvorfor en mindre stikprøve betragtes som værende tilstrækkelig for denne undersøgelse.  

 

5.6 Daglig data 

Brown og Warner (1985) påpeger, at anvendelse af daglige data, som eksempelvis daglige aktie- og 

markedsafkast, kan generere en række forskellige udfordringer. Et eksempel på dette er, at daglige afkast 

afviger markant mere fra normalitetsforudsætningen sammenlignet med eksempelvis månedlige data. 

Studier antyder generelt, at fordelinger af det daglige afkast har tykke haler i forhold til en normal 

fordeling. En anden udfordring er estimering af varians ved daglige data. Dette kan såmænd både skabe 

udfordringer ved brug af daglige og månedlige data, men eftersom estimering af variansen er særdeles 

relevant i forhold til brug i statistiske tests, er det afgørende at undersøge dette nærmere. Brown og 

Warner (1985) undersøger estimering af den varians, der anvendes i hypotesetest vedrørende det 

gennemsnitlige anormale afkast. Mere specifikt undersøger de, hvorvidt der findes autokorrelation i 

daglige anormale afkast, og om variansen stiger på dagene omkring et event. Resultaterne fra deres 

undersøgelse med daglige data stemmer i høj grad overens med konklusionerne fra deres undersøgelse 

med månedlige data. Brown og Warner (1985) konkluderer derfor, at egenskaberne ved daglige data 

generelt bidrager med få reelle udfordringer i forbindelse med eventstudiemetoder. Dette er blandt andet 

en af årsagerne til, at månedlige afkast kun er blevet anvendt til beregning af beta i CAPM-modellen. Ved 

beregning af CMR og markedsafkast er daglige afkast anvendt. Slutteligt skal det dog nævnes, at Dyckman 

et al. (1984) understreger, at anvendelse af daglige data har en minimal effekt på de statistiske 
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konklusioner baseret på t-tests. I tillæg hertil konkluderer Berry et al. (1990), at parametriske tests fungerer 

godt i kombination med dagligt data, mens ikke-parametriske tests ikke gør, da de blot er en unødvendig 

komplikation. Denne afhandling anvender derfor som tidligere nævnt parametriske tests til at undersøge 

resultaterne nærmere.  

 

6. Empirisk undersøgelse 

Dette afsnit har til formål at udføre og præsentere selve den empiriske analyse, som er baseret på 

eventstudiemetodologien og datagrundlaget beskrevet i tidligere afsnit. Opdelingen af underafsnittene er 

foretaget ud fra hver enkelt af de opstillede hypoteser og resultaterne for hver enkelt hypotese diskuteres 

og sammenlignes i de respektive underafsnit. Undersøgelsen har, som tidligere nævnt, valgt at estimere 

CAR ud fra tre forskellige modeller, tre forskellige eventvinduer og to forskellige benchmarkindeks. 

Undersøgelsen i hypotese 1 inkluderer derfor samtlige resultater målt på tværs af alle modellerne, 

eventvinduer og indeks. I de efterfølgende hypoteseafsnit vil undersøgelsen begrænses til hovedsageligt 

at fokusere på markedsmodellen, [-10; +10] dage og det europæiske indeks. Denne begrænsning er 

gældende i hypotese 2 og 3, hvor MLR-analysen gennemføres, og den relative fordeling af synergier over 

tid undersøges nærmere. 

 

6.1 Hypotese 1: Opkøbsmeddelelser og CAR 

Undersøgelsens første hypotese omhandler den overordnede sammenhæng mellem opkøbsmeddelelser 

og CAR. Hypotesen fungerer som analysens startpunkt, hvorimod de efterfølgende hypoteser uddyber 

specifikke fokusområder. Hypotesen anvender parametriske t-tests på tværs af modeller, eventvinduer 

og benchmarkindeks. Konfidensintervaller på 90%, 95% og 99% anvendes ofte inden for empiriske 

studier, hvorfor disse intervaller ligeledes anvendes i denne undersøgelse. Hypotese 1 samt 

underspørgsmål er opstillet herunder: 

 

H1: Der kan påvises en statistisk signifikant sammenhæng mellem CAR og opkøbsmeddelelser. 
 
U1.1: Hvilken effekt har valget af model anvendt til estimering af CAR på resultaterne? 
 
U1.2: Hvilken effekt har længden på eventvinduet anvendt til estimering af CAR på resultaterne? 

 

Grundlaget for den første hypotese er baseret på den tidligere litteraturgennemgang, som konkluderer, 

at targetselskaber opnår et signifikant anormalt afkast i forbindelse med en M&A transaktion, hvorimod 

afkastet for det opkøbende selskab er mere usikkert. Herunder vil resultaterne illustreres for både køber 
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og targetselskabet, for hver enkelt model, indeks samt eventvindue anvendt i undersøgelsen. Resultaterne 

vil desuden drøftes kortfattet for alle de anvendte modeller, indeks samt eventvinduer for herefter at blive 

sammenlignet og diskuteret afslutningsvist i et separat afsnit. Diskussionen vil fungere som opsamling og 

afrunding på den overordnede hypotese, hvorfor hvert enkelt underafsnit ikke vil uddybes mere end 

nødvendigt.  

 

6.1.1 Markedsmodellen 

De forventede aktieafkast er, som tidligere nævnt, estimeret ud fra tre forskellige metoder. Den ene af 

disse metoder er markedsmodellen, som i praksis er en af de mest anvendte modeller til estimering af det 

forventede afkast. Af denne årsag anvendes markedsmodellen efter hypotese 1 fremadrettet, hvorfor de 

daglige CAAR-estimater er illustreret udelukkende for denne model. De daglige CAAR-estimater for de 

resterende modeller fremgår af Appendiks C: Hypotese 1. Herunder opdeles resultaterne alt afhængigt 

af, hvilket indeks der anvendes som benchmark samt en yderligere opdeling for køber og targetselskabet. 

De daglige CAAR-estimater er desuden blot illustreret for det europæiske indeks, da det betragtes som 

værende et mere retvisende benchmark indeks jf. tidligere diskussion. De daglige CAAR-estimater for de 

lokale indeks fremgår ligeledes af Appendiks C: Hypotese 1. 

 

6.1.1.1 Europæisk indeks 

 

6.1.1.1.1 Køber 
Tabel 5: Daglig CAAR – Markedsmodel - Europæisk indeks - Køber 
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I ovenstående Tabel 5 er undersøgelsens samlede eventvindue illustreret på daglig basis for køber, og det 

kan udledes, at de gennemsnitlige anormale afkast (AAR) for køber i dagene op til annonceringsdatoen 

er forholdsvis stabile og fluktuerer i intervallet -0,15% og 0,10%. Dette er gældende frem til 

annonceringsdatoen, hvor der tydeligt ses en reaktion i de anormale afkast. På trods af den markante 

reaktion har resultaterne ikke returneret signifikante værdier for annonceringsdatoen. Dette skyldes 

formentlig variationen i aktiekursernes reaktioner, men det skal dog bemærkes, at p-værdien for dag 0 

(16,13%) og dag 1 (11,14%) er relativt tæt på at være signifikante på 10% niveau. Det skal endvidere 

bemærkes, at ’Average Abnormal Return’ (herefter AAR) er størst på netop dag 0 (0,40%) og dag 1 (0,34%).  

Dag 4 opnår et signifikant resultat på 5% niveau, hvilket virker besynderligt og højst sandsynligt skyldes 

støj i datasættet.  

 

CAAR er desuden illustreret grafisk herunder i Figur 6, hvorfra det kan udledes, at CAAR for køber i 

dagene op til annonceringsdatoen er forholdsvis stabil. Reaktionen i aktiekursen omkring 

annonceringsdatoen bekræfter desuden EMH-antagelsen om, at markedet kan betragtes som værende 

efficient i semi-stærk form. Figur 6 antyder desuden også, at der forekommer en negativ reaktion fra dag 

4 og frem til dag 10 efter annoncering af opkøb, hvilket stemmer overens med den generelle opfattelse 

inden for litteraturen. Det resulterer i en endelig CAAR målt over eventvinduet [-10; +10] dage på -0,74% 

for det købende selskab. Selvom mønsteret grafisk fremgår tydeligt fra Figur 6, er ingen af dagene 

statistisk signifikant forskellige fra nul, bortset fra dag 4.  

Figur 6: CAAR - Markedsmodel - Europæisk indeks - Køber 

 

Tabel 6: CAAR - Eventvindue - Markedsmodel - Europæisk indeks - Køber 
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Testes der på eventvinduerne jf. praksis inden for området fremfor enkelte dage, er det muligt at opnå 

signifikante resultater for køber. Det kan udledes, at under eventvinduet [-1; +1] dag opnås signifikante 

resultater på 5% niveau. Hypotesen om, at CAAR er lig med nul i denne periode, kan derfor afvises, da 

resultaterne er signifikant afvigende fra nul. Hypotesen om, at CAAR er lig med nul for de to resterende 

eventvinduer, [-10; +10] dage og [-3; +3] dage, kan dog ikke afvises, da resultaterne ikke er signifikant 

forskellige fra nul. Det kan endvidere udledes, at p-værdien bliver større og større jo længere eventvinduet 

er. Dette var forventeligt taget variationen i AAR over perioden i betragtning. Jo længere AAR-værdierne 

er fra annonceringsdatoen, desto mere støj skabes der. Det bidrager derfor nødvendigvis ikke yderligere 

til CAAR-estimatet, men gør blot variansen større grundet det forlængede eventvindue. 

 

Deskriptiv statistik for data anvendt til test af CAAR for samtlige modeller og eventvinduer er illustreret 

i Appendiks C: Hypotese 1. 

 

6.1.1.1.2 Target 
Tabel 7: Daglig CAAR – Markedsmodel - Europæisk indeks - Target 

 

Tabeller og figurer, som den der er anvendt ovenfor, benyttes ligeledes for targetselskabet til at undersøge 

resultaterne fra de parametriske tests. Ud fra Tabel 7 kan det udledes, at AAR for targetselskabet i de 

første syv dage er forholdsvist stabile og fluktuerer i intervallet -0,17% og 0,27%. Dette er gældende frem 

til tre dage før annonceringsdatoen, hvor der tydeligt ses en reaktion i de anormale afkast, hvilket 

potentielt er tegn på lækage af information eller insiderhandel. Den markante reaktion på dag -3 (0,47%) 
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returnerer desuden et signifikant resultat på 5% niveau. Derudover forefindes der signifikante resultater 

for dag -1*, 0*** og 1**, hvilket bekræfter EMH antagelsen om, at markedet kan betragtes som værende 

efficient i semi-stærk form. Det skal endvidere bemærkes, at AAR igen er størst på netop dag 0 (1,92%) 

og dag 1 (0,64%). 

 

CAAR for targetselskaberne er desuden illustreret grafisk herunder i Figur 7, hvorfra det kan udledes, at 

CAAR for target i dagene op til annonceringsdatoen fortsat er forholdsvis stabil, men dog ikke lige så 

stabil som CAAR for køber. Figur 7 antyder desuden, at der forekommer en mindre negativ reaktion 

startende fra dag 4 og frem til dag 10 efter annoncering af opkøb. Det resulterer i en endelig CAAR målt 

over eventvinduet [-10; +10] dage på 4,08% for targetselskabet. 

Figur 7: CAAR - Markedsmodel - Europæisk indeks - Target 

 

Tabel 8: CAAR - Eventvindue – Markedsmodel - Europæisk indeks - Target 

 

Testes CAAR for eventvinduerne fremfor AAR for de enkelte dage, er det muligt at opnå signifikante 

resultater for targetselskaberne på tværs af alle eventvinduer. Det kan udledes, at under eventvinduerne 

[-10; +10], [-3; +3] og [-1; +1] dage opnås signifikante resultater på 1% niveau. Hypotesen om, at CAAR 

er lig med nul, kan dermed afvises, da resultaterne er signifikant forskellige fra nul. Det kan endvidere 

udledes, at t-værdien er størst ved eventvinduet [-3; +3] dage (6,156) og mindst ved [-10; +10] dage 

(4,872). Dette var forventeligt taget variationen i AAR over perioden i betragtning. Jo længere væk AAR 

undersøges fra annonceringsdatoen, desto mere støj vil det skabe. Det forlængede eventvindue bidrager 

derfor nødvendigvis ikke yderligere til CAAR-estimatet, men forøger blot variansen. Det er dog ikke 

tilfældet, når t-værdien for [-3; +3] eventvinduet sammenlignes med [-1; +1] eventvinduet, hvor t-værdien 
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rent faktisk er højere for førstnævnte eventvindue, hvilket skyldes antallet af signifikante resultater i 

intervallet. 

 

6.1.1.2 Lokale indeks 

 

6.1.1.2.1 Køber 
Figur 8: CAAR - Markedsmodel - Lokale indeks - Køber 

 

Tabel 9: CAAR - Eventvindue - Markedsmodel - Lokale indeks - Køber 

 

Ud fra ovenstående figur og tabel er det tydeligt, at resultaterne ved anvendelse af lokale indeks i stedet 

for europæisk indeks er meget sammenlignelige. CAAR-estimaterne for de tre eventvinduer afviger en 

smule, men det overordnede mønster illustreret i Figur 8 er identisk med mønsteret illustreret i Figur 6. 

CAAR-estimatet for eventvinduet [-10; +10] ender på -0,75%, hvilket er en anelse lavere end ved brug af 

europæisk indeks. P-værdien for eventvinduet [-1; +1] dag er ved anvendelse af det europæiske indeks en 

smule bedre (4,30%) sammenlignet med anvendelse af lokale indeks (4,45%), men begge resultater er 

fortsat signifikante på 5% niveau.  
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6.1.1.2.2 Target 
Figur 9: CAAR - Markedsmodel - Lokale indeks - Target 

 

Tabel 10: CAAR - Eventvindue - Markedsmodel - Lokale indeks - Target 

 

Resultaterne for targetselskabet ved anvendelse af lokale indeks i stedet for europæisk indeks er ligeledes 

meget sammenlignelige. CAAR-estimaterne for de tre eventvinduer afviger en smule, men 

konklusionerne, der udledes på baggrund heraf, er ikke desto mindre identiske. CAAR-estimatet for 

eventvinduet [-10; +10] dage ender på 4,10%, hvilket er en anelse højere end ved brug af europæisk 

indeks. T-værdien for eventvinduet [-3; +3] dag er ved anvendelse af det europæiske indeks en smule 

bedre (6,156) sammenlignet med anvendelse af lokale indeks (6,155), men forskellen er dog minimal. 

 

6.1.2 CMR 

Den anden statistiske metode anvendt til beregning af forventede afkast er CMR. Her anvendes et 

aritmetisk gennemsnit målt over estimationsperioden. Estimationsperioden er som tidligere nævnt i 

denne afhandling fastsat til [-500; -11] dage. Eftersom der ikke indgår noget indeks i denne 

beregningsmetode, fremgår resultaterne for køber og targetselskabet blot under dette afsnit. 

Fremgangsmåden er identisk i forhold til de foregående afsnit omhandlende markedsmodellen, hvis man 

ser bort fra fokus på de daglige AAR-værdier, som fremgår af Appendiks C: Hypotese 1. 
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6.1.2.1 Køber 
Figur 10: CAAR - CMR - Køber 

 

Tabel 11: CAAR - Eventvindue – CMR - Køber 

 

Resultaterne for køber ved anvendelse af CMR-metoden er ligeledes sammenlignelige med 

markedsmodellen. Dog ender CAAR-estimatet målt over 21 dage med at være noget mere negativt (-

1,04%). CAAR-estimaterne for de tre eventvinduer afviger ligeledes en del og det fremgår, at ingen af 

eventvinduerne er signifikante. CAAR-estimatet for eventvinduet [-10; +10] dage ender pudsigt nok med 

den laveste p-værdi på 15,72%, hvilket er forholdsvis tæt på at være signifikant på 10% niveau. En af 

årsagerne til resultatforskellene mellem modellerne kan relateres til den teoretiske faktor, at CMR antager 

beta til at være lig med nul (MacKinlay, 1997), hvorfor der ikke tages hensyn til korrelationen med 

markedet. Dette resulterer i højere residualer i estimationsperioden, hvilket fører til større varians, hvilket 

slutteligt fører til mindre signifikante testresultater. 
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6.1.2.2 Target 
Figur 11: CAAR - CMR - Target 

 

Tabel 12: CAAR - Eventvindue – CMR - Target 

 

Resultaterne for targetselskabet ved anvendelse af CMR-metoden er ligeledes sammenlignelige med 

markedsmodellen. Dog ender CAAR-estimatet målt over 21 dage med at være noget mere positivt 

(4,20%). CAAR-estimaterne for de tre eventvinduer afviger ligeledes en smule, men det kan udledes, at 

under eventvinduerne [-10; +10], [-3; +3] og [-1; +1] dage opnås signifikante resultater på 1% niveau. 

Hypotesen om, at CAAR er lig med nul, kan dermed afvises, da resultaterne er signifikant forskellige fra 

nul. 

 

6.1.3 CAPM 

Inden for den økonomiske metodetilgang anvendes CAPM, hvor enten lokale indeks eller et europæisk 

indeks ligeledes anvendes til beregning af de forventede afkast. CAPM har en række ligheder med 

markedsmodellen, og de to modeller giver ofte lignende resultater, men dog med en række afvigelser. 

Herunder er resultaterne opdelt ud fra, hvilket indeks der anvendes som benchmark. Fremgangsmåden 

er identisk i forhold til det foregående afsnit omhandlende CMR. De daglige AAR-værdier for CAPM-

modellen fremgår af Appendiks C: Hypotese 1. 
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6.1.3.1 Europæisk indeks 

 

6.1.3.1.1 Køber 
Figur 12: CAAR - CAPM - Europæisk indeks - Køber 

 

Tabel 13: Eventvindue – CAPM - Europæisk indeks - Køber 

 

Resultaterne for køber ved anvendelse af CAPM-metoden og europæisk indeks er ligeledes 

sammenlignelige med markedsmodellen. CAAR-estimatet målt over 21 dage ender på -0,78%. CAAR-

estimaterne for de tre eventvinduer afviger ligeledes en smule, og det fremgår ligesom ved 

markedsmodellen, at kun eventvinduet [-1; +1] dag er signifikant på 5% niveau. 

 

6.1.3.1.2 Target 
Figur 13: CAAR - CAPM - Europæisk indeks - Target 
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Tabel 14: Eventvindue – CAPM - Europæisk indeks - Target 

 

Resultaterne for targetselskabet giver en CAAR målt over 21 dage på 3,76% og samtlige CAAR-estimater 

for de tre eventvinduer er ligesom ved markedsmodellen signifikante på 1% niveau. Den ovenstående t-

værdi for [-1; +1] dag (6,160) viser sig at være højere end samme t-værdi for markedsmodellen (5,940), 

men undersøges eventvinduet [-10; +10] dage, er scenariet omvendt. Her er t-værdien i markedsmodellen 

4,872 sammenholdt med CAPM t-værdien på 4,334, hvilket antyder, at markedsmodellen egner sig bedst 

til undersøgelser over længere perioder.  

 

6.1.3.2 Lokale indeks 

 

6.1.3.2.1 Køber 
Figur 14: CAAR - CAPM - Lokale indeks - Køber 

 

Tabel 15: CAAR - Eventvindue – CAPM - Lokale indeks - Køber 

 

Resultaterne for køber ved anvendelse af CAPM-metoden og lokale indeks giver et CAAR-estimat målt 

over 21 dage på -0,74%. CAAR-estimaterne for de tre eventvinduer afviger ligeledes en smule og det 

fremgår ligesom ved markedsmodellen, at kun eventvinduet [-1; +1] dag er signifikant på 5% niveau. 
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6.1.3.2.2 Target 
Figur 15: CAAR - CAPM - Lokale indeks - Target 

 

Tabel 16: CAAR - Eventvindue – CAPM - Lokale indeks - Target 

 

Resultaterne for targetselskabet giver en CAAR målt over 21 dage på 3,83% og samtlige CAAR-estimater 

for de tre eventvinduer er ligesom ved markedsmodellen signifikante på 1% niveau. 

 

6.1.4 Delkonklusion og diskussion af resultater 

For at summe op på resultaterne fra ovenstående tre underafsnit til hypotese 1 kan det udledes, at 

undersøgelsen bidrager til den eksisterende litteratur på området. Sammenlignes undersøgelsens resultater 

med andre eventstudier, som ligeledes har fokus på opkøbsmeddelelser, ændrer den samlede konklusion 

sig ikke. Konklusionen er, at størstedelen af reaktionen sker lige omkring annonceringsdatoen og den 

statistiske signifikans i de daglige resultater mindskes, desto længere man bevæger sig væk fra 

annonceringsdatoen. Den faldende signifikans i de daglige resultater (AAR) er forårsaget af en stigende 

varians i kombination med en lavere AAR-værdi. Konklusionen på hypotese 1 bliver, at der kan påvises 

en signifikant sammenhæng mellem CAR og opkøbsmeddelelser for både køber- og targetselskaber, 

hvorfor hypotesen om, at CAR er lig med nul, afvises. Der opnås dog i langt højere grad signifikante 

resultater for targetselskaberne, hvorimod køber blot opnår signifikante resultater omkring eventvinduet 

[-1; +1]. Resultaterne målt over eventvinduerne er illustreret i en oversigt herunder i Tabel 17. 
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Tabel 17: Sammenligning af CAAR på tværs af eventvinduer 

 

Det kan herudfra udledes, at markedsmodellen CMR og CAPM returnerer meget sammenlignelige 

resultater, hvilket stemmer overens med Brown og Warners (1985) konklusioner. Disse peger ligeledes 

på, at de mere sofistikerede modeller som CAPM ikke nødvendigvis bidrager positivt til resultaterne. 

CAAR-estimaterne for køber svinger fra -1,04% ved CMR og [-10; +10] dage til 0,71% ved både 

markedsmodellen og CAPM under eventvinduet [-1; +1] dag. Resultaterne indikerer, at der registreres en 

umiddelbar positiv effekt hos køber i perioden på og efter annonceringsdatoen, men at denne effekt 

aftager og bliver negativ få dage efter. På tværs af de tre modeller opnås negative CAAR-værdier for 

eventvinduet [-10; +10] for køber. Dette kan skyldes afhandlingens fokus på ’public-to-public’ transaktioner. 

Moeller et al. (2004) argumenterer for, at denne form for transaktioner fører til en negativ CAAR-værdi 

for køber. Resultatet ville derfor højst sandsynligt være anderledes, såfremt datasættet havde inkluderet 

privatejede selskaber (Moeller et al., 2004). CAAR-estimaterne for target svinger fra 2,96% ved 

markedsmodellen og CMR under eventvinduet [-1; +1] dag til 4,20% ved CMR under eventvinduet [-10; 

+10] dage. Resultaterne indikerer, at der registreres en signifikant positiv effekt hos target på tværs af alle 

modeller og eventvinduer. På baggrund heraf forkastes nulhypotesen om, at CAAR er lig med nul, da der 

kan påvises en signifikant sammenhæng mellem CAAR og opkøbsmeddelelser for både køber- og 

targetselskaber. 

 

I den relevante litteraturgennemgang blev en række modstridende resultater fra forskellige studier 

diskuteret i forhold til, hvor mange undersøgelser der rapporterer negative, positive eller insignifikante 

resultater for henholdsvis køber- og targetselskaberne. Resultaterne gennemgået ovenfor svarer i vid 
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udstrækning til disse undersøgelser. Når det er sagt, finder alle undersøgelserne dog ikke lige så 

signifikante resultater på tværs af eventvinduerne, som denne afhandling gør. Uoverensstemmelserne 

mellem denne afhandling og tidligere studier kan forklares ved forskellene i metodologien samt de 

konceptuelle- og teoretiske rammer. Mange undersøgelser anvender udelukkende statistiske modeller til 

estimering af det forventede afkast, ligesom CMR og markedsmodellen, hvorfor kun CAPM skiller sig 

ud her. Derudover udføres tidligere undersøgelser typisk over en anden tidsperiode samt har et andet 

geografisk fokus, hvorfor dette naturligvis har en stor effekt på resultaterne. En af de mest 

sammenlignelige undersøgelser i forhold til denne afhandling er formentlig BCG: Synergies Take Center 

Stage fra 2018. Denne undersøgelse, målt over perioden 1990 til 2017, fokuserer på public-to-public 

transaktioner og anvender markedsmodellen til estimering af det forventede afkast. Undersøgelsen har 

dog ingen geografisk afgrænsning, hvorfor dette naturligvis har en betydelig effekt på CAAR-estimatet. 

BCG (2018) påpeger selv i undersøgelsen, at der er en markant forskel i værdiniveauerne for henholdsvis 

USA og Europa. BCG (2018) rapporterer en CAAR på 15,8% for target målt over [-3; +3] dage, hvilket 

er et markant højere estimat sammenlignet med denne afhandling. Årsagen til disse forskelle kan være 

flere, men hovedårsagen formodes at være forskellen i CAAR-værdier mellem Europa og USA. 

Derudover var den femte M&A bølge fra 1992 til 2000, som er inkluderet i BCG (2018) undersøgelsen, 

karakteriseret af ekstreme præmier, hvorfor targetselskabernes CAAR påvirkes positivt, såfremt denne 

periode inkluderes (Moeller et al. 2004). AAR for køber var på selve annonceringsdatoen 0,3% ifølge 

BCG (2018) sammenlignet med 0,4% i denne afhandling, såfremt markedsmodellen og det europæiske 

indeks anvendes, hvilket antyder en næsten identisk CAAR for køberselskabet. 

 

De forventede aktieafkast er i denne undersøgelse estimeret ud fra tre forskellige metoder, men 

fremadrettet vil kun markedsmodellen anvendes, da modellen i praksis er en af de mest anvendte modeller 

til estimering af det forventede afkast. Derudover repræsenterer markedsmodellen en potentiel 

forbedring i forhold til eksempelvis CMR. Ved at fjerne den del af afkastet, der er relateret til variationen 

i markedsafkastet, reduceres variationen ligeledes i det anormale afkast. Denne forbedring kan potentielt 

føre til øgede muligheder for at spore signifikante effekter fra annonceringen. Fordelen ved at anvende 

markedsmodellen afhænger dog i sidste ende af forklaringsgraden (R2) i markedsregressionen. Jo højere 

forklaringsgrad desto højere variansreduktion opnås der på de anormale afkast (MacKinlay, 1997). CAPM 

fravælges på baggrund af Brown og Warners (1985) konklusioner, som peger på, at modellen umiddelbart 

ikke bidrager positivt til resultaterne. Fremadrettet vil det europæiske indeks anvendes, da MacKinlay 

(1997) i praksis anbefales at anvende et bredt indeks som benchmark for markedsporteføljen. MSCI 

Europe anvendes, da indekset repræsenterer store og mellemstore virksomheder i 15 udviklede lande i 
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Europa. Indekset består af 438 selskaber og dækker cirka 85% af den frie markedsværdi på Europas 

modne markeder (MSCI, 2020). MSCI Europe antages derfor for at være et mere pålideligt 

benchmarkindeks, når det kommer til måling af den systematiske risiko. Derudover vil eventvinduet [-

10; +10] dage anvendes fremadrettet, da tidligere studier i praksis udvider eventvinduet for at kunne 

registrere den samlede effekt på aktiekursen. Goergen & Renneboog (2004) hævder, at defineres et for 

smalt eventvindue, kan det potentielt resultere i betydelige målefejl. 

 

De efterfølgende hypoteser undersøger potentielle værdidrivere for det anormale afkast ved at gå mere i 

dybden med specifikke transaktionskarakteristika, og i den empiriske analyse anvendes fremadrettet 

markedsmodellen, det europæiske indeks samt eventvinduet [-10; +10] dage.  

 

Se desuden Appendiks C: Hypotese 1 for deskriptiv statistik over de forskellige metoder, indeks og 

eventvinduer.  

 

6.1.5 Test og diskussion af samlet CAAR 

Opkøb af andre selskaber har, som nævnt flere gange i afhandlingen, historisk været et særdeles populært 

værktøj for virksomheder til at komplementere eller erstatte organisk vækst. Uvisheden om, hvorvidt 

opkøb samlet set destruerer, genererer eller blot omfordeler virksomhedernes værdi, er dog uklar. 

Litteraturen på området er omfattende og med stor diversitet i konklusioner og generel inkonsistent 

evidens, når det kommer til at validere resultaterne. For at teste den samlede effekt benyttes følgende 

formel til at beregne den samlede CAR forbundet med opkøbet (Meier & Servaes, 2014): 

Ligning 11: Samlet CAR 

𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 𝐶𝐴𝑅 =
𝐶𝐴𝑅𝑂(𝑀𝑉𝑂 − 𝑂𝑊𝑁𝑂

𝑇 ∗ 𝑀𝑉𝑇) + 𝐶𝐴𝑅𝑇 ∗ 𝑀𝑉𝑇

𝑀𝑉𝑂 + 𝑀𝑉𝑇 − 𝑂𝑊𝑁𝑂
𝑇 ∗ 𝑀𝑉𝑇

 

Hvor O er en forkortelse for køber, T er en forkortelse for Target, MV står for markedsværdi og OWN 

er den ejerandel, som køber allerede har i targetselskabet. 

 

Denne afhandling kommer frem til en samlet CAAR på -0,10% målt over eventvinduet [-10; +10] dage 

ved at kombinere resultaterne for både køber og targetselskabet (Se Tabel 18). Resultatet er baseret på 

markedsmodellen og det europæiske indeks, men resultatet viser sig desværre ikke at være signifikant. 

Evenvinduerne [-3; +3] og [-1; +1] dage returnerer dog signifikante resultater på henholdsvis 1,13% og 

1,15%, hvilket indikerer, at opkøbet samlet set genererer værdi på kort sigt. Resultaterne afkræfter dermed 

nulhypotesen om, at den samlede CAAR er lig med nul for både køber og target. 
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Tabel 18: Samlet CAAR - Markedsmodellen - Europæisk indeks 

 

 

6.2 Hypotese 2: MLR samt test af udvalgte karakteristika 

Undersøgelsens anden hypotese er centreret omkring MLR analysen. Samtidig undersøges en række 

udvalgte transaktionskarakteristika, som vil blive uddybet nærmere. Hypotesen anvender parametriske 

tests af de udvalgte karakteristika. Alle parametre inkluderet i MLR analysen fremgår herunder: 

i. Land 

ii. Transaktionsstatus 

iii. Betalingsmetode 

iv. Industriklassifikation 

v. Markedsværdi af egenkapital 

vi. Krisetid vs. ikke-krisetid 

vii. Relaterede vs. ikke-relaterede transaktioner 

viii. Indenrigs vs. cross-border transaktioner 

ix. ’Distressed’ (Altman’s Z-Score) 

x. Relativ størrelse 

 

De udvalgte karakteristika, som ligeledes testes ved parametriske tests, inkluderer følgende parametre: 

i. Land 

ii. Industriklassifikation 

iii. Krisetid vs. ikke-krisetid 

iv. Relaterede vs. ikke-relaterede transaktioner 

v. ’Distressed’ (Altman’s Z-Score) 

vi. Relativ størrelse 

 

Forud for selve analysen transformeres data. Opstillingen og bearbejdningen af datagrundlaget for MLR 

gennemgås og de enkelte kategoriske- og kontinuerte variable uddybes. Gennem en række statistiske tests 

testes linearitetsantagelserne for MLR med henblik på at sikre kvaliteten af modellen. 
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6.2.1 Transformering af data 

I modsætning til de tidligere anvendte statistiske tests i afhandlingen vil regressionen i dette afsnit ikke 

teste én model som helhed. Derimod testes en række variables påvirkning på CAR for på denne måde at 

opnå større indsigt i, hvilke faktorer der har en effekt på CAR. Dette kan bidrage positivt til en udvidet 

forståelse af, hvorfor nogle transaktioner opnår højere eller lavere CAR end andre. MacKinlay (1997) 

argumenterer for, at MLR-metoden bidrager positivt til at forklare relationen mellem specifikke 

karakteristika og det anormale afkast. MLR benyttes til test af de udvalgte karakteristika, da metoden 

muliggør testning af de forskellige faktorer samtidig med, at alt andet holdes konstant. 

 

Afhandlingen benytter sig af tre forskellige eventvinduer, hvorfor en MLR vil udarbejdes for hver enkelt 

af disse. Begrundelsen herfor er, at sammenligning af de tre eventvinduer potentielt kan bidrage med at 

forklare variablernes reaktion omkring eventet. Desuden testes CAR ved tre forskellige metoder: 1) 

markedsmodellen, 2) CMR samt 3) CAPM. CAR-estimaterne for markedsmodellen og CAPM er tidligere 

blevet beregnet ved brug af både lokale indeks samt et europæisk indeks. Det europæiske indeks anvendes 

i MLR fremadrettet til beregning af CAR. Det resulterer i, at der totalt udarbejdes 18 regressioner. 

Fordelingen er distribueret ligeligt mellem target og køber, hvorfor ni regressioner udføres for 

targetselskaberne og ni regressioner udføres for køber. 

  

For at give overblik samt tage højde for forudindtagede forventninger inkluderer testen et stort antal af 

faktorer. Wooldridge (2015) argumenterer for, at styrken ved MLR er, at det er muligt at teste for mange 

forskellige faktorer samtidig. Modellen inkluderer derfor variable, som tidligere har vist sig at være 

signifikante, for at øge modellens samlede forklaringsgrad. MLR-modellerne inkluderer i alt 10 variable, 

som beskrevet indledningsvist i dette afsnit samt i introduktionen. Ni ud af de i alt 10 inkluderede variable 

kategoriseres som værende kategoriske19. Kun én enkel variabel klassificeres som værende kontinuert20. 

Denne variabel er selskabets størrelse. Derudover er kategoriseringen af transaktionens årstal ændret til 

at være af kategorisk karakter. Det skyldes en potentiel skævvridning af betaestimatet. Såfremt denne 

variabel er numerisk, antages det, at den enten er degressiv eller progressiv, hvilket ikke nødvendigvis er 

sandt.  

 

Flere af kovariaterne er bearbejdet yderligere, hvorfor de kort defineres her. Den kategoriske variabel, 

krisetid, er defineret således, at den inkluderer IT-boblen i 2000 og finanskrisen i 2008. IT-boblen er 

 
19 En kategorisk variabel har antallet af niveauer minus 1 frihedsgrad. 
20 En kontinuert variabel har 1 frihedsgrad. 
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afgrænset til perioden 01.04.2000-01.01.2003 grundet det faktum, at den indtraf ultimo marts 2000 og 

den globale verdensøkonomi oplevede ikke normal vækst igen før primo 2003 (Kraay & Ventura, 2005). 

Finanskrisen er afgrænset til perioden 01.01.2008-15.09.2009, eftersom de likviditetsmæssige problemer 

først blev synlige i starten af 2008. Slutningen på finanskrisen er bestemt ud fra det faktum, at økonomien 

så småt begyndte at genvinde sin styrke ultimo 2009 (Economic and Financial Affairs, 2009). Variablen 

er således konstrueret på den måde, at datoerne er betinget af, at de er inden for de ovennævnte 

datorammer. Såfremt transaktionen er inden for datorammen, klassificeres transaktionen som værende 

gennemført under krisetider. Variablen, relaterede vs. ikke-relaterede transaktioner, er konstrueret på 

baggrund af køber og targetselskabets overordnede industriklassifikation. Industriklassifikationen er 

tildelt selskaberne ud fra Zephyrs sektorinddelinger. Såfremt industriklassifikationen for både køber og 

target stemmer overens, tildeles observationen dummyvariablen relateret. Det modsatte gør sig gældende, 

såfremt industriklassifikationen ikke stemmer overens. Indenrigs vs. ’Cross-border’ variablen er konstrueret 

på samme måde ved at sammenligne oprindelseslandene for køber og target. Såfremt landene stemmer 

overens, tilføjes dummyvariablen indenrigs, og det modsatte gør sig gældende, såfremt de ikke stemmer 

overens. For den kategoriske variabel, ’tilstand’ eller ’distressed’, har fremgangsmetoden været nogenlunde 

identisk. Forskellen på denne variabel har dog været, at en del af observationerne ikke har indeholdt de 

nødvendige data, hvorfor en tredje dummyvariabel er tilføjet. Denne dummyvariabel er navngivet: 

’ukendt’. Variablen er beregnet ud fra Altman’s Z-score og targetselskabets finansielle nøgletal. Formlen 

for Altman’s Z-score er illustreret herunder: 

Ligning 12: Altman’s Z-Score 

𝐴𝑙𝑡𝑚𝑎𝑛′𝑠 𝑍 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = 1,2 ∗ 𝐴 + 1,4 ∗ 𝐵 + 3,3 ∗ 𝐶 + 0,6 ∗ 𝐷 + 1,0 ∗ 𝐸 

 

Hvor: 𝐴 =
𝐴𝑟𝑏𝑒𝑗𝑑𝑠𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟
, 𝐵 =

𝑂𝑣𝑒𝑟𝑓ø𝑟𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟
, 𝐶 =

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟
, 𝐷 =

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖𝑒𝑛 𝑎𝑓 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑝𝑙𝑖𝑔𝑡𝑖𝑔𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟
, 𝐸 =

𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟
 

 

Altman’s Z-score er oprindeligt delt i tre alt afhængig af den samlede Z-score. De tre inddelinger er: 1) 

’distressed’, 2) gråzone samt 3) sikker zone. MLR-modellen i denne afhandling inddeler dog kun i to 

kategorier, ’distressed’ eller ikke-’distressed’. Kreditvurderingsmetoden benytter 1,8 som grænseværdi for, 

hvornår et selskab klassificeres som værende ’distressed’. Såfremt et selskab har en score under 1,8, 

klassificeres selskabet som værende finansielt ustabil og betragtes derfor som værende i risikozonen for 

at gå konkurs. Modellen, der er konstrueret i denne afhandling, betragter alle selskaber med en score på 

under 1,8 som værende ’distressed’. De resterende selskaber tildeles dummyvariablen ’sund’. Endelig er 

den relative størrelse inddelt efter, hvor stor selskabernes markedsværdi af egenkapitalen er relativt til 
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hinanden. Såfremt targetselskabets markedsværdi udgør mere end 60% af markedsværdien for køber, 

bliver observationen tildelt dummyvariablen ’stor’. Udgør andelen mindre end 60%, men mere end 20%, 

tildeles dummyvariablen ’mellem’. Slutteligt tildeles dummyvariablen ’lille’, såfremt andelen udgør mindre 

end 20%. For de observationer, hvor der for enten køber eller target ikke forekommer data for 

markedsværdien på det pågældende tidspunkt, tildeles dummyvariablen ’NA’.  

 

I forhold til data er der enkelte forhold, som er nødvendige at adressere før selve MLR-analysen. Alle 

variable indeholder eksempelvis ikke data for samtlige observationer, hvorfor datasættet ikke er 

fuldkomment. Tages der udgangspunkt i variablen ’betalingsmetode’, opgiver Zephyrs database kun data 

for 181 ud af de 343 observationer. På trods heraf forventes observationerne fortsat at bidrage positivt 

til modellen, hvorfor variablen inkluderes. Flere af variablene er mere eller mindre begrænset af 

datagrundlaget, men dette udelukker ikke observationerne fra modellen. De observationer, som mangler 

data for visse variable, får tildelt dummyvariablen ’blank’. Denne variabel er på sin vis intetsigende, 

eftersom den indeholder en blanding af alle de andre dummyvariable i den kategoriske variabel. 

Vurderingen er dog, at den samlede model forbedres, såfremt observationerne ikke ekskluderes, eftersom 

dette blot ville forringe modellens forklaringsgrad. 

 

Forud for selve regressionen skal variablene først transformeres, eftersom størstedelen af variablene er 

kategoriske. Processen fungerer således, at en dummyvariabel tildeles for hver kategori, hvilket leder til 

den endelige regressionsmodel, som er opstillet herunder: 

Ligning 13: MLR inklusive parametre 

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝐿𝑎𝑛𝑑 + 𝛽2 ∗ 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖 + 𝛽3 ∗ 𝑆𝑡ø𝑟𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒 + 𝛽4 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠 + 𝛽5 ∗ 𝐵𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑚𝑒𝑡𝑜𝑑𝑒 + 𝛽6

∗ 𝐾𝑟𝑖𝑠𝑒 + 𝛽7 ∗ 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡 + 𝛽8 ∗ 𝐶𝑟𝑜𝑠𝑠 − 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟 + 𝛽9 ∗ 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒𝑑 + 𝛽10 ∗ 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑠𝑡ø𝑟𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒 + 𝜀𝑖 

Modellen skal forstås således, at betaværdierne samt de dertilhørende faktorer er vektorer, som inkluderer 

dummyvariable for de kategoriske variable. Modellen inkluderer desuden et fejlled. Modellerne, der 

udarbejdes i det kommende afsnit, er udført i programmet SAS JMP.  

 

6.2.2 Test af MLR-antagelser 

Koefficienterne, som indgår i MLR-modellen, er estimeret ved brug af ’Ordinary Least Squares’ (OLS)-

metoden. OLS beregner koefficienterne ved at minimere summen af de kvadrerede fejlled, hvilket 

betyder, at koefficienten fastsættes til den værdi, der returnerer den laveste sum af kvadrerede fejl. OLS-

metoden er den mest udbredte i forhold til at estimere lineære modeller. Wooldridge (2015) argumenterer 
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for, at en række underliggende antagelser bidrager positivt til metoden og resulterer i den mest ’unbiased’ 

model. De fem underliggende antagelser for lineære regressioner er:  

 

1. Lineær sammenhæng: Der skal forekomme en lineær sammenhæng mellem 

responsvariablene og kovariaterne samt for fejlledet.   

- 𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑋𝑖 + 𝜀𝑖 

- 𝑖 = 1, … , 𝑛 

2. Normalitet: 𝜀𝑖 er normalt distribueret med et gennemsnit på nul, 𝜀𝑖 ~ 𝑁 (0, 𝜎). Fejlled 

er uafhængige fra kovariaterne. 

3. Homoskedasticitet: Variansen i fejlledet forekommer ens for alle værdier af de 

uafhængige variable. 𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑖) = 𝜎2 for alle i = 1, …, n.   

4. Stokastisk uafhængighed: For en hvilken som helst given observation forekommer 

fejlledet uafhængigt af noget andet fejlled. 

5. Ingen multikollinearitet: Forudsætter at de uafhængige variable er hverken perfekt- eller 

kraftigt korreleret med hinanden. 

 

De fem ovenstående antagelser vil eftertestes for modellen i de efterfølgende afsnit, da det giver et indtryk 

af modellens kvalitetsniveau. En pålidelig regressionsmodel kræver ofte et vist antal observationer for 

hver uafhængig variabel. Tommelfingerreglen er, at der kræves minimum 20 observationer for hver 

uafhængig variabel i regressionen. Denne regel overholder samtlige regressioner i denne afhandling. 

Denne afhandling har udført 18 forskellige MLR-modeller, og at præsentere dem på overskuelig vis ville 

selvsagt være udfordrende. Derfor tages der udgangspunkt i en af regressionerne, i forhold til at 

undersøge antagelsen om linearitet. Det antages endvidere, at valget af regression ikke har en afgørende 

effekt for test af linearitet, samt at resultaterne for de forskellige modeller ligner hinanden. Modellen der 

testes, er markedsmodellen med brug af det europæiske indeks og eventvinduet [-10; +10]. Begrundelsen 

for dette er berørt tidligere i afhandlingen og skyldes endvidere, at netop denne model i hypotese 3 er 

udgangspunkt for analysen i forhold til den relative fordeling af synergier. Linearitetsantagelserne testes 

desuden udelukkende for køber, da det vurderes, at samme gennemgang for targetselskaberne ikke vil 

bidrage yderligere til resultaterne. Testene udføres i høj grad for at være i stand til at vurdere, om variable 

såvel som observationer overlapper eller er fejlbehæftede. Variablene for køber og target er stort set de 

samme, hvorfor det vurderes, at endnu en test for targetselskabet ville give samme resultat. Formålet med 
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modellen er med andre ord ikke at forudsige fremtidige observationer, men at forklare hvilke faktorer 

der påvirker CAR. I de følgende afsnit testes modellen for de fem ovennævnte antagelser. 

 

1) Linearitet 

I testen for linearitet plottes de observerede værdier op imod de forudsagte værdier. Den røde linje, som 

fremgår af Appendiks 27, er en indikator for lineariteten mellem de observerede og forudsagte værdier. 

I en perfekt lineær relation vil observationerne derfor ligge præcis på linjen. En perfekt lineær relation er 

ikke tilfældet for denne model, hvilket ej heller var forventeligt, men modellen opnår en forklaringsgrad 

(R2) på 0,23. Det markerede røde område omkring den røde linje indikerer et 95% konfidensinterval. Det 

er i relation til linearitetsbetragtningen bedst, såfremt observationerne ligger inden for dette 

konfidensinterval. Det fremgår fra plottet, at en stor del af observationerne er placeret uden for 

konfidensintervallets rammer. Den endelige vurdering af, hvorvidt der forekommer linearitet eller ej, er 

derfor vanskelig at afgøre præcist. Ud fra plottet lader det dog til, at lave værdier følger 

linearitetsantagelsen. For yderligere at undersøge linearitetsantagelsen plottes fejlleddene op imod de 

forudsagte værdier, hvilket er vist i Appendiks 28. For at kunne bekræfte linearitetsantagelsen skal 

fejlleddene i dette plot være tilfældigt fordelt omkring nul. Det fremgår af plottet, at fejlleddene er fordelt 

på begge sider af nul, hvorfor der vurderes ikke at være nogen kohærens mellem fejlleddene. På baggrund 

heraf kan linearitetsantagelsen ikke forkastes. 

 

2) Normalitet 

Der eksisterer flere forskellige metoder til at teste for normalitet i fejlleddene. Én af disse metoder 

indebærer, at man tester for mønstre i fejlleddene. Først opstilles et plot med fejlleddene målt op imod 

de forudsagte værdier, hvilket blev gjort i forrige afsnit. Plottet udviser ikke umiddelbart tegn på 

mønsterdannelse, hvilket alt andet lige indikerer normalitet for modellen. Normalitet i fejlleddene kan 

endvidere testes ved at danne et QQ-plot, hvilket er illustreret i Appendiks 29. For at være i stand til at 

kunne antage normalitet i fejlleddene må QQ-plottet ikke vise en s-formet kurve. Det fremgår tydeligt, 

at fejlleddene ikke viser tegn på en s-formet kurve. Samtidig viser linjen heller ikke en perfekt lineær 

sammenhæng, hvilket er den bedste indikator på normalitet i fejlleddene. Plottet illustrerer desuden, at jo 

mere ekstreme værdierne er, desto mere afviger de fra linearitetsantagelsen. Dette er ofte forventeligt i 

sådanne modeller. Med udgangspunkt i de to plot beskrevet ovenfor antages det, at der forekommer 

normalitet for fejlleddene. For definitivt at kunne bekræfte, hvorvidt der forekommer normalitet i 

fejlleddene eller ej, udføres en Jarque-Bera-test. Ved anvendelse af denne test er det muligt at teste 
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antagelsen med et bestemt konfidensinterval. Formlen for Jarque-Bera testen fremgår af nedenstående 

formel (Hall & Lillien, 1995): 

Ligning 14: Jarque-Bera-test 

𝐽𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒 − 𝐵𝑒𝑟𝑎 𝑡𝑒𝑠𝑡 =
𝑛 − 𝐾

6
(𝑆2 +

1

4
(𝐾 − 3)2) 

Hvor S er: 

Ligning 15: Skævhed 

𝑆 =

1
𝑛

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)3𝑛
𝑖=1

(
1
𝑛

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2)𝑛
𝑖=1

3
2

 

Og K er: 

Ligning 16: Kurtosis 

𝐾 =

1
𝑛

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)4𝑛
𝑖=1

(
1
𝑛

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2)𝑛
𝑖=1

2 

Ligning 14 er en udvidet formel for Jarque-Bera, som ifølge Hall & Lillien (1995) er mere relevant, når 

der testes for normalitet i en multipel regression. Nulhypotesen for en Jarque-Bera-test er, at 

observationerne forekommer normalfordelt. På baggrund heraf antages fejlleddene at være 

normalfordelte, såfremt testen ikke forkaster nulhypotesen. Hypotesen tester for overskydende kurtosis, 

samt at skævheden er lig med nul. Jarque-Bera-testen returnerer en værdi på 15,44 for modellen, hvilket 

svarer til en p-værdi på 0,04%, hvilket er meget lavt. Testen følger en ’Chi-i-anden’ distribution med to 

frihedsgrader, hvilket returnerer en kritisk værdi på 5,99. Modellens testværdi er derfor højere end den 

kritiske værdi, og nulhypotesen forkastes. Det vurderes derfor på baggrund af Jarque-Bera testen, at der 

ikke forekommer normalitet i fejlleddene. Selvom denne test kraftigt indikerer, at der ikke forekommer 

normalitet i fejlledende, udføres en Anderson-Darling-test for at understøtte resultatet af forrige test. 

Anderson-Darling beregnes ved følgende formel (Anderson & Darling, 2012): 

Ligning 17: Anderson-Darling-test 

𝐴2 = −𝑛 −
1

𝑛
∑(2𝑖 − 1)[𝑙𝑛𝐹(𝑥𝑖) + ln(1 − 𝐹(𝑥𝑛−𝑖+1))]

𝑛

𝑖=1

 

Hvor F er den kumulative distributionsfunktion, og Xi er den ordnede data. 
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Testen returnerer en p-værdi på 0,01%, hvorfor nulhypotesen om normalitet i fejlleddene ligeledes 

forkastes ved denne test. På trods af de fremdragne resultater argumenterer Wooldridge (2015) for, at 

det ikke har nogen betydning, så længe stikprøvestørrelsen er stor nok. 343 observationer antages i dette 

tilfælde at udgøre en tilstrækkelig stor stikprøve, eftersom Wooldrigde (2015) selv vurderer 30 

observationer som værende tilstrækkeligt. 

 

3) Homoskedasticitet 

Ligesom ved gennemgang af de to forrige antagelser for lineære regressioner forekommer der flere 

metoder til at teste, hvorvidt der er homoskedasticitet i fejlleddenes varians. Den mest simple metode til 

test af homoskedasticitet er at vurdere, om fejlleddene er ligeligt fordelt over hele datasættet. Dette er 

illustreret i Appendiks 28. Umiddelbart vurderes det, at betingelsen er opfyldt, men antagelsen eftertestes 

statistisk ligesom for de to forrige antagelser. Homoskedasticitet testes ved en Breusch-Pagan-test og en 

White’s test. White’s testen er asymptotisk21 og oprindeligt beregnet til større datasæt. At White’s testen 

alligevel anvendes skyldes, at Breusch-Pagan-testen kan have problemer med at teste for 

homoskedasticitet, såfremt fejlleddene ikke forekommer normalfordelt (Williams, 2020). Nulhypotesen 

for Breusch-Pagan-testen er, at der forekommer homoskedasticitet for variansen i fejlleddene. 

Linearitetsantagelsen vurderes derfor som værende overholdt, såfremt nulhypotesen accepteres. Breusch-

Pagan-testen returnerer en p-værdi på under 0,001%, hvorfor nulhypotesen om homoskedasticitet med 

stor sikkerhed kan forkastes. Breusch-Pagan tester dog kun for lineær hetroskedasticitet, hvorfor en 

White’s-test også gennemføres. White’s testen returnerer samme resultat som Breusch-Pagan-testen. Det 

kan derfor endeligt konkluderes, at der forekommer hetroskedasticitet i modellens fejlled. For at gøre op 

med hetroskedasticitet implementeres robuste standard fejlled i form af White-Huber standard fejlled, 

for samtlige regressioner. 

 

4) Stokastisk uafhængighed 

Ved gennemføring af en lineær regression antages det, at der forekommer stokastisk uafhængighed i 

fejlleddene. Det betyder, at der ikke må observeres systematik i fejlleddene. Med andre ord, det må ikke 

være muligt at kunne forudsige udfaldet for den næste observation ud fra den nuværende. 

Linearitetsantagelse nummer fire testes ved brug af en forholdsvis simpel metode. Den udføres ved at 

undersøge fejlleddene målt imod de forudsagte værdier for mønstre. Plottet må ikke være trompetformet, 

da dette indikerer, at der forekommer stokastisk afhængighed. Der er ingen tegn på mønsterdannelse i 

Appendiks 28, hvorfor det ud fra den simple test vurderes, at der ikke forekommer autokorrelation 

 
21 Matematisk begreb der kort fortalt betyder, at jo større stikprøven er desto bedre.  
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mellem fejlleddene. For endegyldigt at være i stand til at konkludere, hvorvidt der forekommer stokastisk 

uafhængighed i fejlleddene, udføres en Durbin-Watson-test. Formlen for Durbin-Watson-testen er vist 

herunder:  

Ligning 18: Durbin-Watson-test 

𝐷𝑊 =
∑ (𝑒𝑡 − 𝑒𝑡−1)2𝑇

𝑡=2

∑ 𝑒𝑡
2𝑇

𝑡=1

 

Hvor 𝑒𝑡 er fejlleddene. 

 

Durbin-Watson-testen returnerer en testværdi på 1,76, hvilket betragtes som værende et forholdsvist godt 

resultat set i lyset af, at perfekt stokastisk uafhængighed opnås ved en testværdi på to. Det har desuden 

betydning, om testen returnerer en værdi over eller under to. Såfremt Durbin-Watson-testen returnerer 

en værdi på under to, betyder det, at der forekommer positiv autokorrelation. Positiv autokorrelation 

indikerer, at et fejlled har tendens til at have samme matematiske fortegn flere gange i træk. Slutteligt kan 

det udledes, at Durbin-Watson-testen med stor sikkerhed bekræfter, at antagelsen om stokastisk 

uafhængighed er opfyldt. 

 

5) Ingen multikollinearitet 

Den sidste linearitetsantagelse vedrører multikollinearitet. Ud fra denne antagelse må der ikke forekomme 

en konstant eller et perfekt lineært forhold mellem de uafhængige variable. Det er forventeligt, at der 

opstår nogen grad af lineær sammenhæng, men så længe sammenhængen ikke er perfekt, opfyldes 

linearitetsantagelsen. Modellen, som ligger til grund for antagelsestestene, indeholder en stor andel af 

kategoriske variable. Det vil med stor sandsynlighed resultere i en højere grad af multikollinearitet. 

Begrundelsen herfor er, at kategoriske variable er opbygget af dummyvariable. En kategorisk variabel, 

som alene indeholder to dummyvariable, vil eksempelvis kunne skrives som en lineær funktion af 

hinanden, da de er gensidigt udtømmende. Problematikken håndteres i denne model ved, at en af 

dummyvariablene i stedet udgør en del af basen for modellen. Det betyder, at alle andre dummyvariables 

koefficienter forekommer relative til basen.  

 

På trods af at korrelationen imellem de uafhængige variable ikke er afgørende, er det fortsat vigtigt at 

teste antagelsen. Testen foretages ved at analysere multikollinearitetsmatricen. Kravet til korrelationen 

mellem to kovariater er i denne test, at korrelationen ikke må ligge over 0,7 i absolutte termer. Tallet 0,7 

er et anerkendt niveau til måling af multikollinearitet. Til trods for at mange af dummyvariablene 

forventes at returnere for høje korrelationskoefficienter, viser det sig, at kun én korrelation er over det 
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fastsatte niveau på 0,7. Det kan aflæses af Appendiks 30, at den højeste korrelation er på 0,72. Den høje 

korrelation viser sig at være imellem ’transaktionsstatus gennemført’ og ’transaktionsstatus antaget 

gennemført’. Den høje korrelationskoefficient vurderes at være forventelig, eftersom de to 

dummyvariable stort set er identiske. En overvejelse man bør gøre sig i forbindelse med en for høj 

korrelation mellem to variable er, hvorvidt begge variable bidrager til modellen. Eftersom der her er tale 

om dummyvariable under en kategorisk variabel, hvor alle dummyvariable er relative til hinanden, giver 

det ikke mening at ekskludere variablen. På baggrund af denne test forekommer linearitetsantagelse 

nummer fem derfor stadig intakt. 

 

Ved brug af ovennævnte testmetode testes korrelationen mellem kovariaterne ikke simultant. Der 

anvendes derfor en ’variance-inflation factors’ (VIF)-test, som tager højde for netop dette. Testen udføres 

ved at opstille en regression for hver enkelt dummyvariabel. I testen klassificeres en af dummyvariablene 

som værende responsvariabel, og de resterende dummyvariable klassificeres som værende forklarende 

variable. Formlen for VIF-testen synes forholdsvis simpel og er illustreret herunder: 

Ligning 19: VIF test 

𝑉𝐼𝐹 = 1/(1 − 𝑅𝑘
2) 

Ligesom ved korrelationstesten forekommer der også en numerisk grænseværdi for VIF-testen. I 

modsætning til korrelationstesten er der ved VIF-testen ikke samme konsensus omkring, hvilken 

grænseværdi der bør være gældende. Den mest anerkendte regel er, at grænseværdien i en VIF-test er ti 

(Belsley, Kuh, & Welsch, 1980). Andre studier anerkender dog grænseværdier for VIF-testen helt ned til 

fem (Ringle, Wende, & Becker, 2015). Denne afhandling fastsætter en grænseværdi på ti, eftersom 

Wooldridge (2015) studiet, som er anvendt gennem det statistiske afsnit, ligeledes anerkender denne 

grænseværdi. Ud fra Appendiks 31 fremgår det, at flere af dummyvariablene har en VIF værdi, som ligger 

markant over grænseværdien på ti. Resultatet af VIF-testen stemmer dog overens med forventningen 

om, at de kategoriske variable med flest dummyvariable ville reagere kraftigst. Det overordnede 

testresultat synes derfor positivt, da kun to ud af ti kategoriske variable indeholder dummyvariable med 

for høje VIF-værdier. Den kategoriske variabel ’betalingsmetoder’ indeholder en høj grad af 

multikollinearitet, eftersom alle dummyvariable opnår en VIF-værdi på over 10. VIF-værdierne for 

’betalingsmetoder’ varierer mellem 11,1 og 82,2. En eller flere af dummyvariablene kunne på baggrund 

heraf ekskluderes med henblik på at minimere VIF-værdierne for de resterende dummyvariable. Det er 

tidligere blevet diskuteret, at man skal være påpasselig med at ekskludere variable i en regression. Det 

gælder i særdeleshed dummyvariable. Murray et al. (2012) argumenterer for, at der er stor forskel på, 
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hvordan behandlingen af kategoriske- og numeriske variable skal håndteres. Studiet argumenterer for, at 

dummyvariable ikke burde ekskluderes blot for at minimere multikollineariteten. Derudover 

argumenterer Allison (2012) for, at høje VIF-værdier kan ignoreres. Dette er gældende, såfremt VIF-

værdierne er et resultat af en test på dummyvariable, som hører under en kategorisk variabel med mere 

end tre andre dummyvariable. Dette er gældende for samtlige dummyvariable i denne model. Modellen 

ekskluderer på baggrund heraf ingen variable, og antagelsen om multikollinearitet betragtes som værende 

opfyldt. 

 

Inden den endelige regressionsmodel kan bekræftes i linearitetsantagelserne, er det essentielt at tage højde 

for modellens samlede robusthed. Robustheden af en model er i høj grad afhængig af at kunne forklare 

’outliers’, som indgår i modellen. Forklaring af ’outliers’ samt de resterende observationer kan optimeres 

ved at skabe en model, der giver en så stor forklaringskraft som muligt. Afhandlingen tager i afsnit 5.2.1 

indledningsvist højde for de mest åbenlyse ’outliers’. Disse ’outliers’ er ekskluderet fra det endelige datasæt 

grundet deres ekstreme værdier, som skyldes unikke enkeltstående events. Sådanne events søges ikke 

udforsket i denne afhandling. Robusthedstestens formål er at identificere ’outliers’, som ikke 

indledningsvist har været åbenlyse. Efter at have identificeret de ’outliers’ der måtte være, skal det vurderes, 

hvorvidt de skal inkluderes eller ekskluderes i modellen. Såfremt ’outliers’ på nogen måde er fejlbehæftede, 

bør disse ekskluderes, da de har en kraftig påvirkning på den endelige model. Inden robusthedsanalysen 

udføres, er det væsentligt først at definere en ’outlier’. I denne afhandling defineres en ’outlier’ som en 

observation, der ikke følger den samme model som resten af datasættet (Weisberg, 1985).  

 

For at teste robustheden af modellen samt identificere indflydelsesrige ’outliers’ benyttes et plot af de 

’studentiserede’ fejlled målt imod observationerne og en Cook’s Distance beregning. Appendiks 32 og 

Appendiks 33 giver et hurtigt overblik over, hvilke observationer der betragtes som værende ’outliers’. Alle 

observationer, der befinder sig uden for den røde linje, er de observationer, der forekommer udenfor et 

simultant 95% konfidensinterval. Tre observationer falder udenfor det simultane 95% konfidensinterval 

og betragtes dermed som værende ’outliers’. Anvendes det individuelle 95% konfidensinterval i stedet, 

resulterer det i 21 potentielle ’outliers’. 16 ud af de 21 observationer er ekstreme værdier, som varier fra 

16% til 50% og -16% til -75%. De fem resterende observationer har ikke ekstreme værdier, men er fortsat 

kendetegnet ved et markant fejlled. Det kan skyldes, at parametrene, der forklarer variablen, resulterer i 

et estimat, der ligger langt fra de observerede værdier.  

 

Det er nu slået fast, at der forekommer ’outliers’ i regressionsmodellen. Det betyder imidlertid ikke, at de 
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er indflydelsesrige. På baggrund heraf beregnes Cook’s Distance værdier for hver enkel observation. 

Disse værdier beregnes ved brug af følgende formel: 

Ligning 20: Cook’s Distance 

𝐷𝑖 =
∑ (𝑌�̂� − �̂�𝑗(𝑖))

2
 𝑛

𝑗=1

(𝑝 + 1)�̂�2
 

Hvor 𝑌�̂� er den j’te responsvariabel, �̂�𝑗(𝑖) er den j’te responsvariabel, hvor beregningen ikke inkluderer 

observation 𝑖, �̂�2 er de gennemsnitlige kvadrerede fejl og 𝑝 er antallet af koefficienter i regressionen.  

 

Ligesom ved mange af de foregående statistiske tests er der en tommelfingerregel for grænseværdien ved 

Cook’s Distance. Grænseværdien eller ’cut-off’ niveauet bør ligge på 4/N. I relation til denne afhandling 

vil det sige, at alle Cook’s D værdier, som har en værdi over 0,012, klassificeres som værende 

indflydelsesrige (Van Der Meer, Te Grotenhuis, & Pelzer, 2010). Modellen returnerer 21 observationer, 

som opnår en Cook’s D værdi på over 0,012. Værdierne viser sig at være de samme, som de værdier der 

blev observeret i plottet for studentiserede fejlled. Det kan være vanskeligt at vurdere, hvorvidt dette er 

et højt eller lavt antal. Robustheden af modellen kan dog måles ved at opstille en regression, hvor de 

indflydelsesrige observationer ekskluderes, hvorefter den nye samt den gamle model sammenlignes. Dette 

resulterede i, at eksklusionen af de 21 indflydelsesrige ’outliers’ medførte et fald i forklaringsgraden (R2) 

fra 23,37% til 22,79%. Faldet er en smule overraskende, idet forklaringsgraden ifølge forventningerne 

skulle forbedres. Faldet i forklaringsgraden hænger dog sammen med Weisbergs (2014) udsagn om, at 

ekskludering af observationer ikke nødvendigvis bidrager positivt til modellens forklaringsgrad. Dette 

bakkes op af Daniel Bernoulli (1777), som varsler forsigtighed i forhold til at ekskludere observationer 

fra et datasæt (Barnett & Lewis, 1993): 

”I see no way of drawing a diving line between those that are to be utterly rejected and those that are to be wholly retained; 

it may even happen that the rejected observation is the one that have supplied the best correction to the others” 

På baggrund af ovenstående ekskluderer den endelige model anvendt i afhandlingen ikke flere 

observationer fra modellen. Der findes andre metoder, der tager højde for ’outliers’, eksempelvis Huber 

M-estimering, som ved at straffe ’outliers’ minimerer Huber tabsfunktionen og hermed reducerer 

indflydelsen fra ’outliers’ (Huber, 1973). Da den endelige vurdering er, at alle observationer er sande og 

dermed inkluderes i modellen, vil Huber M-estimeringen ikke blive anvendt. 

 
6.2.3 Selskabs- og transaktionsspecifikke karakteristikas indflydelse på CAR 

I litteraturgennemgangen blev det udlagt af forskellige studier, at flere selskabs- og transaktionsspecifikke 

karakteristika har indflydelse på omfanget af den anormale værditilvækst ved opkøb. Flere af faktorerne 
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har vist sig at have en betydelig effekt på CAR, men nogle faktorer har større effekt end andre. I dette 

afsnit testes ti forskellige variable og deres indflydelse på CAR. Der er i afhandlingen blevet udarbejdet 

18 regressioner på tværs af forskellige eventvinduer og modeller. Variablene vil hovedsageligt blive 

diskuteret for markedsmodellen og eventvinduet [-10; +10]. En sammenligning på tværs af samtlige 

resultater vil dog forekomme. Desuden vil resultaterne for target og køber sammenlignes og 

eventvinduernes effekt på faktorerne vil blive diskuteret. Variablene bliver i regressionsmodellerne testet 

på det kategoriske variabelniveau og ikke på dummyvariabelniveau. Udvalgte variable testes enkeltvis og 

dermed også på dummyvariabelniveau. Flere af dummyvariablene fremgår ikke af regressionstabellerne, 

hvilket skyldes, at disse fungerer som base for modellen. Koefficienterne for dummyvariablene 

forekommer endvidere relative til basen. For en uddybende forklaring heraf henvises der til afsnittet om 

regressionsteknik. 

 

6.2.3.1 Target 

Overordnet set fremgår det af regressionsresultaterne, at variablene ikke bidrager med en tilfredsstillende 

forklaringskraft. Forklaringsgraden (R2) svinger for target regressionerne mellem 14,8% og 22,5%. 

Forklaringsgraden forværres yderligere, såfremt der tages udgangspunkt i den justerede R2. Den justerede 

R2 anses som værende et mere passende mål for en MLR. Den justerede R2 tager nemlig højde for, at 

modellens forklaringskraft altid vil stige i forbindelse med, at der tilføjes flere variable. Justeringen tager 

dermed højde for antallet af parametre. Den justerede R2 beregnes ved følgende formel (Moo, 2014): 

Ligning 21: Justeret R2 

𝐽𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑅2 = 1 − (1 − 𝑅2)
𝑛 − 1

𝑛 − 𝑝 − 1
 

Hvor n er antallet af observationer og 𝑝 er antallet af parametre i modellen. 

 

Den justerede R2 varierer imellem 0,1% og 9%. Resultatet er underordnet for selve hypotesen, da formålet 

ikke er at konstruere en model, som på bedst mulig vis kan forudsige CAR ud fra specifikke selskabs- og 

transaktionskarakteristika. Det, der forekommer interessant i denne sammenhæng, er koefficienterne 

samt hvorvidt de enkelte kovariater er signifikante. Herunder i Tabel 19 er resultaterne for 

targetselskabernes MLR illustreret. 
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Tabel 19: MLR for target 

 

Ud fra den markerede kolonne i Tabel 19, markedsmodel og [-10; +10] kan det aflæses, at kun én enkelt 

kovariat forekommer signifikant. ’Target Marketcap’ forekommer signifikant på et 5% niveau, hvorfor 

kovariaten ifølge litteraturen burde karakteriseres som en indflydelsesrig faktor (Moeller et al., 2004). På 

baggrund af ovenstående kan det udledes, at ’Target Marketcap’ har en negativ korrelation med CAR. Det 

betyder, at jo højere en markedsværdi targetselskabet har, desto lavere CAR-værdi. Dette resultat 
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forekommer signifikant på tværs af alle regressioner målt over eventvinduet [-10; +10]. Det kan på 

baggrund heraf konkluderes, at størrelsen på targetselskabet har en negativ effekt på det aggregerede 

anormale afkast. 

 

Regressionen for Markedsmodellen [-10; +10] fremdrager ikke flere signifikante karakteristika, men ser 

man bort fra denne regression, er den kovariat, der oftest forekommer signifikant ’deal status’. Denne 

kovariat forekommer signifikant på 1% niveau for tre af regressionerne målt på [-1; +1]. Denne variabel 

har altså med 99% sandsynlighed en effekt på CAR. Kovariaten kan umiddelbart virke overflødig at 

inkludere i modellen, idet det intuitivt giver god mening, at gennemførelse eller udskydelse af en 

transaktion påvirker CAR. Kovariaten er dog relevant i og med, at denne afhandling anser selve 

opkøbsmeddelelsen som værende det udslagsgivende event. Kovariaten er udelukkende signifikant ved 

regressioner med eventvindue på [-1; +1], hvilket indikerer, at effekten af ’deal status’ kan måles præcis 

efter opkøbsmeddelelsens offentliggørelse. Koefficienterne for dummyvariablene giver anledning til 

undren, eftersom der på tværs af alle tre beregningsmetoder findes signifikans for, at en meddelelse om 

udskydelse påvirker CAR positivt. Dette peger i modsat retning af, at CAR på tværs af alle eventvinduer 

samt beregningsmetoder kommer frem til en positiv CAR for targetselskabet. Det kan ud fra Tabel 19 

udledes, at denne dummyvariabel ændrer fortegn, jo længere eventvinduet er. Det giver en indikation om, 

at når der måles på længere sigt, så har en meddelelse om udskydelse af opkøb en negativ effekt på CAR 

for target. Samtidig giver variablen udtryk for, at CAR falder ved offentliggørelsen af transaktionens 

gennemførelse, hvilket ligeledes er modstridende.  

 

Variablen ’relativ størrelse’ beskriver en af de faktorer, som i hypotese 3 bliver testet for dens effekt på 

fordelingen af synergier. Vurderingen af, hvordan denne faktor påvirker det anormale afkast, er derfor 

særdeles interessant. I hypotese 3 tages der udelukkende udgangspunkt i markedsmodellen og 

eventvinduet [-10; +10], hvorfor samme kriterier gør sig gældende her. For den kategoriske variabel ’relativ 

størrelse’ er dummyvariablen ’stor’ basen for modellen. Relativt til basen kan det udledes fra Tabel 19, at 

selskaber af en mindre relativ størrelse opnår højere CAR. Relateres dette til den kategoriske variabel 

’target marketcap’, stemmer resultaterne overens. Den kategoriske variabel ’relativ størrelse’ opnår ikke 

signifikante resultater, hvilket kan skyldes støjen fra de andre variable. Derudover kan variablen ’target 

marketcap’ forklare en del af de samme udsving i CAR, som ’relativ størrelse’ kan, hvorfor de to kategoriske 

variable forventes at overlappe en del. 

 

Støjen fra de andre variable er forsøgt ignoreret i nedenstående test (Tabel 20) af den kategoriske variabel 
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’relativ størrelse’. Testen resulterer i signifikante udfald for to af dummyvariablene og samtidig er 

dummyvariablen ’stor’ relativt tæt på at være grænsesignifikant. Testen viser desuden samme mønster som 

MLR. Jo større target er relativt til køber, des lavere CAR opnås. For statistisk at sikre, hvorvidt der er 

forskel på dummyvariablene, testes de to yderpunkter ’lille’ og ’stor’ mod hinanden. Dette returnerer en 

p-værdi på 36,1%, hvorfor det ikke statistisk set kan forkastes, at de to dummyvariable giver samme 

resultat.  

Tabel 20: Test af ’relativ størrelse’ - Target 

 

Variablen ’relateret’ skifter matematisk fortegn på tværs af de forskellige eventvinduer. Koefficienterne 

indikerer, at kort før og kort efter opkøbsmeddelelsen er effekten negativ. Jo længere eventvinduet er, 

desto mere positiv bliver effekten. For regressionen Markedsmodel [-10; +10] forekommer koefficienten 

positiv, hvilket betyder, at target opnår en højere CAR, såfremt køber opererer inden for samme branche. 

Dette taler imod resultaterne fra Geiger (2010), som viser, at CAR forekommer lavere for targetselskaber, 

hvis begge selskaber er relaterede. Geiger (2010) finder signifikans for, at denne variabel har en effekt på 

CAR for target, hvilket ikke er tilfældet i denne regression. Der forekommer ingen signifikante resultater 

for denne variabel på tværs af de ni regressioner. Churyk & Baker (2004) finder i deres studie heller ingen 

signifikans for, at størrelsen på præmierne i M&A transaktioner har relation til selskabernes industrielle 

operationer (Churyk & Baker, 2004). Singh & Montgomery (1987) opnår statistiske signifikante resultater 

i deres studie. Studiet modsiger Geiger (2010), eftersom det pointerer, at targetselskabet opnår en højere 

CAR, såfremt selskaberne er relaterede. Højere CAR for targetselskaber ved relaterede opkøb begrundes 

med, at kombinationen af købers og targetselskabets resurser, leder til en højere værdi end ved to ikke-

relaterede selskaber. Eftersom MLR ikke finder signifikans for denne faktor, konstrueres en enkeltstående 

test for variablen.  

Tabel 21: Test af variablen ’relateret’ - Target 
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Efter udførelse af den enkeltstående test ændrer dummyvariablene karakter, og der opnås signifikante 

resultater. I regressionen havde relaterede opkøb en mere positiv effekt på CAAR end ikke-relaterede 

opkøb. Ud fra Tabel 21 kan det udledes, at ikke-relaterede opkøb opnår den højeste CAAR, hvorfor den 

relativt også burde påvirke CAAR mere positivt. Regressionens resultater stemmer overens med Geigers 

(2010) resultater, hvorimod de individuelle tests i højere grad stemmer overens med Singh & Montgomery 

(1987). På trods af forskellighederne mellem relaterede og ikke-relaterede opkøb forekommer CAAR for 

de to dummyvariable særdeles tæt på hinanden. Det kan derfor ikke verificeres, om resultaterne er 

forskellige fra hinanden. Af denne årsag accepteres hypotesen om, at CAAR for de to dummyvariable 

ikke er forskellige alt afhængig af, om selskaberne er relaterede eller ej. 

 

Det fremgår af Tabel 19, at MLR ikke finder signifikante resultater for variablen ’tilstand’. Det kan ligesom 

ved de andre variable skyldes, at regressionerne indeholder mange variable. Det resulterer i, at 

forklaringskraften for netop denne variabel mindskes. Af den grund testes variablen individuelt. 

Tabel 22: Test af variablen ’tilstand’ - Target 

 

Tabel 22 viser, at alle tre dummyvariable forekommer signifikante, hvorfor effekten af targetselskabets 

finansielle tilstand antages at have en effekt på det anormale afkast. CAAR-værdierne for de respektive 

tilstande viser, at targetselskaber i tilstanden ’distressed’ opnår en højere CAAR målt ved eventvinduet [-

10; +10]. At finansielt ustabile selskaber opnår højere CAAR-værdier kan begrundes ved, at disse 

selskaber generelt underpræsterer i forhold til finansielt sunde selskaber (Campbell, Hilscher, & Szilagyi, 

2011). Årsagen til dette er, at aktiekursen forventes at stige relativt mere for finansielt ustabile selskaber 

sammenlignet med finansielt sunde selskaber, eftersom opkøbet anses som en potentiel redning af 

selskabet. 

 

Inden for den eksisterende litteratur har få studier undersøgt CAR for ’distressed’ targets, hvorfor mængden 

af sammenlignelige undersøgelser er begrænset. Meier & Servaes (2014) kommer frem til, at targets, som 

er ’distressed’ opnår en markant lavere CAR, end targets som ikke er ’distressed’. Studiet konkluderer, at der 

er en forskel i CAR på 12,26 procentpoint og ’distressed’ targets opnår en negativ CAR. Disse resultater 

virker umiddelbart modstridende i forhold til denne afhandling. Det er dog essentielt at skelne mellem, 
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hvilke eventvinduer der benyttes til testene. Resultaterne, som fremgår af Tabel 22, er beregnet ved et 21 

dages eventvindue, hvorimod resultaterne fra Meier & Servaes (2014) benytter et tre dages eventvindue. 

På trods af at resultaterne fra Tabel 22 forekommer modsigende til Meier & Servaes (2014) studie, finder 

regressionen frem til, at ved et tre dages eventvindue opnås samme fortegn for koefficienterne. Denne 

afhandling finder ikke samme markante forskel, men ved et kortere eventvindue påvises det, at target i 

en tilstand af ’distress’ opnår en lavere CAR. Desuden er det værd at nævne, at studiet, der her 

sammenlignes med, ikke opnår signifikans for ’distressed’ targets. Begrundelsen for, at et targetselskab i 

’distressed’ tilstand opnår en lavere CAR, er ifølge Meier & Servaes (2014), at købere kan udnytte potentielle 

’fire sales’. Derudover argumenterer studiet for, at det samlede anormale afkast ikke påvirkes, men at den 

lavere CAR for target skyldes, at en større del af det samlede anormale afkast opfanges af køber. 

 

Ud fra Appendiks 36 er det evident, at den samlede CAAR ikke returnerer signifikante resultater for 

nogle af de tre dummyvariable. P-værdierne forekommer så høje, at der ikke er tvivl om nulhypotesens 

udfald. Nulhypotesen om, at den samlede CAAR er lig med nul, accepteres. Ligesom hos Meier & Servaes 

(2014) opnås der ikke signifikante højere anormale afkast for det samlede selskab, såfremt targetselskabet 

er ’distressed’. På trods af at resultaterne ikke forekommer signifikante, opnår ’distressed’ targets, som den 

eneste af de tre dummyvariable, en positiv CAAR. Denne afhandling afviger fra Meier & Servaes (2014) 

studiet, idet værditilførslen ikke er større til køber. Ved opkøb, hvor target er ’distressed’, opnår 

targetselskabet i stedet en højere værditilførsel sammenlignet med køber. 

 

Slutteligt giver MLR-modellen anledning til at kommentere på variablen krisetid. Af tabellen fremgår det, 

at dummyvariablen ’ikke-krisetid’ er relativt mere positiv end ’krisetid’. Aktionærerne i targetselskaber 

opnår dermed en lavere CAR, såfremt selskabet sælges i en tid med økonomisk nedgang. Gaughan (2009) 

argumenterer for, at adgang til kapital i krisetider er begrænset. Det kan medføre, at flere selskaber bliver 

finansielt ustabile. Af denne grund påstår Gaughan (2009), at mange selskaber er underlagt 

kapitalmarkedernes skæbne og derfor ofte tvinges til at sælge til en lavere pris. Den begrænsede 

tilgængelighed af kapital kan desuden føre til, at antallet af bud på et selskab falder. Det svækker i sidste 

ende targetselskabets forhandlingsstyrke over for køber og påvirker prisen negativt.  

 

En ligeledes interessant iagttagelse er, at krisetider påvirker CAR negativt, mens finansiel ustabilitet 

påvirker CAR positivt. De to variable forekommer ikke direkte korreleret, men har dog en indirekte 

kobling til hinanden. En logisk forklaring på resultaternes udfald vil være, at finansiel ustabilitet i sig selv 

ikke giver negative faktorer, men at resultatet udelukkende er negativt, såfremt samfundsøkonomien 
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begrænser tilgængeligheden af kapital. I forhold til at påvise hvorvidt denne forklaring er evident for 

afhandlingen, udarbejdes en statistisk test, der søger at efterteste denne problemstilling. For at undersøge 

om der forekommer en sammenhæng mellem CAR for et finansielt ustabilt selskab og krisetider, opstilles 

to nye variable, som sammensættes af de to scenarier. Dette leder til resultaterne i Tabel 23.  

Tabel 23: Test af ’krise’ og ’tilstand’ for target 

 

Tabel 23 bekræfter hermed, at CAAR forekommer negativ, såfremt et finansielt ustabilt selskab sælges i 

krisetider. På trods af at sammensætningen af ’krise’ og ’distressed’ ikke forekommer signifikant, opnår 

variablen en negativ CAAR. Sammenlignes resultatet med det andet scenarie, opnås signifikans på 5% 

niveau, hvorfor resultatet med 95% sandsynlighed ikke er lig nul. Variablen for ’ikke-krisetid’ og ’distressed’ 

opnår endvidere en positiv CAAR. Forskellen på de to variables CAAR er 7,9 procentpoint. Slutteligt 

kan det konkluderes, at finansiel ustabilitet i sig selv ikke påvirker CAR negativt, men kombineres 

variablen med krisetid, påvirker det CAAR negativt. 

 

6.2.3.2 Køber 

Forklaringskraften for køberregressionerne returnerer højere resultater end for targetregressionerne. 

Forklaringsgraden (R2) vil for sammenlignelighedens skyld vurderes. Forklaringsgraden for 

køberregressionerne varierer mellem 22% og 40%. Den relativt højere forklaringsgrad indikerer, at de 

udvalgte variable forekommer mere relevante i forhold til at beskrive CAR for købere. Det kan diskuteres, 

hvorvidt intervallet for forklaringsgraden er tilfredsstillende, men ligesom ved targetregressionerne er 

formålet ikke at konstruere en forudsigende model. På samme måde som ved targetregressionerne 

beregnes den justerede R2. For køberregressionerne opnås en justeret R2, der varierer mellem 9% og 30%. 

Det kan herudfra konkluderes, at faktorerne, som indgår i regressionen, i højere grad er i stand til at 

forklare variansen i CAR for køber. 
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Tabel 24: MLR for køber 

 

Overordnet set finder regressionerne i høj grad signifikans for de samme kovariater. Der forekommer få 

kovariater, som kun er signifikante for enkelte regressioner. ’Køber land’ og ’betalingsmetode’ 

forekommer eksempelvis udelukkende signifikant for henholdsvis en og to kategoriske variable. Tages 

der udgangspunkt i ’køber land’ for regressionen CMR [-10; +10], virker det overraskende, at denne 
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forekommer signifikant på 1% niveau, eftersom de resterende regressioner ikke returnerer signifikante 

resultater. ’Køber land’ diskuteres i afsnit 6.2.3.2, hvorfor udfaldet ikke diskuteres yderligere her.  

 

Betragter man i stedet variablen ’betalingsmetode’, indikerer den eksisterende litteratur, at denne faktor 

bør have en effekt på CAR. Wansley et al. (1983) påpeger, at kontante opkøb alt andet lige bør resultere 

i større præmier for targetselskabet. Sammenlignes denne påstand med resultaterne fra MLR, opnås en 

negativ koefficient for dummyvariablen ’kontant’ for de to signifikante regressioner CAPM [-3; +3] og 

CMR [-3; +3]. Ud fra perspektivet om, at M&A betragtes som værende et værdioverførende redskab 

stemmer resultaterne overens med Wansley et al. (1983). Begrundelsen herfor er, at skatteeffekterne ved 

kontante opkøb er asymmetriske. Wansley et al. (1983) finder på trods af asymmetrien, at køber opnår 

højere CAR, såfremt der betales kontant. Den asymmetriske hypotese understøttes endvidere af flere 

andre studier (Franks et al., 1988) (Loughran & Vijh, 1997). Wansley et al. (1983) argumenterer derudover 

for, at betaling med aktier i det købende selskab ligeledes bør føre til en højere præmie for targetselskabet. 

Den højere præmie burde kræves af targetselskabet, da signalværdien indikerer, at det opkøbende selskabs 

aktier er overvurderet. De to regressioner, som opnår signifikans for variablen ’betalingsmetode’, 

returnerer en negativ koefficient for ’aktier’. Fortegnet fortolkes således, at aktier som betalingsmetode 

påvirker CAR negativt relativt til basen for variablen, som er ’ukendt’. De to regressioner, som viser 

signifikans for ’betalingsmetode’, opererer begge med samme eventvindue [-3; +3]. Sammenlignes der 

med resultaterne for eventvinduet [-10; +10], ændrer koefficienten fortegn for dummyvariablene ’aktie’ 

såvel som ’kontant’. En indikation af, at faktorerne ’aktie’ og ’kontant’ påvirker CAR negativt i dagene 

omkring opkøbsmeddelelsen. Udvides eventvinduet derimod, påvirker begge faktorer CAR positivt. 

Relateres dette til studiet udført af Wansley et al. (1983), kan den negative påvirkning i dagene omkring 

opkøbsmeddelelsen skyldes, at præmien for target stiger grundet betalingsmetoden. Ved et længere 

eventvindue fører det til, at betalingsmetoderne ’aktie’ og ’kontant’ påvirker CAR positivt. 

 

Den kategoriske ’cross-border’ variabel viser ingen signifikans på tværs af regressionerne for køber. I praksis 

betragtes ’cross-border’ M&A aktivitet som værende særdeles interessant og motivationen for at købe op i 

udlandet er stor blandt købere. Udvidelse af geografisk tilstedeværelse og risikodiversifikation er blot et 

par af motiverne (Bruner R. , 2004). På trods af de mange motiver finder Moeller et al. (2004) en negativ 

effekt på 1,1 procentpoint for ’cross-border’ opkøb, relativt til indenrigsopkøb. En række andre studier 

finder endvidere samme resultater (Conn et al., 2005). I kontrast hertil finder Goergen & Renneboog 

(2004) frem til det modsatte resultat. Studiet finder frem til en CAAR på 2,38% for købere ved ’cross-

border’ M&A aktivitet og -0,45% for indenrigsopkøb. Den eksisterende litteratur udtrykker stor 
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usikkerhed omkring, hvorvidt effekten af ’cross-border’ opkøb har en positiv effekt på CAR for køber. Der 

forekommer til gengæld bred enighed om, at det har en effekt. Koefficienterne for afhandlingens resultat 

varierer afhængigt af, hvilket eventvindue der benyttes. For de korte eventvinduer returneres positive 

koefficienter, hvorimod det længste eventvindue [-10; +10] returnerer en negativ koefficient. Eftersom 

ingen af resultaterne er signifikante, er det ikke muligt at konkluderer noget på baggrund heraf. Landene 

testes enkeltvis i afsnit 6.2.3, hvorfor det ikke vil uddybes yderligere her. 

 

Den relative størrelse af targetselskabet i forhold til køber har ifølge MLR en insignifikant effekt på CAR. 

Koefficienterne for variablen viser, at jo større target er i forhold til køber, jo mere positiv bliver CAR 

for køber. Det modsatte var evident for target, hvilket giver god mening ud fra perspektivet om, at M&A 

er et værdioverførende redskab fremfor et værdiskabende redskab. For at fjerne støjen fra de andre 

variable og for på denne måde at opnå mere præcise resultater udføres en enkeltstående test af 

dummyvariablene. Den enkeltstående test viser samme resultater som regressionen. Desto tættere køber 

og target er størrelsesmæssigt, desto højere CAR får køber. Niveauet for signifikans er dog ikke højt. 

Dummyvariablen ’lille’ er den eneste variabel, der er signifikant, hvilket betyder, at hypotesen om, at 

denne dummyvariabel er lig med nul, forkastes. Testes yderlighederne ’lille’ og ’stor’ mod hinanden, er 

det heller ikke muligt at påvise en statistisk forskel mellem de to dummyvariable. På trods af dette viser 

både regressionen og de enkeltstående tests samme mønster for den kategoriske variabel. Resultatet virker 

umiddelbart ulogisk, idet afhandlingen tidligere har argumenteret for, at et selskabs størrelse korrelerer 

med forhandlingsstyrken. Dette ræsonnement burde alt andet lige føre til, at en større relativ størrelse på 

køber medfører højere CAR for køber. Dette er hvad Moeller et al. (2004) og Loughran & Vijh (1997) 

konkluderer. Sammenholdes Asquith et al. (1983) og denne afhandlings resultater, er CAR positivt 

korreleret med den relative størrelse på target i forhold til køber. Med andre ord, hvis størrelsen på 

targetselskabet stiger, forventes CAR ligeledes at øges for køber og omvendt. Jansen et al. (2012) 

argumenterer for, at effekten af den relative størrelse på target er interaktiv. Med dette menes, at variablen 

har en forstærkende effekt. Såfremt andre transaktionskarakteristika for en given transaktion indikerer, 

at CAR er positiv, vil variablen forstærke resultatet. Sammenholdes dette endvidere med hybrishypotesen, 

betyder det, at jo større targetselskabet er, jo større fejlbedømmelser vil ledelsen foretage. Det vil i sidste 

ende forstærke den negative effekt på CAR for køber. Den relative størrelse kan dermed betragtes som 

en form for multiplikatoreffekt for CAR-værdien. 
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Tabel 25: Test af ’relativ størrelse’ variabel for køber 

 

Regressionen for Markedsmodel [-10; +10] opnår to signifikante kovariater, ’deal status’ og ’krisetid’. 

Kovariaten ’krisetid’ for købere blev ganske kort kommenteret i MLR afsnittet for targetselskaberne. 

Resultaterne for køberregressionen viser samme resultater. Købere opnår med 99% sandsynlighed en 

relativt lavere CAR i krisetider. I Appendiks 37 er variablen ’krisetid’ testet enkeltstående. Testresultatet 

viser, at krisetid forekommer signifikant på 5% niveau med en negativ CAAR på 5,6%. Dummyvariablen 

’ikke krisetid’ påviser ingen signifikans samt en CAAR på 0,1%. Resultaterne kan tolkes således, at ifald 

der ikke forekommer en makroøkonomisk krisetid, genereres intet anormalt afkast for købers aktionærer. 

Såfremt der forekommer en makroøkonomisk krisetid, opnår køber en gennemsnitlig CAR på -5,6%.  

 

På samme vis, som det blev testet for targetselskaberne, er det interessant at undersøge, hvordan opkøb 

af finansielt ustabile selskaber påvirkes i krisetider. Som tidligere nævnt argumenterer Meier & Servaes 

(2014) for, at køber opfanger en større andel af det anormale afkast ved M&A aktivitet, såfremt target er 

i finansiel ’distress’. Denne påstand blev forkastet, idet CAAR for target viste sig at være større end for 

køber. Herunder i Tabel 26 testes variablene ’krise’ og ’distress’ simultant. 

Tabel 26: Test af ’krise’ og ’tilstand’ for køber 

 

Der forefindes ingen signifikante resultater for nogle af de to tilstandsniveauer, hvorfor der statistisk set 

ikke kan konkluderes herudfra. En interessant observation er dog, at CAAR bliver mindre negativ for 

køber, såfremt finansielt ustabile targetselskaber opkøbes i krisetider. CAAR for købere i krisetider 

forekommer på -5,6% i kontrast til -2,8% ved opkøb af finansielt ustabile selskaber i krisetider. På trods 

af dette er det evident, at krisetider generelt fører til en lavere CAAR for både køber samt target. Logisk 

nok medfører dette, at krisetider fører til en lavere samlet CAAR for det samlede selskab post M&A 

transaktionen.  
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Tabel 27: Test af ’krise’ for samlet CAAR 

 

Fra Tabel 27 kan det udledes, at dummyvariablen krisetid har en kraftig negativ effekt på den samlede 

CAAR-værdi. Den samlede CAAR under krisetider er -7,3%, hvilket anses som værende et særdeles 

negativt niveau, eftersom den samlede CAAR for hele datagrundlaget forekommer på -0,1%. Der påvises 

endvidere signifikans for dummyvariablen ’krise’, hvorfra det konkluderes, at krisetider i høj grad påvirker 

den samlede CAAR negativt. I tider uden krise er CAAR 0,9% for det samlede selskab, og der skabes 

dermed et positivt anormalt afkast for det samlede selskab. Der forekommer ikke statistisk signifikans 

for dette resultat, men med en p-værdi på 12% er der risiko for en statistisk type to fejl. Det vil sige, at 

der forekommer risiko for, at nulhypotesen fejlagtigt accepteres.  

  

Variablen ’relateret’ er tidligere blevet analyseret for targetselskaber. Her forekom der stor uenighed 

blandt studier omkring variablens indflydelse på CAR. For købere forekommer der større enighed blandt 

studier om, hvordan denne variabel påvirker CAR. Singh & Montgomery (1987) finder, at køber opnår 

en højere CAR ved opkøb af selskaber, som opererer i sammenlignelige brancher. Påstanden understøttes 

endvidere af Seth (1990). Denne afhandling finder desuden frem til samme resultat, idet dummyvariablen 

’relateret’ i Tabel 24 viser en positiv koefficient. Koefficienten påviser en forholdsvis lav værdi, hvorfor 

den ligeledes testes enkeltstående herunder i Tabel 28. 

Tabel 28: Test af ’relateret’ for køber 

 

CAAR for købere, hvor selskaberne er branchemæssigt relateret, opnår en relativt højere værdi jf. Tabel 

28, men den er fortsat negativ. CAAR for relaterede opkøb er -0,50% relativt til ikke-relaterede opkøb, 

som opnår en CAAR på -0,95%. Ingen af de to faktorer opnår statistisk signifikans, og numerisk 

forekommer der ikke stor forskel på CAAR-værdierne. På baggrund heraf testes det statistisk, hvorvidt 

der er forskel på de to dummyvariable. Den statistiske test returnerer en p-værdi på 91,3%, hvorfor 

nulhypotesen om, at der ikke er forskel på de to faktorer, accepteres. Det konkluderes på baggrund heraf, 

at dummyvariablen ’relateret’ ikke har nogen effekt på CAAR for køber. Seth (1990) argumenterer 
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desuden for, at risikoreduktion på selskabsniveau ikke spiller nogen betydelig rolle i værdiskabelsen for 

et selskab. Netop dette argument betragtes sædvanligvis som værende en af hovedbegrundelserne for at 

opkøbe selskaber, der opererer uden for ens egen primære branche. Nye produkter og services på nye 

markeder bør teoretisk set reducere eksponeringen over for systematisk risiko. Seth (1990) finder alligevel 

bevis for, at dette ikke kan betragtes som en reel synergieffekt. Ifølge Seth (1990) bør køber ignorere 

dette incitament, når de køber et selskab. Den reelle grund til, at opkøb af ikke-relaterede selskaber kan 

resultere i positiv CAAR, skyldes ifølge Seth (1990) ændringen i selskabets kapitalstruktur. 

 

6.2.4 Test af industriklassifikationens indflydelse på CAR 

6.2.4.1 Target 

Det blev i litteraturgennemgangen beskrevet, hvordan nogle industrier historisk set har oplevet langt 

højere grad af konsolidering og M&A aktivitet i forhold til andre. Høj aktivitet har ikke nødvendigvis 

noget med det anormale afkast at gøre, men dette afsnit er med til at tydeliggøre forskellen på de 

forskellige industrier. For targetselskaberne fremgik det af MLR, at ingen af de ni regressioner fremviste 

signifikante resultater for den kategoriske variabel ’industri’. Kiymaz & Baker (2008) undersøger 

imidlertid hver enkelt af deres inkluderede industrier individuelt imod CAAR for tre forskellige 

eventvinduer, med henblik på at afdække hvilke industrier der har en signifikant effekt på CAAR. For 

targetselskaber finder studiet signifikante resultater for samtlige industrier på 1% signifikansniveau. Dette 

kan skyldes flere ting, men en af årsagerne kunne være, at studiet ikke grupperer industrierne lige så bredt 

som denne afhandling, hvilket resulterer i, at studiet har 18 forskellige industrier i stedet for otte, som 

denne afhandling. Afhandlingens gruppering er konstrueret med tanke på ikke at gruppere industrier, 

som forventes at have en modsatrettet effekt på CAR, da dette vil mindske sandsynligheden for at opnå 

signifikante resultater. På trods af dette kan grupperingen vise sig at have en indflydelse på resultaternes 

signifikans, når de senere i dette afsnit testes individuelt. 

 

I Appendiks 34 testes hver enkelt industri individuelt for de tre forskellige eventvinduer. Resultaterne for 

targetselskaberne viser ikke nogen tydelige mønstre, der indikerer, at længden på eventvinduet har en 

bestemt effekt på CAAR. Ud fra de statistiske tests inkluderer eventvinduet [-3; +3] flest signifikante 

resultater. Generelt returnerer testen, at under halvdelen af industrierne ikke indeholder signifikante 

resultater, hvorfor industriklassifikationen statistisk set ikke har nogen effekt på CAAR for disse 

industrier. Tre industrier adskiller sig dog statistisk set fra de andre: 1) ’service’, 2) ’industriel’ og 3) ’FIRE’ 

inkluderer de mest signifikante resultater. På tværs af de tre eventvinduer forekommer alle tre industrier 

signifikante undtagen ’FIRE’, som ved eventvinduet [-10; +10] ikke er signifikant. Target-
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servicevirksomheder opnår en CAAR på 4,0% for eventvinduet [-10; +10]. Industrielle selskaber opnår 

en CAAR på 4,3% for samme eventvindue. FIRE selskaber opnår ikke signifikans for [-10; +10], men 

viser tegn på positiv CAAR. Transport- og energiindustrierne opnår som de eneste to industrier en 

negativ CAAR. De negative CAAR-værdier opnås dog udelukkende for eventvinduet [-10; +10]. 

Eftersom resultatet ikke forekommer signifikant, kan det ikke endeligt konkluderes, hvorvidt transport- 

og energiindustrierne har nogen signifikant målbar effekt på CAAR.   

Figur 16: Fordeling af CAAR - Industriklassifikation – Markedsmodel - [-10; +10] 

 

Ligesom tidligere beskrevet i afhandlingen finder BCG (2018), at konsoliderede industrier opnår en 

højere CAAR ved opkøb. Rapporten argumenterer for, at energi og FMCG er mindre konsoliderede 

industrier. Fra Figur 16 fremgår det, at energisektoren har negativ CAAR for target, hvorfor industrien 

relativt til de andre industrier opnår lavere anormale afkast ved opkøb. FMCG opnår højere anormale 

afkast end flere af de andre industrier, hvorfor BCG’s (2018) påstand ikke er gældende for dette datasæt. 

Årsagen til, at konsoliderede industrier opnår højere anormale afkast, er ifølge BCG (2018), at disse i 

højere grad drager fordel af skaleringsmuligheder. Denne iagttagelse hidrører dog i højere grad til det 

anormale afkast for køber. Transportindustrien oplever for afhandlingens datasæt en CAAR på -1%. 

Kiymaz & Baker (2008) finder i forlængelse heraf, at transportindustrien opnår den laveste CAAR i deres 

studie. Studiet finder i overensstemmelse med resultaterne for denne afhandling, at serviceindustrien 
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opnår en af de højeste CAAR-værdier for targetselskaber. Til trods for at stikprøverne for afhandlingen 

og det omtalte studie forekommer vidt forskellige, er der konsensus omkring, hvordan CAAR fordeler 

sig på tværs af industrierne. Niveauet for CAAR afviger dog ikke uventet på grund af data. Kiymaz & 

Baker (2008) benytter en stikprøve fra perioden 1989–2003, samtidig med at de hovedsageligt fokuserer 

på amerikanske opkøb. Som tidligere nævnt er der en tendens til, at amerikanske M&A transaktioner 

opnår højere CAAR sammenlignet med europæiske. 

 

6.2.4.2 Køber 

Det statistiske resultat for køber devierer ikke meget fra resultatet for target. Der forekommer ingen 

statistisk signifikans for nogle af de ni regressioner for den kategoriske variabel ’industri’. Basen for den 

kategoriske variabel er dummyvariablen ’transport’. Det kan udledes fra MLR for køber, at relativt til 

basen opnår kun tre dummyvariable en positiv koefficient. I forlængelse heraf fremgår det, at 

serviceindustrien har den mest positive effekt på CAAR jf. MLR for køber. I en MLR testes de 

kategoriske variable simultant, hvorfor forklaringskraften fra en kategorisk variabel kan blive reduceret 

grundet korrelationen med andre forklarende variable. På baggrund heraf testes variablene ligeledes ved 

parametriske tests, for på bedst mulig måde at kunne vurdere, hvilke industrier der opnår signifikante 

resultater for CAAR.    

 

I Appendiks 35 er de parametriske tests udført for de tre eventvinduer afhandlingen undersøger. Set fra 

et statistisk perspektiv viser de parametriske tests ikke umiddelbart markant bedre resultater, eftersom 

kun én enkelt dummyvariabel forekommer signifikant for eventvinduet [-10; +10]. FMCG opnår et 

signifikant resultat på 5% niveau, hvorfor industrien med 95% sandsynlighed har en effekt på CAAR. 

FMCG opnår en negativ CAAR på -3%, hvilket indikerer, at købere i denne industri i gennemsnit 

destruerer værdi. Effekten er præcis den modsatte af, hvad FMCG havde for targetselskabernes CAAR. 

Forskellen på resultaterne kan skyldes, at meget af det anormale afkast, der skabes i transaktionen, 

opfanges af targetselskabet på bekostning af køber.  

 

For eventvinduet [-3; +3] er serviceindustrien den eneste, der returnerer statistisk signifikante resultater. 

Resultatet viser, at industrien i gennemsnit opnår en positiv CAAR for køber. For eventvinduet [-1; +1] 

opnås signifikans for både service- og transportindustrien. Hvad der desuden forekommer interessant på 

tværs af eventvinduerne er, at industrielle købere går fra en positiv CAAR for [-1; +1] til en negativ CAAR 

for [-3; +3] og [-10; +10]. Samme udvikling er gældende for FIRE.  Dette kan blandt andet skyldes, at 

aktiekursen har tendens til at reagere voldsomt præcis på eventdagen. Kiymaz & Baker (2008) oplever 
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for deres ’Wholesale/Retail’ variabel, at den ved korte eventvinduer [-1; 0] opnår en positiv CAAR, 

hvorimod det modsatte er gældende for længere eventvinduer [+1; +30]. Statistisk set kan det 

konkluderes, at selskabers industriklassifikation ikke umiddelbart har en stor effekt på CAAR for købere. 

Få industrier opnår signifikante resultater for CAAR for forskellige eventvinduer, men generelt har 

industriklassifikationen en større effekt for targetselskaber. 

 

6.2.5 Test af geografisk indflydelse på CAR 

6.2.5.1 Target 

M&A aktivitet varierer afhængig af geografisk lokation. Det er tidligere blevet adresseret, hvordan der 

forekommer store forskelle i CAR mellem USA og Europa. Forskellene kan skyldes mange faktorer, som 

for eksempel nationale reguleringer samt skattemæssige fordele. Det kan i sidste ende koges ned til, at 

forholdene i nogle lande er bedre med hensyn til gennemførelse af M&A transaktioner, hvilket slutteligt 

resulterer i højere CAR-værdier. Af denne årsag er det interessant at undersøge forskellen i CAAR på 

tværs af de vesteuropæiske lande, som er inkluderet i denne afhandling. 

 

I Figur 17 er CAAR for target illustreret for alle vesteuropæiske lande, som er inkluderet i undersøgelsen. 

Af figuren fremgår det, at kun to lande opnår en negativ CAAR for targetselskaberne. Italien og Schweiz 

opnår begge negative CAAR-værdier på henholdsvis -0,7% og -0,3%. Ingen af resultaterne er signifikante, 

hvorfor der statistisk ikke kan konkluderes noget på denne baggrund. Det giver derimod en indikation 

af, at det anormale afkast for disse lande generelt forekommer lavere end for de resterende lande 

inkluderet i datasættet. Sverige og Holland er de to lande, som opnår de højeste CAAR-værdier på 

henholdsvis 9,3% og 9,4%. Samtidig forekommer begge resultater signifikante. CAAR for svenske 

targetselskaber forekommer signifikant på 5% niveau og CAAR for hollandske targetselskaber 

forekommer signifikant på 10% niveau. Nulhypotesen om, at landenes CAAR er lig med nul, forkastes 

på baggrund heraf for begge lande. Tyrkiet og Tyskland opnår desuden statistisk signifikante resultater. 

Det anormale afkast for tyske targetselskaber er 3,8% og forekommer med 95% sandsynlighed forskellig 

fra nul. Det samme gør sig gældende for de tyrkiske targetselskaber, som opnår en CAAR på 5,0%. 

 

Inden for den eksisterende litteratur er det et fåtal af studier, der omhandler landes indflydelse på CAR. 

De fleste studier, der inkluderer et geografisk aspekt, gør det i form af ’cross-border’ variablen i MLR. Borges 

& Gairifo (2012) undersøger, om dele af det anormale afkast kan opfanges før selve opkøbsmeddelelsen, 

hvorfor der for dette studies eventvindue ikke inkluderes dage efter selve opkøbsmeddelelsen. På trods 

af dette tester studiet samtidig fire lande mod hinanden: 1) Frankrig, 2) Holland, 3) Belgien og 4) Portugal. 
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Studiet finder evidens for, at der forekommer forskel i CAAR for de fire lande. Portugal og Holland 

opnår i studiet en signifikant lavere CAAR end for targetselskaber i Frankrig. Studiet konkluderer, at det 

forekommer vanskeligt at rationalisere, hvorfor der er forskel på CAAR-værdierne, eftersom landende 

har samme reguleringer i henhold til ’insider trading’. Denne afhandling finder ligesom Borges & Gairifo 

(2012) evidens for, at der forekommer forskel på det anormale afkast for targetselskabet alt afhængigt af, 

hvilket land targetselskabet er fra. Afhandlingen vælger imidlertid at undlade at forklare de specifikke 

årsager, der ligger til grund herfor. 

Figur 17: Geografisk fordeling af CAAR – Target - Markedsmodellen - Europæisk indeks - [-10; +10] 
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6.2.5.2 Køber 

Resultaterne for køber i Figur 18 adskiller sig forventeligt nok markant fra targetselskabernes resultater. 

For targetselskaberne var der to lande, som opnåede en negativ CAAR. For de opkøbende selskaber 

opnår otte lande en negativ CAAR-værdi. Forskellen beror på, som tidligere konkluderet i hypotese 1, at 

CAAR for targetselskaberne generelt forekommer positiv, hvorimod CAAR generelt forekommer negativ 

for køber. Østrig er det land, der opnår den laveste CAAR af de inkluderede lande. Østrig opnår en 

CAAR på -10,1%. Værdien er baseret på tre observationer, hvorfor grundlaget for en statistisk test 

forekommer usikkert. Variablen opnår ej heller statistisk signifikans, hvorfor der ikke kan konkluderes 

noget på baggrund af dette resultat. Italien opnår den næstlaveste CAAR på -6,8% og opnår samtidig 

signifikans på 5% niveau. Det tyder derfor på, at italienske købere i gennemsnit opnår negativ CAAR ved 

M&A transaktioner. Det er ikke muligt at konkludere noget for de andre lande med negativ CAAR i 

datasættet, men de negative CAAR-værdier indikerer, at der i disse lande ligeledes opnås negative 

anormale afkast for købere. 

  

Ud over de ekstremt negative CAAR-værdier skiller få lande sig ud med tilsvarende ekstremt positive 

CAAR-værdier. Svenske købere skiller sig ud og opnår en CAAR på 11,5%. CAAR-niveauet forekommer 

meget højt, idet den samlede CAAR for købere på tværs af alle lande er -0,65%. CAAR for svenske 

købere opnår signifikans på 1% niveau, hvilket betyder, at Sverige er det eneste land, der opnår 

signifikante positive resultater i datasættet. Græske købere opnår ligeledes relativt høje positive anormale 

afkast ved opkøb. Landet opnår en CAAR på 3,7% på tværs af 16 transaktioner. På trods af dette opnås 

der ikke signifikante resultater. Det kan udledes fra Figur 18, at CAAR generelt bevæger sig omkring nul 

for køber med undtagelse af de få ekstreme værdier, som er beskrevet ovenfor.  

 

Vurderes CAAR for køber og target simultant, er der to lande, der skiller sig ud fra de andre. Sverige 

opnår signifikante positive CAAR-værdier for både køber og targetselskabet. På baggrund heraf kan det 

udledes, at M&A aktivitet i Sverige generelt opnår positive anormale afkast. Et andet land, der skiller sig 

ud, er Italien. M&A aktivitet i Italien skaber gennemsnitlige negative anormale afkast for både køber samt 

targetselskabet. Den samlede CAAR for Italien opnår endvidere signifikante resultater på 5% niveau, 

hvorfor det kan udledes, at M&A aktivitet i Italien generelt destruerer værdi. For at understøtte påstanden 

om, at der er forskel blandt CAAR på tværs af landegrænser, udføres en parametrisk test med 

nulhypotesen om, at Italien og Sverige opnår samme CAAR. Den parametriske test returnerer en t-værdi 

på 1,75, hvilket modsvarer en p-værdi på 8%, hvorfor det kan konkluderes ved et 90% konfidensinterval, 

at der forekommer forskel på CAAR for de to lande. 
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Figur 18: Geografisk fordeling af CAAR – Køber - Markedsmodellen - Europæisk indeks - [-10; +10] 
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Denne præmie er direkte målbar i forhold til synergieffekterne, som eventuelt først afspejles i købers 

aktiekurs på et senere tidspunkt. 

 

I litteraturgennemgangen blev synspunkter fra en række studier diskuteret. Studierne indeholdt flere 

modsigende resultater. Denne undersøgelse finder frem til identiske resultater for en række faktorer, men 

for andre faktorer er det modsatte tilfældet. For den endelige MLR-model, som er udgangspunktet i den 

efterfølgende hypotese, fremgår forholdsvis få signifikante variable. Fraværet af signifikante resultater 

skyldes i høj grad støjen fra de resterende variable, hvorfor flere variable ligeledes testes individuelt ved 

brug af parametriske tests. På baggrund af de parametriske tests var det muligt at konkludere, at der 

forekommer stor forskel mellem flere af dummyvariablene. Det kan udledes, at selskabernes 

industriklassifikation har en signifikant effekt på CAR. Den mest markante forskel mellem køber og target 

forekommer i medieindustrien, hvor target opnår en CAAR på 5,08% mod -3,44% for køber. FMCG er 

den eneste industri, for køber, der returnerer signifikante resultater (-3,22%). Targetselskaber opnår 

positive signifikante resultater for service-, industri- samt medieindustrien. Det blev konkluderet, at der 

er forskel på CAAR geografisk, og mest markant var forskellen mellem Italien og Sverige. Derudover 

påviste de parametriske tests, at targetselskaber med en finansiel ustabil karakter generelt opnår 

signifikante positive CAAR-værdier, men at selskaberne i krisetider opnår negative CAAR-værdier. 

Slutteligt konkluderes det, at targetselskaber opnår højere CAAR, såfremt de er relativt små i forhold til 

køber. Modsat opnår køber en højere CAAR-værdi, såfremt targetselskaber er relativt store. 

 

6.3 Hypotese 3: Relativ fordeling af synergier 

Hidtil har afhandlingen forsøgt at svare på, hvorvidt M&A aktivitet skaber værdi på kort sigt, samt hvilke 

faktorer, der påvirker det anormale afkast. Dette afsnit vil forsøge at binde de foregående resultater 

sammen med henblik på at undersøge fordelingen af synergieffekter mellem target og køber. Forskellige 

faktorer, som er analyseret tidligere i den empiriske analyse, testes med henblik på at måle, hvilken 

indflydelse de har på fordelingen. Variablen ’krise’ vil hovedsageligt være omdrejningspunktet, idet netop 

denne variabel inkluderer tidsaspektets påvirkning på fordelingen af synergier. Derudover vil variablene 

’industri’ og ’relativ størrelse’ blive testet. Hypotese 3 testes på samme måde, som hypotese 1 og 2 blev 

det, ved konfidensintervaller på 90%, 95% og 99%. Herunder er hypotese 3 samt underspørgsmål 

opstillet: 

 

H3: Der kan påvises en statistisk signifikant sammenhæng mellem den relative fordeling af synergieffekterne 

 U3.1: Hvilken effekt har selskabernes relative størrelsesforhold på fordelingen af synergier? 
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U3.2: Hvilken effekt har kriser på fordelingen af synergier? 
 
U3.3: Hvilken effekt har selskabernes industriklassifikation på fordelingen af synergier? 

 

Hypotese 3 berører et område, som inden for den eksisterende litteratur forekommer at være mindre 

diskuteret. Få studier berører emnet, hvorfor usikkerheden omkring de forventelige resultater er større. 

Af denne årsag testes resultaterne for flere faktorer med henblik på at tilføje ny viden til den begrænsede 

eksisterende litteratur. Den overordnede relative fordeling af synergier vil blive afbilledet med henblik på 

at give et overblik over udviklingen af den relative synergifordeling for analyseperioden. Diskussionen 

for afsnittet vil afslutningsvis forsøge at acceptere eller forkaste hypotesen understøttet af 

underspørgsmålene. 

 

6.3.1 Generelt 

BCG (2018) finder frem til, at købere historisk set har opfanget to tredjedele af det samlede anormale 

afkast. Begrundelsen herfor er, at køber skal kompenseres for risikoen ved at skulle indløse synergierne. 

Rapporten konkluderer desuden, at andelen af synergier, som tilfalder targetselskabet, falder under det 

tiårige gennemsnit på 54% i årene umiddelbart efter den finansielle krise i 2007. På trods af dette 

argumenterer BCG (2018) for, at der er en tendens til, at den større relative andel af synergier tilfalder 

targetselskabets aktionærer. Af Figur 19 fremgår den relative synergifordeling fra 2000 til 2019. 

Figur 19: Relativ fordeling af synergier over analyseperioden 
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Af Figur 19 fremgår det tydeligt, at tendensen, som BCG (2018) omtaler, også er evident for denne 

afhandlings resultater. Targetselskabets aktionærer opfanger en relativ større andel af synergierne over 

analyseperioden. For at bekræfte påstanden beregnes to tiårige gennemsnit for targetselskabets relative 

andel af synergier. Perioden 2000 til 2009 returnerer et gennemsnit på 52,70% for target relativt til 

perioden 2010 til 2019, som returnerer et gennemsnit på 61,91%. Benyttes der alternativt et femårigt 

gennemsnit, forekommer tendensen endnu tydeligere. Perioden 2000 til 2004 returnerer et gennemsnit 

på 55,13% sammenlignet med perioden 2015 til 2019, som returnerer et gennemsnit på 71,08% for 

targetselskaberne. Det kan herfra udledes, at targetselskabets aktionærer over tid har opfanget en større 

og større andel af synergierne. Samtidig fremgår det tydeligt, at de to perioder, som i afhandlingen er 

defineret som krisetider, medfører, at købers aktionærer opfanger størstedelen af synergierne. Det lavere 

gennemsnit for den første tiårige periode er derfor formentlig påvirket af, at de to kriseperioder indgår i 

denne periode. Den gennemsnitlige relative andel af synergierne for targetselskaberne ved første 

kriseperiode var 42,60% og 47,90% ved anden kriseperiode. Begge disse gennemsnit er lavere end det 

tiårige gennemsnit for perioden, hvorfor kriseperioderne tydeligt har en negativ effekt for targetselskabets 

aktionærers andel af det anormale afkast. Kriseperiodernes effekt på den relative fordeling af synergier er 

yderligere uddybet i afsnit 6.3.3. 

Tabel 29: Test af den relative fordeling af synergier i perioden 

 

Tabel 29 viser testen af den gennemsnitlige relative fordeling af synergier i analyseperioden. Som det kan 

ses, opfanger targetselskabets aktionærer den klart største andel af synergierne. Targetselskabets 

aktionærer opfanger 58,91% af det anormale afkast ved opkøb imod de resterende 41,09%, som tilgår 

købers aktionærer. Såfremt resultaterne testes for at fordelingen forekommer forskellig fra en ligelig 

fordeling (50%), hvilket er tilfældet ovenfor, er resultaterne signifikante på 5% niveau. Ved test af 

hvorvidt andelene for køber og target er forskellige fra hinanden, udledes en p-værdi på 1,10%. På 

baggrund af ovenstående kan det udledes, at den relative fordeling af synergier ved M&A aktivitet ikke 

er ligeligt fordelt, men i højere grad tilfalder targetselskabet.   

 

6.3.2 Relativ størrelse 

Den relative størrelse mellem køber og target viste sig i hypotese 2 at have en modsatrettet effekt på 

CAAR. Den relative størrelse mellem selskaberne forekom positivt korreleret med CAAR for køber, men 
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negativt korreleret for target. Der blev i forlængelse heraf argumenteret for, at dette var i 

overensstemmelse med tankegangen om, at M&A blot er et værdioverførende instrument. Med dette i 

mente burde den relative fordeling af synergier påvise, at køber opfanger den relativt største andel af 

synergierne ved opkøb af relativt store targetselskaber. Dette stemmer overens med undersøgelsens 

resultater, som fremgår af Tabel 30 herunder. 

Tabel 30: Test af den relative fordeling af synergier efter relativ størrelse 

 

Det fremgår af tabellen, at købere opnår den relativt største andel af synergierne ved opkøb af relativt 

store targetselskaber. For variablen ’stor’ opfanger køber 42,32% af synergieffekterne, hvilket er højere 

end gennemsnittet for datasættet (41,09%). I modsætning til resultatet fra hypotese 2 fremgår der ikke 

noget tydeligt mønster. Variablen ’lille’ returnerer en lavere andel end ’stor’ for købere, hvilket stemmer 

overens med tidligere resultater, men variablen ’mellemstor’ bryder til gengæld mønsteret. Opkøb af 

targetselskaber med en mellemstor relativ størrelse er dog den eneste variabel, der returnerer et signifikant 

resultat. For de resterende variable er det ikke statistisk muligt at forkaste nulhypotesen om en ligelig 

fordeling af synergier. Variablen ’stor’ vurderes at være grænsesignifikant, eftersom p-værdien er 0,89 

procentpoint fra at være signifikant på 10% niveau. Risikoen for at begå en type 2 fejl, hvilket betyder, at 

man accepterer hypotesen selvom den er falsk, er derfor til stede for denne variabel. 

 

Eftersom variablene ikke udviser noget entydigt mønster og der samtidig kun opnås signifikans for 

variablen ’mellemstor’, er det vanskeligt at konkludere noget for denne faktor. Resultaterne indikerer dog, 

at fordelingen af synergier ikke påvirkes synderligt af faktorerne. Det kan delvist forklares ud fra et 

matematisk aspekt. Ved et relativt lille targetselskab opnår target den højeste relative CAAR, men 

eftersom selskabets størrelse er lille, forekommer den absolutte værdi, som CAAR skal ganges på for at 

udlede den relative synergieffekt, ligeledes mindre. I forhold til synergierne udligner de to faktorer derfor 

hinanden. Faktorerne har blot modsat effekt ved targetselskaber, som er relativt større i forhold til køber.  

 

6.3.3 Krise 

Krisetider har været et gennemgående fokusområde i hele afhandlingen, og variablen har vist sig at have 

en signifikant effekt på det anormale afkast. BCG (2018) konkluderer, at kriser ligeledes har en effekt på 
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den relative fordeling af synergier. Argumentet herfor er, at markeder, der er karakteriseret ved 

begrænsede opkøbsmuligheder, normalt medfører, at targetselskaber kræver en højere andel af 

synergierne. Relateres denne argumentation til krisetider, er det dog ikke tilfældet. Udbuddet af selskaber 

relativt til efterspørgslen er højere i krisetider, men det medfører til gengæld, at en lavere relativ andel af 

synergierne tilfalder targetselskabet. Denne undersøgelse når frem til, at den relative fordeling af synergier 

tilgodeser købers aktionærer i krisetider. Af Tabel 31 fremgår det, at købere i krisetider opfanger 53,38% 

af synergierne sammenlignet med tider uden krise, hvor køber opfanger 39,55%. 

Tabel 31: Krisers effekt på den relative fordeling af synergier 

 

Af Tabel 31 fremgår det, at den relative fordeling af synergier i krisetider ikke returnerer statistisk 

signifikante resultater. Testen har endnu en gang omhandlet, hvorvidt der kan påvises en statistisk 

signifikant forskel fra en ligelig fordeling (50%). Perioder uden kriser returnerer dog signifikante resultater 

på 1% niveau, hvorfor det kan konkluderes med 99% sandsynlighed, at den relative fordeling af synergier 

ikke er ligelig fordelt i perioder uden kriser. Sammenlignes ovenstående resultater med de udledte 

resultater i hypotese 2, fremgår det klart, at både køber og target opnår lavere CAAR-værdier i krisetider. 

De ovenstående resultater giver ikke en klar indikation af, hvorvidt fordelingen bør ændre sig til købers 

fordel, idet CAAR for begge parter falder i krisetider. CAAR-værdien for targetselskabet falder dog mere 

drastisk, hvorfor krisetider leder til, at købers aktionærer opfanger en større andel af synergierne. 

 

Det fremgår desuden af Tabel 32, at kriserne ikke returnerer signifikante resultater, såfremt de testes 

enkeltvis. En del af begrundelsen herfor er, at der forekommer relativt få observationer, idet perioden er 

tidsmæssigt begrænset. På trods af dette kan det udledes fra Tabel 32, at der forekommer en tendens til, 

at købere opnår den største andel af synergierne i krisetider. Det kan samtidig udledes, at den senere krise 

(finanskrisen), viser en mere ligelig fordeling af synergier. Dette stemmer overens med tendensen fra 

BCG (2018), at targetselskaber over tid har formået at opfange en større andel af synergierne.  

Tabel 32: Den relative fordeling af synergier for IT-boblen og Finanskrisen 
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6.3.4 Industri 

Ligesom i hypotese 2 er det nødvendigt at skelne mellem, hvorvidt der tages udgangspunkt i 

targetselskabets eller købers industriklassifikation. Den relative fordeling af synergier på industriniveau 

er beregnet og illustreret for targetselskaberne herunder i Tabel 33. Umiddelbart ville man antage, at de 

industrier, der opnår en høj CAAR relativt til den modsvarende part, ville opfange den største andel af 

synergierne. Dette er ikke tilfældet, da datasættet ligeledes inkluderer opkøb på tværs af industrier, 

samtidig med at nogle industrier er domineret af relativt mindre opkøb. 

Tabel 33: Den relative fordeling af synergier fordelt på industri - Target 

 

Det kan udledes fra Tabel 33, at medieindustrien er den industri, hvor targetselskaber opfanger den 

største andel af synergierne (73,27%). Resultatet forekommer ikke signifikant og nulhypotesen om, at 

fordelingen er ligelig, kan ikke forkastes. FMCG opfanger den laveste relative andel af synergierne for 

target (32,53%). Dette resultat forekommer signifikant på 10% niveau, hvorfor det kan udledes, at 

targetselskaber i gennemsnit opfanger en markant mindre andel af synergierne, såfremt de hører ind 

under industrien FMCG. Tre andre industrier opnår ligeledes signifikante resultater: 1) service, 2) industri 

og 3) FIRE. Det fremgår af disse resultater, at targetselskaberne i gennemsnit opfanger størstedelen af de 

relative synergier, som varierer i intervallet 60,83%-64,72%. 



Jakob Torp & André Lerche Møller 
 M&A VÆRDISKABELSE I EUROPA 

 

 
114 

 

Tabel 34: Den relative fordeling af synergier fordelt på industri - Køber 

 

Det fremgår af Tabel 34, at Telekomindustrien er den industri, hvor den største andel af synergierne 

opfanges for køber (59,43%). Sammenlignes resultaterne fra Tabel 33 og Tabel 34, fremgår det, at der 

inden for Telekomindustrien ikke har været nogen ikke-relaterede opkøb. Det fremgår tydeligt, eftersom 

andelene for køber og target summerer samlet til 100%. Resultaterne er dog ikke signifikante, hvorfor 

fordelingen ikke kan betragtes som værende et udtryk for den sande fordeling. Købere opfanger den 

mindste andel af synergierne, såfremt de tilhører medieindustrien (22,00%). Sammenlignes andelen med 

fordelingen hos targetselskaber, modsvarer faktorerne for medieindustrien hinanden forholdsvis godt. 

Det kan muligvis skyldes, at der forekommer relativt få ikke-relaterede transaktioner inden for denne 

branche. Den eneste industri, som opnår signifikante resultater for købere, er serviceindustrien. Købere, 

som tilhører serviceindustrien, opfanger i gennemsnit 40,61% af synergierne og resultatet er signifikant 

på 5% niveau. 

 

6.3.5 Delkonklusion og diskussion af resultater 

Den overordnede konklusionen for hypotese 3 er, at den relative fordeling af synergier ikke er ligeligt 

fordelt mellem køber og target. Undersøgelsen konkluderer i forlængelse heraf, at targetselskaber i 

gennemsnit opfanger 58,91% af de samlede synergier ved opkøb, og køber opfanger de resterende 

41,09%. Undersøgelsen finder endvidere frem til en tendens i fordelingen af synergierne. Det kan udledes, 

at targetselskaber over tid har opfanget en større relativ andel af synergierne. Derudover kan det udledes, 

at mellemstore targetselskaber relativt til køber opfanger størstedelen af synergierne ved opkøb. Dette 

resultat er det eneste signifikante resultat og er modsigende i forhold til de udledte resultater i hypotese 

2. Det skyldes delvist, at den relative størrelse og det anormale afkast har en modsatvirkende effekt på 

hinanden, hvorfor fordelingen af synergier udjævnes. Undersøgelsen kommer endvidere frem til, at der i 

krisetider ikke kan påvises signifikans for fordeling af synergier. Nulhypotesen om, at der forekommer 

en ligelig fordeling af synergier i disse perioder, accepteres af denne grund. Resultaterne indikerer 

Industri Køber T-værdi P-værdi Signifikant

Service 40,61% -2,09 3,82% **

Industri 44,31% -0,89 37,56%

Medie 22,00% -0,77 48,68%

Telekom 59,43% 0,51 62,46%

FIRE 39,29% -1,62 11,18%

FMCG 37,63% -1,47 15,28%

Transport 35,58% -1,09 30,61%

Energi 44,45% -0,50 63,12%
*Signifikant på 10% niveau, **Signifikant på 5% niveau, ***Signifikant på 1% niveau 

Kilde: Egen tilvirkning

Køber
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derimod, at købere i krisetider opfanger en større andel af synergierne. Købere opfanger 53,38% af 

synergierne i krisetider sammenlignet med 39,55% i tider uden krise. Afslutningsvis kan det udledes, at 

flere industrier for targetselskaberne opnår signifikante resultater samtidig med, at majoriteten af 

targetselskaberne opfanger størstedelen af de relative synergier. FMCG- og Telekomindustrien viser dog 

som de eneste en relativ andel af synergierne under 50%. Det er dog kun FMCG, der opnår signifikans 

herfor. For købers industriklassifikation kan det udledes, at serviceindustrien opnår en signifikant andel 

på 40,61%. Generelt kan det desuden udledes, at køber opnår under 50% af synergierne for alle 

industrierne foruden Telekomindustrien. 

 

7. Konklusion 

Det primære formål med denne afhandling har været at undersøge den kortsigtede M&A værdiskabelse 

i Vesteuropa for ’public-to-public’ transaktioner i tidsperioden 2000 til 2019. I stedet for blot at fokusere på 

organisk vækst er M&A aktivitet blevet en gradvist mere og mere populær ekspansionsstrategi, som gør 

netop dette område særdeles interessant at undersøge. 

 

Resultaterne fra hypotese 1 viser, at aktionærer i både køber- og targetselskaber opnår signifikante, 

positive CAAR-værdier, såfremt eventvinduet [-1; +1] anvendes. Køber opnår en CAAR på ≈ 0,70%, 

hvorimod targetselskaberne opnår en betydeligt mere positiv CAAR-værdi på ≈ 2,96%. Ved at udvide 

eventvinduet til [-3; +3] og [-10; +10] er det blot targetselskaberne, der opnår signifikante, positive 

resultater. Her opnår targetselskaberne positive CAAR-værdier på henholdsvis ≈ 4,16% og ≈ 4,08%. 

Sammenlignes resultaterne på tværs af alle de tre anvendte modeller, fremgår det endvidere tydeligt, at 

resultaterne ikke afviger væsentligt fra hinanden. Den samlede CAAR for både køber- og targetselskabet 

viser sig at være signifikant og positiv på 1% niveau ved eventvinduet [-1; +1] og [-3; +3]. Den samlede 

CAAR-værdi er på henholdsvis ≈ 1,15% og ≈ 1,31%, hvilket indikerer, at opkøb samlet set genererer 

værdi for aktionærerne på kort sigt. 

 

Resultaterne fra hypotese 2 viser, at MLR-metoden returnerer signifikante resultater for adskillige 

parametre heriblandt finansielle kriser, relativ størrelse, betalingsmetode, land, industriklassifikation, 

finansielt ustabile selskaber og transaktionsstatus. I forlængelse af de udledte resultater fra hypotese 1, 

finder hypotese 2 frem til, at targetselskaber opnår højere signifikans ved korte eventvinduer. I 

modsætning til hypotese 1 finder hypotese 2 dog, at købere generelt opnår højere signifikans ved længere 

eventvinduer. Årsagen til denne forskel skyldes højst sandsynligt, at præmien, der betales for target, 
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offentliggøres i opkøbsmeddelelsen, hvorfor effekten straks kan spores i targetselskabets aktiekurs. Det 

kan imidlertid tage længere tid for markedet at inkorporere effekten hos køber i aktiekursen. 

Afhandlingen når desuden frem til, at landegrænser har en betydning for det anormale afkast, både når 

det gælder køber og target. Italien og Schweiz udviser som de eneste lande en negativ CAAR for 

targetselskaber. Analysen påviser, at Italien opnår signifikant negative anormale afkast. Modsat viser 

M&A aktivitet i Sverige tegn på særdeles positive anormale afkast for både køber og target. Der påvises 

endvidere signifikant forskel på de anormale afkast mellem de to lande. Relaterede opkøb viste sig ikke 

at have en effekt på CAR. Litteraturen argumenterer dog for, at relaterede opkøb generelt fører til højere 

anormale afkast for køber. Samtidig argumenterer litteraturen for, at ikke-relaterede opkøb i krisetider 

ligeledes fører til højere afkast, hvilket ej heller er evident for afhandlingens resultater. 

 

Finansielt ustabile targetselskaber viser sig generelt at opnå positive CAAR-værdier, hvilket står i kontrast 

til, hvad store dele af den eksisterende litteratur konkluderer. Samtidig konkluderes det, at CAAR er 

negativ (-2,83%), såfremt et finansielt ustabilt targetselskab opkøbes i krisetider. I overensstemmelse med 

litteraturen kan det udledes, at den relative størrelse af targetselskabet er positivt korreleret for køber og 

negativt korreleret for target. Slutteligt konkluderede hypotese 2, at selskabers industriklassifikation har 

en signifikant effekt på CAAR. Medieindustrien oplevede en CAAR på 5,08% for target mod -3,44% for 

køber, hvilket var det største spænd mellem target og køber for en industri. Det var kun muligt at påvise 

signifikans for købere i FMCG-industrien. Targetselskaberne returnerede positive signifikante resultater 

for service-, industri- samt medieindustrien. 

 

Afslutningsvis antyder resultaterne fra hypotese 3, at targetselskabernes aktionærer i løbet af de sidste 

tyve år i gennemsnit har opfanget 58,91% af synergieffekterne grundet stigende aktiekurser omkring 

opkøbsmeddelelsen. Afhandlingen konkluderer dermed, at targetselskaber over tid opfanger en større 

andel af de samlede synergieffekter. Opdeles analyseperioden i to subperioder på ti år, returnerer perioden 

2000 til 2009 en andel på 52,70% til target mod 61,91% i perioden 2010 til 2019. Hypotese 2 fandt frem 

til, at den relative størrelse mellem selskaberne korrelerede positivt for køber, men negativt for target. Af 

hypotese 3 fremgår det derimod ikke klart, hvorvidt der er en statistisk signifikant sammenhæng mellem 

selskabernes relative størrelser. Dette skyldes, at synergierne i hypotese 3 beregnes på baggrund af to 

variable; 1) den absolutte markedsværdi af selskabets egenkapital og 2) det aggregerede anormale afkast. 

På den baggrund kan det konkluderes, at de to variable delvist udligner hinanden. Man må derfor antage, 

at effekten af de to variable udlignes ved en negativ korrelation mellem selskabernes markedsværdi af 

egenkapitalen og CAAR. Det kan ikke konkluderes for hverken relativt små eller store targetselskaber, 
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hvorvidt der forekommer en ligelig fordeling af synergier. Det kan imidlertid udledes, at mellemstore 

targetselskaber opnår en signifikant andel af synergierne på 66,5%. 

 

To økonomiske kriser er inkluderet i denne afhandling; 1) IT-boblen i 2000 og 2) finanskrisen i 2008. 

Begge kriser er yderst relevante i forhold til den igangværende Covid-19 krise, som forventes at sætte en 

stopper for den syvende globale M&A bølge. Denne afhandling konkluderer, at kriser generelt påvirker 

det anormale afkast negativt. Afhandlingen finder desuden, at både køber samt target opnår en lavere 

CAAR i krisetider. Købere opnår en CAAR på -5,57% i krisetider mod 0,08% i ikke-krisetider. 

Targetselskabernes CAAR under krisetider er ikke signifikant forskellig fra nul, men i ikke-krisetider 

opnår target en positiv signifikant CAAR-værdi på 3,90%. Afhandlingen finder desuden indikationer for, 

at M&A aktivitet i krisetider favoriserer købere. I de to kriser, der udspiller sig i analyseperioden, opfanger 

købere 53,38% af de samlede synergier. Resultatet er ikke signifikant, men i ikke-krisetider opfanger 

købere en markant lavere andel af synergierne (39,55%). Dette resultat er signifikant på 1% niveau, 

hvorfor det kan konkluderes, at købere i gennemsnit opfanger en mindre andel af synergierne ved opkøb 

i ikke-krisetider. 

 

Sidste del af hypotese 3 diskuterer fordelingen af synergier på tværs af industrier. Det kan generelt 

udledes, at targetselskaber opfanger den største andel af synergierne på tværs af industrierne. FMCG-

industrien returnerer lave andele af synergierne for både køber og target. Resultatet for targetselskaberne 

(32,53%) er signifikant på 10% niveau, hvorimod køber ikke returnerer signifikante resultater. Resultatet 

indikerer, at selskaber fra FMCG-industrien generelt opnår lavere anormale afkast ved M&A aktivitet. 

Telekomindustrien er den eneste, der favoriserer køber, men da resultatet ikke forekommer signifikant, 

kan det ikke bevises, at fordelingen ikke er ligelig. 

 

Overordnet set fastslår afhandlingen, at ’public-to-public’ transaktioner leder til gennemsnitlige negative 

aggregerede anormale afkast for købere og positive aggregerede anormale afkast for targetselskaber. De 

positive CAAR-værdier for target forekommer ikke synderligt overraskende, men for køber hersker der 

større tvivl omkring CAAR. Moeller et al. (2004) finder, at opkøb af børsnoterede selskaber leder til 

negative CAAR-værdier for købere, hvilket resultaterne fra afhandlingen verificerer. Afhandlingen 

konkluderer endvidere, i forlængelse af BCG (2018), at targetselskaber opfanger den største andel af de 

samlede synergieffekter. Samtidig kan det udledes, at der er en tendens til, at targetselskaber over tid 

opfanger en større andel af synergierne. Afslutningsvis står det klart, at kriser påvirker dynamikken for 

fordelingen, hvorfor fordelingen går fra at favorisere targetselskaber til at være mere ligeligt fordelt. 
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Anvendeligheden af afhandlingens resultater i praksis anses som værende relevant for diverse strategiske- 

og finansielle aktører på M&A markedet: investeringsbanker, ’corporate finance’ huse, PE-huse samt 

strategiske købere og targetselskaber. Af afhandlingen fremgår det desuden, hvilke tidspunkter der er 

favorable for henholdsvis køber og targetselskabet samt hvilke transaktionskarakteristika, der leder til de 

største anormale afkast. Derudover kan resultaterne benyttes af finansielle aktører som benchmark for 

de præmier, der betales for targetselskaber. 

 

De resultater, som denne afhandling er kommet frem til, vurderes overordnet set at have skabt ny viden 

samt forbedret indsigten i den kortsigtede værdiskabelse for M&A transaktioner. I betragtning af den 

udbredte mangel på litteratur inden for visse områder kunne opdagelserne, der er gjort i denne afhandling, 

fungere som et interessant fundament for videre forskning inden for området. På baggrund heraf 

diskuteres potentielle fremtidige undersøgelsesområder kort herunder. 

 

7.1 Fremtidige undersøgelsesområder 

Denne afhandling rummer styrker såvel som begrænsninger i forhold til det undersøgte.  Afhandlingen 

er i et vist omfang begrænset af de afgrænsninger, der er blevet fastsat fra undersøgelsens begyndelse. 

Foruden denne afhandlings undersøgelsesområde: kortsigtet værdiskabelse for vesteuropæiske ’public-to-

public’ transaktioner, eksisterer der endnu flere faktorer, som kunne undersøges nærmere. Tages der 

indledningsvist udgangspunkt i beregningsmetoden for M&A værdiskabelse, forekommer der alternativer 

hertil. Et anderledes og interessant perspektiv kunne være at undersøge værdiskabelsen ud fra en 

regnskabsbaseret metodologi. Såfremt en regnskabsbaseret metode anvendes, ville det ligeledes være 

muligt at inkludere private selskaber i undersøgelsen, hvilket ville udvide datagrundlaget betydeligt. En 

potentiel udvidelse af datagrundlaget fører videre til en af afhandlingens største begrænsninger, nemlig 

stikprøvestørrelsen. Datagrundlaget for denne afhandling forekommer relativt indsnævret og statistisk 

set består afhandlingen af relativt få observationer. På baggrund heraf kunne det være interessant at 

undersøge effekten af en udvidelse af datasættet inklusive transaktioner fra hele verden. Umiddelbart ville 

den øgede stikprøve resultere i flere signifikante variable både på grund af størrelsen, men også på grund 

af en reduktion i standardafvigelsen, hvilket alt andet lige vil lede til lavere p-værdier.  

 

Ser man bort fra metodologiske og afgrænsningsmæssige aspekter, ville det være interessant at tilføje flere 

forklarende variable til MLR-modellen. Flere studier argumenterer for, at offentliggørelsen af synergier 

har en positiv effekt på det anormale afkast. West (2017) finder, at købere, der annoncerer synergieffekter, 
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opnår et højere anormalt afkast både på kort- og på lang sigt. Den bagvedliggende forklaring på dette er 

ifølge West (2017), at investorer belønner selskaber, såfremt de forstår begrundelsen for selve opkøbet. 

Dette rationale forekommer universelt, hvorfor effekten heraf ligeledes burde afspejles i denne 

afhandlings resultater. Et andet aspekt i værdiskabelsen, som ville være interessant at undersøge, er 

selskabernes opkøbshyppighed, samt hvordan det påvirker det anormale afkast. Tidligere i afhandlingen 

blev det slået fast, at høj opkøbshyppighed resulterer i højere anormale afkast for køber (BCG, 2019). 

 

I forlængelse af ovenstående fremtidige undersøgelsesområder ville det desuden være interessant at 

undersøge disse faktorer mod den relative fordeling af synergier, eftersom den eksisterende litteratur på 

området er forholdsvis begrænset. 
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9. Appendiks 

9.1 Ordliste – Engelske termer 

’Antitrust’ lovgivning Konkurrencelovgivning. Lovgivning til modvirken af monopol- og 
storforetagenders skadelige indflydelse på den frie konkurrence. 

’Benchmark’ En standard eller et referencepunkt som normalen sammenlignes imod. 

‘Biased’ Udviser uretfærdigt fordomme for eller imod nogen eller noget. 

’Bull market’ Indikerer at markedet er stabilt samt i vækst. 

’Central Limit Theorem’ Teori der konkluderer, at når en stikprøve gentagne gange udtages fra 
populationen, er gennemsnitsværdien af disse prøver lig med den sande 
populationsværdi. 

’Clustering’ Gruppering af et sæt objekter på en sådan måde, at objekter i den 
samme gruppe (kaldet ’cluster’) ligner hinanden mere (i en vis forstand) 
end dem, der er i andre ’clusters’. 

’Cross-sectional regression’ Betegnelse for en multipel lineær regression inden for litteraturen. 

’Cut-off level’ Grænseværdi i statistiske tests. 

’Discount’ Et fradrag fra de sædvanlige omkostninger forbundet med et køb. 

’Due diligence’ En systematisk gennemgang og undersøgelse af et selskabs økonomiske- 
og juridiske forhold. 

’Empire building’ Et forsøg på at opnå større magt og autoritet inden for en organisation 
med henblik på selvophøjelse. 

’Hostile takeover’ Et forsøg på at opkøbe et selskab, hvor majoriteten af selskabets 
aktionærer ikke ønsker at sælge. 

’Know-how’ Praktisk viden eller færdigheder; ekspertise inden for et bestemt område. 

’Leveraged buyouts’ En finansiel transaktion, hvor et selskab købes med en kombination af 
egenkapital og gæld, således at selskabets pengestrøm er den sikkerhed, 
der bruges til at sikre og tilbagebetale de lånte penge. 

’Managerialism’ Manager selvinteresse. 

’Mega-mergers’ En term brugt til at beskrive fusionen af to enorme aktører. 

’Ordinary Least Squares’ En type lineær mindstekvadraturmetode til estimering af de ukendte 
parametre i en lineær regressionsmodel. 

’Outlier’ Defineres som en observation, der ikke følger den samme model som 
resten af datasættet. 

’Public-to-public’ Betegnelse for en børsnoteret virksomhed, der køber en anden 
børsnoteret virksomhed. 

’Random walk’ En stokastisk eller tilfældig proces, der beskriver en sti, der består af en 
række tilfældige trin i et matematisk rum. 

’Relative Total Shareholder Return’ Selskabets samlede aktionærafkast (’Total Shareholder Return’ (TSR)) 
relativt til peer-selskabernes samlede aktionærafkast (TSR). 

’Unbiased’ Udviser ingen fordomme for eller imod noget; upartisk. 
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9.2 Appendiks A: Relevant litteraturgennemgang 

Appendiks 1: Litteraturstudie - Target 
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Appendiks 2: Litteraturstudie - Køber 
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Appendiks 3: Litteraturstudie - Samlet 
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Appendiks 4: Litteraturoversigt 
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9.3 Appendiks B: Datagrundlag 

Appendiks 5: Landekoder 

Land Landekode 

Andorra AD 

Østrig AT 

Belgien BE 

Danmark DK 

Finland FI 

Frankrig FR 

Tyskland DE 

Grækenland GR 

Island IS 

Irland IE 

Italien IT 

Liechtenstein LI 

Luxembourg LU 

Malta MT 

Monaco MC 

Holland NL 

Norge NO 

Portugal PT 

San Marino SM 

Spanien ES 

Sverige SE 

Schweiz CH 

Tyrkiet TR 

Storbritannien GB / UK 
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Appendiks 6: Deskriptiv statistik - Manglende samt ekskluderet data 

 
 

N %

Cross-border transaktioner 9 41%

Indenrigs transaktioner 13 59%

Total 22 100%

Annonceret 1 5%

Gennemført 19 86%

Forventet gennnemført 2 9%

Verserende 0 0%

Verserende - afventer lovgivningsmæssig godkendelse 0 0%

Verserende - afventer godkendelse fra aktionærerne 0 0%

Udskudt 0 0%

Ubetinget 0 0%

Total 22 100%

2000 0 0%

2001 0 0%

2002 2 9%

2003 0 0%

2004 0 0%

2005 4 18%

2006 2 9%

2007 2 9%

2008 1 5%

2009 1 5%

2010 1 5%

2011 1 5%

2012 0 0%

2013 0 0%

2014 0 0%

2015 3 14%

2016 1 5%

2017 2 9%

2018 2 9%

2019 0 0%

Total 22 100%

Kilde: Egen tilvirkning

Appendiks 5.2.1: Deskriptiv statistik - Manglende samt ekskluderet data

Transaktioner
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Appendiks 7: Oversigt over lokale indeks 

 
 

Landekode Lokalt indeks

DK DENMARK OMXC 20

GB FTSE UK ALL-SHARE(GBP)

FR FRANCE CAC 40

ES SPAIN IBEX 35

IT FTSE ITALIA MIB

DE GERMANY DAX(TR)

AD SPAIN IBEX 35

BE BELGIUM BEL-20

AT AUSTRIA ATX

FI FINLAND OMXH

GR GREECE ATHEX COMPOSITE

IS ICELAND OMX ICELAND ALL-SHARE

IE IRELAND ISEQ ALL-SHARE

LI SWITZERLAND SMI

LU LUXEMBOURG SE FD S LUXX

MT MALTA MSE SHARE

MC FRANCE CAC 40

NL NETHERLANDS AEX INDEX

NO NORWAY OSE OBX

PT PORTUGAL PSI GENERAL

SM FTSE ITALIA MIB

SE SWEDEN OMXS 30

CH SWITZERLAND SMI

TR TURKEY NATIONAL 100

Kilde: Egen tilvirkning
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Appendiks 8: Overblik over transaktioner i endeligt datasæt 

 
 

 
 

Køber Target Annonceringsdato Køber Target Annonceringsdato

SONEC ASA KITRON ASA 22-03-2000 ALPINE SELECT AG A&A EIC ELECTRICITY INVESTMENT 

COMPANY

11-09-2003

ELRINGKLINGER AG ZWL GRUNDBESITZ UND 

BETEILIGUNGS AG

19-05-2000 MICROPOLE-UNIVERS SA CROSS SYSTEMS COMPANY 30-09-2003

PORTUGAL TELECOM SGPS SA GRUPO MEDIA CAPITAL SGPS SA 29-06-2000 BERLINER 

EFFEKTENGESELLSCHAFT AG

CONSORS CAPITAL BANK AG 02-10-2003

BOUYGUES SA COLAS SA 04-07-2000 DOGAN SIRKETLER GRUBU 

HOLDING AS

ÇELIK HALAT VE TEL SAN AS 30-12-2003

SEAT PAGINE GIALLE SPA (OLD) ENIRO AB 23-04-2001 CALTAGIRONE SPA CEMENTIR - CEMENTERIE DEL 

TIRRENO SPA

10-01-2004

GLOBAL FINANCIAL SERVICES 

GROUP PLC

GLOBE FINANCIAL MANAGEMENT 

PLC

25-01-2002 TURKIYE SISE VE CAM 

FABRIKALARI AS

TRAKYA CAM SANAYII AS 21-01-2004

MICHANIKI SA AKRITAS SA 30-01-2002 METRO AG ADLER MODEMARKTE AG 22-01-2004

WECAN ELECTRONICS OYJ SCANFIL OYJ 26-02-2002 PSB INDUSTRIES SA BAIKOWSKI CHIMIE SA 19-02-2004

ELLINIKI TECHNODOMIKI TEB SA KAMBAS 01-03-2002 LAFUMA SA OBER SA 26-02-2004

JOT AUTOMATION GROUP OYJ ELEKTROBIT OYJ 11-04-2002 WCM BETEILIGUNGS & 

GRUNDBESITZ AG

MATERNUS KLINIKEN AG 27-02-2004

VISIO NERF SA MCAI 25-04-2002 CREDIT AGRICOLE D'ILLE-ET-

VILAINE SC

CRÉDIT AGRICOLE DU MORBIHAN 02-04-2004

PREUSSAG AG HAPAG-LLOYD AG 13-05-2002 SEMAPA - SOCIEDADE DE 

INVESTIMENTO E GESTAO SGPS 

PORTUCEL - EMPRESA INDUSTRIAL 

DE PASTA E PAPEL SA

06-07-2004

GLOBAL MENKUL DEGERLER AS HEDEF MENKUL KIYMETLER 

YATIRIM ORTAKLIGI AS

26-08-2002 ALPHA TRUST ANDROMEDA 

INVESTMENT TRUST SA

ALPHA TRUST ASSET MANAGER FUND 

SA

16-07-2004

GUBRE FABRIKALARI AS GUBRE FABRIKALARI TAS 27-09-2002 BURSA CIMENTO FABRIKASI AS CEMTAS CELIK MAKINA SANAYI VE 

TICARET AS

21-07-2004

ESKIMO SA FG EUROPE SA 22-10-2002 ALTAREA SA (OLD) IMAFFINE SA 02-09-2004

NORDVESTBANK A/S VESTJYSK BANK A/S 28-10-2002 WENDEL INVESTISSEMENT SA BUREAU VERITAS SA 07-09-2004

TERME DEMANIALI DI ACQUI SPA BANCA FINNAT EURAMERICA SPA 04-12-2002 WENDEL INVESTISSEMENT SA BUREAU VERITAS SA 17-09-2004

MEDIASET SPA GESTEVISIÓN TELECINCO SA 18-12-2002 FONCIERE DES REGIONS SA FERRAND ET RENAUD SA 24-09-2004

IHLAS HOLDING AS IHLAS EV ALETLERI IMALAT SAN VE 

TIC AS

27-01-2003 SEMAPA - SOCIEDADE DE 

INVESTIMENTO E GESTAO SGPS 

PORTUCEL - EMPRESA INDUSTRIAL 

DE PASTA E PAPEL SA

15-11-2004

IHLAS HOLDING AS IHLAS EV ALETLERI IMALAT SAN VE 

TIC AS

06-02-2003 ALTAREA SA (OLD) IMAFFINE SA 23-11-2004

PIRAEUS BANK SA ANTIUM SA 13-03-2003 EIFFAGE SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DU TUNNEL 

PRADO-CARENA SA

24-11-2004

COMMERCIAL BANK of GREECE HELLENIC EXCHANGES SA 31-03-2003 NOCOM AB TURNIT AB 22-12-2004

TAURUS PETROLEUM AB RAYSEARCH LABORATORIES AB 28-04-2003 ORKLA ASA ELKEM ASA 10-01-2005

ROYAL BANK of SCOTLAND GROUP 

PLC, THE

CHURCHILL INSURANCE GROUP PLC 11-06-2003 MICROPOLE-UNIVERS SA CROSS SYSTEMS COMPANY 19-01-2005

ORKLA ASA ELKEM ASA 08-02-2005

Køber Target Annonceringsdato Køber Target Annonceringsdato

ORKLA ASA SAPA AB 10-02-2005 BIOERA SPA KI GROUP SPA 27-12-2006

TELIASONERA AB TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 26-03-2005 NATIONAL BANK of GREECE SA FINANSBANK AS 08-01-2007

DEUTSCHE TECHNOLOGIE 

BETEILIGUNGEN AG

PLAN OPTIK GMBH 12-05-2005 MICHANIKI SA BALKAN EXPORT SA 23-01-2007

FORUM SQL AB PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB 15-06-2005 AL PROCHOICE GROUP PUBLIC 

LTD

CPI HOLDINGS PUBLIC LTD 25-01-2007

FOTOQUICK AB ÖNSKEFOTO AB 27-06-2005 COMPONENTA OYJ DÖKTAS DÖKÜMCÜLÜK SANAYI VE 

TICARET AS

19-02-2007

ENLIGHT AB FASTIGHETS BALDER AB 27-06-2005 AVANQUEST SOFTWARE SA EMME SA 20-02-2007

ALPHA BANK AE ALPHA ASTIKA AKINITA SA 28-06-2005 BANCA PROFILO SPA SOCIÉTÉ BANCAIRE PRIVÉE SA 19-03-2007

COMMERZBANK AG COMDIRECT BANK AG 26-07-2005 ACCIONA SA ENDESA SA 11-04-2007

SPEED RABBIT PIZZA SA PIZZA MANIA 30-09-2005 SUMMIT GERMANY LTD DEUTSCHE REAL ESTATE AG 17-05-2007

HSBC HOLDINGS PLC HSBC TRINKAUS & BURKHARDT 

KGAA

30-11-2005 COLONIA REAL ESTATE AG ACCENTRO REAL ESTATE GMBH 31-05-2007

ALBIS LEASING AG AUTOBANK AG 15-12-2005 CIR SPA - COMPAGNIE 

INDUSTRIALI RIUNITE

GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO SPA 12-06-2007

DEUTSCHE BANK AG VIVANCO GRUPPE AG 09-03-2006 ING GROEP NV OYAK BANK AS 19-06-2007

NORDIC MINING ASA GEXCO AB 15-03-2006 SOCIETE CENTRALE DES BOIS 

ET SCIERIES DE LA MANCHE SA

FONCIERE VOLTA SA 27-06-2007

VIB VERMÖGEN AG BÜRGERLICHES BRAUHAUS 

INGOLSTADT AG

11-04-2006 SUMMIT GERMANY LTD DEUTSCHE REAL ESTATE AG 04-07-2007

O2I SA MAISON INTERNATIONALE DE 

L'INFORMATIQUE SAS

19-04-2006 MONDI LTD TIRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA 

KUTU VE KAGIT SAN AS

06-07-2007

DEXIA SA DENIZBANK AS 31-05-2006 CYPRUS TRADING 

CORPORATION PLC

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES 

PUBLIC LTD

12-07-2007

MAYR-MELNHOF KARTON AG KARTONSAN KARTON SAN VE TIC AS 31-05-2006 DLSI SA MBS 23-07-2007

A.TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD DOME INVESTMENTS LTD 09-08-2006 SOCIETE CENTRALE DES BOIS 

ET SCIERIES DE LA MANCHE SA

FONCIERE VOLTA SA 31-07-2007

REDBET HOLDING AB EB NORDIC AB 31-08-2006 ELECTRICITE DE FRANCE SA ELECTRICITÉ DE STRASBOURG SA 07-09-2007

CALTAGIRONE SPA VIANINI INDUSTRIA SPA 11-09-2006 SEMAPA - SOCIEDADE DE 

INVESTIMENTO E GESTAO SGPS 

PORTUCEL - EMPRESA INDUSTRIAL 

DE PASTA E PAPEL SA

18-09-2007

HIMMERLANDSGADE 74, AARS A/S SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S 

(OLD)

10-10-2006 SFS GROUP PUBLIC COMPANY 

LTD

TRIAINA INVESTMENTS PUBLIC 

COMPANY LTD

18-09-2007

PROMOTORA DE INFORMACIONES 

SA

GRUPO MEDIA CAPITAL SGPS SA 26-10-2006 IMMSI SPA PIAGGIO & C SPA 20-09-2007

ENI SPA SNAM RETE GAS SPA 07-11-2006 IMMSI SPA PIAGGIO & C SPA 24-09-2007

SEMAPA - SOCIEDADE DE 

INVESTIMENTO E GESTAO SGPS SA

PORTUCEL - EMPRESA INDUSTRIAL 

DE PASTA E PAPEL SA

14-11-2006 SELONDA AQUACULTURE SA PERSEUS SPECIALTY FOOD PRODUCTS 

SA

11-10-2007

LIECHTENSTEINISCHE 

LANDESBANK AG

BANK LINTH 07-12-2006 FLUXX AG SPORTWETTEN.DE AG 26-11-2007
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Køber Target Annonceringsdato Køber Target Annonceringsdato

VIB VERMÖGEN AG BBI BÜRGERLICHES BRAUHAUS 

IMMOBILIEN AG

18-12-2007 TURKIYE IS BANKASI AS TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI 

AS

22-09-2010

IMMSI SPA PIAGGIO & C SPA 09-01-2008 TAG IMMOBILIEN AG COLONIA REAL ESTATE AG 15-11-2010

VIB VERMÖGEN AG BBI BÜRGERLICHES BRAUHAUS 

IMMOBILIEN AG

23-01-2008 RENTA 4 SERVICIOS DE 

INVERSIÓN SA

BANCO ALICANTINO DE COMERCIO 

SA

07-02-2011

ALTARÉA SA FROMAGERIES PAUL RENARD SA 20-03-2008 RENTA 4 SERVICIOS DE 

INVERSIÓN SA

RENTA 4 BANCO SA 07-02-2011

FINANCIERE DE L'ODET SA BOLLORE SA 20-03-2008 CLASS EDITORI SPA TELESIA SPA 18-02-2011

IMMSI SPA PIAGGIO & C SPA 09-05-2008 GROUPE BRUXELLES LAMBERT 

SA/NV

IMERYS SA 21-03-2011

AEDES SPA NOVA RE SPA 05-06-2008 CEMAS DOKUM SAN AS NIGBAS NIGDE BETON SANAYI VE 

TICARET AS

05-04-2011

AEDES SPA NOVA RE SPA 05-06-2008 RALLYE SA CASINO GUICHARD-PERRACHON SA 02-05-2011

CASINO GUICHARD-PERRACHON SA INTERNATIONAL TEXTILES ASSOCIÉS 

SA

10-07-2008 VOLKSWAGEN AG MAN AG 09-05-2011

SPARTA AG FALKENSTEIN NEBENWERTE AG 17-07-2008 WUSTENROT & 

WURTTEMBERGISCHE AG

WURTTEMBERGISCHE 

LEBENSVERSICHERUNG AG

12-05-2011

CASINO GUICHARD-PERRACHON SA INTERNATIONAL TEXTILES ASSOCIÉS 

SA

31-07-2008 HACI OMER SABANCI HOLDING 

AS

ADVANSA SASA POLYESTER SANAYI 

AS

26-05-2011

NATIONAL BANK of GREECE SA FINANSBANK AS 20-08-2008 ACANTHE DEVELOPPEMENT SA FIPP SA 15-06-2011

PARGESA HOLDING SA GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA/NV 21-08-2008 CARREFOUR SA DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE 

ALIMENTACION SA

01-07-2011

CARREFOUR SA CROSS SYSTEMS COMPANY 30-09-2008 PPR SA PUMA SE 08-08-2011

AUSTEVOLL SEAFOOD ASA LEROY SEAFOOD GROUP ASA 17-10-2008 HIGHLIGHT COMMUNICATIONS 

AG

ESCOR CASINOS & ENTERTAINMENT 

SA

16-09-2011

PUNCH INTERNATIONAL SA/NV ACCENTIS NV 09-11-2008 GATEWAY REAL ESTATE AG HAMBURGISCHE IMMOBILIEN UND 

ENERGE INVEST AG

19-10-2011

FINANCIERE DE L'ODET SA BOLLORE SA 28-11-2008 VALUE8 NV WITTE MOLEN NV 02-11-2011

PUNCH INTERNATIONAL SA/NV ACCENTIS NV 22-12-2008 CIMSA CIMENTO SAN VE TIC AS AFYON CIMENTO SANAYI TAS 21-11-2011

PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE VOLKSWAGEN AG 05-01-2009 VALUE8 NV EGO-LIFESTYLE HOLDING NV 25-11-2011

ENEL SPA ENDESA SA 23-02-2009 DEN NORSKE BANK ASA DNB ASA 20-12-2011

BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL RISANAMENTO SPA 22-12-2009 EURASIA GROUPE SA MB RETAIL EUROPE SA 06-01-2012

VALUE8 NV ALANHERI NV 15-04-2010 CAIXABANK SA BANKIA SA 15-01-2012

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY 

LTD

DODONI PORTFOLIO INVESTMENTS 

PUBLIC COMPANY LTD

12-05-2010 EURASIA GROUPE SA MB RETAIL EUROPE SA 27-01-2012

GARMIN LTD GARMIN LTD (OLD) 04-06-2010 TAÇ YATIRIM ORTAKLIGI AS DAGI GIYIM SAN VE TIC AS 29-02-2012

LONDON & STAMFORD PROPERTY 

PLC

LONDON & STAMFORD PROPERTY 

LTD

05-08-2010 TAÇ YATIRIM ORTAKLIGI AS DAGI GIYIM SAN VE TIC AS 09-03-2012

Køber Target Annonceringsdato Køber Target Annonceringsdato

EGELI & COMPANY YATIRIM 

HOLDING AS

AK B TIPI YATIRIM ORTAKLIGI AS 12-04-2012 MAKINA TAKIM ENDUSTRISI AS GOZDE GIRISIM SERMAYESI YATIRIM 

ORTAKLIGI AS

19-08-2013

VOLKSWAGEN AG MAN SE 13-04-2012 DEUTSCHE WOHNEN AG GSW IMMOBILIEN AG 20-08-2013

VALUE8 NV FORNIX BIOSCIENCES NV 11-05-2012 ACKERMANS & VAN HAAREN NV COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE SA 19-09-2013

VALUE8 NV FORNIX BIOSCIENCES NV 18-05-2012 HALK GAYRIMENKUL YATIRIM 

ORTAKLIGI AS

TURKIYE HALK BANKASI AS 19-09-2013

OCTOPUS APOLLO VCT 3 PLC OCTOPUS APOLLO VCT 1 PLC 25-05-2012 DOWNING ONE VCT PLC DOWNING DISTRIBUTION VCT 1 PLC 07-10-2013

VOLKSWAGEN AG MAN SE 05-06-2012 VALUE8 NV 1STE NEDERLANDSCHE 

ONROERENDGOED MAATSCHAPPIJ

16-10-2013

HUB GIRISIM SERMAYESI YATIRIM 

ORTAKLIGI AS

GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER 

AS

06-06-2012 FORNIX BIOSCIENCES NV SNOWWORLD NV 06-12-2013

REPSOL-YPF SA NEOL BIOSOLUTIONS SA 07-06-2012 VANET GIDA SANAYI IC VE DIS 

TIC AS

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 

HOLDING AS

10-12-2013

DAILY MAIL AND GENERAL TRUST 

PLC

EUROMONEY INSTITUTIONAL 

INVESTOR PLC

19-07-2012 MEPET METRO PETROL VE 

TESISLERI SAN TIC AS

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 

HOLDING AS

20-12-2013

DAGI YATIRIM HOLDING AS DAGI GIYIM SAN VE TIC AS 24-09-2012 ACKERMANS & VAN HAAREN NV COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE SA 24-12-2013

DEUTSCHE BALATON AG PANDATEL AG 28-09-2012 VESTEL ELEKTRONIK SAN VE 

TIC AS

VESTEL BEYAZ ESYA SAN VE TIC AS 08-01-2014

NATIONAL BANK of GREECE SA EUROBANK ERGASIAS SA 05-10-2012 CALIDA HOLDING AG LAFUMA SA 14-01-2014

EGELI & CO. B TIPI MENKUL 

KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI AS

EGELI & COMPANY YATIRIM 

HOLDING AS

30-10-2012 ADLER REAL ESTATE AG ESTAVIS AG 10-02-2014

SCHLATTER INDUSTRIES AG SCHLATTER HOLDING AG 15-11-2012 AMADEUS IT HOLDING SA I:FAO AG 03-04-2014

ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA GLAMOX AS 16-11-2012 BONHEUR ASA NHST MEDIA GROUP AS 09-05-2014

ARBUTHNOT BANKING GROUP PLC SECURE TRUST BANK PLC 07-12-2012 MEPET METRO PETROL VE 

TESISLERI SAN TIC AS

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 

HOLDING AS

25-06-2014

GEDIK YATIRIM ORTAKLIGI AS GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER 

AS

14-12-2012 ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA GLAMOX AS 30-06-2014

FONDIARIA - SAI SPA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 20-12-2012 PORR AG UBM REALITATENENTWICKLUNG AG 11-07-2014

KARSUSAN KARADENIZ SU 

URUNLERI SAN AS

ETILER INCI BUFE GIDA SAN VE DIS 

TIC AS

31-12-2012 ACS ACTIVIDADES DE 

CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA

HOCHTIEF AG 01-09-2014

HOMEMAID AB VETERANPOOLEN AB 31-12-2012 CEMENTIR HOLDING SPA CIMENTAS IZMIR CIMENTO 

FABRIKASI TURK AS

12-09-2014

KINEXIA SPA INNOVATEC SPA 11-03-2013 GEDIK YATIRIM HOLDING AS GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER 

AS

19-09-2014

HACI OMER SABANCI HOLDING AS CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI 

TICARET MERKEZI AS

30-04-2013 HEADER COMPRESSION 

SWEDEN HOLDING AB

STENDORREN FASTIGHETER AB 22-09-2014

VESTEL BEYAZ ESYA SAN VE TIC AS VESTEL ELEKTRONIK SAN VE TIC AS 24-05-2013 NATIONAL BANK of GREECE SA FINANSBANK AS 26-09-2014

VESTEL BEYAZ ESYA SAN VE TIC AS VESTEL ELEKTRONIK SAN VE TIC AS 08-07-2013 PIRAEUS BANK SA TRASTOR REAL ESTATE INVESTMENT 

COMPANY SA

10-10-2014

HALK GAYRIMENKUL YATIRIM 

ORTAKLIGI AS

TURKIYE HALK BANKASI AS 05-08-2013 TRACTION AB HIFAB GROUP AB 10-11-2014
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Køber Target Annonceringsdato Køber Target Annonceringsdato

WUSTENROT & 

WURTTEMBERGISCHE AG

WURTTEMBERGISCHE 

LEBENSVERSICHERUNG AG

10-12-2014 UNTERNEHMENS INVEST AG ALL FOR ONE STEEB AG 01-07-2016

TRACTION AB DRILLCON AB 19-12-2014 MEDIASET SPA MEDIASET ESPANA COMUNICACION 

SA

06-07-2016

MEPET METRO PETROL VE 

TESISLERI SAN TIC AS

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 

HOLDING AS

31-12-2014 CAIRO COMMUNICATION SPA RCS MEDIAGROUP SPA 08-07-2016

ADLER REAL ESTATE AG WESTGRUND AG 16-02-2015 EUROINVESTOR.COM A/S VICTORIA PROPERTIES A/S 13-09-2016

ANDES ENERGIA PLC INTEROIL EXPLORATION AND 

PRODUCTION ASA

18-02-2015 CAIXABANK SA BANCO BPI SA 21-09-2016

KARSUSAN KARADENIZ SU 

URUNLERI SAN AS

ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR 

SAN VE TIC AS

30-03-2015 NEW EQUITY VENTURE 

INTERNATIONAL AB

IAPOTEK INT AB 05-10-2016

SIXT SE SIXT LEASING AG 06-05-2015 NEURON BIO SA NEOL BIOSOLUTIONS SA 14-11-2016

REHACT AB FASTATOR AB 19-05-2015 PLAYHIPPO AB FUTURE GAMING GROUP 

INTERNATIONAL AB

23-11-2016

SAGA TANKERS ASA SD STANDARD DRILLING PLC 20-05-2015 FINANSBANK AS FINANS FINANSAL KIRALAMA AS 29-11-2016

SAGA TANKERS ASA SD STANDARD DRILLING PLC 17-06-2015 CASINO GUICHARD-PERRACHON 

SA

CNOVA NV 06-12-2016

TELECOM ITALIA SPA INFRASTRUTTURE WIRELESS 

ITALIANE SPA

22-06-2015 GOZDE GIRISIM SERMAYESI 

YATIRIM ORTAKLIGI AS

MAKINA TAKIM ENDUSTRISI AS 09-12-2016

INNOVATEC SPA GRUPPO GREEN POWER SPA 26-06-2015 ADLER REAL ESTATE AG WESTGRUND AG 29-12-2016

GSD HOLDING AS GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL 

INSAAT SAN VE TIC AS

30-06-2015 ACCENTURE PLC SINNERSCHRADER AG 20-02-2017

BRIGHTER AB DIVISION BY ZERO AB 21-09-2015 VELTYCO GROUP PLC T4U MARKETING LTD 13-04-2017

PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE VOLKSWAGEN AG 26-09-2015 EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 

SA

EDP RENOVAVEIS SA 24-04-2017

DEMIRE DEUTSCHE MITTELSTAND 

REAL ESTATE AG

FAIR VALUE REIT-AG 15-10-2015 HUNTER GROUP ASA DWELLOP AS 02-05-2017

FULLSIX SPA SOFTEC SPA 13-11-2015 TLG IMMOBILIEN AG WCM BETEILIGUNGS & 

GRUNDBESITZ AG

10-05-2017

FE NEW NV FERRARI NV 23-11-2015 AEDAS HOMES GROUP SL AEDAS HOMES SA 25-05-2017

CONSTANTIN MEDIEN AG HIGHLIGHT COMMUNICATIONS AG 01-12-2015 BOLLORE SA BLUE SOLUTIONS SA 19-06-2017

NATIONAL BANK of GREECE SA NIREUS SA 02-12-2015 NATIXIS SA DALENYS SA 26-06-2017

CONSTANTIN MEDIEN AG HIGHLIGHT COMMUNICATIONS AG 03-12-2015 MANAGEMENT STEMMER IMAGING GMBH 30-06-2017

CONSTANTIN MEDIEN AG HIGHLIGHT COMMUNICATIONS AG 17-12-2015 KRIEF GROUP SA FINANCIERE MARJOS SA 12-07-2017

EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA EDP RENOVAVEIS SA 18-12-2015 INVESTORS HOUSE OYJ ORAVA ASUNTORAHASTO OYJ 21-08-2017

FINANSBANK AS FINANS FINANSAL KIRALAMA AS 03-02-2016 ELBSTEIN AG DEUTSCHE TECHNOLOGIE 

BETEILIGUNGEN AG

18-10-2017

CALIDA HOLDING AG LAFUMA SA 06-04-2016 5EL SA ASKNET AG 09-11-2017

Køber Target Annonceringsdato Køber Target Annonceringsdato

CONSUS REAL ESTATE AG GXP GERMAN PROPERTIES AG 10-11-2017 BORA CAPITAL SICAV SA INTERCONTINENTAL DE CARTERA 

SICAV SA

22-06-2018

GEDIK YATIRIM HOLDING AS GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER 

AS

08-12-2017 GEDIK YATIRIM HOLDING AS GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER 

AS

23-07-2018

HEDEF GIRISIM SERMAYESI 

YATIRIM ORTAKLIGI AS

SEYITLER KIMYA SANAYI AS 13-12-2017 COMUNE DI COMO ACSM-AGAM SPA 03-08-2018

HEDEF GIRISIM SERMAYESI 

YATIRIM ORTAKLIGI AS

SEYITLER KIMYA SANAYI AS 14-12-2017 SUMMIT GERMANY LTD GXP GERMAN PROPERTIES AG 06-08-2018

HIGHLIGHT COMMUNICATIONS AG CONSTANTIN MEDIEN AG 18-12-2017 SOITEC SA DOLPHIN INTEGRATION SA 21-08-2018

ENGIE SA ELECTRO POWER SYSTEMS SA 24-01-2018 UNIPOL GRUPPO SPA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 28-09-2018

METRO TICARI VE MALI 

YATIRIMLAR HOLDING AS

MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 

SAN TIC AS

14-02-2018 INMOBILIARIA COLONIAL 

SOCIMI SA

SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA 15-10-2018

ADLER REAL ESTATE AG BRACK CAPITAL PROPERTIES NV 17-02-2018 ROSALOLES INVERSIONES SICAV 

SA

BOGEY INVERSIONES SICAV SA 24-10-2018

INVERMAY SICAV SA TITULOS CUZCO SICAV SA 02-03-2018 VALENCIANA DE VALORES 

SICAV SA

GESBOLSA INVERSIONES SICAV SA 18-12-2018

CALIDA HOLDING AG LAFUMA SA 09-03-2018 ZEAL NETWORK SE LOTTO24 AG 24-12-2018

CLASS EDITORI SPA GAMBERO ROSSO SPA 16-03-2018 CARTERA BELLVER SICAV SA YAINCOA SICAV SA 27-12-2018

DEUTSCHE BALATON AG MARENAVE SCHIFFAHRTS AG 20-03-2018 SHAREHOLDER VALUE 

BETEILIGUNGEN AG

INTERSHOP COMMUNICATIONS AG 15-02-2019

HIGHLIGHT COMMUNICATIONS AG CONSTANTIN MEDIEN AG 22-03-2018 KIBO ENERGY PLC KATORO GOLD PLC 15-02-2019

HACI OMER SABANCI HOLDING AS CIMSA CIMENTO SAN VE TIC AS 06-04-2018 COFIDE - GRUPPO DE 

BENEDETTI SPA

CIR SPA - COMPAGNIE INDUSTRIALI 

RIUNITE

11-03-2019

UNIPOL GRUPPO SPA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 23-04-2018 PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING 

SE

VOLKSWAGEN AG 19-03-2019

GLOBAL YATIRIM HOLDING AS GLOBAL PORTS HOLDING PLC 03-05-2018 ALTAREA SA NR 21 SA 28-03-2019

CAIXABANK SA BANCO BPI SA 06-05-2018 EFG-HERMES HOLDINGS SAE NBG PANGAEA REAL ESTATE 

INVESTMENT COMPANY SA

03-04-2019

UNIPOL GRUPPO SPA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 30-05-2018 TELENOR ASA DNA OYJ 09-04-2019

UNIPOL GRUPPO SPA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 01-06-2018 COMBIGENE AB PANION ANIMAL HEALTH AB 18-04-2019

UNIPOL GRUPPO SPA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 12-06-2018 NEXUS AG IFA SYSTEMS AG 04-06-2019

CALIDA HOLDING AG LAFUMA SA 15-06-2018 SABAF SPA SABAF IMMOBILIARE SRL 26-06-2019

UNIPOL GRUPPO SPA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 18-06-2018 VILANOVA CARTERA SICAV SA VILLARIN INVERSIONES SICAV SA 03-07-2019

KRIEF GROUP SA ETABLISSEMENTS FAUVET-GIREL SA 20-06-2018 UNITED INTERNET AG 1&1 DRILLISCH AG 10-07-2019

STANDARD LIFE UK SMALLER 

COMPANIES TRUST PLC

DUNEDIN SMALLER COMPANIES 

INVESTMENT TRUST PLC

21-06-2018 ESSILORLUXOTTICA SA GRANDVISION NV 31-07-2019

UNIPOL GRUPPO SPA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 21-06-2018 HIGHLIGHT COMMUNICATIONS 

AG

CONSTANTIN MEDIEN AG 31-07-2019
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9.4 Appendiks C: Empirisk undersøgelse 

9.4.1 Hypotese 1 

 
Appendiks 9: Deskriptiv statistik - Markedsmodel - Lokale indeks - Køber 

 

Køber Target Annonceringsdato Køber Target Annonceringsdato

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO GUNES SIGORTA AS 02-08-2019 AROUNDTOWN SA TLG IMMOBILIEN AG 19-11-2019

CORE ASSETS SICAV SA LA ABADIA INVERSIONES SICAV SA 05-08-2019 NORTHGATE PLC REDDE PLC 29-11-2019

BIGVALUE CAPITAL SICAV SA BVC QUANTUM SICAV SA 05-08-2019 OPEN ORPHAN PLC HVIVO PLC 09-12-2019

MEDIASET SPA MEDIASET ESPANA COMUNICACION 

SA

12-09-2019 IEP INVEST SA/NV ACCENTIS NV 12-12-2019

PUBLITY AG PREOS REAL ESTATE AG 13-09-2019 ADO PROPERTIES SA ADLER REAL ESTATE AG 15-12-2019

MEDIASET SPA MEDIASET ESPANA COMUNICACION 

SA

19-09-2019 JUST EAT TAKEAWAY.COM NV JUST EAT PLC 19-12-2019

TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI 

AS

TRAKYA CAM SANAYII AS 23-09-2019 AKKA TECHNOLOGIES SE DATA RESPONS ASA 19-12-2019

BAKKAFROST P/F SCOTTISH SALMON COMPANY PLC, 

THE

25-09-2019

MEDIASET SPA MEDIASET ESPANA COMUNICACION 

SA

26-09-2019

ALTAREA SA NR 21 SA 30-09-2019

MEDIASET SPA MEDIASET ESPANA COMUNICACION 

SA

03-10-2019

MEDIASET SPA MEDIASET ESPANA COMUNICACION 

SA

10-10-2019

TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI 

AS

TRAKYA CAM SANAYII AS 14-10-2019

TURKIYE IS BANKASI AS TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI 

AS

15-10-2019

TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI 

AS

SODA SANAYII AS 17-10-2019

TURKIYE IS BANKASI AS TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI 

AS

18-10-2019

MEDIASET SPA MEDIASET ESPANA COMUNICACION 

SA

24-10-2019

MEDIASET SPA MEDIASET ESPANA COMUNICACION 

SA

31-10-2019

KRIEF GROUP SA FINANCIERE MARJOS SA 04-11-2019

KLARIA PHARMA HOLDING AB KARESSA PHARMA HOLDING AB 05-11-2019

BAKKAFROST P/F SCOTTISH SALMON COMPANY PLC, 

THE

08-11-2019

MOMENTUM GROUP AB SWEDOL AB 11-11-2019

SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I 

NORDEN AB

HEMFOSA FASTIGHETER AB 15-11-2019

ACCIONA SA NORDEX SE 18-11-2019

GEORGIA CAPITAL PLC GEORGIA HEALTHCARE GROUP PLC 18-11-2019
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Appendiks 10: Daglig CAAR – Markedsmodel - Lokale indeks - Køber 

 

Appendiks 11: Deskriptiv statistik - Markedsmodel - Lokale indeks - Target 
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Appendiks 12: Daglig CAAR – Markedsmodel - Lokale indeks - Target 

 

Appendiks 13: Deskriptiv statistik - Markedsmodel - Europæisk indeks - Køber 

 

Appendiks 14: Deskriptiv statistik - Markedsmodel - Europæisk indeks - Target 

 

Appendiks 15: Deskriptiv statistik - CMR - Køber 
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Appendiks 16: Daglig CAAR – CMR - Køber 

 

Appendiks 17: Deskriptiv statistik - CMR - Target 
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Appendiks 18: Daglig CAAR – CMR - Target 

 

Appendiks 19: Deskriptiv statistik - CAPM - Lokale indeks - Køber 
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Appendiks 20: Daglig CAAR – CAPM - Lokale indeks - Køber 

 

Appendiks 21: Deskriptiv statistik - CAPM - Lokale indeks - Target 
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Appendiks 22: Daglig CAAR – CAPM - Lokale indeks - Target 

 

Appendiks 23: Deskriptiv statistik - CAPM - Europæisk indeks - Køber 
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Appendiks 24: Daglig CAAR – CAPM - Europæisk indeks - Køber 

 

Appendiks 25: Deskriptiv statistik - CAPM - Europæisk indeks - Target 
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Appendiks 26: Daglig CAAR – CAPM - Europæisk indeks - Target 

 

 

9.4.2 Hypotese 2 

Appendiks 27: Observerede værdier mod forudsagte værdier 

 

Appendiks 28: Fejlled mod forudsagte værdier 
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Appendiks 29: QQ-plot 

 

Appendiks 30: Korrelationsmatrice 
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Appendiks 31: VIF 

 



Jakob Torp & André Lerche Møller 
 M&A VÆRDISKABELSE I EUROPA 

 

 
153 

 

Appendiks 32: Studentizerede fejlled mod rækkenummer 

 

Appendiks 33: Kvartil plot for ’outliers’ 

 

Appendiks 34: Test af ‘industri’ for target 
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Appendiks 35: Test af ‘industri’ for køber 

 

Appendiks 36: Test af ’tilstand’ for samlet CAAR 

 

Appendiks 37: Test af ’krise’ for køber 

 

 

9.4.3 Hypotese 3 

 

n.a. 


