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Abstract 

The aim of this paper is to analyze if intra-European M&A announcements generate shareholder value 

in a short-term event window around the day of the announcement. For this purpose, the event study 

methodology is used to examine the stock price reaction of 646 M&A announcements in the period 

2015 to 2020 for listed acquiring firms. On average, acquiring-firm shareholders value is significantly 

affected by M&A announcements as the cumulative average abnormal return (CAAR) in the three-day 

event period (-1, +1) is +1,93% for the whole sample.  

Several factors have been identified to have a significant influence on shareholders’ value. The findings 

on this matter can be summarized in the following six points. (1): Horizontal and diversified 

acquisitions have a significantly higher CAAR than vertical acquisitions. (2): CAAR is insignificantly 

different between domestic or cross-border transactions. (3): CAAR is insignificantly different 

between cash, stock, or hybrid payments. (4): The public status of the target-firm influences CAAR, 

as acquisitions of private target-firms generate a significantly higher CAAR than public target-firms. 

(5): When the relative size between the acquirer and target firm increases, a significant increase is 

CAAR is found. (6): There were no significant differences in CAAR when examining M&A 

announcement reactions in the period before and after the COVID-19 crisis.  

Finally, the paper evaluates its methods and the validity of its findings in relation to existing theories 

and empirical evidence from previous studies. The applied method can effectively be used to measure 

the effect on shareholders’ value and the factors that significantly influence it. However, the applied 

method and the existing literature in general struggle to isolate the effects and develop theories on why 

shareholders value is affected as it is. This issue is further complicated, as the existing literature uses 

a variety of methods to investigate the effects of M&A announcements, which makes it difficult to 

compare findings between studies.  
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1. Indledning 

Mergers & Acquisition (M&A) er blevet mere populært gennem tiden, og antallet af handler er steget 

markant. Den øgede interesse stammer i høj grad fra globaliseringen, hvor markederne er blevet mere 

liberaliseret samt reguleret, hvilket har medført et mere konkurrencepræget marked med reducerede 

adgangsbarrierer. Ledere forsøger konstant at skabe værdi for deres aktionærer igennem organisk 

vækst eller opkøb af selskaber. M&A handler er en af de vigtigste strategiske muligheder for 

virksomhedsvækst og det kan styrke selskaber på mange parametre. 

Historisk set har markedet været vidne til adskillige M&A bølger gennem tiden, og det anses for at 

være en populær og anerkendt metode til at vokse på. Ses der på udviklingen af antallet af M&A 

transaktioner globalt og den samlede transaktionsværdi, er det bemærkelsesværdigt, at markedet er 

vokset de sidste årtier. Selvom mange handler er velbegrundede, konkluderer mange empiriske 

undersøgelser, at mere end 50% af transaktioner fejler (Weber et al. 2014).  Mange empiriske studier 

konkluderer, at M&A handler destruerer værdi i stedet for at skabe værdi for det opkøbende selskab, 

hvor der er stor enighed om, at M&A transaktioner hovedsageligt er til fordel for det opkøbte selskabs 

aktionærer (Bruner, 2002). Dette sætter stor tvivl i rationalet bag den øgede interesse, som ikke altid 

er velbegrundede set fra et økonomisk perspektiv.  

Det europæiske marked for M&A har ligesom det globale marked oplevet samme tendenser. Denne 

afhandling har til formål at undersøge, om der har været en kortsigtet værdiskabelse forårsaget af 

annonceringen af M&A handler i det europæiske marked i perioden 2015 til 2020. Valget af det 

geografiske område er motiveret af, at hovedparten af den eksisterende litteratur primært har fokuseret 

på M&A handler i markederne USA og Storbritannien (Moschieri og Campa, 2013), hvorfor dette 

geografiske område er fundet interessant at undersøge. Interessen indenfor emnet er derudover i høj 

grad også påvirket af vores studieretning på CBS, hvor der har været rig mulighed for at anvende 

tillærte teorier i denne afhandling. Derudover er emnet M&A interessant, da det er et debatteret 

forskningsemne indenfor den akademiske verden. Den eksisterende litteratur er ikke enig i, hvorvidt 

der skabes værdi for det opkøbende selskab. Det er derfor oplagt at undersøge værdiskabelsen og 

påvirkningen af udvalgte faktorer, hvilket har været den største motivation for at gennemføre 

undersøgelsen.  
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2. Problemformulering  

Set i lyset af den øgede interesse i M&A handler, den overraskende høje fejlrate samt uenighederne i 

den eksisterende litteratur, opstilles følgende problemformulering for denne afhandling:  

Hvordan påvirker opkøbsannonceringer den kortsigtede værdiskabelse for børsnoterede 

selskaber i det europæiske marked i perioden 2015 til 2020, og hvilke faktorer har en signifikant 

betydning for værdiskabelsen?  

Problemformuleringen giver anledning til nedenstående underspørgsmål;  

• Hvordan defineres værdiskabelse for M&A opkøb og hvilke teorier og tidligere studier kan 

bidrage til at forklare fænomenet?  

• Hvorledes skabes der værdi på kort sigt i perioden 2015 til 2020 for børsnoterede opkøbende 

selskaber i Europa, når et opkøb annonceres?  

• Hvilke faktorer påvirker værdiskabelsen og hvordan stemmer disse overens med den 

eksisterende teori og empiri indenfor området?  
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3. Afgrænsning  

I dette afsnit vil rammerne for afhandlingen og de relevante afgrænsninger præciseres. 

Afgrænsningerne er foretaget med henblik på at besvare problemformulering fyldestgørende. Afsnittet 

har til formål at forklare de bagvedliggende tanker for de afgræsninger, som er fundet sted i 

afhandlingen. Specialeafhandlingen er afgrænset til at omhandle M&A transaktioner i det kontinentale 

Europa, med formålet om at undersøge værdiskabelse ved annonceringer på kort sigt. Endvidere tager 

afhandlingen udelukkende udgangspunkt i værdiskabelsen for den opkøbende parts aktionærer, da 

størstedelen af den eksisterende litteratur konkluderer, at den opkøbte parts aktionærer oplever 

værdiskabelse og anormale afkast ved annonceringen af M&A transaktioner (Bruner, 2004).  

Værdiskabelsen kan måles på forskellige måder og i forskellige tidsperioder. For at måle 

værdiskabelsen og teste den statistiske betydning, vil afhandlingen udelukkende belyse den kortsigtede 

værdiskabelse. Derudover ses der bort fra andre interessenter, som bliver berørt af M&A transaktionen. 

Værdiskabelsen måles ved anvendelse af eventstudiemetodologien og afgrænses til kun at måles ved 

brug af aktiekursens bevægelser, da dette direkte afspejler aktionærernes værdiskabelse. Afhandlingen 

afgrænser sig således til udelukkende at benytte en kvantitativ tilgang til undersøgelse af 

værdiskabelsen. Tilgængeligheden af information har været afgørende for dataindsamlingen og 

analysedelen, og der er derfor kun taget udgangspunkt i opkøbende selskaber som er børsnoterede, 

således aktiekurser kan findes hertil. Der fokuseres på den kortsigtede værdiskabelse, da kortere 

intervaller tager højde for potentielle gevinster fra annonceringen af opkøbet (Campbell et al. 1997) og 

øger evnen til at teste den statistiske betydning. Brugen af korte eventvinduer vil derfor medføre en 

øget forklaringskraft (MacKinley, 1997), hvorfor eventvinduerne er specificeret til at være (-1, +1), (-

3, +3) og (-7, +7) dage omkring eventdagen. 

Derudover foreligger der en betydelig mængde teori og tidligere forskning indenfor emnet, hvorfor 

afhandlingen er afgrænset til at anvende forskning og teori, som findes relevant for problemfeltet. Dette 

medfører, at forskere udelukkes grundet manglende relevans, hvilket medfører et fokuseret og 

velovervejet empirisk grundlag. Ydermere er den analyserede periode afgrænset til perioden 

01.01.2015 til 31.12.2020, da det anses for at være et tilstrækkeligt grundlag for at besvare specialets 

problemformulering. Derudover er der fastlagt en grænse for hvor lav transaktionsstørrelsen for 

handlen må være, da handelsværdien mindst skal være 10 mio. USD i ovennævnte periode, før den 

indgår i datagrundlaget. Et dybdegående afsnit angående søgekriterierne i dataindsamlingen, samt de 

bagvedliggende tanker forklares senere i afhandlingen. 
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4. Afhandlingens opbygning  
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5. Videnskabsteoretiske overvejelser 

Dette afsnit har til formål et forklare de videnskabsteoretiske overvejelser i afhandlingen. Endvidere 

er afhandlingen opdelt i forskellige sektioner, hvor der vil være en kort introduktion og skitsering af 

opgavens struktur. 

Videnskabsteoretiske overvejelser kommer af hvordan virkeligheden opfattes, og hvordan ny viden i 

forhold til denne virkelighed indsamles, samt hvilke metoder som bør anvendes. Der findes forskellige 

paradigmer afhængigt af den videnskabsteoriske tilgang. Afhandlingens formål er at undersøge 

værdiskabelsen på baggrund af offentlig tilgængelige aktiekurser, hvorfor det er mest hensigtsmæssigt 

at anvende en kvantitativ metode til at indsamle data. Validiteten er er opfyldt da afhandlingens 

problemformulering undersøger værdiskabelsen med udgangspunkt i aktiekursen. Dog kan validiteten 

diskuteres mere dybdegående, hvilket vil fremgå af diskussionsafsnittet.  

Reliabiliteten bestemmes ud fra, hvor troværdig afhandlingens kilder er, uafhængigt af problematikken 

som undersøges. I forhold til data tager afhandlingen udgangspunkt i data fra Thomson One og 

Datastream, og hvad de to datakilder benyttes til, er nærmere beskrevet i metodeafsnittet. 

Troværdigheden af begge datakilder vurderes at være høj, idet Thomson One er en anerkendt database 

specifikt indenfor M&A, og Datastream i vidt omfang benyttes af finansielle institutter til indhentning 

af finansielle data. I forhold troværdigheden af det empiriske og teoretiske grundlag vurderes 

reliabiliteten ligeledes at være høj. Der har været et højt fokus på at benytte kilder som i høj grad er 

anerkendte indenfor litteraturen. Derudover har afhandlingen forsøgt at benytte kilder, som er relativt 

nye. Ældre kilder benyttes, idet nyere kilder henviser til deres fund i deres studie, hvorfor de stadig 

anses som værende aktuelle. 

Den kvantitative metode er oftest forbundet med det videnskabsteoretiske perspektiv positivisme 

(Presskorn-Thygesen, 2012). Positivismens formål er at bevise og forklare gennem observationer, test, 

måling og verificering ved anvendelse af en induktiv metodologi. En induktiv metode ser på 

enkelttilfælde for efterfølgende at danne generelle antagelser, hvilket afhandlingen ikke gør. 

Derudover skal forskere i paradigmet positivisme have en objektiv og neutral tilgang, så de ikke er 

påvirkede af følelser og værdier. Dette bevirker til, at foretagne analyser skal være uafhængig af teori, 

hvilket ikke gør sig gældende for afhandlingens udgangspunkt og opstillede forventninger. Selvom 

paradigmet stemmer overens med afhandlingens formål, har den sine begrænsninger, hvorfor den 

kritiske realisme egner sig bedre som den videnskabsteoretiske tilgang. 
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Modsat positivismen, som gennem observationer prøver at bevise om en teori er sand eller falsk, mener 

den kritiske rationalisme at forventningerne i hypotesen er dannet på baggrund af teorien. Det handler 

ikke om at verificere teorien, men derimod at falsificere den, hvis der ikke findes overensstemmelse 

med observationen og teorien (Holm, 2016). Kritisk rationalisme egner sig derfor bedst til denne 

afhandlings formål, hvorfor en hypotetisk-deduktive metode anvendes i afhandlingen til at besvare 

problemformuleringen. Anvendelsen af den hypotetiske-deduktive i denne afhandling er beskrevet 

mere dybdegående nedenfor.  

Nedenstående figur 1 illustrer grundlaget hvorpå hypoteserne er blevet formuleret. Afhandlingen tager 

udgangspunkt i fremlagte teorier indenfor området, hvor den empiriske litteratur for M&A 

værdiskabelse og i forhold til de enkelte hypoteser er fremlagt i afsnit 7.4 Disse danner fundamentet 

for afhandlingens hypoteser og forventninger. Der anvendes en hypotetisk-deduktiv metode, da 

afhandlingens hypoteser er formuleret ud fra eksisterende teorier indenfor området. Disse testes for at 

be- eller afkræfte hypoteserne ved anvendelse af den kvantitative metode og eventstudiemetodologien. 

Figur 1: Hypotetisk-deduktiv metode 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Man kunne have anvendt alternative undersøgelsesmetoder, hvor der overordnet set fremgår 4 

forskellige metoder ifølge Bruner (2002), hvor valget af undersøgelsesmetoden kan være skyld i 

afvigelser af resultater og konklusioner angående rentabiliteten af M&A handler. Den første metode er 

eventstudiet, som undersøger det anormale afkast aktionærerne får i perioden omkring 

annonceringstidspunktet af handlen. Afkastet er ændringen af aktiekursen reguleret for udbetalt 

udbytte, som er divideret med den lukkede aktiekurs dagen før. Det anormale afkast er derved det 

faktiske afkast fratrukket det forventede afkast, som kan udregnes igennem flere modeller. Eventstudiet 

er repræsentativt, da det giver mulighed for at undersøge en stor stikprøve ved anvendelse af kvantitativ 

metode. Dog kan metoden være begrænset, da det ikke er fyldestgørende og dybdegående svar. En 

dybere forklaring af dette samt valg af model vil blive præsenteret i afhandlingens metodeafsnit.  

En anden tilgang er analyse af regnskaber, som undersøger rapporterede finansielle resultater for det 

opkøbende selskab før og efter overtagelsen har fundet sted for at se ændringen af de finansielle 
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resultater som følge af opkøbet. Sammenlignet med eventstudie metoden er denne metode bagudrettet, 

hvorfor effekten af opkøbet kan være svær at vurdere. 

Den tredje metode er spørgeundersøgelser, som foregår ved at interviewe lederne. Der spørgeres ind 

til, hvorvidt lederen mener at opkøbet har skabt værdi. Dette foretages ved at inddrage flere selskaber, 

og ved anvendelsen af et standardiseret spørgeskema, hvor resultaterne samles på tværs for at give et 

mere generelt resultat, samt observerer tendenser i svarene (Bruner, 2002). Fordelen ved denne model 

er at værdiskabende faktorer kan ses isoleret set, hvilket er udfordrende fra eventstudie metoden. Dog 

er der flere ulemper ved denne form for undersøgelsesmetode såsom subjektiviteten, som ikke 

forekommer ved eventstudiemetoden. Værdiskabelsen i afhandlingen undersøges med henblik på 

aktionærernes værdiskabelse ud fra et økonomisk perspektiv, hvilket kan være svært at måle i 

spørgeskemaundersøgelsen. 

Sidste undersøgelsesmetode er kliniske studier, som modsat spørgeundersøgelser inddrager 

feltinterviews. Her foretages der en mindre undersøgelse for at få et dybere indblik i respondenterne 

ved en kvalitativ fremgangsmåde. Her er der fokus på en induktiv forskning, som muliggør detaljerede 

og dybdegående begrundelser i interviewet (Bruner, 2002). Ulempen ved denne form for undersøgelse 

er at den begrænser antallet af observationer, og svar derfor ikke er repræsentative, idet det kan være 

udfordrende at konkluderer noget generelt ud fra få observationer.  

Ud fra ovenstående fordele og ulemper ved de forskellige undersøgelsesmetoder, er 

eventstudiemetodologien blevet valgt som den mest hensigtsmæssige metode at undersøge 

værdiskabelsen.   
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6. Teoretisk grundlag  

6.1 Definition på M&A:  

M&A kan defineres som et strategisk værktøj, der anvendes for at opnå specifikke forretningsmål 

(Sudarsanam, 2010). M&A sker ved at to juridiske enheder kombineres til at blive en juridisk enhed. 

Hampton (1989) definerer merger som en kombination af to eller flere virksomheder, hvor kun et af 

selskaberne overlever (Hampton, 1989). Til sidst kan en M&A handel defineres som en 

virksomhedsomlægning, som overfører ejerskabskontrol fra det opkøbte selskab til det opkøbende 

selskab. Overtagelsen kan ifølge Hirshleifer (1995) enten være et venligt eller fjendtligt opkøb, men 

de fleste empiriske studier skelner ikke eksplicit mellem disse, når værdiskabelsen og virkningen af 

fusioner evalueres. 

Rowe et al. (1994), anser fusionen af to selskaber som en strategisk beslutning, som er afgørende for, 

om selskabet vil vokse eller overleve i fremtiden. Beslutningen ses som en omstrukturering af 

virksomheden og dertil skal det overvejes, hvilke muligheder der er for at ændre kapitalstruktur, 

produktkapacitet og ejerstrukturen. 

   

6.2 Teoretiske motiver for M&A  

Dette afsnit har til formål at præsentere de vigtigste teorier og begreber i M&A. Den eksisterende 

litteratur påviser ikke enighed angående værdiskabelsen for M&A transaktioner. Formålet er også at 

redegøre for nogle af de mulige teoretiske årsager til rationalet bag de foretagende M&A transaktioner, 

og hvorfor disse skaber eller destruerer værdi. Emnet M&A er omfattende, hvor flere teorier er udviklet 

med formålet at forklare, hvorfor M&A transaktioner forekommer. Derfor er relevante teorier udvalgt 

nøje og introduceret. De introducerede teorier er vigtige for at forstå aktionærernes værdiskabelse, og 

hvordan det er påvirket af forskellige valg som foretages.  

Nedenfor defineres begrebet M&A, hvorefter der gennemgås mulige årsager til M&A transaktioner, 

som litteraturen klassificerer i to kategorier; neoklassiske økonomiske teori og adfærdsmæssige teori 

(Mueller og Yurtoglu, 2007). Den neoklassiske teori beskriver rationalet bag M&A transaktioner, og 

at virksomhedsledelsen handler efter at maksimere aktionærernes formue. Den adfærdsmæssige teori 

antager derimod at lederne handler efter egne motiver i M&A transaktioner, hvorfor der ikke fokuseres 

på at skabe værdi for aktionærerne.  
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6.2.1 Neoklassisk teori 

Den neoklassiske teori antager at 1) ledere maksimerer deres aktionærers formue, 2) fusioner øger 

aktionærernes formue og 3) kapitalmarkedet er effektivt. Sidstnævnte antagelse indebærer, at 

virkningen af fusionen på aktionærernes formue kan måles over korte vinduer omkring 

annonceringsmeddelelsen. Teorien har en betingelse om, at værdien af de sammenlagte enheder skal 

være højere end værdien før sammenlægningen af selskaberne. Det centrale i den neoklassiske teori er 

derfor at maksimere værdiskabelsen for aktionærerne, og M&A transaktioner kun bør finde sted, hvis 

dette kan lade sig gøre (Sudarsanam, 2010). Baseret på den neoklassiske teori skal M&A transaktioner 

anses som enhver anden investeringsbeslutning. For at tilfredsstille aktionærer og maksimere deres 

formue skal nutidsværdien af M&A handlen være større end nul. Dette fremkommer hvis merværdien 

af overtagelsen overstiger anskaffelsesprisen (Ross et al., 2011). Set ud fra et økonomisk perspektiv, 

finder M&A transaktioner kun sted, hvis de maksimerer værdien af både det opkøbende og opkøbte 

selskabs aktionærer.  

Værdiforøgelsen af den nye kombination kommer som et resultat af synergimulighederne, som 

udnyttes. M&A anvendes derfor til bedre brug af de eksisterende aktiver, og hjælper med at omfordele 

kontrol over selskabets ressourcer, forudsat at de bedste muligheder ikke er opnået. Synergierne er en 

af de primære økonomiske årsager til M&A handler ifølge Georgen og Renneboog (2004). Derudover 

antages det, at investorer og ledere bestræber sig efter at maksimere værdien og undgår at foretage 

systematiske fejl ved at handle rationelt (Fama, 1970).  

 

Synergieffekter 

En af de vigtigste motiver for M&A transaktioner er synergier (Martynova og Renneboog, 2006). 

Synergier er ifølge Gold og Campbell (1998) defineret ved ordet ”synergy”, som er afledt af det græske 

ord synergos, hvilket oversættes til at ”arbejde sammen”. Dette fremkommer i forretningsbrug, at 

synergi opstår, når flere små enheder skaber en større værdi ved at arbejde sammen, og har derfor den 

modsatte effekt af separat arbejde. Synergien foreslår, at opkøb forekommer, når værdien af det 

kombinerede firma er større end summen af værdien for de enkelte virksomheder (Bradley et al. 1988; 

Seth 1990). 
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Synergier i virksomhedsovertagelser forventes at forekomme ved kombinationen af virksomheder i 

samme branche, når virksomheder har forskellige økonomiske ressourcer eller forskellige 

ledelsesressourcer. Desuden fremgår synergierne forskelligt afhængigt af, om der er tale om et 

horisontal, vertikal eller diversificerende- opkøb, hvilket beskrives nedenfor.  

 

Horisontal integration 

Horisontale fusioner defineres som virksomheder, som er i direkte konkurrence og deler samme 

produktlinjer og markeder (Motis, 2007). Selskaberne er på samme niveau i værdikæden og horisontale 

fusioner er medvirkende til, at virksomheder opnår synergieffekter som economies of scale, economies 

of scope og øget markedsandel ved reduceret konkurrence (Sudarsanam, 2010). Horisontale fusioner 

kan øge fortjenesten gennem både en stigning i markedsstyrken og ved omkostningseffektivitet (Dutz, 

1989; Tremblay og Tremblay, 2012). Horisontale fusioner er ofte kendetegnet ved brancher og 

markeder, hvor produkterne generelt er i fasen for modne eller faldende i produktets livscyklus. 

Vækstrater for disse markeder er generelt kendetegnet for at være lave, hvorfor det er vigtigt for 

selskaberne at effektivisere deres omkostninger (Sudarsanam, 2010). For horisontale fusioner er 

motivet primært operationelle synergier, som vil blive forklaret nedenfor.  

For horisontale opkøb vil synergieffekten komme af stordriftsfordele, da en stigning i 

ressourcedelingen medfører at de samlede driftsomkostninger reduceres (Haspeslagh og Jemison, 

1991). Der er større sandsynlighed for at en reducering i arbejdsstyrken forekommer ved relaterede 

fusioner. Rentabiliteten ved fusionen sker som følge af omkostningsreduktion, som kan være lettere at 

gennemføre ved horisontale fusioner, da der kan opnås synergier ved at eliminere overlappende 

funktioner, duplikerede arbejdsstillinger og ved at konsolidere forretningsdrift og aktiviteter. 

Selskabernes stordriftsfordele kan medføre, at enhedsomkostningerne reduceres, da omkostningerne 

per enhed falder, som resultat af en stigning i størrelsen eller omfanget af selskabets aktiviteter ved 

sammenlægningen af selskaberne. Dette resulterer i en effektivitet i omkostningsstrukturen, og at de 

gennemsnitlige produktionsomkostninger falder som følge af at produktionen stiger. Dette sker som 

følge af, at overskudskapacitet kan reduceres eller elimineres. Effektivitetsgevinster kan derimod 

opnås i det omfang at et kombineret selskab kan undgå dobbeltarbejde, og den kombinerede enhed 

muligvis kan være i stand til at skære ned på omkostningerne ved at kombinere operationer (Motis, 

2007).  
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Economies of scope opstår, når de samlede omkostninger af en fælles produktion ved to fusionerede 

selskaber er lavere end produktionsomkostningerne for de separate enheder før sammenlægningen 

(Seth, 1990). Ved relaterede virksomheder forventes gevinsten fra economies of scope at være højere. 

Dette fremhæves af Berk og DeMarzo (2013), som definerer economies of scope som besparelser store 

selskaber kan realisere ved at kombinere markedsføring og distribution af relaterede produkter. 

Horisontale fusioner kan også medføre synergier, som kan øge selskabernes indtægter. Dette kan ske 

ved øget monopolmagt, da M&A transaktionen medfører, at det opkøbende selskab kan opnå en øget 

markedsmagt ved en større markedsandel. Det indebærer højere grad af kontrol af markedet, og i 

tilfælde af monopol kan selskaber have en forhøjet prisstyrke, da konkurrencen bliver mindre og der 

derfor er bedre muligheder for at prissætte, da der vil være højere prisforhandlingsstyrke (Sudarsanam, 

2010). 

 

Vertikal integration 

Vertikale fusioner defineres som forholdet, hvor den opkøbende og opkøbte part er i samme 

forsyningskæde, men ikke nødvendigvis samme branche (Berk og DeMarzo 2013). Det kan involvere 

kombinationen af virksomheder, som har køber-sælger forhold (Tremblay og Tremblay, 2012). 

Sudarsanam (2010) definerer vertikal integration som en kombination af succesfulde aktiviteter i en 

vertikal kæde under en fælles koordinering og kontrol af selskabet. En vertikal fusion vil derved erstatte 

to eller flere uafhængige selskaber med et enkelt selskab. Der er forskellige former af den vertikale 

fusion, som kaldes upstream eller downstream-aktiviteter. Førstenævne er når en producent køber en 

af sine inputleverandører, og er i stand til at producere produktet efter opkøbet fremfor at købe fra et 

andet selskab. Downstream er når et selskab køber et firma, der køber dets produkter (Tremblay og 

Tremblay, 2012).  

Vertikale M&A transaktioner kan forbedre markedsadgange for selskaberne (Gold og Campbell, 

1998), hvilket kan bidrage til synergigevinster, da begge selskaber ikke opererer i samme branche men 

i samme forsyningskæde. Ved at selskaberne er i samme forsyningskæde, kan det medføre øget kontrol 

over kvalitet og leveringer og større kontrol over koordinering af produktionen (Sudarsanam, 2010). 

Den økonomiske begrundelse for vertikale fusioner kommer af teknisk og koordinerende effektivitet, 

som kan skabe konkurrencemæssige fordele og værdikilder som indtægtsforbedringer. Ydermere 



6 Teoretisk grundlag 

12 

 

skaber det muligheder for ny vækst ved at anvende de fusionerede selskabers eksisterende ressourcer 

og kapacitet, og oprette nye ressourcer og muligheder i markedet (Sudarsanam, 2010).I et 

ufuldstændigt konkurrencedygtigt marked hævdes det, at vertikale transaktioner genererer den største 

værdi (Kedia et al. 2011). Derudover kan koordinering af strømmen af produkter eller tjenester fra det 

ene selskab til det andet blandt andet medvirke til reducerede lageromkostninger, fremskynde 

produktets udvikling og øge kapacitetsudnyttelsen (Gold og Campbell, 1998). 

Selskabet har dog alternativet ”make or buy”, som går ud på at selskabet skal tage en beslutning om, 

hvorvidt de selv vil producere deres produkter fra deres værdikæde eller købe det fra en ekstern 

leverandør. Beslutningen træffes på omkostninger og fordele ved begge alternativer (Sudarsanam, 

2010). Derudover hævder Tremblay og Tremblay (2012), at en vertikal M&A kan være dyr i form af 

at forhandle aftalen og integrere to virksomhedskulturer i en. 

 

Diversificerende 

Diversificerende opkøb defineres som en M&A transaktion mellem virksomheder i ikke-relaterede 

industrier (Berk og DeMarzo, 2013). Diversificerende M&A transaktioner involverer selskaber i 

forskellige geografiske områder, markeder eller virksomheder, hvis produkter ikke direkte konkurrerer 

med det opkøbende selskab (King et al., 2004). Diversificering er relateret til den moderne 

porteføljeteori. Teorien fortæller, at en virksomheds markedsværdi kan øges, hvis den påtager sig 

optimal risiko ved at investere i ikke-korrelerede instrumenter, som kan give en diversificeringsgevinst. 

Ved at sprede porteføljen, kan det medvirke til reduceret industrispecifik risiko. 

Set fra et økonomisk perspektiv nævner Sudarsanam (2010) to måder, hvorpå ikek-relatrede opkøb kan 

skabe værdi ved diversificering: 1) øget markedsstyrke, som sker gennem krydssubsidiering og 

gensidigt opkøb og 2) effektivt indre kapitalmarked, hvor diversificerende opkøb kan skabe værdi ved 

forbedret kapitalallokering.  

Diversificerede selskaber har tendens til at omfordele ressourcer fra gode projekter til mindre rentable 

projekter, hvilket også kaldes krydssubsidiering. Ved krydssubsidiering kan et af selskaberne vedtage 

en underskudsgivende prispolitik i et marked, hvor det konkurrer. Dette finansieres med 

pengestrømme, som er genereret på et af selskabets andre markeder (Sudarsanam, 2010). Fordelen med 

dette er, at når konkurrencen på et senere tidspunkt aftager, grundet konkurrenternes manglende evne 



6 Teoretisk grundlag 

13 

 

til at konkurrere på prisniveauet, kan selskabet gradvist skifte til et mere monopolistisk marked og 

genvinde tabet (Cestone og Fumagalli 2001). Den anden måde hvorpå selskaberne kan anvende deres 

markedsstyrke, er gensidige køb. Selskaber bestående af en diversificeret portefølje kan opnå 

potentielle fordele og være i stand til at indgå gensidige købsaftaler og supplere hinanden internt, da 

der er et bredere udvalg af selskaber i diversificerende opkøb (Barton 1988). Der er dog begrænset 

empirisk bevis for sammenhængen mellem diversificering og den øgede markedsstyrkehypotese 

(Sudarsanam, 2010).  

De finansielle synergier medfører lavere omkostninger til selskaber, idet synergierne udnyttes ved at 

fokusere på reduceringen af selskabernes systematiske risiko for deres investeringsportefølje. Dette 

kan bl.a. gøres ved at investere i ikke-relaterede selskaber. Finansielle synergier kommer primært af 

diversificerende opkøb, som blandt andet diversificerer deres risiko. En anden måde de finansielle 

synergier kan udnyttes på, er igennem forøgelsen af virksomhedens størrelse, hvilket kan give billigere 

adgang til kapital. Dette sker ved etablering af et indre kapitalmarked. Det indre kapitalmarked kan 

anvendes til overlegen information og effektivisere allokeringen af kapital.  

Ifølge Sudarsanam et al. (1996) er der følgende mulige kilder til finansielle synergier: skattefordelene 

ved uudnyttet gældskapacitet i enten det opkøbende eller opkøbte selskab, komplementære ressourcer 

og vækstmuligheder, og sammenlægning af selskabernes gæld, hvor det ene fusioneret selskab har 

ubrugt gældskapacitet, mens den anden part allerede eller er tæt på sit optimale gearingsniveau. Begge 

parter oplever skattefordelen ved at udtømme den uudnyttede gældskapacitet. Argumentet forudsiger 

dog, at jo større forskellen på gældsniveauet mellem de fusionerede selskaber er, desto større er 

værdiskabelsen fra M&A transaktionen. 

Der kan derudover også være ledelsesmæssige synergier ved fusioner, som kan forklares ud fra et 

strategisk perspektiv. Ledelsesmæssige synergier kan opnås i fusioner, hvor det opkøbende selskab har 

en kompetent ledelse og overtager et selskab med en mindre kompetent ledelse. Sådan en overtagelse 

er disciplinær, hvor den svage ledelse i det opkøbte selskab er underlagt disciplin af markedet for 

virksomhedskontrol (Sudarsanam, et al. 1996). Denne form for synergier realiseres, når det opkøbende 

selskabs gode ledelsesmæssige evner gavner det opkøbte selskabs præstation. Både det opkøbte og den 

opkøbende parts aktionærer vil forvente en samlet værdiforbedring ved udnyttelse af synergierne. 

Den neoklassiske teori argumenterer for, at motiverne for M&A transaktioner fokuserer på, at der er 

synergier forbundet med opkøbet som kan realiseres. På baggrund af den neoklassiske teori, vil 
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beslutningstagerne i det opkøbende selskab kun indgå en M&A handel, så længe der skabes værdi for 

aktionærerne, hvor det følgende afsnit introducerer den adfærdsmæssige teori, som er det andet 

teoretiske motiv for M&A transaktioner. 

 

6.2.2 Adfærdsmæssige teori 

Følgende afsnit uddyber i hvilken grad adfærdsteori kan forklare det kortsigtede anormale afkast. Dette 

gøres ved at introducere nogle af de mest anerkendte og relevante teorier indenfor M&A, som fokuserer 

på de adfærdsmæssige handlinger, som kan komme til udtryk ved transaktioner.  

Ud fra den neoklassiske teori træffer selskaberne deres beslutninger for at maksimere aktionærens 

værdi som nævnt i det forrige afsnit. Markedseffektivitet og rationel forbrugeradfærd er antaget i den 

neoklassiske teori, hvor den adfærdsmæssige teori hævder, at markeder ikke altid er effektivt. 

Enkeltpersoner har forskellige adfærd afhængigt af deres personlige interesser og derfor gennemfører 

handler af forkerte årsager.  Ledere kan følge deres egne interesse og gøre det på bekostningen af 

aktionærernes værdi, hvilket kaldes agentteori.  

De følgende afsnit har til formål at præsentere teorierne, som adskiller sig fra den neoklassiske teori. I 

forlængelse af den beskrevne agentteori, vil der nedenfor fremgå en beskrivelse af hybris, asymmetrisk 

information og signalteori, som alle bidrager til forståelsen af den adfærdsmæssige teori. 

Kendetegnende for dem alle er, at de kan have indvirkninger på aktionærernes værdiskabelse ved 

annonceringen af M&A transaktioner. Påvirkningen sker på baggrund af adfærdsmæssige handlinger, 

som kan resultere i værdidestruerende opkøb.  

 

Agentteori 

Agentteorien anvendes til at forklare de problemer, som opstår i forholdet mellem aktionærerne og 

ledelsen. Ifølge Brealey et al. (2011) antages det, at medarbejdere, aktionærer og ledere handler 

rationelt og for at maksimere deres eget værktøj. Dette medfører adfærd som er baseret på 

egeninteresser, hvilket resulterer i agenturproblemer, da interesserne ikke stemmer overens for 

interessenterne. Asquith (1983) hævder derudover at virksomheder, som er involveret i M&A 

genererer væsentlige tab, og argumenterer for at det skyldes agent konflikter mellem ledere og 
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aktionærer, hvilket understøttes af Trichterborn et al., (2016). Andre forskere som Jensen og Meckling 

(1976) argumenterer for, at agenturproblemer opstår, når ledelsen undgår at betale udbytte af 

overskydende likviditet og derimod anvender dem for at investere i projekter, som skaber negativ NPV, 

også er kendt som ”The Free Cash Flow Problem”.  

Ovenstående medfører derfor, at der opstår konflikter mellem interessenterne, da aktionærerne har 

interesse i at maksimere deres værdi, hvor lederne har egne personlige interesser, som kan medføre 

værdidestruerende M&A transaktioner (Sudarsanam, 2010).  

 

Asymmetrisk information 

Asymmetriske informationer opstår, når den ene part i en M&A transaktion har mere information end 

den anden. Ifølge Myers og Majluf (1984) angiver asymmetrisk informationshypotese i M&A at et 

tilbud om at betale med aktier for en overtagelse vil tolkes af investorerne som et signal om, at aktierne 

er overvurderede. Hansen (1987) hævder derimod, at når det opkøbende selskab ikke er i stand til at 

vurdere den reelle værdi af det opkøbte selskabs aktiver finansieres opkøbet med aktier. Rationalet bag 

dette er begrundet ved den ”betinget prisfastsættelseseffekt”, som muliggør at det opkøbende selskab 

deler risikoen for overvurdering af det opkøbte selskab med aktionærerne i perioden efter overtagelsen. 

Omkostningerne ved overbetalingen reduceres, da det opkøbende selskab delvist deles det opkøbte 

selskabs og dermed fordeler omkostningen (Hansen, 1987).  

Finansiel gennemsigtighed og videregivelse af oplysninger er yderst vigtige elementer i 

virksomhedsledelse. Virksomheder med dårlig virksomhedsledelse er oftest forbundet med lav niveau 

af finansiel og operationel gennemsigtighed og lav kvalitet af offentlig information, hvilket indebærer 

høj informationsasymmetri. Agenturets teori antyder, at virksomheder med bedre standarder for god 

selskabsledelse klarer sig bedre grundet den lavere agenturomkostning og mere effektive 

overvågningsmekanismer. På tilsvarende måde observerer Lang og Lundholm (1999), at lavere 

informationsrisiko er forbundet med højere kvalitet af information. Derfor forventes det, at højere 

informationsasymmetri vil føre til lavere kontant betaling eller flere aktiebetaliner i M&A 

transaktioner. Asymmetrihypotesen konkluder, at aktiebetalinger fører til negative anormale afkast ved 

annonceringsdatoen, hvilket analysen blandt andet har til formål at undersøge senere i opgaven. 

 



6 Teoretisk grundlag 

16 

 

 

Signalteori 

Signalteorien anvendes til at forklare, hvordan ledelsesmæssige beslutninger signalerer deres egen 

vurdering af den kombinerede enheds sande værdi, og hvordan dette påvirker aktiekursen efter M&A 

annonceringen. Teorien antager, at markedet er ineffektivt, og der findes asymmetrisk information 

mellem ledelsen og markedet. Uddybet mere specifikt forudsætter teorien, at ledere har mere 

information om selskabets sande værdi end de eksterne investorer, hvorfor investorer ofte reagerer på 

ledelsesmæssige beslutninger.  

Signalteorien er diskuteret af Martynova og Renneboog (2006), som diskuterer at beslutningen om at 

finansiere M&A transaktionen med aktier signalerer til markedet, at overtageren er overvurderet, 

hvilket reflekteres igennem et lavere anormalt afkast på annonceringsdagen. Dette bekræftes af Myers 

og Majluf (1984) som siger, at valget om at udstede nye aktier til finansiering af et opkøb sender et 

signal til investorer og markedet om, at virksomhedens aktiver er overvurderede og selskabets 

egenkapital er for dyr. Omvendt vil finansiering som sker igennem kontantbetaling ved øget gearing 

signalere, at ledelsens har tillid til selskabets evne til at kunne generere et højt nok cashflow til 

opretholdelsen af den øgede gæld (Martynova og Renneboog, 2006).  

Ledelsen vælger ofte strategisk mellem enten aktie- eller kontantbetaling afhængigt af deres vurdering 

af selskabet og det opkøbte selskab. Disse beslutninger signalerer ledelsens vurdering af den 

kombinerede enheds sande værdi, hvorfor investorer reagerer på dem.  

 

Hybris 

Hybristeorien blev introduceret af Roll (1986), som argumenterer for, at ledelsesmæssig hybris 

forekommer, når ledere har en urealistisk overbevisning om, at deres evner til at administrere det 

opkøbte selskabs aktiver er mere effektivt end den nuværende ledelse. Ydermere opstår ledelsesmæssig 

hybris, når ledere er selvsikre i deres skøn over fordele og ulemper ved en given M&A transaktion. 

Dette medfører ofte at de betaler for meget for det opkøbte selskab, da det opkøbende selskab 

overvurderer de potentielle synergier og derved den samlede værdi at det opkøbte selskab, hvilket kan 

påvirke aktiekursen negativt ved annonceringstidspunktet (Brealey et al., 2011). Derudover 
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undervurderer lederne de risikofaktorer, som er i opkøbet, og de beskrevne faktorer kan være med til 

at opkøbet destruerer værdi fremfor at skabe værdi (Roll, 1986).  

Nogle af de konsekvenser hybris kan frembringe er ”winner’s curse”. Target selskaber samarbejder i 

højere grad sammen med M&A rådgivere for at finde alternative købere og skabe en auktion, hvilket 

resulterer i ”winner’s curse”. Begrebet kan dermed forklare den høje budpræmie lederne betaler, da 

der intentionelt opstilles konkurrencepræget auktion med to eller flere rivaliserende budgivere, som 

skubber prisen højere op, hvilket resulterer i at der betales en overpris for det opkøbte selskab (Roll, 

1986).  

 

Empire building 

Empire building-teorien også kaldet ”managerial discretion motive” siger, at ledernes mål er at øge 

størrelsen på selskabet, som de ønsker at lede. Målet er at vokse, og en af de hurtigste måder hvorpå 

selskaber kan vokse på, er igennem M&A transaktioner. Teorien blev første gang præsenteret af 

Mueller (1969). Transaktioner som er drevet af dette motiv, vil medføre at værdien overføres fra 

aktionærerne til ledere, da lederne kan have interesse i at maksimere deres egen nytte, herunder deres 

magt og løn i form af forhøjede bonusaflønninger og højere status. Ifølge teorien er transaktioner 

planlagt og udføres af ledere, der maksimerer deres egen nytte fremfor aktionærernes værdi. Empire 

building-teoriens motiver kan forklare det opkøbende selskabs mulige overbetaling, hvilket igen går 

tilbage til agenteorien, som beskriver incitament problemerne 
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7. Empirisk grundlag 

Der vil i dette afsnit være en gennemgang af den eksisterende litteratur omhandlende M&A 

transaktioner. Formålet er at gennemgå tidligere akademiske studiers fund om M&A transaktioner, 

hvilket danner grundlaget for de opstillede hypoteser fremlagt i afhandlingen. Litteraturen indenfor 

området er omfattende, hvorfor der nøje er udvalgt forskellige synspunkter, som vurderes til at have 

en betydning for afhandlingens forståelse og relevans i forhold til analysen. Der vil blive gennemgået 

motiver og værdiskabende faktorer på kort sigt. Til sidst vil empirisk litteratur relevant for hver 

hypotese blive gennemgået, således afhandlingens fund senere i analysen og diskussionen kan sættes i 

relation til den eksisterende litteratur.  

Størstedelen af den akademiske litteratur analyserer den kortsigtede værdiskabelse af M&A 

transaktioner ved brug af eventstudiemetodologien. Meget af forskningen stammer fra USA eller 

Storbritannien, og denne afhandling benytter forskning både indenfor og udenfor Europa. Teorier som 

nævnes i dette afsnit, er uddybet i teoriafsnittet, og der vil derfor ikke være en grundig gennemgang af 

disse i følgende afsnit. 

 

7.1 Empiriske motiver for M&A 

Den eksisterende litteratur indenfor M&A er omfattende, hvad angår undersøgelser om den kortsigtede 

værdiskabelse for M&A transaktioner. Der er adskillige interessenter i en M&A transaktion, men de 

primære parter som er i fokus, er aktionærerne i det opkøbende selskab og det opkøbte selskab. 

Litteraturen for det amerikanske og europæiske marked indikerer, at der er stor enighed om, at 

størstedelen af de foretagende M&A transaktioner ikke anses for at være en succes. Der konkluderes, 

at der ikke bliver skabt merværdi for alle de involverede parter. Litteraturen fremhæver, at størstedelen 

af M&A transaktioner ikke skaber værdistigninger i det opkøbende selskab, og næsten udelukkende 

tilkommer det opkøbte selskabs aktionærer (Jarrell et. Al., 1988; Jensen og Ruback, 1983). Det er 

derfor fundet relevant at undersøge, hvilke motiver der ligger til grund for den øgede interesse inden 

for M&A transaktioner.  

Motiver og begrundelser for M&A transaktioner er blevet diskuteret i mange år, og tidligere empiriske 

studier er ikke nået til enighed om, hvorvidt M&A er værdiskabende eller destruerende, samt hvad den 

øgede interesse skyldes. Dog er der enighed om, at fusioner ikke opstår af en enkelt årsag, og er drevet 

af en lang række motiver (Steiner, 1975; Ravenscraft og Scherer, 1987). 
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Malatesta (1983) argumenterer for, at M&A transaktioner skaber merværdi for det opkøbte selskab, 

men samtidig er værdidestruerende. Her konkluderes det, at det bagvedliggende motiv for overtagelsen 

er agentur. Porter (1985) argumenterer for, at den primære årsag til M&A er at opnå synergi ved at 

integrere selskaberne til en forretningsenhed med en øget konkurrencemæssig fordel. Trautwein (1990) 

argumenterer også for, at det primære motiv er synergieffekterne, som kan realiseres ved M&A handler 

samt øge markedsstyrken. Ghosh (2004) argumenterer for, at markedsstyrke er kilden til 

værdiskabelse. Dette motiv bakkes også op af Motis (2007), som argumenterer for at forbedrede 

indgangsbarrierer, omkostningsfordele og markedsmagt ved M&A transaktioner, også anses for at 

være nogle af de afledte årsager. Seth (1990) undersøgte værdiskabelsen for det opkøbende selskab, 

og om forskellige M&A rationaler er forbundet med forskellige grader af værdiskabelse. Han definerer 

to typer af motiver. Den første er kombinationen mellem relaterede virksomheder, som forsøger at 

maksimere værdien for aktionærer ved at realisere operationelle synergier, hvor ikke-relaterede M&A 

handler er drevet af at reducere konkursrisikoen og øge gældskapaciteten. 

Ud fra ovenstående studier ses det, at den mest almindelige årsag til M&A er synergieffekter. Som 

nævnt er der flere forskellige motiver, som fokuserer på værdimaksimering. Disse er blandt andet bedre 

markedsstyrke, economies og scope, economies of scale og økonomisk diversificering (Seth, 1990), 

hvilket er uddybet i det teoretiske afsnit og som de empiriske studier i høj grad bygger op omkring.  

 

7.2 Værdiskabelse i M&A  

I det forrige afsnit blev empirien indenfor M&A motiver redegjort for. Dette afsnit har til formål at 

gennemgå empirien indenfor værdiskabelse i M&A. Afsnittet vil først se på værdiskabelse på globalt 

plan, hvorefter studier indenfor det europæiske marked behandles særskilt. Hvad angår det opkøbende 

selskab, er der tvetydige beviser på, hvorvidt der skabes eller destrueres værdi ved M&A handler, 

hvorfor det primære fokus i dette afsnit omhandler den opkøbende part.  

Bruner (2002) har ud fra analyser af M&A bølger i perioden 1992-2001 for det amerikanske og 

europæiske marked, fundet frem til, at der generelt skabes anormale afkast for det opkøbte selskab, 

hvor undersøgelsen derimod finder, at der i gennemsnit ikke skabes værdi for det opkøbende selskab. 

Ydermere argumenterer Bruner (2004) at det i høj grad afhænger af definitionen af værdiskabelse for 

M&A handler. Denne definition er derfor betydelig i forhold til, hvad man anser som et succesfuld 

M&A, da der kan være flere faktorer man måler det ud fra. Ud fra litteraturen er den mest anvendte 
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definition på succes og fiasko målt på det kortsigtede anormale afkast anormalt afkast ved brug af 

eventstudiemetodologien. Positive anormale afkast anses for at være succesfulde handler, hvor det 

modsatte gør sig gældende for værdidestruerende handler. Denne definition bakkes op af tidligere 

studier fra Jensen og Ruback (1983), og af Andrade et al. (2001).  

Trods de stigende handler, viser forskningen, at mindre end 50% af M&A handler rent faktisk lykkes. 

Gopinath (2003) argumenterer for, at M&A på trods af ovenstående på fortsat er en populær 

virksomhedsstrategi. Der mange beviser på, at fejlprocenten i handlerne er høje og understøttes af 

mange tidligere studier (Cartwright og Schoenberg, 2006). Malatesta (1983) argumenterer for, at 

fusioner øger værdien for det opkøbte selskab, men er værdifaldende for det den opkøbende 

virksomhed. Andre studier som Jensen (1986) støtter op omkring denne konklusion og argumenterer 

for, at negativ værdiskabelse er et resultat af ledelsesmæssig hybris og agenturproblemer.  

Franks et al. (1988) fandt ud af, at M&A handler i Storbritannien i gennemsnit ikke opnåede 

signifikante anormale afkast for den opkøbende part. Dette understøttes af analyser foretaget på 

canadiske opkøbende selskaber, som ikke fandt nogen signifikante beviser (Eckbo og Thorburn 2000). 

Andre forskere som Mulherin og Boone (2000), som undersøgte markedet i USA over en 9-årig periode 

fandt negative, men stadig insignifikante afkast på -0,37%, og blev suppleret af Walker (2000), som 

på tilsvarende måde fandt ubetydelige negative anormale afkast på -0,84% af amerikanske aftaler i 

perioden 1980 til 1996. 

En Accenture rapport offentliggjort i 2012 hævder imidlertid at M&A skaber værdi. Omfanget af 

værdiskabelse kan variere mellem forskellige brancher afhængigt af den enkelte branches dynamik. 

Andre argumenterer for, at M&A handler medfører en ligelig fordeling af værdiskabelsen (Weston & 

Weaver, 2004). Bruner (2004) konkluderer, at værdien af M&A handler ikke er ligelig, men er fordelt 

til fordel for det opkøbte selskab, hvilket støttes op af Jensen og Ruback (1983) og Datta et al. (1992). 

Disse undersøgelser rapporterer gennemsnitligt kumulativt anormalt afkast på omkring 20-30% for 

target, mens Mulherin og Boone (2000), finder betydeligt negativ anormale afkast omkring 

annonceringstidspunktet for den opkøbende part. Undersøgelser peger på, at fusioner skaber værdi 

selvom gevinsten udelukkende tilfalder aktionærer fra target selskabet (Andrade et al., 2001). 

Nedenfor gennemgås den eksisterende litteratur specifikt indenfor det europæiske marked, som har til 

formål at gennemgå de forskellige studiers fund. Dette er gjort med henblik på at få et større indblik i 

den eksisterende litteratur indenfor afhandlingens afgrænsede geografiske område.  
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7.3 Empiriske fund i Europa 

Empiriske undersøgelser for europæiske M&A transaktioner har fundet frem til, at det opkøbende 

selskabs aktionærer i gennemsnit ikke opnåede et signifikant anormalt afkast, og afkastet til den 

opkøbende part var negativ i næsten 55% af transaktionerne (Campa og Hernando 2004). Campa og 

Hernando (2004) fandt derudover insignifikante anormale afkast på 0,44% på det europæiske marked 

i perioden 1998-2000, i en stikprøve som indeholdt 262 opkøb, hvor de kun analyserede børsnoterede 

selskaber.  

Forskere som Feito-Ruz og Menéndez-Requejo (2011) undersøger det europæiske marked i perioden 

2002 til 2006 og finder i hele stikprøven, at der opnås et positivt signifikant CAAR på 0,99% for det 

opkøbende selskab. Derudover inddrager studiet også finansielle virksomheder i deres stikprøve.  

Andre forskere som Georgen og Renneborg (2004) har studeret store europæiske opkøb og de finder 

anormale afkast på 9% for det opkøbte selskabs aktionær i begivenhedsvinduet på kort sigt. Derudover 

får aktionærerne i det opkøbende selskab signifikant anormale afkast på 0,7%, hvilket understøtter at 

størstedelen af værdiskabelsen tilfalder det opkøbte selskab. Undersøgelsen var baseret på 228 opkøb 

i perioden 1993-2000, hvor transaktionerne havde en købssum på minimum 100 mio. USD. Derudover 

sætter studiet et krav om at enten den opkøbte eller opkøbende part (eller begge) skal være børsnoteret. 

Andre forskere som Martynova og Renneboog (2011), der også har studeret effekten på det europæiske 

marked finder ud fra 2419 transaktioner i perioden 1993-2001, opnår signifikante anormale afkast på 

0,53%. 

Selvom der er uenigheder i den eksisterende litteratur, er der betydelig enighed om, at værdien tilfalder 

det opkøbte selskab. Beviserne er mere konsekvente og pålidelige, hvad angår værdiskabelsen ud fra 

målets aktionærer. De fleste empiriske studier finder enstemmigt, at aktionærerne i målselskabet opnår 

fordele, hvilket kan skyldes betydelige overtagelsespræmier.  Derudover viser de nyeste undersøgelser 

fra Boston Consulting Group, at det meste af synergieffekten tilfalder opkøbte selskab i M&A 

transaktion (BCG 2018).  
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7.4 Empirisk litteratur relateret til afhandlingens syv hypoteser 

Nedenfor opstilles hypoteserne på baggrund af den eksisterende empiri. Hypoteserne vil danne 

grundlaget for afhandlingens analyse, da de anvendes til at undersøge de uafhængige variablers 

påvirkning på værdiskabelsen igennem en univariat og multivariat analyse. 

 

Hypotese 1: Værdiskabelse ved annoncering af opkøb  

Eksisterende litteratur indikerer, at der ikke er enighed om, hvordan værdiskabelsen påvirkes af 

annonceringen af opkøbet. Værdiskabelsen måles på selskabers CAAR (kumulative gennemsnitlige 

anormale afkast). I det forrige afsnit blev de forskellige synspunkter på, hvorvidt M&A transaktioner 

anses for at være værdiskabende eller destruerende forklaret i global og europæisk kontekst. Det 

fremgår, at der i de størstedelen af studierne er enighed om, at M&A handler skaber betydelig værdi 

for det opkøbte selskab, men hvad angår det opkøbende selskab er der forskellige konklusioner på de 

anormale afkast. Baseret på dette opstilles følgende hypotese til at besvare det første 

forskningsspørgsmål: 

• H0: Det opkøbende selskab oplever ikke signifikant anormale afkast ved annonceringen af 

M&A handler 

• H1: Det opkøbende selskab oplever signifikant anormale afkast ved annonceringen af M&A 

handler 

 

Hypotese 2: Virksomhedsintegration  

Ved en M&A transaktioner er der som nævnt i teoriafsnittet tre forskellige strategiske motiver; 

horisontal, vertikal og diversificerede. I tidligere afsnit blev det redegjort, at den eksisterende litteratur 

argumenterer for, at årsagen bag M&A transaktioner blandt andet kan forklares af synergieffekterne. 

Realisationen af synergierne påvirkes af kombinationen af ressourcerne gennem fusionen (King et al., 

2004; Singh og Montgomery, 1987).   

I den eksisterende litteratur er der stor enighed om, at relaterede transaktioner skaber et højere afkast, 

da synergifordele udnyttes bedre og bør resultere i et højere afkast sammenlignet med ikke-relaterede 

selskaber (Salter og Weinhold, 1979). Dette argument udvides af Lubatkin (1987) og Singh og 
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Montgomery (1987), som opstiller yderligere tre motiver for relaterede transaktioner; fusionsrelaterede 

stordriftsfordele, economies of scope og market power economies. Alle motiver bidrager til at øge den 

samlede værdi ved relaterede opkøb. Dog argumenteres der for, at horisontale transaktioner er mere 

værdiskabende end vertikale, da det er lettere at realisere de forventede synergier (Singh og 

Montgomery 1987). Martynova og Renneboog (2011) understøtter dette, og finder i perioden 2003 til 

2009, at relaterede opkøb medfører signifikant højere anormale afkast end ikke relaterede opkøb. De 

finder at relaterede opkøb medfører et signifikant anormale afkast på 0,85%, mens ikke relaterede 

opnår et signifikant anormalt afkast på 0,49%. Andre forskere som Feito-Ruiz og Menéndez-Raquejo 

(2011) understøtter ovenstående, og finder signifikant anormale afkast på henholdsvis 1,06% og 0,88% 

for relaterede og ikke-relaterede opkøb. 

Derudover argumenterer Healy et al. (1992) for, at graden af tilknytning forbedrer driftspræsentationer 

for det opkøbende selskab, og Fee og Thomas (2003) understøtter dette med at gevinsterne kommer af 

forbedrede produktivitetseffektivitet og købekraft. Ligheden mellem målets og erhververens 

organisationskultur og ledelsesstil påvirker overførslen af funktionelle færdigheder mellem 

virksomhederne (Salter og Weinhold 1979; Singh og Montgomery 1987). Argumenterne konkluderer, 

at det er nemmere for selskaber ved horisontale transaktioner, da de er tættere relaterede end vertikale. 

Ydermere er der enighed om, at det opkøbte selskab og opkøbende selskab inden for samme branche 

formår at opnå højere positive afkast på deres transaktioner på kort sigt. Udover dette er der flere 

studier som Berger & Ofek (1995) understøtter, at diversificerende motiv er mindre værdiskabende 

end et relateret motiv, og transaktioner handles med omkring 15% ”discount” sammenlignet med 

relaterede handler. Fusionerende virksomheder fra beslægtede industrier har oftest operationelle 

synergier (Comment og Jarrell, 1995). 

Andre argumenterer for, at der foreligger flere faktorer, som favoriserer diversificerende opkøb. Der 

er forskellige former for finansielle synergier som billigere adgang til kapital (Trautwein, 1990), 

forbedrede indkomststabilitet, lavere sandsynlighed for konkurs og øget markedsværdi af kombinerede 

selskab (Higgins og Schall, 1975; Leontiades, 1986; Lewellen, 1971). Dette understøttes af Stein 

(1997) argumenterer for, at fordelene ved at erhverve mindre beslægtede virksomheder er stabile 

pengestrømme og en mindre afhængighed af ekstern finansiering.   

Fra det finansielle perspektiv peger økonomer på, at der er flere måder, hvorpå der kan skabes værdi 

ved diversificerende opkøb af (Sudarsanam, 2010). Det sker ved øget markedsstyrke, gennem 

krydssubsidiering og gensidige køb og effektiv drift af det indre kapitalmarked, hvor konglomerater 
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kan skabe værdi gennem forbedret kapitalallokering. Ved at opkøbe selskaber som er diversificerede, 

kan der være en variation i indtægtsstrømmen, hvilket reducerer konkursrisikoen, selskaberne kan øge 

deres gearing og drage fordel skattemæssigt. Selskaberne kan på tilsvarende måde også overføre tab 

fra det ene selskab til det andet og reducere deres skatter. De nævnte fordele ved konglomerater handler 

kan dog være vanskelige at måle og teste. Bruner og Perella (2004) argumenterer på tilsvarende måde 

for, at diversifikation skaber værdi, og begrunder dette ved at der er vidensdeling mellem selskaberne, 

reducering af omkostningerne og bedre håndtering af konkurrence. På den anden side argumenterer 

Myerson (1982) for, at konglomerater har højere omkostninger grundet informationsasymmetrien, som 

opstår mellem topledelsen og divisionscheferne.  

 Ud fra tidligere empiriske undersøgelser er der både fordele og ulemper ved diversificerede opkøb. 

Størstedelen af litteraturen finder negativ effekt ved erhvervelse af ikke-relaterede opkøb. Der er 

enighed om, at diversificerede selskaber fører til lavere anormale afkast sammenlignet med relaterede 

opkøb. Argumentet bag dette er, at de ikke på tilsvarende måde kan udnytte synergier og kan være 

drevet af intentioner om egeninteresser, hvorfor nedenstående hypotese er blevet formuleret: 

• H0: Der er ikke signifikant forskel på det anormale afkast, når der foretages opkøb ved de 

forskellige virksomhedsintegrationer  

• H1: Der er signifikant forskel på det anormale afkast, når der foretages opkøb ved de forskellige 

virksomhedsintegrationer 

 

Hypotese 3: Udenlandske vs. Indenlandske 

Som følge af stigende globalisering, er mængden af cross-border transaktioner steget markant i de 

seneste år. På trods af globaliseringen og den øgede forskning indenfor området, er der endnu ikke 

enighed om, hvorvidt cross-border og indenlandske handler påvirker M&A transaktioner. Der ses 

derudover en stigning i antallet af cross-border transaktioner, som er blevet mere attraktive grundet de 

politiske tiltag (Sudarsanam, 2010). 

Martynova og Rennenboog (2011) argumenterer for at aktionærerne i det bydende selskab, som 

beskæftiger sig med cross-border transaktioner i Europa, opnår et lavere anormalt afkast sammenlignet 

med aktionærerne for indenlandske handler. De finder opkøb som er foretaget for indenlandske handler 

opnår et signifikant anormalt afkast på 0,83%, hvor udenlandske handler opnår 0,47%. Ud fra deres 
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undersøgelse finder de ud af, at der skabes højere anormale afkast ved annonceringstidspunktet for 

begge parter, hvilket også er påvist i tidligere undersøgelser af Errunza og Senbet (1981, 1984), Kim 

og Lyn (1986) og Mørck og Yeung (1991). Feito-Ruz og Menéndez-Requejo (2011) konkluderer, at 

handler som er foretaget udenlandsk skaber højere anormale afkast end indenlandske handler. De 

finder signifikant anormale afkast på henholdsvis 0,64% og 1,38% for indenlandske og udenlandske 

handler. 

Der er flere grunde til den øgede cross-border M&A aktivitet. Cross-border M&A handler kan 

anvendes til at få adgang til nye markeder, samt diversificere det geografiske område og 

risikodiversifikation (Bruner, 2004). Diversifikation af geografiske områder kan medføre lavere risiko, 

hvis den økonomiske aktivitet i selskaberne ikke er perfekt korreleret (Adler og Dumas, 1975). Eckbo 

og Thorburn (2000) konkluderer også, ud fra deres undersøgelse af canadiske M&A handler, at 

udenlandske handler, ikke har anormale afkast signifikant forskellig fra nul, men at indenlandske 

handler resulterer i positive anormale afkast, som er signifikante. De præsenterer mulige årsager til 

deres fund og argumenterer for, at indenlandske selskaber har større viden om det lokale marked, og 

de er derfor i bedre position sammenlignet med udenlandske handler og kan drage fordel af potentielle 

synergier.  

Dette understøttes af andre forsker, som har fundet beviser på, at internationaliseringen medfører en 

negativ påvirkning på værdien (Christophe, 1997; Denis et al. 2002). Globalisering og internationale 

karakterer indebærer også udfordringer, da landområder har forskellige økonomiske, institutionelle 

(regulatoriske) og kulturelle strukturer (Hofstede, 1980; House et al., 2002). Dette understøttes af 

Sudarsanam (2010), som på tilsvarende måde ser forskellige barrierer som strukturelle, tekniske og 

kulturelle, der kan påvirke integrationen af selskaberne negativt. Usikkerhed og 

informationsasymmetri på udenlandske markeder gør det vanskeligt for virksomheder at tilpasse sig 

og lære af både det lokale marked og target-selskabet (Kogut og Singh, 1988). Campa og Hernando 

(2004) analyserede det europæiske marked for M&A i perioden 1998-2000. De fandt frem til at både 

den opkøbende og opkøbte part får lavere anormale afkast, når handlen involverede virksomheder fra 

forskellige lande. Hindringer såsom politiske, økonomiske, kulturelelle og juridiske forskelle 

begrænser sandsynligheden for vellykkede transaktioner og reducerer den forventede værdi på 

annonceringstidspunktet.  

Der er relativt få studier fra det europæiske marked, men en mere specifik forskning udført af Mateev 

og Andonov (2016) undersøger annonceringseffekten af indenlandske og cross-border M&A 
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transaktioner. Han finder, at effekten af cross-border er højere i Europa sammenlignet med 

Storbritannien og Irland. En undersøgelse foretaget i perioden 2003-2010, som involverede 38 

europæiske lande, konkluderer at selskaber tjener højere anormale afkast på indenlandske handler på 

kort sigt sammenlignet med cross-border handler.  

Tidligere litteratur giver ikke et entydigt svar på, hvorvidt indenlandske eller cross-border giver en 

højere værdiskabelse, hvorfor det er fundet relevant at undersøge denne problemstilling i afhandlingen. 

Størstedelen af litteraturen peger dog på, at indenlandske handler skaber et højere anormalt afkast end 

cross-border. Forskere har fremlagt flere fordele ved cross-border handler og årsager til den øgede 

popularitet af M&A handler på tværs af grænser. På baggrund af ovenstående undersøges følgende 

hypotese: 

• H0: Der er ikke signifikant forskel på det anormale afkast på indenlandske og cross-border 

transaktioner  

• H1: Der er signifikant forskel på det anormale afkast på indenlandske og cross-border 

transaktioner 

 

Hypotese 4: Transaktionsfinansiering 

M&A handler adskiller sig på mange karakteristika, og selskaber har tre forskellige 

finansieringsmuligheder når en handel skal finansieres: kontant, aktier eller en kombination af de to 

(hybrid).  

Eksisterende litteratur er enige om, at markedet reagerer anderledes på annonceringen af overtagelsen 

på baggrund af finansieringsmetoden, hvilket strider imod antagelsen om det perfekte marked. 

Modigliani–Miller (1958) argumenterer for, at investorerne burde være indifferente mellem 

betalingsmetoden og det ikke burde påvirke aktiekursen. Denne antagelse er foretaget på baggrund af, 

at der ses bort fra skat, konkursomkostninger, asymmetrisk information og agentomkostninger 

(Limmack og Mcgregor, 1995). 

Set ud fra det neoklassiske synspunkt bør betalingsmetoden ikke påvirke aktiekursen. Det er under 

antagelsen om, at værdipapirer er prissat korrekt, og at alle relevante informationer afspejler 

aktiekursen. Myers og Majluf (1984) argumenterer ud fra asymmetrisk informationshypotesen, at når 

den opkøbende partanvender aktier til at finansiere deres opkøb, anses det som et signal til omverdenen 
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omkring aktiekursen i det opkøbende selskab er overvurderet, idet der er asymmetrisk information 

mellem investorerne og ledelsen. 

Som følge af dette vil markedet justere tilbudsgiverens aktiekurser negativt ved annonceringen af 

fusionen, hvilket medfører et negativt anormalt afkast. Dette understøttes af Martynova og Renneboog 

(2006) med signalhypotesen. Finansieringen med aktier signalerer til markedet, at overtageren er 

overvurderet, hvilket reflekteres i det anormale afkast på annonceringstidspunkt. Signaleffekten 

dokumenteres af Schleifer og Vishny (2003), som ud fra deres udviklede model påviste at det bydende 

selskab har incitamenter til at komme med kontante tilbud på undervurderede mål, som også er nævnt 

under teoriafsnittet. Fuller et al. (2002) finder, at der er markant positivt annonceringsafkast ved 

kontantfinansierede erhvervelser. Udover det forklares antagelsen om, at kontant betaling anses som 

at være mere værdiskabende ud fra ”pecking order theory”, som favoriserer finansieringsmuligheden 

ved kontantbetaling, der antages at være den sikreste og billigste finansieringsmulighed for selskabet. 

Ovenstående begrundes også af hypotesen om ”free cash flow”, som hævder at M&A transaktioner 

som finansieres kontant, reducerer agenturets omkostninger og formidler et positivt signal til markedet 

(Jensen 1986). Tidligere studier, som har undersøgt det amerikanske marked i perioden 1993-2000, 

har derimod fundet insignifikant forskelle mellem de forskellige betalingsmetoder (Fuller et al. 2002), 

hvilket modsiger beviserne om signalteorien.   

Beviser fra det europæiske marked, som er foretaget ud fra en undersøgelse af 4429 europæiske bud i 

perioden 1996-2001, konkluderer at alle kontante bud genererer positive anormale afkast, mens bud 

betalt med aktier skaber et negativt anormalt afkast (Faccio et al., 2006). Med et nærmere indblik i det 

europæiske marked undersøger Martynova og Renneborg (2011) i perioden 2003 til 2009 europæiske 

opkøb og finder, at der er signifikant lavere anormale afkast ved betaling af aktier fremfor kontantkøb, 

og begrunder deres argument med signalteorien. De finder at opkøb finansieret med kontant opnår et 

signifikant anormalt afkast på 0,80%, hvor aktiefinansieret opkøb opnår et insignifikant afkast på 

0,12%. Derudover finder de at transaktionsfinansieringen hybrid opnår det højeste numeriske anormale 

afkast med et signifikant anormalt afkast på 1,17%.  

Andre forskere indenfor samme geografiske område, eksempelvis Goergen og Renneboog (2004), 

finder signifikant forskellige anormale afkast ved annonceringstidspunktet afhængigt af 

betalingsmetoden ved at undersøge betalingsmetoden i perioden 1993 til 2000. De finder, at det 

opkøbende selskab opnår højere anormale afkast ved at betale med aktier og opnår et signifikant 
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anormalt afkast på 0,98%, hvor opkøb finansieret med kontant opnår et er signifikant anormalt afkast 

på 0,12%, og transaktionsionsfinansieringen hybrid med et insignifikant anormalt afkast på 0,13%. 

Dette modstrider fundne af Martynova og Renneborg (2011). De højere anormale afkast ved 

aktiebetaling begrundes ved Goergen og Renneboog (2004) argument for, at markedet ikke reagerer 

negativt på annonceringen af opkøb med aktier, og signalteorien ikke gør sig gældende, da markedet 

er bevidst om, at kontantbetaling kan være begrænset. Feito-Ruz og Menéndez-Requejo (2011) 

understøtter fundne i Martynova og Renneborg (2011), hvor de konkluderer at handler finansieret med 

kontant opnår signifikant anormalt afkast på 0,59%, og aktiefinansieret handler opnår et insigifikant 

anormalt afkast på -0,21%.  

Størstedelen af empirien beviser, at kontantbetaling i M&A handler skaber mere værdi end 

transaktioner finansieret med aktier. På baggrund af ovenstående opstilles følgende hypotese:  

• H0: Der er ikke signifikant forskel på det anormale afkast ved de forskellige betalingsmetoder 

• H1: Der er signifikant forskel på det anormale afkast ved de forskellige betalingsmetoder 

 

Hypotese 5: Børsnoterede vs. private target-selskaber 

Andre faktorer der kan påvirke aktiekursen, og have en betydning for annonceringseffekt, er det 

opkøbte selskabs offentlige status. Eksisterende litteratur har hovedsageligt fokuseret på erhvervelse 

af opkøbte selskaber, som er børsnoteret.   

Fuller et al. (2002) og Faccio et al. (2006) finder at annonceringseffekten af selskaber, som opkøber 

børsnoterede selskaber tjener nul eller negative anormale afkast, mens de finder det modsatte for 

privatejede opkøbte selskaber, som tjener positive og signifikante anormale afkast. Dette understøttes 

af lignende resultater, som er rapporteret af Moeller et al. (2004), Draper og Krishna (2006) og 

Martynova og Renneboog (2011) og Feito-Ruz og Menéndez-Requejo (2011). Martynova og  

Renneboog (2011) finder at opkøb foretaget af private selskaber opnår et signifikant anormalt afkast 

på 1,08%, hvor opkøb af børsnoterede opnår et negativt insigifikant anormalt afkast på -0,25%. Feito-

Ruz og Menéndez-Requejo (2011) understøtter dette, og finder signifikant anormale afkast for opkøb 

af private selskaber på 1,38%, og insignifikante anormale afkast på -0,21% for opkøb af børsnoterede 

selskaber.  
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Nogle af de mulige årsager til værdiskabelsen for det opkøbende selskab er forskellige, afhængigt af 

det opkøbte selskabs offentlige status er, at det opkøbende selskab opnår rabat ved at opkøbe private 

selskaber. Private selskaber er mindre likvide end børsnoterede, og som følge heraf anses de private 

selskaber som værende mindre attraktive for investorer. Dog kan det opkøbende selskab drage fordele 

af mindre konkurrence ved opkøb af private selskaber samt en lavere præmie grundet dens illikviditet. 

Dette er nogle af de mulige årsager til at private opkøbte selskaber anses for at være mere rentable, og 

medfører højere anormale afkast end børsnoterede opkøbte selskaber (Fuller et al. 2002). 

Capron og Shen (2007) argumenterer derimod for, at manglende information for private opkøbte 

selskaber øger risikoen for at fejlvurdere aktiverne for det opkøbte selskab, da der er begrænsede 

informationer tilgængelig. Modsætningsvis kan den begrænsede information også anses som en fordel 

for det opkøbte selskab, da færre oplysninger kan bevirke til flere værdiskabende muligheder, og bedre 

udnyttelse af de private informationer. Annonceringen af M&A transaktioner for private opkøbte 

selskaber vil være mindre udsat for offentlig bevidsthed og investorkontrol. Tværtimod gør det 

modsatte sig gældende for børsnoterede selskaber, som for høj offentlig kontrol. Dette kan resultere i 

leders hybris og frygt for et dårligt image grundet offentligheden, hvilket medfører til højere præmier 

end private selskaber. Private selskaber er ikke forpligtet til offentlig tilgængelig information, hvorfor 

der er mindre sandsynlighed for at fortrolige informationer angående selskaber og transaktionerne 

offentliggøres.  

Ses der specifikt på det europæiske marked, har man i en undersøgelse af 38 europæiske lande i 

perioden 2003-2010 undersøgt den kortsigtede værdiskabelse af 2821 europæiske fusioner og opkøb. 

De fandt frem til, at annonceringen af en overtagelse af et privat selskab forårsager signifikante positive 

anormale afkast for tilbudsgiverens aktionærer, mens meddelelsen om et bud på offentlige selskaber 

resulterede i ubetydelig negativt afkast på et 3 dags eventvindue. Resultaterne var i samme tråd med 

Moeller et al. (2004) og Faccio et al. (2006), som fandt frem til, at bud på private selskaber resulterer 

i væsentligt højere CAAR til tilbudsgiveren end et bud på offentlige selskaber.  

Ud fra de ovenstående argumenter konkluderes det, at opkøbte private selskaber vil resultere i højere 

anormale afkast sammenlignet med børsnoterede opkøbte selskab.  
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• H0: Der er ikke signifikant forskel på det anormale afkast ved opkøb af private og børsnoterede 

selskaber 

• H1: Der er signifikant forskel på det anormale afkast ved opkøb af private og børsnoterede 

selskaber 

 

Hypotese 6: Relativ størrelse  

Den eksisterende litteratur antyder, at firmaspecifikke determinanter har indflydelse på 

værdiskabelsen. Undersøgelser af den relative størrelse for det opkøbende selskab samt det opkøbte 

selskab finder, at det anormale afkast for det opkøbende selskab stiger med at den relative størrelse 

stiger (Asquith et al., 1983; Jarrell et al. 1988). Andre forskere som Fuller et al. (2002) undersøger det 

amerikanske marked i perioden 1990 til 2000, og finder en positiv korrelation mellem den relative 

størrelse og det anormale afkast ved kun at undersøge den relative størrelse mellem virksomhederne. 

Når størrelsen for det opkøbte selskab øges i størrelse sammenlignet med den opkøbende part, vil 

virkningen af handlen være lettere at observere i det opkøbende selskabs afkast. Seth (1990) undersøgte 

det amerikanske marked i perioden 1962 til 1997. Her fandt han, at størrelsen på det opkøbte selskab 

har en betydning for muligheden for at opnå synergieffekter. Der vil være større sandsynlighed og 

potentiale for, at synergieffekter bedre opnås i tilfælde af der opkøbes større target-selsekaber. 

Ud fra eksisterende litteratur har størrelsen på køber også en betydning, og er en af de faktorer, som 

kan påvirke profitabiliteten. Moeller et al. (2004) undersøger det amerikanske marked i perioden 1980 

til 2001 med henblik på at måle effekten af den relative størrelse mellem den opkøbende og opkøbte 

part. De finder at store opkøbende selskaber har negative anormale afkast, mens små opkøbende 

selskab opnår positive anormale afkast. Ydermere tyder det på, at jo større det opkøbte selskab er i 

forhold til det opkøbende selskab, desto større er påvirkningen for aktionærerne i det opkøbende 

selskab, da det anormale afkast måles til at være højere (Feito-Ruz og Menéndez-Requejo, 2011). For 

hele datasættet i studiet findes der en positiv korrelation mellem relativ størrelse og anormalt afkast, 

men specifikt for større selskaber ses en negativ sammenhæng mellem relativ størrelse og anormalt 

afkast. De finder derudover fund, som tyder på at større selskaber er mere tilbøjelige til at være udsat 

for winners curse, også beskrevet i hybristeorien, da de betaler en højere præmie sammenlignet med 

mindre opkøbende selskaber. Travlos (1987) finder for hele datasættet i studiet en negative 

sammenhæng mellem relativ størrelse og anormalt afkast.  
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Den eksisterende litteratur viser stor enighed om, at den relative størrelse har en betydning for det 

anormale afkast. Størstedelen viser bred enighed om, at den relative størrelse påvirker det anormale 

afkast. De fleste argumenterer for, at den relative størrelse er positivt korreleret med det anormale 

afkast, mens få argumenterer for det modsatte. På baggrund af ovenstående opstilles følgende 

hypotese: 

• H0: Den relative størrelse har ikke en signifikant betydning for det anormale afkast  

• H1: Den relative størrelse har en signifikant betydning for det anormale afkast  

 

Hypotese 7: Finansielle krisers betydning for M&A handler  

Da afhandlingens afgrænsning af tidsperioden medtager COVID-19 krisen, er det fundet relevant at se 

på hvilken betydning kriser har for det anormale afkast i M&A handler. Under finanskrisen var 

virksomheder hurtige til at omstrukturere og justere deres aktiver (Campello et al., 2010), og 

reducerede den anvendte tid på forhandlinger forud for købet (Nicholson og Salaber, 2014).  

Georgren og Renneboog (2004) argumenterer for, at transaktionsomkostningerne reduceres ved at 

udnytte de interne kapitalmarkeder, da selskaber har mulighed for at erhverve finansielle ustabile 

selskaber, som har ekstraordinære vækstmuligheder. Andre argumenterer for, at selskaber kan opnå 

synergier i dårlige økonomiske tider ved at opkøbe sig til nye ressourcer og udnytte nye muligheder 

ved opkøb til lavere omkostninger (Chattopadhyay et al., 2001; Meyer, 1982). Dette understøttes af 

Gaughan (2009), som argumenterer for, at krisetider kan påvirke selskabernes adgang til kapital. Det 

kan medføre at flere selskaber påvirkes finansielt, hvorfor de er nødsaget til at sælge til en lavere pris 

under en finansiel krise. Derudover argumenterer Gaughan (2009) for, at økonomiske problemer, og 

reduceret overskud, bidrager til en reduktion af den samlede efterspørgsel for M&A. Dette medfører 

at opkøb bliver mindre attraktivt, hvilket er skyld i at finansielle ustabile selskaber sælger til en 

forholdsvis lavere pris. Ang og Mauck (2011), som specifikt fokuserede på finansielt ustabile selskaber 

under en økonomisk krise, finder at selskaberne kan være tvunget til at sælge deres aktiver til en større 

rabat. Det opkøbende selskabs kan derfor opnå højere positive anormale afkast ved at opkøbe i 

krisetider sammenlignet med opkøb, som er foretaget i en almindelig økonomisk periode.  

Martynova og Renneboog (2005) finder empiriske beviser, der understøtter ovenstående. De finder at 

recessioner medfører lavere M&A aktivitet sammenlignet med perioder med økonomiske opsving. 
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Derudover finder de direkte sammenhæng mellem M&A bølger og perioder med hurtigt voksende 

kredit og aktiemarkeder. Andre mener, at værdiskabelsen, som er medført af M&A afkast, er påvirket 

af finansielle kriser og indikerer, at det opkøbende selskab ikke altid reagerer positivt på opkøb under 

kriser (Beltratti og Paladino 2013). Andre forskere finder, at hele det finansielle system er påvirket 

negativt, hvis opkøbende selskaber søger underprissatte target-selskaber (Ang og Mauck, 2011). Dette 

kan medføre, at opkøb af target selskaber fører til lavere omkostninger men ikke nødvendigvis fører 

til gunstige anormale afkast.  

Dog er der stor enighed i den eksisterende litteratur, og derfor forventer vi ud fra de ovenstående 

synspunkter, at opkøbende selskaber kan drage fordel af COVID-19 krisen, når de foretager 

overtagelser i denne periode. Selskaber med økonomiske muligheder er derfor i stand til at opnå 

overlegne afkast, og kan drage fordel af finansielle ustabile selskaber. Disse er tvunget til at sælge til 

en lavere pris i økonomisk nedgang, da det opkøbte selskab ikke har den samme forhandlingsstyrke 

under en finansiel krise.  

• H0: Der er ikke signifikant forskel på det anormale afkast ved opkøb som er foretaget inden og 

udenfor finansielle kriser 

• H1: Der er signifikant forskel på det anormale afkast ved opkøb som er foretaget inden og 

udenfor finansielle kriser 
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8. Dataindsamling og udvælgelse  

I de foregående afsnit er relevant teori og empiri blevet belyst, som senere vil vise sig nyttigt under 

analysen, fortolkningen samt sammenligningen af resultater. Dette afsnit har til formål at præsentere 

dataindsamlingsprocessen og de dertilhørende overvejelser, som der er opstået undervejs. Kvaliteten 

af dataindsamlingen kommer til at påvirke essentielle dele af opgaven, da analysens resultater direkte 

bliver påvirket af de valg og fravalg som bliver foretaget under indsamlingen af data. Derfor vil hele 

processen nøje blive diskuteret, idet valget af databaser, udvælgelsesprocessen, diverse udfordringer 

med mere vil blive behandlet i de følgende afsnit.  

Overordnet set kommer dataindsamlingen og udvælgelsen til at bestå af to processer: Dataudtræk fra 

Thomson One og klargøring af data. Førstnævnte er en gennemgang af det initiale udtræk fra Thomson 

One, og sidstnævnte er de yderligere filtrering af datasættet, som gør datasættet klar til analysebrug. 

Efter de to processer vil datasættet slutteligt blive præsenteret igennem en deskriptiv statistik.  

 

8.1 Proces 1 - Dataudtræk fra Thomson One  

Denne afhandling benytter to bredt anerkendte og udbredte databaser: Thomson One og Datastream til 

udvælgelsesprocessen og generering af data. Thomson One er en de mest omfattende M&A databaser, 

det anvendes til at udvælge handler, som opfylder de karakteristika afhandlingen forsøger at undersøge. 

Ydermere gør Thomson One det muligt at genererer såkaldte ’Datastream codes’ for køberne, således 

at databaserne nemt kan sammenkobles ved den efterfølgende datagenerering i Datastream. For at 

kunne undersøge opgavens problemformulering og hypoteser bliver følgende søgekriterier opstillet i 

Thomson One: 

i. Køber og sælger skal begge geografisk set befinde sig i Europa  

ii. Annonceringsdatoen for handlen skal være i tidsperiode 01.01.2015 til 31.12.2020  

iii. Køber skal være børsnoteret  

iv. Sælgers status kan både være børsnoteret eller privat  

v. Deal value skal minimum være USD 10 mio. 

vi. Udelukkende majoritetsopkøb, dvs. handler hvor mere end 50% af aktierne opkøbes 

vii. Handlen skal være gennemført  
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Det første kriterie afgrænser transaktionerne, som udelukkende finder sted i Europa. Både køber og 

sælgers hovedkvarter befinder sig i dette geografiske område. Som belyst i den empiriske 

litteratursøgning, er Europa en af de markeder, hvor der er færrest undersøgelser. Derfor er der 

begrænset indsigt i dette marked, hvorfor denne afhandling tager udgangspunkt i denne geografiske 

lokation. Endvidere er det en fordel at afgrænse området til en fælles region, da forskellige geografiske 

områder kan have indvirkninger på regnskabspraksis og diverse andre fejlkilder, som gør handlerne 

usammenlignelige. 

Det andet kriterie indebærer at annonceringsdatoen for handlerne skal under en seksårig tidsperiode 

fra primo 2015 til ultimo 2020. Tidsperioden reflekterer at afhandlingen ønsker at undersøge de seneste 

års M&A handler. Endvidere skal tidsperioden også være lang nok til at sikre en tilstrækkelig mængde 

af data, således at afhandlingens problemformulering og hypoteser kan analyseres pålideligt. Slutteligt 

indeholder ovenstående periode udbruddet af COVID-19, som i denne afhandling forventes at have 

haft påvirkning i hele 2020, idet usikkerhederne i forbindelse med den nye virus begyndte i starten af 

året, men for alvor blev til en pandemi i marts 2020.  

Det tredje kriterie er, at det købende selskab skal være børsnoteret. Uden dette kriterie vil der ikke 

kunne foretages en undersøgelse af aktiekursens reaktion på annonceringer af opkøb. Det er kun 

børsnoterede selskabers aktiekurs, som på kontinuerlig vis bliver evalueret igennem aktiemarkedet. 

Ved at fokusere på børsnoterede selskaber er man i stand til at spore de daglige bevægelser i 

aktiekurserne og måle værdiskabelsen. Omvendt tillader det fjerde kriterie, at sælger både kan være 

børsnoteret og privat. Afhandlingen er afgrænset til ikke at undersøge sælgers reaktion på 

annonceringer af opkøb, hvorfor sælger også kan være unoteret.  

Det femte kriterie sætter en minimumsgrænse på handelsværdien. Denne afhandling har på baggrund 

af antallet af observationer i stikprøven og senere undersøgelse af den relative størrelse anvendt en 

minimumsgrænse for transaktionen på 10 mio. USD for at sikre, at de handler som undersøges, er af 

en væsentlig størrelse. Dette kriterie ekskluderer transaktioner med de laveste værdier og sikrer, at 

stikprøven består af handler, som er store nok til at påvirke værdien af det opkøbende selskabs 

aktiekurs.  

Ydermere indebærer det sjette kriterie, at handler kun medtages, hvis det er et majoritetsopkøb af 

50,01% eller mere af target-selskabets aktier. Dette er et væsentligt kriterie, da en aktiemajoritet 

medfører bestemmende indflydelse i target-selskabet, hvilket kan forstærke aktiekursreaktionen, da 
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synergieffekterne nemmere kan realiseres, når køber har kontrollen. For børsnoterede selskaber, hvor 

ejerskabet normalt er spredt blandt mange aktionærer, kræves det ikke altid at man ejer en 

majoritetsandel af kapitalen og stemmeandelene for at overtage kontrollen (Bhagat og Brickley, 1984). 

Det at analysere ejerskabsstukturen ved minoritetshandler er en omfattende opgave, som vurderes at 

være udenfor afhandlingens formål, hvorfor majoritetshandler udelukkende undersøges.  

Det syvende og sidste kriterie er, at handlen skal være gennemført. Det er af flere årsager et betydeligt 

kriterie, og en af de vigtigste årsager er, at aktiekursreaktionen på og efter annonceringstidspunktet 

også vil reflektere usikkerheder forbundet med, hvis handlen ikke bliver gennemført. Usikkerheden 

indregnet i markedet kan oftest ses på prisreaktionen på target-selskabet, som ikke indregner hele 

præmien, idet usikkerheder omkring handlens gennemførelse indregnes i aktiekursreaktionen. For at 

mindske denne usikkerhed medtages kun gennemførte handler, idet man med rimelighed kan antage, 

at usikkerheden i markedet for disse handler er lavere, da handlen blev gennemført. Dette understøttes 

af Doukas et al. (2001), og Lerkerød et al., (2017), som argumenterer for, at ved kun at inddrage 

gennemførte handler, medfører det at datasættets validitet forøges, da data i højere grad reflekterer 

afhandlingens problemfelt, som undersøger værdiskabelsen ved M&A handler. Udover dette anses 

kriteriet for at være almindelig praksis ud fra den eksisterende litteratur, hvorfor det er fundet relevant 

at inddrage det i afhandlingen.  

Udover ovenstående kriterier er der i dataudtrækket aktivt tilvalgt følgende datapunkter for hver 

handel: 

1. Hvorvidt handlen var indenlandsk eller udenlandsk  

2. Betalingsmetode, herunder om det er kontant-, aktie eller hybridbetaling  

3. Køber og sælgers SIC-koder  

4. Handelsværdien og hvor stor en procentdel af aktierne, der blev overtaget  

5. Data på hvorvidt target-selskabet er børsnoteret eller privat 

6. Datastream-koder for hver handel til generering af aktiekursdata på den opkøbende virksomhed 

De ovenstående punkter 1. til 5. er fundet nødvendige for at undersøge de opstillede hypoteser, hvor 

forhold som crossborder-handler, betalingsmetode, virksomhedsintegration og relativ størrelse mellem 

køber og sælger vil blive testet for at vurdere, om de har en væsentlig betydning for det anormale 

afkast.  
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SIC-koderne for køber og sælger blev i denne sammenhæng benyttet til at klassificere industrier ud fra 

en 4-cifret numerisk kode. Transaktionerne kan kategoriseres som et horisontal, vertikalt eller 

diversificerende opkøb, som er uddybet i teoriafsnittet. Køber og sælger vil således for et horisontalt 

opkøb have præcis samme SIC-kode, hvorimod det kun er de to første cifre, som vil være ens i et 

vertikalt opkøb. Hvis det hverken er et horisontalt eller vertikalt opkøb bedømt ud fra ovenstående 

kriterie, vil handlen blive kategoriseret som et diversificerende opkøb.  

Ud fra ovenstående søgekriterier blev der fremsøgt 1.354 handler fra Thomson One. Disse handler 

filtreres yderligere, idet alle transaktioner ikke har de fornødne informationer eller er mangelfulde på 

visse punkter. 

 

8.2 Proces 2 - Klargøring af data  

Dette afsnit har til formål at diskutere de manuelle frasorteringer og ændringer, som foretages i 

dataudtrækket fra Thomson One. Følgende tabel giver en oversigt over det initiale dataudtræk fra 

Thomson One og de manuelle frasorteringer, som har været nødvendige: 

Tabel 1: Filtrering af data 

Søgekriterier i Thomson One  Filtreret fra Hits  

1. Annonceringsdato mellem d. 01/01-2015 og 31/12-2020  n/a 

2. Target skal være i Europa   93.413 

3. Acquirer skal være i Europa  -9.502 83.911 

4. Acquirer skal være børsnoteret  -67.461 16.450 

5. Target skal enten være børsnoteret eller privat  -5.786 10.664 

6. Deal value skal være mindst 10 mio. USD  -7.863 2.801 

7. Handlen skal være gennemført  -991 1.810 

8. Acquirer skal opkøbe mere end 50% af aktierne  -456 1.354 

   
Manuel filtrering af handler                             1.354 

9. Finansielle virksomheder  -517 837 

10. Manglende information på betalingsmetode -119 718 

11. Manglende aktiekurser i estimeringsperiode og eventperiode -46 672 

12. Aktier med lav omsættelighed (illividitet) -20 652 

13. Manglende/uidentificerbar Datastream-kode -6 646 

   
Stikprøvens størrelse efter frasorteringer:   646 

 Kilde: Egen tilvirkning, Data fra Thomson One og Datastream 
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Punkt 1 til 8 blev i forrige afsnit forklaret. Fokusset i dette afsnit er at uddybe den manuelle filtrering 

af handlerne fra punkt 9 til 13 i kronologisk rækkefølge.  

Punkt 9 og 10: Transaktioner hvori køber eller sælger bliver klassificeret som en finansiel virksomhed 

(banker, forsikringsselskaber, investeringsselskaber m.m.) er frasorteret, hvilket er gjort ud fra SIC-

koderne. Dette er normal praksis indenfor eventstudier, idet gældsforholdene i finansielle 

virksomheder sammenlignet med ikke-finansielle virksomheder er væsentligt forskellige. Studier som 

Martynova og Renneboog (2011) har f.eks. frasorteret finansielle virksomheder. Dette gøres, da 

finansielle virksomheder oftest er underlagt lovgivning, som divergerer væsentligt fra almindelige 

selskaber, som kan skabe støj i datasættet og påvirke konklusionerne. I forhold til punkt ti blev 

transaktioner med manglende information om betalingsmetoden frasorteret. Størstedelen af 

transaktioner med manglende betalingsmetode var kategoriseret som ”unknown” eller ”others”, 

hvilket i alle tilfælde blev sorteret fra.  

Punkt 11: Der har været transaktioner, hvor det ikke har været muligt at finde daglige data for hele 

eventvinduet og estimeringsperioden, hvilket resulterer i at handlen bliver frasorteret fra det endelige 

datasæt.  

Estimeringsperioden kræver data for 261 handelsdage, som er svarende til et kalenderår. Derudover 

kræves der data for hele eventvinduet. Der vil senere i afhandlingen være en uddybelse af 

estimeringsperioden og eventvinduet i afsnittet ”Eventstudiemetodologi”, herunder baggrunden for 

valget af længden af estimeringsperioden og eventvinduet.  

Punkt 12 og 13: Til sidst er handler, hvor aktiens omsættelighed er vurderet for lav, blevet filtreret 

fra, hvilket er en fremgangsmåde Lorentsen og Hesseldal (2020) benytter for at undgå afkast i 

eventperioden, som er nul. Eventperioden er på 15 dage (± 7 dage omkring eventdagen). Hvis aktien 

ikke bliver handlet i mindst 9 ud af 15 dage, filtreres handlen fra for at undgå afkast som er nul procent, 

da aktien vurderes som værende illikvid.  Eftersom afhandlingen benytter daglige data, fremgår det, 

om aktien er blevet handlet ved at se på aktiekurser, og om disse er forskellige fra aktiekursen fra den 

forrige handelsdag. I forhold til punkt 13 har der været få tilfælde, hvor Datastream ikke har kunne 

identificere den Datastream-kode, som Thomson One angiver i dens dataudtræk, hvorfor disse også er 

blevet frasorteret. 
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Efter den manuelle filtrering af handler i punkterne 9 til 13, resulterede stikprøven størrelse til at være 

646 handler i alt.  

Udover ovenstående punkter er annonceringsdatoerne justeret, da annonceringen kan ske på weekender 

og andre dage, hvor markedet er lukket.  Hvis opkøbet eksempelvis annonceres lørdag eller søndag, 

vil reaktionen på nyheden først ske mandag. Derfor vil mandag betragtes som værende den ”korrekte” 

annonceringsdato. Fredagen før annonceringen vil således være T-1, mandag vil være T0 og så 

fremdeles. Når annonceringen sker på en weekend eller andre dage, hvor markedet er lukket, giver 

dette aktionærerne ekstra tid til at overveje nyhedens implikationer på aktiekursen, hvorfor 

korrektioner i disse tilfælde muligvis bliver mindre volatile. Der fremgår dog kun 10 transaktioner i 

datasættet, hvor annonceringen sker på en weekend, hvorfor det vurderes til at have en minimal effekt, 

hvis nogen overhovedet.   

 

8.3 Præsentation af datasættet  

Forrige afsnit præsenterede dataudtrækningsprocessen og klargøring af datasættet, hvilket resulterede 

i 646 handler efter udvælgelsesprocessen. Disse handler kan kategoriseres på mange forskellige måder, 

idet handlerne er forskellige i forhold til handelsværdien, handelstidspunktet, industrierne, 

betalingsmetoden og mange flere faktorer. Afsnittet har til formål at gennemgå datasættet deskriptivt 

for at danne et overblik over handlernes karakteristika, da datasættet senere skal benyttes til at teste 

afhandlingens hypoteser.  

Følgende figur viser antal handler fordelt over tidsperioden. Det ses, at der er et nogenlunde konstant 

niveau af handler i perioden fra 2015 til 2019, mens antallet af handler falder betydeligt i 2020. 

Sammenlignet med gennemsnitlige handler i perioden 2015 til 2019, falder antallet af handler med ca. 

25% i år 2020. 
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Tabel 2: Antal handler fra 2015 til 2020 

Årstal 
Antal 

handler 

 

  

 

 
2015 116 

   
2016 118 

   
2017 106 

   
2018 121 

   
2019 102 

   
2020 83 

   
I alt  646 

   
           Kilde: Egen tilvirkning, data fra Thomson One og Datastream 

 

Forklaringen bag den faldende aktivitet i handlerne skyldes i høj grad af at M&A aktivitet er korreleret 

med aktiemarkedets bevægelser (Sudarsanam, 2010). Ud fra figur 1 fremgår det, at årene 2015 til 2019 

var relative gode år, hvor der var en høj aktivitet i M&A handler sammenlignet med 2020. Årsagen 

bag denne drastiske ændring kan forklares ud fra COVID-19, som i starten af 2020 for alvor brød ud 

og påvirkede aktiemarkedet globalt set. Aktiemarkedet kom i 2020 relativt hurtigt tilbage til samme 

niveau som før udbruddet af pandemien. Dog har det stadig haft en indvirkning på M&A aktiviteten i 

2020, da handler som var undervejs højst sandsynligt blev udskudt eller annulleret grundet 

usikkerhederne, som herskede verden over. Det skal bemærkes, at datasættet er påvirket af 

filtreringerne gennemgået i det forrige afsnit, og at en betydelig del af handlerne er frasorteret. 

Filtreringen af handlerne kan ikke antages at være ligeligt fordelt mellem årene, hvorfor stikprøven 

ikke er fuldstændig repræsentativ for populationens sande fordeling.  

I tabel 3 er handlerne blevet opdelt efter de karakteristika, som dataudtrækket tillader. Handlerne er 

blevet fordelt mellem regioner, industrier, købesum, betalingsmetode, cross-border og target-

virksomhedens status. Hypoteserne afhandlingen undersøger ikke forhold angående regioner (udover 

den naturlige afgrænsning til Europa) og industrier, men disse er stadig medtaget i den deskriptive 

beskrivelse, da det kan give anledning til fremadrettet research eller pointer i analysen og diskussionen.  

43% af alle opkøbere befinder sig i UK / Irland / Isle of man, hvor specielt UK står for langt størstedelen 

af handlerne i den gruppe. Dette efterfølges af Skandinavien, Centraleuropa, Sydeuropa og Østeuropa, 

som står for henholdsvis 23%, 16%, 13% og 5% af alle opkøbere.  
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I forhold til industrifordelingen er langt størstedelen af opkøbere i Manufacturing- og Services-

industrien, da disse tilsammen udgør 75% af datasættet. 10% af opkøberne er i Transportation & Public 

Utilities mens resten af datasættet i mindre grupper er fordelt over yderligere fem industrigrupper.  

Ud fra handelsværdien kan det ses, at der er en vis sammenhæng mellem handelsværdi og antal 

observationer. Jo højere handelsværdien bliver, jo færre observationer er der i datasættet, hvilket 

intuitivt giver mening, da der er flere små virksomheder end store. Dette bevirker at 30% af opkøbene 

har en handelsværdi på mellem 10 – 19 mio. USD, mens kun 8% af handlerne har en handelsværdi på 

over 500 mio. USD. Den gennemsnitlige handelsværdi er 677 mio. USD, som er påvirket betydeligt af 

relativt få observationer med meget høje handelsværdier. Dette bliver tydeligt idet medianen af 

handelsværdien regnes til at være 34 mio. USD. Betalingsmetoden er primært kontant, idet 73% af 

opkøbene er finansieret herigennem. Dette efterfølges af hybrid betalingsform og aktiebetaling, som 

udgør henholdsvis 19% og 8% af opkøbene.   

Indenlandske opkøb udgør 57% af alle opkøb, hvor de resterende 43% er udenlandske opkøb. Langt 

størstedelen af datasættet er opkøb af private virksomheder, som udgør 84% af datasættet, mens 16% 

er børsnoteret. Sidstnævnte ujævne fordeling er forventelig, da langt størstedelen af selskaber er 

private. Slutteligt er de fleste opkøb i datasættet diversificerende opkøb (44%), efterfulgt af horisontale 

opkøb (31%) og vertikale opkøb (25%). I forhold til den eksisterende empiri som tidligere er blevet 

gennemgået, vurderes de diversificerende opkøb relativt høje, eftersom synergieffekter typisk er mere 

realiserbare i relaterede (horisontale og vertikale) opkøb.  
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Årstal  2015 2016 2017 2018 2019 2020 I alt  Andel 

Acquirers Regionsfordeling          
UK / Irland / Isle of Man 61 54 46 43 42 29 275 43% 

Skandinavien* 15 30 23 31 22 28 149 23% 

Centraleuropa  23 15 14 25 16 12 105 16% 

Sydeuropa  10 16 15 15 16 12 84 13% 

Østeuropa  7 3 8 7 6 2 33 5% 

I alt  116 118 106 121 102 83 646 100% 

Acquirers Sektorfordeling          
Manufacturing  55 46 40 47 40 35 263 41% 

Services  37 43 36 39 37 29 221 34% 

Transportation & Public Utilities 8 11 18 9 12 5 63 10% 

Wholesale Trade 6 6 2 9 3 5 31 5% 

Retail Trade 5 8 2 9 4 6 34 5% 

Mining 2 1 2 3 3 3 14 2% 

Construction  1 2 5 5 2 0 15 2% 

Agriculture, Forestry, Fishing  2 1 1 0 1 0 5 1% 

I alt  116 118 106 121 102 83 646 100% 

Handelsværdi (mio. USD)         
10 - 19  25 35 38 37 38 23 196 30% 

20 - 39  33 41 18 28 25 28 173 27% 

40 - 99  21 19 28 24 13 16 121 19% 

100 - 499  26 19 14 15 20 10 104 16% 

500+ 11 4 8 17 6 6 52 8% 

I alt  116 118 106 121 102 83 646 100% 

Betalingsmetode        
 

 
Aktier 90 92 80 89 71 52 474 73% 

Kontant 14 19 21 25 18 25 122 19% 

Hybrid  12 7 5 7 13 6 50 8% 

I alt  116 118 106 121 102 83 646 100% 

Udenlandsk vs. Indenlandsk          
Udenlandsk  56 46 43 53 39 40 277 43% 

Indenlandsk  60 72 63 68 63 43 369 57% 

I alt  116 118 106 121 102 83 646 100% 

Børsnoteret vs. Privat (Target)         
Privat 99 105 90 98 82 67 541 84% 

Børsnoteret 17 13 16 23 20 16 105 16% 

I alt  116 118 106 121 102 83 646 100% 

Strategisk motiv          
Horisontalt opkøb 41 37 29 41 34 18 200 31% 

Vertikalt opkøb 29 33 32 28 21 18 161 25% 

Diversificerende opkøb  46 48 45 52 47 47 285 44% 

I alt  116 118 106 121 102 83 646 100% 

* Kulturelt set, dvs. DK, NO, SE, IS, FO og FI       
Kilde: Egen tilvirkning, data fra Thomson One og Datastream.  

Tabel 3: Overblik over afhandlingens endelige datasæt 

I nedenstående tabel ses kategoriseringen af handler i datasættet. 

Industri er identificeret ud fra de to første cifre i SIC-koderne. 
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9. Metodisk tilgang  

Dette afsnit har til formål at afdække de metodiske overvejelser og fremgangsmåder, som denne 

afhandling har benyttet sig af. Til start vil hypotesen om det efficiente marked blive redegjort for, da 

dette er en central betingelse for eventstudiemetodologien, som efterfølgende vil blive præsenteret. 

Dernæst vil modeller og formler, som anvendes til at udlede værdiskabelsen for det opkøbende selskab 

forklares. Afslutningsvis vil der være en diskussion af, hvilke konsekvenser valget af modellerne har 

for analysens resultater, da dette i høj grad bliver relevant i forbindelse med diskussionsafsnittet, hvor 

afhandlingens resultater vil blive kritisk evalueret. 

 

9.1 Hypotesen om det efficiente marked  

Under den neoklassiske teori er hypotesen om det efficiente kapitalmarked en central teori. Den 

foreskriver markedseffektivitet som et udtryk for aktiemarkedets evne til effektivt at afspejle alt 

tilgængelig og betydningsfuld information i et selskabs værdiansættelse (Fama, 1970). Med andre ord 

anses et marked for at være efficient, hvis prisen på et aktiv altid fuldstændigt reflekterer alt tilgængelig 

information. Derfor vil tilhængere af teorien hævde, at aktier altid vil blive handlet til dens 

fundamentale værdi, hvilket umuliggør konsistent alpha-generering. Eftersom aktiekurserne 

reflekterer alt tilgængelig information, er det ifølge teorien ikke muligt at ”slå markedet” igennem 

fundamentalanalyse, som har til formål at købe undervurderede aktier (Downey, 2021).  

Fama (1970) definerer i sin artikel om efficiente kapitalmarkeder mellem tre former for 

markedsefficiens: svag, semistærk og stærk markedseffektivitet. Svag markedsefficiens er kendetegnet 

ved, at der kun benyttes historiske priser til værdiansættelse af aktier. Ved den semistærke form 

benyttes der både historisk og offentlig tilgængelig information som eksempelvis aflæggelse af nye 

regnskaber, offentliggørelse af udbytter med mere. Slutteligt kan et marked betragtes at have stærk 

markedsefficiens, hvis investorer eller udvalgte grupper har monopolistisk adgang til information, som 

er relevant for værdiansættelsen af aktien (Fama, 1970).  

Hvis aktiemarkedet generelt er kendetegnet ved stærk markedsefficiens, vil annonceringen af 

opkøbene som undersøges ikke have en effekt på eventdagen, eftersom investorerne med monopol på 

information inden eventdagen vil have reageret på nyheden og påvirket aktiekursen. Omvendt vil man 

igennem et aktiemarked som kendetegnes igennem den semistærke efficiens, kunne måle 

værdiskabelsen ved annoncering af opkøb, eftersom det antages at indvirkningerne af opkøbet ikke er 
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inkorporeret i prisen før eventdagen. Det anormale afkast vil derfor kunne måles i et eventvindue 

omkring eventdagen, hvilket er et centralt formål med denne afhandling. En betydelig antagelse i denne 

afhandling er derfor, at det europæiske aktiemarked antages at være kendetegnet igennem den 

semistærke efficiens, således at værdiskabelsen kan måles. Sudarsanam (2010) anser også, at den 

semistærke form for markedsefficiens reflekterer nutidens aktiemarked bedst ud af de tre former.  

 

9.2 Eventstudiemetodologien  

Eventstudiet er en kvantitativ metode, som udnytter data fra det finansielle marked til at måle 

indvirkningen af en begivenhed på et selskabs markedsværdi (MacKinlay, 1997). Givet at der hersker 

rationalitet i aktiemarkedet, vil effekten af begivenheder resultere i øjeblikkelige ændringer i 

aktiemarkedskursen, som reflekterer eventets indvirkninger på selskabets fremtidige pengestrømme og 

dermed værdiansættelse. Med andre ord kan man gennem et eventstudie måle den værdiskabelse eller 

værdidestruering (anormalt afkast), som en begivenhed resulterer i, ved at studere aktiemarkedets 

reaktion på nyheden. Effekten måles igennem estimering af det anormale afkast, som er det afkast, der 

ikke kan forklares igennem generelle markedsbevægelser. Der er flere måder at udregne dette på, 

hvilket vil blive uddybet i afsnittet for modeller. Metoden er bredt anerkendt og benyttes hyppigt, idet 

man undgår regnskabsmæssige analyser og i stedet fokuserer på ændringer i aktiekursen, som bør 

inkorporere alt relevant information effektivt jf. afsnittet om den efficiente markedshypotese. 

Antagelsen om at kurserne i eventstudiet afspejler selskabets ”sande” værdi er derfor en fundamental 

betingelse, som antages at være til stede, idet aktiemarkedet anses som værende rationelt.  

Udover at undersøge det anormale afkast af et uventet event kan metoden også benyttes til at teste hvor 

hurtigt markedet reflekterer ny information i aktiekursen (Sudarsanam, 2010). Eventstudiet vil i denne 

afhandling udelukkende benyttes til at estimere det anormale afkast. I kortsigtede eventstudier antages 

det derfor at aktiekursreaktioner sker relativt hurtigt, hvilket er en refleksion af aktiemarkedets 

informationseffektivitet (Sudarsanam, 2010).  

For at kunne anvende eventstudiemetodologien er data blevet trukket fra Datastream for stikprøvens 

646 handler. Daglig ”Total Return Index” data er benyttet for selskaberne og markedsindekset, som 

korrigerer for dividender og aktiesplits.  
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9.3 Estimeringsperioden  

For at kunne estimere det forventede afkast og derefter det anormale afkast igennem markedsmodellen, 

kræves det at fastsætte en estimeringsperiode. Estimeringsperioden er en fastsat periode før 

eventvinduet, som benyttes til estimering af parametre, som er nødvendige for anvendelsen af 

markedsmodellen indenfor eventvinduet. For at de estimerede parametre ikke påvirkes af 

annonceringen i eventvinduet, understreger MacKinlay (1997) vigtigheden af at eventperioden ikke 

inkluderes i estimeringsperioden. Hidtil er der i tidligere empiriske studier ikke nogen konsensus om, 

hvor lang estimeringsperioden præcist skal være. I takt med at data på aktiemarkedskurser er blevet 

mere tilgængeligt, har estimeringsperioden ændret sig betydeligt, idet daglig markedsdata (fremfor 

ugentlige/månedlige data) i nyere studier bliver benyttet. Nyere studier som Rani et al. (2015) benytter 

en estimeringsperiode på 255 handelsdage (-280, -26), Dranev et al. (2019) studie benytter 180 

handelsdage (-200, -21) og MacKinlay (1997) understøtter en estimeringsperiode på sådanne 

størrelsesordner.  

Fastsættelsen af længden for estimeringsperioden er en balance mellem mængden af observationer og 

anvendelsen af relevante observationer. Perioden skal være lang nok til at kunne opnå statistisk 

retvisende estimater for parametrene og på samme tid undgå at anvende observationer, som går for 

langt tilbage i tid, således de ikke længere er relevante for virksomhedens parametre (Armitage, 1995). 

På baggrund af ovenstående har denne afhandling valgt at benytte en estimeringsperiode på 261 

handelsdage (-267, -8), svarende til dagligt data for ét kalenderår. Som det kan ses på perioden, lægger 

estimeringsperioden sig direkte op ad eventvinduet, således de estimerede parametre i højere grad vil 

repræsentere den efterfølgende periode. Estimeringsperioden vurderes til at være lang nok til at sikre, 

at parametrene ikke påvirkes af event-relaterede afkast, samt at observationernes relevans for den 

efterfølgende periode kan anses som værende høj. Den valgte estimeringsperiode understøttes af 

tidligere empiriske studiers estimeringsperiode, som er i samme størrelsesorden.  
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9.4 Eventvinduet og eventdagen 

Eventvinduet defineres som den periode, hvori der forventes at være aktiekursreaktioner som følge af 

eventet, som undersøges. Eventdagen, T0 defineres som annonceringstidspunktet for opkøbet, som 

varierer i de forskellige handler. I få tilfælde har der været handler, som er blevet annonceret på 

weekender og andre dage, hvor markedet er lukket. Det har derfor været nødvendigt at justere 

annonceringstidspunktet, således at eventdagen falder på den første efterfølgende dag, hvor markedet 

er åbent. Som nævnt i tidligere afsnit vil opkøb som annonceres i weekenden blive justeret, så 

eventdagen er mandag eftersom aktiemarkedet først kan reagere på nyheden her. Eftersom der kun er 

10 opkøb, hvor annonceringstidspunktet er på en weekend, vurderes det ikke at have en betydelig 

effekt.  

En gennemgang af tidligere studier, som undersøger den kortsigtede værdiskabelse af M&A, vises der 

ikke er konsensus omkring, hvor lang eventperioden skal være. Overordnet set benytter de fleste studier 

en kortere eventperiode, som typisk er højst ± 10 dage fra eventdagen. Ding et al. (2021) benytter 

eksempelvis eventperioden ± 10 dage og indikerer i studiet, at det er i overensstemmelse med en 

lignende undersøgelsers eventperiode. Samtidigt argumenterer studiet for at længere eventperioder vil 

skabe støj, idet det eksterne og industrispecifikke faktorer i samme periode kan påvirke aktiekursen og 

dermed målingen af opkøbets værdiskabelse. Det påpeges også, at det er nødvendigt at måle anormalt 

afkast før selve eventdagen, da rygtedannelse og læk af information kan blive reflekteret i aktiekursen 

i dagene op til eventdagen. Dette er i overensstemmelse med fundne fra et anerkendt studie af Keown 

og Pinkerton (1981), som beviser, at der i dagene op til eventdagen kan være en signifikant stigning i 

targetselskabets aktiekurs grundet informationslæk. Information om det opkøbende selskabs 

intentioner kan derfor blive reflekteret i aktiekursen før eventdagen, hvorfor det er relevant at 

undersøge aktiekursen i dagene optil eventdagen.   

Rani et al. (2015) benytter eventperioden ± 20 dage og begrunder valget med, at der skal tages højde 

for tidlige prisreaktioner, som er forårsaget af forventningen om en opkøbsannoncering. Den relativt 

lange periode efter eventdagen i sidstnævnte studie begrundes med, at aktiemarkedet potentielt set kan 

være langsom til at processere informationen fuldstændigt.  

Ud fra ovenstående vurderes at eventvinduet ± 7 dage fra eventdagen er passende til at undersøge 

værdiskabelsen på kort sigt. Indenfor eventvinduet undersøges følgende intervaller: (-7, -1), (-1, +1), 

(-3, +3) og (-7, +7). Perioden -7 til -1 benyttes til at teste, hvorvidt Keown og Pinkertons (1981) fund 
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om insiderviden kan påvises i afhandlingens stikprøve. Ydermere er den efterfølgende periode efter 

eventdagen relevant, idet aktiemarkedet kan være langsomt til at processere informationen om opkøbet 

fuldstændigt. En længere eventperiode fravælges, da det kan skabe støj i målingen af værdiskabelsen 

på kort sigt eftersom andre begivenheder kan påvirke aktiekursen i samme periode. I analysen vil 

eventperioden (-1, +1) specielt være i fokus, da de fleste studier indenfor samme område primært tager 

udgangspunkt i denne.  

Figur 2: Illustration af estimeringsperioden og eventvinduet 

 

                    Kilde: Egen tilvirkning 

 

9.5 Modeller til estimering af forventet afkast og anormalt afkast 

Formålet med eventstudiet er at estimere det anormale afkast omkring annonceringstidspunktet, da det 

anormale afkast er et direkte mål for værdiskabelse (Perepeczo, 2007). Essensen heri består af at 

adskille det afkast, som kan relateres til generelle markedsbevægelser (benchmarket), fra det afkast 

som kan relateres til eventet, som undersøges. Med andre ord er det anormale afkast en isolering af 

opkøbets effekt på aktiekursen for det opkøbende selskab, når generelle markedsbevægelsers 

påvirkning på aktien tages i betragtning. Det er nødvendigt at estimere det forventede afkast, som 

repræsenterer det afkast som kunne forventes, hvis der ikke havde været et event. Det forventede afkast 

fratrækkes herefter fra aktiens faktiske afkast for at finde det anormale afkast, udtrykt ved følgende 

formel (Perepeczo, 2007):  

𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − 𝐸(𝑅𝑖𝑡) 

Hvor:  

𝐴𝑅𝑖𝑡 − anormalt afkast for virksomhed i på tidspunkt t; 
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𝑅𝑖𝑡 − afkast for virksomhed i på tidspunkt t;  

𝐸(𝑅𝑖𝑡) − forventet afkast for virksomhed i på tidspunkt t. 

Det forventede afkast kan estimeres på flere forskellige måder og de følgende afsnit har til formål at 

redegøre for de mest relevante modeller, hvorefter et endeligt valgt af én model træffes. Sudarsanam 

(2010) har identificeret flere modeller egnet til at udregne det forventede afkast. I alt vurderes det, at 

der er fire modeller, som har den største relevans for undersøgelsen af den kortsigtede værdiskabelse. 

Vurderingen er baseret på, hvilke modeller tidligere studier oftest har benyttet til samme formål, hvilket 

primært er følgende modeller:  

1. Middelværdi-justeret model   

2. Markeds-justeret model  

3. Markedsmodel 

4. Capital Asset Pricing model (CAPM) 

Modeller som Fama Frenchs tre faktor modellen og Carharts fire faktor modellen inkluderes ikke, da 

disse generelt benyttes til at måle performance på lang sigt ifølge Sudarsanam (2010). Ovenstående 

modeller gennemgås med udgangspunkt i Sudarsanam (2010) og Perepeczos (2007).  

 

 

Middelværdi-justeret model  

Ifølge middelværdi-justeret model er det forventede afkast et ex ante afkast på aktie i under perioden 

t. Her tages gennemsnittet af de daglige afkast i estimeringsperioden og benyttes som det forventede 

afkast i eventperioden. Følgende formel er gældende:  

𝐸(𝑅𝑖𝑡) = 𝐾𝑖  ⇒  

𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − 𝐾𝑖 

Hvor:  

𝐸(𝑅𝑖𝑡) − det forventet afkast på aktie i over perioden t 

𝐾𝑖 − gennemsnitlige daglige afkast på aktie i over i estimeringsperioden  
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Markeds-justeret model 

Den markeds-justeret model er en relativ simpel model, idet det forventede afkast blot er lig med 

afkastet på markedsindekset i eventperioden: 

𝐸(𝑅𝑖𝑡) = 𝑅𝑀𝑡  ⇒  

𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑀𝑡 

Hvor:  

𝑅𝑀𝑡 − afkastet på markedsindekset på tidspunkt t  

Idet der ikke er konsensus om, hvilket markedsindeks som bedst egner sig til en given aktie, kan 

studier, hvor markedsmodellen benyttes, opnå forskellige resultater. Overordnet set kan man benytte 

et internationalt indeks for et geografisk område (fx MSCI Europe), landets eget indeks (fx OMXC25 

for danske aktier) eller et industrispecifikt indeks, som passer med virksomhedens aktivitet. Dette vil 

blive diskuteret mere dybdegående i senere afsnit.  

 

 

Markedsmodellen  

Markedsmodellen er en statistisk model, som regresserer aktiens daglige afkast over markedsindeksets 

afkast i estimeringsperioden, således parametrene alpha og beta kan estimeres (Sudarsanam, 2010). 

Tidsserieregressionen følger den simple formel:  

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑋𝑖 + 𝑒𝑖 

Hvor 𝛽0 svarer til skæringskoefficienten alpha og 𝛽1 er hældningskoefficienten, som er den 

systematiske risiko. Ovenstående kan derved omskrives til markedsmodellens formel, som kan 

udregne det forventede afkast i eventperioden på baggrund af de estimerede parametre i 

estimeringsperioden. Markedsmodellen er derved givet ved følgende formel:  

𝐸(𝑅𝑖𝑡) = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑀𝑡  ⇒ 

 𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − (𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑀𝑡  ) 
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Hvor:  

𝛼𝑖 − skæringskoefficienten for markedsmodellen eller det virksomhedsspecifikke merafkast 

𝛽𝑖 − Den systematiske risiko for aktie i  

𝑅𝑀𝑡 − afkastet på markedsindekset på tidspunkt t  

 

 

Capital Asset Pricing model 

CAPM-modellen tager højde for den enkelte virksomheds systematiske risiko, da det antages en lineær 

sammenhæng mellem den virksomhedsspecifikke systematiske risiko og markedsrisikopræmien. 

CAPM er givet ved følgende formel:  

𝐸(𝑅𝑖𝑡) = 𝑅𝐹𝑡 + 𝛽𝑖(𝑅𝑀𝑡 − 𝑅𝐹𝑡)  ⇒  

𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − (𝑅𝐹𝑡 + 𝛽𝑖(𝑅𝑀𝑡 − 𝑅𝐹𝑡))    

Hvor:  

𝑅𝐹𝑡 − daglige risikofrie rente i estimeringsperioden  

𝛽𝑖 − Den systematiske risiko for aktie i  

(𝑅𝑀𝑡 − 𝑅𝐹𝑡) − markedsrisikopræmien på tidspunkt t  
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9.6 Endeligt valg af model  

Som det kan ses ud fra ovenstående gennemgang, kan estimeringen af det forventede afkast udregnes 

på flere måder. Denne afhandling har valgt at benytte markedsmodellen til at udregne det forventede 

afkast, og følgende afsnit vil kort diskutere overvejelserne bag valget af denne model.  

Generelt set er markedsmodellen den mest hyppigt anvendte model i tidligere eventstudier 

(Sudarsanam, 2010). Sammenlignes markedsmodellen med den middelværdi-justerede model, 

tilpasser sidstnævnte model sig ikke til, hvor følsomme virksomheder er overfor bevægelserne på 

markedet, hvilket markedsmodellen gør igennem inkorporeringen af den virksomhedsspecifikke 

systematiske risiko. Modellen vurderes derfor at være forsimplet i sine antagelser, og af denne årsag 

foretrækkes markedsmodellen, som er mere avanceret. Ligesom markedsmodellen tager den markeds-

justerede model også højde for markedets bevægelser. Dog er markedsmodellen mere sofistikeret end 

den markeds-justerede model, idet alpha (merafkastet) og beta (følsomheden overfor markedet) 

inkorporeres og dermed mere præcist kan måle det forventede afkast.  

Brown og Warner (1980) er enig i, at markedsmodellen og den markeds-justerede model i højere grad 

vil reducere variansen af det anormale afkast end den middel-værdi justerede model, idet de 

førstnævnte modeller inkorporerer aktivets systematiske risiko og markedsafkastet. Et udvalgt citat fra 

Brown og Warner (1980) angående valget af model i eventstudier siger følgende: ”beyond a simple, 

one-factor market model, there is no evidence that more complicated methodologies convey any 

benefit. In fact, we have presented evidence that more complicated methodologies can actually make 

the researcher worse off, both compared to the market model and to even simpler methods, like Mean 

Adjusted Returns, which make no explicit risk adjustment.” (s. 249). På trods af, at CAPM også tager 

højde for den systematiske risiko, fravælges den, idet studier har fundet afvigelser på modellen, som 

antyder at validiteten af CAPM i markedet kan udfordres (MacKinlay, 1997). Denne potentielle 

diskrepans kan udgås relativt nemt ved at benytte markedsmodellen, hvilket mange studier også har 

gjort, hvorfor CAPM sjældent benyttes i nyere eventstudier (MacKinlay, 1997).   
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10. Anvendelse af markedsmodellen 

I det foregående afsnit blev der redegjort for en række modeller, hvor der blev fastslået at 

markedsmodellen anvendes til at estimere det forventede afkast og dermed det anormale afkast. 

Følgende afsnit har til formål at gå mere i dybden med præcis, hvordan dette gøres i afhandlingens 

datasæt og belyse hvilke subjektive valg, som anvendelsen af modellen kræver.  

 

10.1 Valg af indeks til estimering af Alpha og Beta  

Som redegjort for i de foregående afsnit, skal alpha og beta estimeres, hvilket estimeringsperioden på 

261 handelsdage (-267, -8) benyttes til. For at kunne estimere parametrene kræver det, at man vælger 

et indeks, som vurderes til at repræsentativt for de generelle markedsbevægelser for selskaberne, der 

undersøges. Der er studier på området, som indikerer at markedsmodellen performer lidt bedre med et 

lige-vægtet indeks fremfor et værdi-vægtet indeks, når eventdagen er den samme for alle selskaber 

(Brown og Warner, 1980). Andre studier finder, at undersøgelser af anormalt afkast generelt er robuste 

overfor forskellige valg af markedsindeks (Armitage, 1995). Thompson (1988) tester samme 

problematik med anvendelse af forskellige indeks på samme datasæt og finder frem til, at det ikke har 

en påvirkning at benytte et industriindeks fremfor et generelt markedsindeks. I denne afhandling er 

eventdagen ikke ens på tværs af alle selskaberne, hvorfor der subjektivt vurderes, hvilken form for 

indeks, som vil passe bedst i denne undersøgelse, idet der ikke er konsensus om hvilket indeks, som 

bedst egner sig til formålet. Overordnet set er der tre forskellige slags indeks at vælge imellem. 

Det første er et generelt indeks, som dækker over et geografisk område som f.eks. MSCI Europe. Dette 

indeks kan argumenteres for at være repræsentative for undersøgelser af internationale europæiske 

selskaber. Eftersom generelle markedsindeks består af de største virksomheder i den geografi de er 

afgrænset til, vil markedsbevægelserne muligvis i ringere grad afspejle afkastet for mindre selskaber. 

Fordelen ved et generelt markedsindeks er, at databehandlingen bliver mere operationel uden man går 

på kompromis med markedsmodellens performance jf. ovenstående afsnits referencer til tidligere 

studier på området.  

Hvert selskab har en primær aktivitet, som eksempelvis kan identificeres ud fra deres SIC-kode og 

dermed kategoriseres. Derfor er det muligt at vælge et indeks, som tilhører en specifik industri. Intuitivt 

er fordelen her at bevægelserne i industriindekset i højere grad vil kunne forklare afkastet i selskabet, 

som undersøges. Dog fremhæves et fund, som indledningsvist blev præsenteret, hvor Thompson 
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(1988) afviser, at markedsmodellen performer bedre, hvis man benytter industriindeks fremfor et 

generelt indeks. Et selskab kan også have mere end én betydelig aktivitet, hvilket svækker 

industriindeksets evne til at forklare disse selskabers afkast.  

Til sidst kan det indeks, som hvert selskab indgår i, vælges som markedsindeks. Hver virksomhed 

tilhører et indeks, som oftest er fordelt efter virksomhedens markedsværdi indenfor samme land. Denne 

form for opdeling af virksomheder betyder, at virksomheder i samme indeks vil være en blanding af 

selskaber, som opererer indenfor forskellige industrier, men er i nogenlunde samme størrelsesorden.  

På baggrund af ovenstående vælger denne afhandling at benytte det generelle markedsindeks MSCI 

Europe til at udregne det forventede afkast ved hjælp af markedsmodellen. Da der ikke er nogen 

studier, som kan bekræfte at markedsmodellen performer bedre ved bruget af de alternative former for 

indeks, er det mest rationelt er benytte det generelle markedsindeks, eftersom det er mest operationelt. 

MSCI Europe vælges specifikt til formålet, idet den både inkluderer large og mid cap virksomheder 

og dækker omkring 85% af de udestående aktier på tværs af alle udviklede europæiske aktiemarkeder 

(MSCI, 2021). Evenstudier som undersøger det europæiske marked, benytter oftest også dette indeks, 

hvilket understøtter afhandlingens valg. Eksempler på dette er Martynova og Renneboog (2011) og 

Georgen og Renneboog (2004), som også undersøger M&A aktivitet i det europæiske marked.  

 

10.2 Estimering af det anormale afkast  

Markedsmodellen kan nu anvendes til at estimere alpha og beta ud fra estimeringsperioden på 261 

handelsdage (-267, -8). Dette gøres ved at opstille en lineær regression af selskabets afkast op imod 

markedsindeksets afkast, hvorefter det overnormale afkast, alpha, og selskabets systematiske risiko, 

beta, estimeres. Det forventede afkast trækkes herefter fra det faktiske afkast for at finde det anormale 

afkast for hver dag i eventperioden (-7, +7):  

 𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − (𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑀𝑡  ) 

Når det daglige AR er udregnet for hvert selskab i eventperioden, vil følgende formler benyttes til at 

aggregerer det anormale afkast, således der fås et samlet billede af stikprøvens anormale afkast i 

eventperioden. Gennemgangen tager udgangspunkt i Perepeczo’s (2007), som redegør for formlerne.  
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Det kumulative anormalt afkast (CAR) er udregnet ved at tage summen af de daglige anormale afkast 

over den analyserede periode. CAR for virksomhed i over tidsperioden T er som vist i følgende formel:  

𝐶𝐴𝑅𝑖𝑇 = ∑ 𝐴𝑅𝑖𝑡

𝑇

𝑡=1

 

Når CAR er udregnet, kan ACAR udregnes, som er det gennemsnitlige kumulative anormale afkast på 

tværs af alle selskaberne i stikprøven: 

𝐴𝐶𝐴𝑅 =
1

𝑁
∑ 𝐶𝐴𝑅𝑖𝑇

𝑁

𝑖=1

 

Der er to måder at nå frem til ACAR på. Den anden metode er ved at udregne AAR, som er 

gennemsnittet af alle de anormale afkast for virksomhederne i på tidspunktet t, udregnet ved følgende 

formel:  

𝐴𝐴𝑅𝑡 =
1

𝑛
∑ 𝐴𝑅𝑖𝑡

𝑁𝑡

𝑖=1

 

Efter det gennemsnitlige anormale afkast for hvert tidspunkt t i eventperioden er udregnet, kan CAAR 

udregnes:  

𝐶𝐴𝐴𝑅𝑡1

𝑡2 = ∑ 𝐴𝐴𝑅𝑡

𝑡2

𝑡=𝑡1

 

Hvor 𝐶𝐴𝐴𝑅𝑡1

𝑡2 er det kumulative gennemsnitlige anormale afkast fra tidspunkt t1 til t2 i eventperioden. 

Bemærk at ACAR og CAAR har forskellige betegnelser, men at de opnår det samme resultat. De 

forskellige fremgangsmåder gør, at de har forskellige betegnelser, eftersom den første metode tager 

gennemsnittet af CAR og den sidste fremgangsmåde tager gennemsnittet af AR. Begge 

fremgangsmåder benyttes i afhandlingen for at sikre, at det er de korrekte aggregerede anormale afkast 

som fås (CAAR / ACAR).  
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De anormale afkast bliver i denne afhandling statistisk testet for at undersøge, om de er signifikante. 

Det er derfor relevant at udregne variansen for AR, CAR, AAR og CAAR (MacKinley, 1997). 

Variansen for AR er udregnet ved følgende formel i eventperioden (t1 til t2) for hvert selskab:  

𝜎𝐴𝑅
2

𝑖𝑡
=

1

𝑁 − 2
∑(𝐴𝑅𝑖𝑡)2

𝑡2

𝑡=𝑡1

 

Variansen for CAR er udtrykt ved følgende formel:  

𝜎
𝐶𝐴𝑅𝑡1

𝑡2
2 = 𝐿2 ∗ 𝜎𝐴𝑅

2
𝑖𝑡

 

Hvor 𝐿2 = 𝐿æ𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑓 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑣𝑖𝑛𝑑𝑢𝑒𝑡 

Variansen for AAR er udtrykt ved følgende formel:  

𝜎𝐴𝐴𝑅𝑡

2 =
1

𝑁 − 1
∑(𝐴𝑅𝑖,𝑡 − 𝐴𝐴𝑅𝑡)

2
𝑁

𝑖=1

 

Variansen for CAAR er udtrykt ved følgende formel:  

𝜎𝐶𝐴𝐴𝑅
2 =

1

𝑁 − 1
∑(𝐶𝐴𝑅𝑖 − 𝐶𝐴𝐴𝑅)2

𝑁

𝑖=1
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11. Statistiske test  

For at analysere den statistiske betydning af variablerne, og yderligere validere eventstudiets resultater 

og virkningen af variablerne, anvendes forskellige modeller. CAAR kan estimeres og valideres på 

forskellige måder, som nævnt i forrige afsnit. Efter at have estimeret de anormale afkast skal virkningen 

af variablerne, som er defineret i hypoteserne, testes for deres statistiske signifikans, hvilket anbefales 

som det sidste trin i eventstudiet (Bowman, 1983). Der findes forskellige typer statistiske tests, som 

kan fortolke resultaterne fra en begivenhedsundersøgelse og identificere potentielle anormale afkast, 

som ikke er nul, og kontrollere om nulhypotesen skal accepteres eller afkastet for de opstillede 

hypoteser. Afsnittet er opdelt i to dele, hvor den første del anvender forskellige teststatistikker af både 

parametriske og ikke-parametriske karakterer, og hvorvidt enkelte variabler har en signifikans 

betydning for værdiskabelsen (CAAR). I den anden del anvendes en multiple regressionsmodel, som 

er en udvidelse af den enkelte variabel og inddrager flere begrundende variabler til at forklare CAAR. 

Ifølge MacKinlay (1997) og det meste forskningslitteratur, bør test for det anormale afkast i et 

eventvindue omfatte en parametrisk test. Inden for de kortvarige eventvinduer er der udviklet to 

grupper testmetoder; parametrisk og ikke-parametrisk test. Den afgørende forskel mellem grupperne 

er, at de parametriske test er afhængig af antagelsen om at datasættet er normalfordelt, hvor denne 

antagelse ikke gør sig gældende for en ikke-parametrisk test. Ikke-parametrisk test kan ifølge tidligere 

empiriske litteratur anvendes som et redskab til at understøtte resultaterne samt anvendes som et 

supplement for den parametriske test, og derved øge troværdigheden af konklusionen (MacKinley, 

1997). Der vil derfor foretages en parametrisk t-test, som understøttes af en ikke-parametrisk test ved 

både en rank-test og sign-test i analysen. 

 

11.1 Parametrisk test 

Den parametriske test undersøger om der fremgår anormale afkast i eventvinduet, og som tidligere 

nævnt vil den parametriske test teste de kumulerede gennemsnitlige anormale afkast i eventvinduet for 

at vurdere, om de er væsentligt forskellige fra nul (Bartholdy et al., 2007). Da det anormale afkast både 

kan være positivt og negativt, anvendes one sample t-test. T-statistikken viser forholdet mellem det 

anormale afkast på en given dag t til dets estimerede standardafvigelse, hvor det undersøges, om 

gennemsnittet er signifikant forskelligt fra nul. 

𝐻0 = 𝐼𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑎𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 𝑖 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑣𝑖𝑛𝑑𝑢𝑒𝑡 =  𝐶𝐴𝐴𝑅 = 0 
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𝐻1 = 𝑎𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑓𝑘𝑎𝑡𝑠 𝑖 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑣𝑖𝑛𝑑𝑢𝑒𝑡 = 𝐶𝐴𝐴𝑅 ≠ 0 

T-testen kan beregnes for hhv. AAR, CAR og CAAR (Brown og Warner 1985). CAAR anvendes, da 

det er den mest relevante indikator for den kortsigtede værdiskabelse fra annonceringen af M&A 

handler, som kumulerer AAR på tværs af alle virksomheder og dage i eventvinduet. Formlerne for t-

testene kan udtrykkes på følgende vis: 

𝑡𝐴𝑅 =
𝐴𝑅𝑖𝑡

𝜎𝐴𝑅𝑖

 

𝑡𝐶𝐴𝑅 =
𝐶𝐴𝑅𝑖

𝜎𝐶𝐴𝑅

 

𝑡𝐴𝐴𝑅 = √𝑁
𝐴𝐴𝑅𝑡

𝜎𝐴𝐴𝑅𝑡

 

𝑡𝐶𝐴𝐴𝑅 = √𝑁
𝐶𝐴𝐴𝑅

𝜎𝐶𝐴𝐴𝑅

 

Udover one-sample t-test vil der udføres en two-sample t-tests for at undersøge om to stikprøver er 

forskellige fra hinanden. Dette gøres ved at tage udgangspunkt i gennemsnittet af to prøver, hvorefter 

de sammenlignes, for at se om de er signifikant forskellige fra hinanden, hvilket kan estimeres ud fra 

følgende formel: 

𝑡𝑑𝑖𝑓 =
𝐶𝐴𝐴𝑅1 − 𝐶𝐴𝐴𝑅2

√𝜎𝐶𝐴𝐴𝑅1
2 1

𝑁1
+ 𝜎𝐶𝐴𝐴𝑅2

2 1
𝑁2 

 

Ved at udføre en t-test estimeres de kritiske værdier, som anvendes til at afvise eller acceptere 

nulhypotesen. En kritisk værdi på ± 1,96 konverteres til en p-værdi på et 5% signifikansniveau, hvilket 

betyder at nulhypotesen kan afkræftes, hvis p-værdien falder indenfor dette interval, og forkastes 

derved hvis det modsatte gør sig gældende (MacKinlay, 1997).  

De relevante signifikansniveau og deres tilknyttede kritiske værdier er præsenteret i nedenstående 

tabel: 
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Tabel 4: Kritiske niveauer for t-testen 

Signifikansniveau Kritiske værdier # Antal stjerner 

1% 2,576 *** 

5% 1,96 ** 

10% 1,645 * 

Kilde: Egen tilvirkning   

 

Den parametriske test er underlagt antagelsen om, at anormale afkast er normalfordelt. Testen skal 

opfylde kriterierne om at middelværdien og variansen, som indgår i t-testen, skal være normalfordelte 

på tilsvarende måde som fordelingen af populationen. I så fald at disse antagelser ikke er opfyldt, kan 

det medføre at der kan opstå væsentlige fejl (Brown og Warner, 1985). 

Den eksisterende litteratur indikerer dog, at aktie afkast ikke har dette egenskab (Dutta, 2014), hvorfor 

de parametriske tests kan give misvisende resultater. Derfor anses de ikke-parametriske test for 

værende bedre end de parametriske test til at opdage anormale afkast i eventstudiet ifølge Dutta (2014). 

Dog argumenterer Brown og Warners (1985) modsvarende for, at t-testen kan udføres, selvom 

datasættet ikke nødvendigvis er normalfordelt, og at resultaterne er mere korrekte ved en parametrisk 

test. Ved analyse af resultaterne vil den parametriske test derfor pålægges størst vægt. Der vil derfor 

foretages en ikke-parametrisk test, som anvendes som et supplement og ikke en erstatning til den 

parametriske test, som er introduceret nedenfor.  

 

11.2 Ikke-parametrisk test 

Den parametriske t-test suppleres med to ikke-parametriske tests. De ikke-parametriske test giver 

resultater, som angiver om det anormale afkast er positivt eller negativt.  Der vil foretages en rank-test 

og sign-test, hvor både rank-testen og sign-testen følger de samme trin og beregninger som den 

parametriske test. Begge metoder er valide og anerkendte, men rank-testen overgår sign testen ud fra 

tidligere empirisk litteratur (Corrado og Zivney, 1992). 

 

Wilcoxon signed rank test 

Wilcoxon signed rank test er en af de ikke-parametriske test, som anvendes til at øge validiteten af 

konklusionen fra de parametriske test. Testen tager højde for fortegnet og størrelsen af det anormale 
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afkast. Der anvendes rang, som inkluderer størrelsen af det anormale afkast og ser på afvigelsernes 

fortegn. Rangen af observationen afhænger af den relative forskel fra medianen ift. den relative forskel 

fra det forventede afkast, og tager derfor også udgangspunkt i størrelsesorden mellem observationerne. 

Den laveste rang identificeres ud fra observationen med den mindste relative forskel fra det forventede 

afkast, hvor den højeste rang findes ved den observation med den største relative forskel. Wilcoxon 

signed rank test viser derfor om afkastet i gennemsnit er signifikant højere eller lavere end 

benchmarket.  

Wilcoxon signed rank test antager derfor, at der er information i størrelsesordenen og rangerer 

observationen i stikprøven fra de mindste til de største. Den højeste rang i observationen vil være lig 

det samlede antal observation, minus observationen, som er lig medianen. Observationen, som er lig 

medianen, modtager rangen nul og udelukkes fra beregningen for z-statistikken. Efter observationerne 

er rangeret, vil den summerede signed rank blive estimeret for de positive og negative anormale afkast 

ud fra de hhv. positive og negative afvigelser (W+) og (W.). 

Derefter kan z-scoren beregnes ved følgende formel: 

𝑧 =
𝑇 −

𝑛(𝑛 + 1)
4

√𝑛(𝑛 + 1)(2𝑛 + 1)
24

 

Hvor  

𝑇 = 𝑎𝑛𝑔𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑡ø𝑟𝑠𝑡𝑒 𝑛𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟𝑖𝑠𝑘𝑒 𝑣æ𝑟𝑑𝑖 (𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣)  

𝑛 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 

H0 hypotesen kan forkastes ud fra z-scoren, som kan give et signifikansniveau. Signifikansniveauet 

kan findes ud fra konvertering af p-værdierne.  

 

Sign test:  

På tilsvarende måde som rangtesten anvendes beregningerne for de anormale afkast, der er estimeret i 

forvejen. I stedet for at rangerer observationerne, bliver der i stedet testet, om de anormale afkast er 
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positive eller negative. Hvis det anormale afkast er positivt, tildeles værdien 1, hvis ikke, tildeles 

værdien nul. Hvis gennemsnittet af de observerede værdier i eventvinduet er over 0,5, vil der fremgå 

flere positive end negative anormale afkast i eventvinduet (Campbell et al., 1997). 

Som med den parametriske test og rangtesten skal den statistiske signifikans ligeledes testes af 

resultatet. Nedenstående formel kan anvendes til at teste, om de anormale afkast er væsentlig 

forskellige fra nul, og om nulhypotesen derfor skal bekræftes eller afkræftes (Cowan, 1992): 

𝑡𝑠𝑖𝑔𝑛 = √𝑁 (
 �̂� − 0,5

√0,5(1 − 0,5)
) 

Hvor p er den observerede brøkdel af antal observationer med positivt anormalt afkast. Testen har dog 

sine ulemper, da daglige data for det anormale afkast er skewed, hvilket kan resultere i at testen er 

dårligt specificeret (Campbell et al., 1997). 

 

11.3 Opsummering af signifikanstest 

Det primære formål ved at sammenligne parametriske og ikke-parametriske statistiske test er at finde 

den metode, som giver de mest korrekte resultater. Cowan (1992) og Dutta (2014) argumenterer for, 

at de ikke-parametriske test giver de mest nøjagtige resultater, da de mener, at aktieafkast ikke har 

egenskaben for at være normalfordelt.  Andre forskere argumenterer for, at de ikke-parametriske test 

ikke bør anvendes på stand-alone basis men suppleres med andre tests (MacKinley 1997).  

Størstedelen af forskningen, som benytter eventstudier til undersøgelse af annonceringer i M&A 

anvender primært parametriske test, hvor den mest foretrukne statistiske test er t-test. Dette 

understøttes af forskere som Brown og Warner (1985), der argumenterer for, at t-testen giver et godt 

estimat selvom normalfordelt datasæt ikke er opfyldt. Deres argument bygger på, at større datasæt 

giver et retvisende estimat ved anvendelse af en t-test. Datasættet som er anvendt i denne afhandling, 

vurderes til at være stort nok. Det antages derfor at give bedre estimater, der sætter større fokus på den 

parametriske test i analysedelen. Her anvendes den ikke-parametriske test som et supplement.  
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12. Multivariat metode 

Den anden metode, som anvendes i analysen af værdiskabelsen af annonceringsmeddelelsen, er en 

multiple regressionsanalyse af CAR estimeret i eventvinduet (-1, +1). Inddragelse af en 

regressionsanalyse forekommer ofte i eventstudier, og er almindeligt ifølge den eksisterende litteratur. 

Ifølge MacKinlay (1997), anvendes en tværsnitregressionsanalyse, da det kan forbedre indsigten i, 

hvad der driver det anormale afkast, da analysen tester flere hypoteser om værdiskabelsen. 

Hypoteserne formuleres således, at det er muligt at udføre regressionsanalyse baseret på de kumulative 

anormale afkast (CAR), som er estimeret i eventvinduet. CAR anvendes som den afhængige variable 

og testes for mulige value driveres angivet som de uafhængige variabler. En multipel 

regressionsanalyse giver muligheden for eksplicit at kontrollere flere faktorer samtidig (Woolridge, 

2009), og er i stand til at undersøge sammenhængen mellem det anormale afkast og flere uafhængige 

variabler. Til dette vil en simpel regressionsanalyse være misvisende.  

Generelt kan en multipel regressions analyse med k uafhængige/forklarende variabler skrives som 

(Stock og Watson 2015); 

𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘 + 𝜀𝑖 

Hvor 𝑦𝑖 er den afhængige variabel, og xk er de uafhængige variabler. Skæringen (interceptet) på y-

aksen og hældningen på hver uafhængige variabel er betegnet som 𝛽0 og 𝛽𝑘, hvor modellens fejlled er 

defineret som 𝜀𝑖 .  

Den statistiske signifikans for hver estimeret koefficient bestemmes ved at sammenligne p-værdien 

ved et valgt signifikansniveau. De tre almindelig anvendte signifikansniveauer er, som tidligere nævnt, 

1%, 5% og 10%.  

I denne analyse er det kumulative anormale afkast valgt som den afhængige variabel og 

hypotesespecifikke variabler anvendes som de uafhængige forklarende variabler, og kan skrives som:  

𝐶𝐴𝑅𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1ℎ𝑜𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙
+ 𝛽2𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒

+𝛽3𝑢𝑑𝑙.
+ 𝛽4𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡

+ 𝛽5𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟
+ 𝛽6𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡

+ 𝛽7𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑠𝑡𝑟.
+ 𝜀𝑖 

Den multiple regressionsanalyse inkluderer dummy-variabler for de uafhængige variabler. Den første 

forklarende variabel relaterer sig til virksomhedsintegration. Variablen kategoriserer og påtager sig 
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værdien 1 når opkøbet er horisontalt, og 0 hvis handlen ikke er. Derudover angiver 𝛽𝑖, hvorvidt 

variablen har en negativ eller positiv virkning på CAR. Den samme fremgangsmåde anvendes til de 

resterende variabler.  

Ifølge MacKinlay (1997) kan 𝑅2, også kaldet forklaringsgraden, anvendes som et statistikmål for, hvor 

godt den afhængige variabel kan forklares ud fra de uafhængige variabler. Effektiviteten af 

markedsmodellen kan derfor ses ud fra 𝑅2 i modelregressionen, da en højere 𝑅2 betyder en større 

variansreduktion af de estimerede anormale afkast, hvilket er foretrukket i en multiple 

regressionsanalyse (MacKinley, 1997).  

 

12.1 Antagelser for den multiple regressionsanalyse 

Flere statistiske egenskaber ved en multipel regression skal opfylde troværdigheden på de estimerede 

parametre gennem en multipel regression. Der er især fem Gauss-Markov antagelser, som er uddybet 

nedenfor. Antagelserne er direkte udvidelser af den simple regressionsmodels antagelser: 

1. Linearitet 

2. Multikollinearitet 

3. Homoskedasticitet 

4. Normalfordelte fejlled 

5. Autokorrelation 

 

1. Linearitet 

Den første antagelse linearitet skal være opfyldt. Der skal være en lineær sammenhæng mellem den 

afhængige og de forklarende variabler. I så fald at denne antagelse ikke er opfyldt, og forholdet mellem 

variablerne ikke er lineære, vil resultaterne af regressionsanalysen undervurdere det rigtige forhold. 

Dette kan resultere bias i de estimerede p-værdier, og dermed også i en usikkerhed omkring resultater 

og konklusioner i afhandlingen. Ifølge Pedhazur (1997), Cohen (1983) og Berry og Feldman (1985) er 

der forskellige måder at undersøge ikke-linearitet. Dog er den foretrukne metode til at teste modellen 

ved residualt plots, som efterser, om der er trends i residualerne. Plottet bør ikke følge et klart mønster, 
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og hvis der kan observeres en tendens eller mønster i residuallet, er der plads til forbedringer hvad 

angår den krævede linearitet af den multiple regressionsmodel. 

 

2. Multikollinearitet 

Den anden antagelse er, at der ikke må være perfekt kollinearitet. Denne antagelse henvender sig til de 

forklarende uafhængige variablerne, og der vil fremgå en multikollinearitet, når der er stærk korrelation 

mellem de uafhængige variabler. Denne antagelse kan testes ved at vurdere korrelationskoefficienterne 

for de valgte variabler. Der er ingen generel regel til at bedømme, om en sammenhæng er for høj. I 

afhandlingen er der anvendt en tærskel på 0,8 til analysen, som også er anvendt af Hobdari (2011). 

 

3. Homoskedasticitet 

Den tredje antagelse med hensyn til homoskedasticiteten siger, at fejlleddet t skal have en konstant 

varians over tid for hver uafhængig variabel. Hvis variansen af fejludtrykket ikke er konstant og ændres 

med parametrene i modellen, lider modellen af heteroscedasticitet. Et datasæt som lider af 

heteroscedasticitet, vil ikke have biased estimerede parametre, men have biased standardafvigelse. 

Analysen tager højde for heteroskedasticitet ved at anvende robuste standardfejl i regressionsanalysen.  

 

4. Normalfordelte fejlled  

Den fjerde antagelse er at 𝜀𝑖 skal være normalfordelt. Antagelsen angiver, at fejleddet er lig med nul 

for en given forklarende variabel eller tid. Antagelsen indebærer, at hvert fejlled ikke er korreleret med 

hver enkel forklarende variabel for hver periode. Hvis ikke denne antagelse er opfyldt, kan det fordreje 

forhold og signifikanstesten, og medføre forkerte estimeringer af p-værdien, hvilket resulterer i 

misvisende resultater og konklusioner. Antagelsen er væsentlig for små stikprøver, og da afhandlingen 

tager udgangspunkt i en stikprøve, der strækker sig over 5 år, antages det at en overtrædelse ikke vil 

påvirke resultaterne væsentligt (Stubager og Sønderskov 2011). Denne antagelse er testet ved at 

anvende Q-Q Plot i Excel, hvor normalfordelingen af fejlleddet testes og illustreres.  
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5. Autokorrelation 

Den femte og sidste antagelse tester autokorelation. For at teste autokorrelation avendes en Durbin-

Watson test.  Durbin Watson testen anvendes, da den er en af de mest anerkendte test til at påvise 

autokorrelation. Testen er praktisk at anvende, da teststatistikkerne estimeres ved at anvende de 

estimerede residualer, og undersøger om der findes førsteordens autokorrelation i fejlbetingelserne. 

Dubsin-Watson d-statistik kan beregnes som; 

𝐷 =
∑ (𝜀𝑖 − 𝜀𝑖−1)2𝑛

𝑖=𝑡

∑ 𝜀2𝑛
𝑖=𝑡

 

Da korrelationen mellem variablerne er i intervallet mellem −1 ≤ 𝜌 ≤ 1, er Durbin-Watson d-

statistikken i området mellem 0 ≤ 𝑑 ≤ 4. Hvis der observeres nul korrelation mellem variablerne er d 

= 2. Således testes det om d er statistisk forskellig fra 2, og i tilfældet afvises nulhypotesen om nul 

autokorrelation. I modsætning til andre test, er der ingen kritiske værdier tilgængelig i Durbin-Watson 

d-statistikken. Der er dog konstrueret nogle regler for beslutninger med nedre og øvre grænser, som 

anvendes i hypotesetesten, der kun afhænger af antallet af observationer n og regressioner k. Følgende 

beslutningsregler anvendes, når der gennemføres en Durbin-Watson test (Gujarati 2004): 

 

Tabel 5: Regler for Durbin-Watson test 

 

           Kilde: Gujarati (2004) 

  



13 Analyse 

64 

 

13. Analyse 

Dette afsnit har til formål at præsentere resultaterne fra eventstudiet og sammenholde det med 

litteraturen inden for samme område. Overordnet set består analyseafsnittet af to dele – den univariate 

analyse og den multiple regression.  

I forhold til den univariate analyse testes de enkelte hypoteser igennem den samme struktur. For hver 

hypotese vil den eksisterende litteratur og mest relevante teori indledningsvist blive opsummeret, som 

herefter benyttes til at opstille forventningerne til hypotesens resultater. Efterfulgt af ovenstående vil 

den faktiske analyse påbegyndes. Her benyttes parametriske og ikke-parametriske tests til at teste de 

opstillede gruppers værdiskabelse (CAAR) på et 1, 5 og 10%-signifikansniveau i de forskellige 

eventvinduer. Brugen af flere eventvinduer tillader afhandlingen at sætte resultaterne i sammenhæng 

med den eksisterende litteratur men eventvinduet, som er i fokus, er primært (-1, +1). Ydermere 

udarbejdes der en tosidet t-test, som tester om der er signifikante forskelle mellem de opstillede grupper 

i alle hypoteser, undtaget hypotese 1, som tester værdiskabelsen i hele afhandlingens stikprøve. 

Afslutningsvist for hver hypotese vil resultaterne fra den univariate model sammenlignes med den 

eksisterende litteratur og teori inden for emnet. Sammenligningen af resultaterne tager udgangspunkt 

i studier indenfor det samme geografiske område, og nogenlunde samme metodiske fremgangsmåde. 

Et samlet overblik over denne afhandlings fund og de sammenlignelige studiers resultater er 

opsummeret i tabel 19 efter gennemgangen af den univariate analyse.  

Den anden del af resultaterne præsenterer fundne i den multiple regressionsanalyse, som benyttes til at 

teste betydningen af flere uafhængige variablers påvirkning på værdiskabelsen. Modellerne skal 

komplementære hinanden samt bidrage til resultaterne og konklusionerne, som er foretaget i 

afhandlingen.  
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13.1 Univariate analyse 

13.1.1 Hypotese 1: Værdiskabelse i hele stikprøven for det opkøbende selskab 

Den første hypotese tester, om opkøbsannonceringer skaber værdi for det opkøbende selskabs 

aktionærer ved at undersøge, om CAAR er signifikant i de fremlagte eventvinduer omkring 

annonceringstidspunktet. Som diskuteret i det teoretiske afsnit og den eksisterende litteratur, skabes 

der primært værdi i M&A handler igennem synergier, som er i overensstemmelse med den 

neoklassiske teori. Tværtimod kan M&A handler også medføre, at der ødelægges værdi i selskabet, 

som er begrundet ved de adfærdsteoretiske aspekter. Uenigheden omkring værdiskabelsen, og 

hvorledes annonceringen af handlerne er signifikant værdiskabende eller destruerende, har været 

årsagen til den første hypotese. Afslutningsvis viser gennemgangen af litteraturen, at der ikke er 

konsensus om, hvorvidt den opkøbende part skaber værdi på kort sigt ved annonceringer af opkøb.  

Da det i tidligere afsnit er antaget, at markedet er semi-effektivt, er reaktionen i aktiekursen anvendt 

som mål for den kortsigtede værdiskabelse.  

H0: Det opkøbende selskab oplever ikke signifikant anormale afkast ved annonceringen af M&A 

handler 

H1: Det opkøbende selskab oplever signifikant anormale afkast ved annonceringen af M&A handler 

Som tidligere nævnt tager analysen udgangspunkt i parametriske og ikke-parametriske tests for at øge 

validiteten af resultaterne og konklusionen, hvor der på baggrund af tidligere fremlagt evidens 

tillægges mest vægt på den parametriske test. For både parametriske og ikke parametriske test er 

CAAR estimeret ud fra fire forskellige eventvinduer, som er bestemt til at være (-7,1) (-1,1), (-3,3) og 

(-7,7) dage omkring annonceringen for M&A handlen. Førstnævnte eventvindue er inddraget med 

henblik på at undersøge, om der er læk af informationer, som påvirker aktiekursen dagene før 

annonceringen. 

Nedenstående figur 3 illustrerer udviklingen i CAAR i hele eventvinduet omkring annonceringsdagen. 
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                             Kilde: Egen tilvirkning 

Grafen anvendes til at se effekterne på CAAR i den oplyste periode. Bemærkelsesværdigt ses det 

tydeligt ud fra grafen, at der er en stigning i CAAR fra -0,02% til 1,35% fra dagen før annonceringen 

til annonceringsdagen. Der ses en yderligere stigning i dagen efter annonceringen, hvor CAAR stiger 

fra 1,35% til 1,95%, hvor CAAR på sit højeste niveau. Dette tyder på, at der fremkommer et semistærkt 

markedsefficient, da der først forekommer betydelige anormale afkast på annonceringsdagen og den 

efterfølgende dag. Det viser, at markedet reagerer og absorberer information relativt hurtigt, da de 

største effekter fremkommer tættest på annonceringsdagen. Dagene derefter er ikke påvirket på samme 

måde, og CAAR er rimelig stabil, da der kun forekommer små ændringer.  

Nedenstående tabel viser de parametriske og ikke-parametriske tests for CAAR for det opkøbende 

selskab. Tabellen viser resultaterne for CAAR samt de statistiske tests i de forskellige eventvinduer 

omkring annonceringstidspunktet for de specifikke eventvinduer. 

 

 

Figur 3: Akk. AAR (CAAR) for hele eventvinduet 

Nedenstående graf illustrerer de estimerede kumulerede gennemsnitlige 

anormale afkast for opkøb i eventperioden (-7, +7) 
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Tabel 6: CAAR af hele datasættet i eventvinduerne 

N = 646 (-7, -1)   (-1, +1)   (-3, +3)   (-7, +7)   

CAAR -0,02%  1,93%  1,82%  1,79% 
 

Std. Afvigelse 5,51%   5,96%   7,53%   9,25%   

T-stat -0,08  8,24 *** 6,16 *** 4,93 *** 

Sign-test -0,71  7,00 *** 5,35 *** 3,93 *** 

Wilcoxon-test 0,30   8,71 *** 6,53 *** 4,96 *** 

P_hat 49,61%  59,13%  65,02%  57,74%  

*, **, *** indikerer signifikansniveau på hhv. 10%, 5% og 1% 
    

Kilde: Egen tilvirkning, data fra Thomson One og Datastream 
    

 

Som det fremgår af tabel 6 er CAAR for alle eventvinduer, udover (-7,1), signifikant forskellige fra 

nul, eftersom de estimerede p-værdier er under 1% for både de parametriske og ikke-parametriske tests. 

Som nævnt er det første eventvindue medtaget i analysen for at undersøge, om der er rygter eller læk 

af informationer, som påvirker aktiekursen dagene op til annonceringen. Der ses dog ingen signifikante 

anormale afkast i dette eventvindue, hvilket tyder på at læk af information ikke er med til at påvirke 

aktiekursen. 

Ud fra ovenstående tabel fremgår �̂�, som viser hvor stor en andel af de samlede handler der opnår et 

positivt anormalt afkast. Det ses at alle eventvinduer, hvor eventdagen indgår, opnår et gennemsnit 

over 50%. Derudover ses at der er flest positive CAAR i det indsnævrede eventvindue (-1, +1), hvor 

64% ud af de samlede handler opnår et positivt CAAR, som ligger over gennemsnittet. De ikke-

parametriske test viser derfor det samme mønster som den parametriske test for det anormale afkast, 

hvilket øger validiteten af resultaterne. 

Ud fra ovenstående fremgår det tydeligt, at der i eventvinduet (-1, +1) er den største reaktion på det 

opkøbende selskabs aktiekurs og anormale afkast. Det er derfor fundet interessant at analysere de 

gennemsnitlige anormale afkast (AAR) mere dybdegående ved brug nedenstående figur 4.  
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Figur 4: AAR, Akk. AAR og T-stat for AAR i hele eventvinduet 

     

             Kilde: Egen tilvirkning, data fra Thomson One og Datastream 

Ovenstående figur illustrerer AAR, akk. AAR (CAAR) og t-stat for AAR i de enkelte dage for hele 

eventvinduet. Det fremgår ud fra ovenstående, at AAR er signifikant på dag 0 og 1 på et 5%- 

signifikansniveau, da t-stat overgår den kritiske værdi på 1,96. T-stat er høj nok til at AAR for dag 0 

og 1 også er signifikant på et 1%-niveau. Dette tyder på at markedet ikke absorberer al information på 

annonceringsdagen, hvilket tyder på forsinket informations flow. Det ses at AAR er højest på 

annonceringsdagen, hvilket påvirker CAAR, som i dagene op til annonceringstidspunktet ikke har 

signifikante AAR på et 5%-niveau. AAR stiger fra -0,03% på dag -1 til en AAR på 1,36% på 

annonceringsdagen efterfulgt af AAR på 0,60% på dag 1. Efter dag 1 ses det på grafen, at der ikke 

forekommer signifikante AAR.  
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Delkonklusion og resultaternes empiriske og teoretiske implikationer 

På baggrund af de parametriske og ikke-parametriske test kan det konkluderes, at der forekommer 

signifikante positive anormale afkast i alle eventvinduer hvor eventdagen indgår på et 1%-

signifikansniveau. Det kan derfor konkluderes, at der skabes værdi for aktionærerne i det opkøbende 

selskab, når et opkøb annonceres. Ud fra fundne i analysen kan H0 hypotesen om, at det anormale 

afkast ikke adskiller sig væsentligt fra nul afvises, og H1-hypotesen accepteres.  

Analysen viser, at der forekommer signifikante anormale afkast på annonceringsdagen og den 

efterfølgende dag, hvilket indikerer at det europæiske marked reflekterer nye informationer i 

aktiemarkedskursen relativt hurtigt. Det gør de korte eventvinduer mere betydningsfulde og 

interessante at undersøge, da resultaterne tyder på at størrelsen på eventvinduet har en betydning for 

det anormale afkast. Det ses ud fra estimeringen af CAAR, at det opkøbende selskab i stikprøven kan 

forvente 1,93% anormalt afkast i eventvinduet (-1, +1) på trods af de mange beviser på, at fejlprocenten 

i handlerne er høje. En vigtig årsag bag værdiskabelsen kan være de realiserede synergieffekter,som er 

beskrevet til at være en af de vigtigste drivkræfter for værdiskabelsen og en af de primære motiver for 

at foretage opkøb (Georgen og Renneborg, 2004). 

Resultaterne i analysen stemmer overens med den eksisterende litteratur, som har undersøgt de 

anormale afkast på det europæiske marked. Tidligere studier indikerer, at der opnås positive anormale 

afkast ved annonceringen af M&A handler i Europa (Campa og Hernando, 2004, Georgen og 

Renneborg 2004, Martynova og Renneboog 2011), hvor de konkluderer signifikante anormale afkast 

på ca. 0,5%-1% for det opkøbende selskab.  

På baggrund af ovenstående finder tidligere studier lavere anormale afkast. Afhandlingens resultater 

finder anormale afkast, som er dobbelt så høje som den eksisterende litteratur, hvilket er 

bemærkelsesværdigt. Det der derfor fundet relevant at undersøge, hvad differencen kan være medført 

af. Da studierne er indenfor samme geografiske område, er det fundet relevant at undersøge afvigelsen 

ved at se, om der er væsentlige forskelle i udvælgelsen af stikprøven, og hvordan estimeringen af 

CAAR er foretaget i studierne. 

Ses der nærmere på Campa og Hernanco (2004) er undersøgelsen udelukkende foretaget ved opkøb af 

børsnoterede selskaber. De fleste studier undersøger både værdiskabelsen for opkøbende og opkøbte 

part, hvilket medfører at den opkøbte part skal være børsnoteret. Afhandlingen tager udgangspunkt i 

opkøb af både børsnoterede og private target seskaber, da værdiskabelsen udelukkende undersøges på 
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det opkøbende selskab, og aktiekursen for det opkøbte selskab ikke har været nødvendig. Dette er en 

vigtig faktor, da private opkøbte selskaber forventes at medføre et højere anormalt afkast jf. 

gennemgangen af den eksisterende litteratur, og derfor kan være en vigtig årsag til forskellen i det 

anormale afkast.  

Georgen og Renneborg (2004) undersøger transaktioner med en købssum, som er højere end 100 mio. 

USD, hvilket også kan være en årsag til differencen, da afhandlingen sætter en lavere begrænsning 

med en købssum på 10 mio. USD. Derudover har Georgen og Renneborg (2004) tilføjet et krav i deres 

stikprøve, at enten det opkøbende og opkøbte selskab (eller begge) skal være børsnoterede, og finder 

et anormalt afkast på 0,70%. Feito-Ruz og Menéndez-Requejo (2011), som undersøger det europæiske 

marked ud fra en stikprøve på 469 handler, hvor de undersøger både private og børsnoterede target 

selskaber konkluderer, at der skabes 0,99% anormalt afkast for det opkøbende selskab. Dette studie 

inkluderer finansielle selskaber, som er ekskluderet i afhandlingen, og kan være en af årsagerne til 

differencen. Slutteligt informeres grænsen for købssummen for handlerne ikke i studiet, hvilket også 

kan være en mulig årsag til afvigelsen.  

Manuel og Hernando (2004) finder positive men insignifkante anormale afkast, men undersøger kun 

børsnoterede selskaber, og anvender en anden model, hvilket kan resultere i forskellen i deres fund. 

Derudover anvender de fleste europæiske studier markedsmodellen og MSCI Europe-indeks, hvorfor 

afvigelserne tyder på at stamme fra forskelle i udvælgelsen af stikprøven.  
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13.1.2 Hypotese 2: Opkøb med forskellige former for virksomhedsintegrationer 

Som tidligere belyst i teori- og empiriafsnittene er der overordnet set tre strategiske motiver i M&A; 

vertikal, horisontalt og diversificerende opkøb. De to første dækker over relaterede opkøb af selskaber 

i samme markeder, brancher eller forsyningskæde, hvor sidstnævnte er et begreb for opkøb af ikke-

relaterede virksomheder. I gennemgangen af empirien blev det slået fast, at der er overvejende enighed 

omkring relaterede transaktioners evne til at skabe et højere anormalt afkast i forhold til ikke-relaterede 

opkøb, idet synergieffekterne nemmere kan realiseres (Salter og Weinhold, 1979). I forhold til de 

relaterede opkøb finder flere forskere belæg for, at horisontale opkøb i højere grad er værdiskabende 

sammenlignet med vertikale opkøb, da de forventede synergier lettere realiseres jf. det empiriske 

grundlag for hypotesen. Empirien for diversificerende opkøb fremhæver både fordele og ulemper ved 

denne type opkøb, hvor størstedelen af forskere finder jf. empiriafsnittet en negative effekt ved ikke-

relaterede opkøb. 

På baggrund af ovenstående forventes det, at relaterede opkøb i højere grad er værdiskabende i forhold 

til ikke-relaterede, samt at horisontale opkøb generelt er mere værdiskabende en vertikale opkøb. 

Følgende hypotese vil blive testet af i dette afsnit:   

• H0: Der er ikke signifikant forskel på det anormale afkast, når der foretages opkøb ved de 

forskellige virksomhedsintegrationer  

• H1: Der er signifikant forskel på det anormale afkast, når der foretages opkøb ved de forskellige 

virksomhedsintegrationer 

I tabel 7 ses en oversigt med opdeling af vertikale, horisontale og diversificerende opkøb i gruppe 1 til 

3. Overordnet set er der et positivt anormalt afkast i alle eventvinduet undtagen eventvinduet (-7, +1), 

som undersøger informationslæk/rygtedannelse. Sidstnævnte eventvindue er udelukkende signifikant 

på 10%-signifkansniveau i Wilcoxon-testen for vertikale opkøb, hvilket indikerer, at der kan have 

været informationslæk i dagene op til eventdagen. Dog er CAAR insignifikant i både t-testen og sign-

testen, hvorfor Wilcoxon-testen ikke tillægges høj vægt.  

I forhold til eventvinduerne (-1, +1) ses det, at vertikale opkøb giver et signifikant anormalt afkast på 

1,06% på 5%-niveau for den parametriske test. Det anormale afkast i samme eventvindue for 

horisontale og diversificerende opkøb er begge signifikante på 1%-niveau med henholdsvis 2,26% og 

2,20% anormalt afkast, hvilket bliver understøttet af den ikke-parametriske test, som finder, at CAAR 

er signifikant på 1%-niveau. I forhold til vertikale opkøb understøtter de ikke-parametriske test delvist 
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den parametriske test, da sign-test finder CAAR signifikant på 10%-niveau, hvorimod Wilcoxon finder 

CAAR signifikant på 1%-niveau. Da de alle er signifikante på forskellige niveauer, vurderes det 

passende at tillægge t-testen mest vægt i dette tilfælde for vertikale opkøb, da de ikke-parametriske test 

jf. metodeafsnittet skal understøtte den parametriske test og derved inddrages som et supplement.  

 

 

          
         
         
         
Gruppe 1: Vertikal 

        
N = 161 (-7, -1)   (-1, +1)   (-3, +3)   (-7, +7)   

CAAR -0,68%  1,06%  1,01%  1,26% 
 

Std. Afvigelse 5,60%   5,99%   8,08%   9,59%   

T-stat -1,55  2,25 ** 1,59  1,67 * 

Sign-test -1,18  1,97 * 2,44 ** 2,44 ** 

Wilcoxon-test 1,69 * 2,64 *** 2,40 ** 2,22 ** 

 
       

 

Gruppe 2: Horisontal        
 

N = 200 (-7, -1)   (-1, +1)   (-3, +3)   (-7, +7)   

CAAR 0,56%  2,26%  1,94%  1,98% 
 

Std. Afvigelse 5,39%   6,47%   6,87%   9,55%   

T-stat 1,47  4,94 *** 3,99 *** 2,93 *** 

Sign-test 0,00  3,25 *** 2,69 *** 2,69 *** 

Wilcoxon-test 0,91   4,89 *** 3,43 *** 2,71 *** 

         
Gruppe 3: Diversificerende       

 

N = 285 (-7, -1)   (-1, +1)   (-3, +3)   (-7, +7)   

CAAR -0,04%  2,20%  2,20%  1,97% 
 

Std. Afvigelse 5,52%   5,54%   7,63%   8,87%   

T-stat -0,13  6,70 *** 4,87 *** 3,75 *** 

Sign-test -0,18  6,34 *** 3,97 *** 1,84 * 

Wilcoxon-test 0,10   7,05 *** 5,15 *** 3,55 *** 

*, **, *** indikerer signifikansniveau på hhv. 10%, 5% og 1% 
   

Kilde: Egen tilvirkning, data fra Thomson One og Datastream 
    

 

Tabel 7: CAAR for virksomhedsintegrationer 

Nedenstående tabel viser det estimerede anormale afkast for vertikale, horisontale og 

diversificerende opkøb samt deres dertilhørende parametriske og ikke-parametriske tests. 
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I overensstemmelse med forventningerne opnås der for horisontale opkøb det højeste anormale afkast 

i eventvinduet (-1, +1). Diversificerende opkøbs anormale afkast ligger overraskende højt og relativt 

tæt på afkastet for horisontale opkøb, mens de vertikale opkøb ligger lavere end diversificerende, 

hvilket er bemærkelsesværdigt, da det strider imod forventningerne. Figur 5 viser de akkumulerede 

AAR og illustrerer ovenstående pointer. Her ses det tydeligt, at der omkring eventvinduet (-1, +1) er 

en reaktion på eventdagen for alle opkøbsgrupper, samt at horisontale og diversificerende opkøbs 

reaktioner er højere end vertikale.  

 

 

 

 

             Kilde: Egen tilvirkning, data fra Thomson One og Datastream 

 

I ovenstående sammenhæng er det undersøgt, hvorvidt CAAR er signifikant forskellig fra nul, hvilket 

samtlige var på forskellige signifikansniveauer. For at kunne sige noget om, hvorvidt én gruppes 

CAAR er mere værdiskabende end en anden, er det relevant at undersøge, om CAAR i eventvinduet 

(-1, +1) er signifikant forskellige fra hinanden. Dette gøres ved en tosidet t-test, hvilket testes i tabel 8 

forneden. Her ses det at forskellen mellem CAAR for vertikale og horisontale opkøb er signifikant 
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Figur 5: Akk. AAR (CAAR) for horisontale, vertikale og diversificerende opkøb 

 

Nedenstående graf illustrerer de estimerede gennemsnitlige anormale afkast akkumuleret 

set for vertikale, horisontale og diversificerende opkøb i eventperioden (-7, +7). 
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forskellig fra hinanden på et 10%-signifikkansniveau, samt at forskellen mellem CAAR for vertikale 

og diversificerende opkøb er signifikant forskellige fra hinanden på et 5%-niveau.  

     
     
     
     
     
  Vertikal Horisontal Diversificerede   

CAAR (-1, +1) 1,06% 2,26% 2,20% 
 

 
   

 
  Forskel i CAAR Tosidet t-stat P-værdi   

Vertikal & Horisontal -1,20% -1,81 7,1% * 

Vertikal & Div. -1,13% -2,02 4,4% ** 

Horisontal & Div. 0,06% 0,12 90,7%   

*, **, *** indikerer signifikansniveau på hhv. 10%, 5% og 1% 
  

Kilde: Egen tilvirkning, data fra Thomson One og Datastream 
  

 

 

Delkonklusion og resultaternes empiriske og teoretiske implikationer  

På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at samtlige strategiske motiver genererer et CAAR, 

som er signifikant forskelligt fra nul i alle eventvinduer, hvor eventdagen indgår. I eventvinduet (-1, 

+1) har horisontale opkøb det højeste CAAR på 2,26%. Dernæst har diversificerende opkøb i samme 

eventvindue et CAAR på 2,20% og slutteligt har vertikale opkøb et CAAR på 1,06%. Der er en 

signifikant forskel mellem CAAR i (-1, +1) for vertikale og horisontale opkøb på et 10%-niveau, 

ligesom der er en signifikant forskel mellem vertikale og diversificerende opkøb på et 5%-niveau. På 

baggrund af ovenstående analyse kan nulhypotesen delvist accepteres, og der er signifikant forskel på 

det anormale afkast ved vertikale og horisontale opkøb, samt vertikale og diversificerende opkøb.  

Feito-Ruz og Menéndez-Requejo (2011) finder i deres studie frem til at både relaterede og ikke-

relaterede opkøb opnår et signifikant afkast på henholdsvis 1,06% og 0,88%, hvor forskellen ikke er 

signifikant forskellig fra hinanden. Martynova og Renneboog (2011) finder signifikante afkast for 

relaterede og ikke-relatede opkøb på henholdsvis 0,85% og 0,49%, samt at forskellen er signifikant 

forskellig fra hinanden. 

Salter og Weinhold (1979) pointerer i hans studie, at der er stor enighed om, at relaterede transaktioner 

skaber et højere afkast end ikke-relaterede, eftersom synergieffekterne nemmere kan realiseres. Ud fra 

Tabel 8: Tosidet t-test af horisontale, vertikale og diversificerende opkøb 

I nedenstående tabel er der foretaget en tosidet t-test af to stikprøver med ens varians. Her testes 

det om CAAR (-1, +1) i de forskellige grupper er signifikant forskellig fra hinanden.  
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afhandlingens analyse kan dette udfordres, idet diversificerende opkøbs CAAR er signifikant forskellig 

fra nul samt signifikant højere end vertikale opkøbs anormale afkast i eventvinduet (-1, +1) på 5%-

niveau. Det kan ud fra denne stikprøve ikke bevises, at relaterede opkøb er mere værdiskabende end 

ikke-relaterede. Forskellen på CAAR mellem horisontale og diversificerende opkøb er relativ lille 

(2,26% og 2,20%), og det fremgår af den tosidet t-test, at de to ikke er signifikant forskellige fra 

hinanden. Da CAAR for horisontale og diversificerende opkøb er nogenlunde ens, og at der ikke er 

signifikant forskel mellem dem, findes der i denne stikprøve derfor ikke belæg for teorien om, at 

relaterede opkøb er mere værdiskabende end ikke-relaterede.  

Ud fra denne stikprøve kan det modsatte delvist argumenteres for, da diversificerende opkøb har et 

højere CAAR end vertikale (men ikke horisontale), samt at forskellen er signifikant på et 10%-niveau. 

Dette er i overensstemmelse med forskere, som favoriserer diversificerende opkøb, da undersøgelser 

både har fremhævet fordele og ulemper ved denne form for opkøb, og at der ikke er konsensus på 

området. Præcist hvilke fordele, som stikprøvens diversificerende opkøb har draget nytte af for at opnå 

et så højt CAAR, kan ikke udledes ud fra denne analyse. Flere af de mulige fordele er nævnt i 

empiriafsnittet, men er i høj grad forskellige finansielle synergier (Martynova og Renneboog, 2011), 

som kan være vanskelige at måle og teste. I overensstemmelse med beviser fremlagt i det empiriske 

afsnit, understøtter analysen, at horisontale transaktioner er mere værdiskabende end vertikale. 

Horisontale transaktioner har en CAAR som er 1,20% højere end vertikale opkøb, og CAAR i de to 

grupper er signifikant forskellige fra hinanden på 10%-niveau. Healy et al. (1992) argumenterer for, at 

graden af tilknytning forbedrer driftspræsentationer for det opkøbende selskab, hvilket der delvist er 

fundet bevis for i denne stikprøve. For de horisontale opkøb findes argumentet sandt, da CAAR er 

højest for stikprøven. Dog findes det, at de diversificerende opkøbs CAAR er 1,13% højere end 

vertikale, samt at forskellen mellem de to grupper er signifikant på et 10%-niveau, hvorfor graden af 

tilknytning ikke har gavnet den opkøbende part for vertikale opkøb set i forhold til diversificerende 

opkøb.  

I forhold til teoretiske implikationer er alle tre motiver for opkøb i overensstemmelse med den 

neoklassiske teori, hvor ledelsen søger at maksimere formuen for aktionærerne. Det ses i dette tilfælde, 

da samtlige opkøbsformer har opnået et positivt signifikant CAAR og derfor skaber værdi for 

aktionærerne på annonceringstidspunktet. Værdiskabelsen kan skyldes de potentielle synergieffekter, 

der kan forekomme mellem de to selskaber, herunder operationelle og finansielle synergier.  
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13.1.3 Hypotese 3: Indenlandske vs. Udenlandske opkøb 

Der kan være flere gode grunde til at opkøbe et udenlandsk selskab. Bruner (2004) finder at 

udenlandske opkøb anvendes til at få adgang til nye markeder, diversificering af geografisk område og 

generel risikodiversifikation. Overordnet set er der ikke konsensus om, hvorvidt udenlandske eller 

indenlandske opkøb er mest værdiskabende. I sammenligningen af resultaterne vil de mest relevante 

studier i forhold til denne afhandling blive fremhævet fra Martynova og Renneboog (2011) og Feito-

Ruz og Menéndez-Requejo (2011). 

Ydermere finder flere studier, at både indenlandske og udenlandske handler er værdiskabende omkring 

annonceringstidspunktet (Errunza og Senbet, 1981, 1984; Kim og Lyn, 1986; Mørck og Yeung, 1991). 

I modsætning til sidstnævnte undersøgelser finder en canadisk undersøgelse fra Eckbo og Thorburn 

(2000), at udenlandske handler, ikke opnår et signifikant anormalt afkast forskelligt fra nul, mens de 

indenlandske handler opnår et positivt signifikant anormalt afkast forskelligt fra nul. Dette understøttes 

af flere studier, som finder beviser på, at internationalisering medfører negative værdiskabelse 

(Christophe, 1997; Denis et al. 2002).  

På baggrund af ovenstående kan der ikke opstilles en forventning af resultater, da der ikke er konsensus 

på området. Hvis man udelukkende fokuserer på de europæiske studier fra ovenstående, er to af dem 

enige i, at udenlandske opkøb opnår et lavere afkast end indenlandske opkøb. Dette er det bedste bud 

på, hvad analysen for dette datasæt formentligt vil nå frem til. Følgende hypotese bliver opstillet og 

undersøgt:  

• H0: Der er ikke signifikant forskel på det anormale afkast på indenlandske og cross-border 

transaktioner  

• H1: Der er signifikant forskel på det anormale afkast på indenlandske og cross-border 

transaktioner 

Af tabel 9 fremgår det at alle eventvinduer, udover dagene op til eventdagen (-7, -1), opnår et positivt 

CAAR. Herudover er samtlige CAAR for både indenlandske og udenlandske handler signifikant 

forskellige fra nul på 1%-niveau for alle eventvinduer, med undtagelse for dagene op til eventdagen. 

Det ses, at udenlandske handler opnår et større CAAR end indenlandske handler (2,13% mod 1,79%), 

hvilket er et overraskende fund i forhold til den eksisterende empiri og den opstillede forventning.  
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Gruppe 1: Indenlandske opkøb 
       

N = 369 (-7, -1)   (-1, +1)   (-3, +3)   (-7, +7)   

CAAR -0,15% 
 

1,79% 
 

1,61% 
 

1,52% 
 

Std. Afvigelse 5,67%   5,88%   7,41%   9,50%   

T-stat -0,52 
 

5,84 *** 4,17 *** 3,08 *** 

Sign-test -1,09 
 

5,26 *** 3,59 *** 2,86 *** 

Wilcoxon-test 0,69   6,41 *** 4,55 *** 3,57 *** 

 
       

 

Gruppe 2: Udenlandske opkøb       
 

N = 277 (-7, -1)   (-1, +1)   (-3, +3)   (-7, +7)   

CAAR 0,17%  2,13%  2,11%  2,16% 
 

Std. Afvigelse 5,29%   6,08%   7,67%   8,93%   

T-stat 0,53  5,83 *** 4,57 *** 4,03 *** 

Sign-test 0,18  4,63 *** 4,03 *** 2,70 *** 

Wilcoxon-test 0,33   5,89 *** 4,68 *** 3,43 *** 

*, **, *** indikerer signifikansniveau på hhv. 10%, 5% og 1% 
   

Kilde: Egen tilvirkning, data fra Thomson One og Datastream 
   

 

Det ses tydeligt på nedenstående figur 6, at der sker en reaktion omkring eventdagen for både 

udenlandske og indenlandske handler. I dagene op til er der intet bemærkelsesværdigt anormalt afkast, 

hvilket bekræftes af tabel 9, eftersom eventvinduet (-7, -1) ikke opnår et CAAR, som er signifikant 

forskelligt fra nul. Dette karakteriserer også perioden umiddelbart efter dag ét, hvor CAAR forbliver 

på et nogenlunde stabilt niveau for begge opkøbsformer.  

 

 

 

 

 

 

Tabel 9 CAAR for indenlandske og udenlandske opkøb  
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       Kilde: Egen tilvirkning, data fra Thomson One og Datastream 

 

Eftersom CAAR for begge opkøbsformer er signifikant forskellige fra nul i eventperioden (-1, +1), er 

det interessant at undersøge, om CAAR for de udenlandske handler er signifikant forskellig fra 

indenlandske handler. I lighed med tidligere afsnit gøres dette ved en tosidet t-test, som kan ses i tabel 

10. Forskellen på -0,34% testes, hvilket resulterer i en t-stat på -0,72, som svarer til en P-værdi på 

47,2%. Forskellen mellem de to opkøbsformer kan derfor ikke tolkes som værende signifikant 

forskellige fra hinanden.  

 

     

 

     
     
  Indenlandsk Udenlandsk     

CAAR (-1, +1) 1,79% 2,13%  
 

 
   

 
  Forskel i CAAR Tosidet t-stat P-værdi   

Indenlandsk & Udenlandsk -0,34% -0,72 47,2%   

*, **, *** indikerer signifikansniveau på hhv. 10%, 5% og 1% 
  

Kilde: Egen tilvirkning, data fra Thomson One og Datastream 
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Tabel 10: Tosidet t-test af indenlandske og udenlandske opkøb 

I nedenstående tabel er der foretaget en tosidet t-test af to stikprøver med ens varians. 

Her testes det om CAAR (-1, +1) er signifikant forskellig fra hinanden.  

Figur 6 Akk. AAR (CAAR) for udenlandske og indenlandske opkøb 
Nedenstående graf illustrerer de estimerede gennemsnitlige anormale afkast 

akkumuleret set for indenlandske og udenlandske opkøb i eventperioden (-7, +7). 
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Delkonklusion og resultaternes empiriske og teoretiske implikationer  

Både indenlandske og udenlandske opkøb opnår et CAAR, som er positivt signifikant forskelligt fra 

nul på et 1%-niveau i samtlige eventvinduet udover dagene optil eventdagen. Denne afhandling finder 

frem til at både indenlandske og udenlandske opkøb finder et signifikant CAAR på hhv. 1,79% og 

2,13% i (-1, +1). I samme eventperiode opnår udenlandske opkøb et CAAR, som er 0,34% højere end 

indenlandske, men denne forskel kan ud fra en tosidet t-test ikke statistisk siges at være signifikant 

forskellig fra indenlandske handler, hvorfor H0 hypotesen accepteres. 

Sammenlignet med den eksisterende empiri er de udarbejdede resultater overraskende på flere punkter, 

da de strider imod afhandlingens forventninger. Blandt de nyeste undersøgelser og mest relevante for 

afhandlings fremgangsmåde, finder Martynova og Renneboog (2011) at aktionærerne i opkøbende 

selskaber, som indgår i udenlandske transaktioner i Europa, opnår et signifikant lavere anormalt afkast 

end indenlandske handler. Udenlandske opkøb opnår et signifikant CAAR på 0,47% mens 

indenlandske opkøb opnår et signifikant CAAR på 0,83%. Et andet relevant studie fra Feito-Ruz og 

Menéndez-Requejo (2011) finder omvendt signifikante CAAR for indenlandske og udenlandske 

opkøb på 0,64% og 1,38%, men at forskellen ikke er signifikant forskellig fra hinanden. Ud fra nyere 

studier som de to ovenstående er derfor ikke konsensus om påvirkningen af værdiskabelse for 

indenlandske og udenlandske opkøb. 

Ovenstående sammenligner de mest relevante studier med afhandlingens fund. Sammenlignes 

resultaternes med ældre studier findes der ligheder med denne afhandlings fund, idet både indenlandske 

og udenlandske opkøb opnår et signifikant positivt CAAR, som er forskelligt fra nul, og dermed er 

værdiskabende (Errunza og Senbet, 1981, 1984; Kim og Lyn, 1986; Mørck og Yeung, 1991). Den 

canadiske undersøgelse fra Eckbo og Thornburn (2000) finder at udenlandske opkøb ikke opnår et 

signifikant CAAR. Det er dog tilfældet i vores undersøgelse, hvorfor udenlandske opkøb umiddelbart 

kan være påvirket af det geografisk område, som opkøbene forgår i.  

Udenlandske transaktioner i Europa kan derfor siges at have en større effekt end i Canada. Dette 

understøttes også af Mateev og Andonoy (2016), som finder, at det europæiske marked har en højere 

annonceringseffekt, sammenlignet med UK og Irland, ved undersøgelse af cross-border M&A 

transaktioner. Dette giver intuitivt mening, idet udenlandske opkøb medfører, at der er regulatoriske, 

kulturelle og økonomiske forhold som selskaberne skal imødekomme, hvilket kan besværliggøre 
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realiseringen af synergierne. Slutteligt kan det afvises, at internationalisering i denne stikprøve 

medfører negative anormale afkast, hvilket Christophe (1997) og Denis et al. (2002) har fundet.  

Teoretisk set kan det derfor ikke udelukkes, at fordelene som Bruner (2004) og Adler og Dumas (1975) 

fremhæver for udenlandske transaktioner. Bruner (2004) argumenterer for, at cross-borger M&A kan 

anvendes som adgang til nye markeder, diversificering af geografisk område og generel 

risikodiversificering. Adler og Dumas (1975) argumenterer også for diversifikation af geografisk 

område, som de mener kan medføre lavere risiko, hvis den økonomiske aktivitet i selskaberne ikke er 

perfekt korreleret. Slutteligt findes indenlandske og udenlandske opkøb at være i overensstemmelse 

med den neoklassiske teori, idet der forekommer værdiskabelse i begge opkøbsformer på 

annonceringstidspunktet. 
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13.1.4 Hypotese 4: Transaktionsfinansiering  

Afsnittet præsenterer analysen af hypotese 4, som undersøger betalingsmetodens påvirkning på 

værdiskabelsen for aktionærerne i det opkøbende selskab. Ved et opkøb har det opkøbende selskab 

flere mulige betalingsmetoder, og som tidligere nævnt er der tre forskellige finansieringsmuligheder, 

som kan ske ved kontant, aktier eller en kombination af disse to.  

Ifølge den neoklassiske teori, som er gennemgået i teoriafsnittet, bør transaktionsfinansieringen ikke 

påvirke prisreaktionen under forudsætningen af, at alle værdipapirer er korrekt prissat, hvorfor 

aktiekursen afspejler alle relevante oplysninger. Dette gør sig ikke gældende i praksis, hvilket skyldes 

flere årsager. Den eksisterende litteratur er enige om, at markedet reagerer anderledes alt afhængigt af 

hvilken betalingsmetode, som anvendes til at finansiere M&A handlen med. Størstedelen af empirien 

finder frem til at transaktioner, som er finansieret med kontantbetaling, skaber større værdi end 

transaktioner, som er finansieret med aktier. Dette understøttes af de adfærdsmæssige aspekter, som 

påvirker aktionærernes formue (Goergen og Renneboog, 2004; Martynova og Renneboog, 2011; Feito-

Ruz og Menéndez-Requejo, 2011).  

Ud fra den eksisterende litteratur og teori forventes det at selskaber, som finansierer deres opkøb med 

kontantbetalinger, opnår positive anormale afkast, hvor det modsatte forventes for transaktioner 

finansieret med aktier. Det forventes derfor at selskaber, som betaler deres transaktion med kontanter, 

opnår positive anormale afkast, hvor det modsatte forventes med transaktioner, som er finansieret med 

aktier. Dette afsnit har til formål at undersøge om betalingsmetoden påvirker det anormale afkast, som 

resulterer i nedenstående hypoteser; 

H0: Der er ikke forskel på det anormale afkast ved forskellige betalingsmetoder 

H1: Der er forskel på det anormale afkast ved forskellige betalingsmetoder 

Ud fra nedenstående tabel 11, ses CAAR for de forskellige betalingsmåder for de forskellige 

eventvinduer. Tabellen viser signifikante positive CAAR for alle eventvinduer, udover (-7,-1), for 

kontantbetaling på et 1% signifikansniveau. Det ses, at CAAR for kontantbetaling er 1,88% i 

eventvinduet (-1, +1), hvor den efterfølgende stiger til 2,26% i eventvinduet (-3,3). Overordnet set er 

CAAR positivt signifikant forskelligt fra nul i hele eventvinduet for kontantbetaling.  

Ses der nærmere på aktiebetaling er alle eventvinduer insignifikante, hvor eventvindue (-7,-1) og (-

1,1) er positive med CAAR på hhv. 0,88% og 0,66%, og eventvinduet (-3,3) er negativ insigfikant med 
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en CAAR på -1,32%. Ses der overordnet set på hele eventvinduet er CAAR negativ insignifikant ved 

aktiebetaling. Den sidste betalingsmetode, hybrid, som er en blanding af aktier og kontant er signifikant 

positiv forskellig fra nul i eventvinduerne (-1,1) og (-7.7) på hhv. 1% og 10% signifikansniveau. 

Eventvinduet (-3,+3) er kun positiv signifikant på et 1%-signifkansniveau for Wilcoxon testen, dog 

tillægges der mest vægt på den parametriske test. Overordnet set, ses der et positivt anormalt afkast i 

hele eventvinduet.  

Det bemærkes, at stikprøven indeholder væsentligt flere transaktioner, som er finansieret med 

kontanter fremfor aktier og hybrid. Dette kan have en betydning for signifikanstesten, og især den 

parametriske test da usikkerheden øges ved et lavere antal observationer jf. metodeafsnittet. 

Tabel 11: CAAR for de forskellige betalingsmetoder 

Gruppe 1: Kontant 
        

N = 474 (-7, -1)   (-1, +1)   (-3, +3)   (-7, +7)   

CAAR -0,03%  1,88%  2,26%  2,05% 
 

Std. Afvigelse 5,02%   4,77%   6,25%   8,00%   

T-stat -0,11  8,60 *** 7,87 *** 5,58 *** 

Sign-test -0,64  6,43 *** 5,60 *** 3,58 *** 

Wilcoxon-test 0,40   8,43 *** 6,98 *** 4,98 *** 

 
       

 

Gruppe 2: Aktier        
 

N = 50 (-7, -1)   (-1, +1)   (-3, +3)   (-7, +7)   

CAAR 0,88%  0,66%  -1,32%  -1,03% 
 

Std. Afvigelse 7,89%   8,23%   10,23%   10,59%   

T-stat 0,79  0,57  -0,91  -0,69 
 

Sign-test -0,57  1,41  0,00  -0,57 
 

Wilcoxon-test 0,34   0,85   0,54   0,70   

         
Gruppe 3: Hybrid        

 

N = 122 (-7, -1)   (-1, +1)   (-3, +3)   (-7, +7)   

CAAR -0,35%  2,64%  1,42%  1,96% 
 

Std. Afvigelse 6,14%   8,48%   10,09%   12,55%   

T-stat -0,62  3,45 *** 1,55  1,73 * 

Sign-test 0,00  2,54 ** 1,27  2,35 ** 

Wilcoxon-test 0,17   3,25 *** 1,96 * 2,10 ** 

*, **, *** indikerer signifikansniveau på hhv. 10%, 5% og 1% 
    

Kilde: Egen tilvirkning, data fra Thomson One og Datastream 
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Nedenstående figur 7 illustrerer det akkumulerede gennemsnitlige anormale afkast (AAR) i hele 

eventvinduet for de forskellige betalingsmetoder. Det fremgår, at der forekommer en væsentlig 

reaktion af opkøb med kontant-og hybridbetaling omkring annonceringstidspunktet, hvor opkøb 

annonceret med aktiebetaling stagnerer og er faldende i dagene efter annonceringstidspunktet.   

 

           Kilde: Egen tilvirkning, data fra Thomson One og Datastream 

 

Resultaterne fra analysen viser, at kontantbetalinger er positiv signifikante for alle eventvinduer, mens 

aktiebetaling er insignifikant for eventperioden. Den sidste betalingsmetode, hybrid, viser derimod 

signifikant positive anormale afkast i det korteste eventvindue, og overordnet set i hele eventperioden 

(-7,7). For at teste hypotesen er der estimeret en tosidet t-test, som undersøger om de tre grupper er 

signifikant forskellige fra hinanden, og er vist i nedenstående tabel 12. Det fremgår ud fra tabellen, at 

der ikke er signifikante forskellige anormale afkast for de forskellige betalingsmetoder, hvorfor H0 

hypotesen accepteres. Det kan derved konkluderes, at der ikke er signifikant forskel på det anormale 

afkast ved de forskellige måder at finansiere transaktionerne i eventvinduet (-1,1).  Det bemærkes at 
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Figur 7: Akk. AAR (CAAR) for betalingsmetoder  

Nedenstående tabel viser det estimerede anormale afkast for 

kontant-, aktie- og hybridbetalinger  
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forskellen på 1,22% i CAAR mellem kontant og betaling er tæt på at blive signifikant forskellig fra 

hinanden på et 10%-niveau idet p-værdien er 11,4%.  

 

  Kontant Aktier Hybrid   

CAAR (-1, +1) 1,88% 0,66% 2,64% 
 

 
   

 

  

Forskel i 

CAAR 
Tosidet t-stat P-værdi 

  

Kontant & Aktier 1,22% 1,58 11,4% 
 

Kontant & Hybrid -0,76% -1,31 19,2% 
 

Aktier & Hybrid  -1,98% -1,40 16,2%   

*, **, *** indikerer signifikansniveau på hhv. 10%, 5% og 1% 
  

Kilde: Egen tilvirkning, data fra Thomson One og Datastream 
  

 

Delkonklusion og resultaternes empiriske og teoretiske implikationer 

Afhandlingens resultater viser, at den største forskel i CAAR i eventvinduet (-1,1) er på aktier og 

hybrid på 1,98%-point, hvor næststørste forskel er på betalingsmetoden, kontant og aktier, med 1,22%-

point. Slutteligt er forskellen mellem opkøb med kontant og hybrid transaktionsfinansiering på -0,76%. 

Ingen af forskellene er signifikant forskellige fra hinanden, hvorfor H0 hypotesen accepteres.  

Sammenlignes resultaterne med tidligere undersøgelser for det europæiske marked, viser 

afhandlingens resultater positive signifikante anormale afkast ved betalingsmetoden kontant, hvilket 

er i overensstemmelse med Goergen og Renneboog (2004), Martynova og Renneborg (2011), Feito-

Ruz og Menéndez-Requejo (2011). Ovenstående er det eneste, som de tre studier overordnet er enige 

i, da der findes vidt forskellige resultater i forhold til signifikansens af forskellen mellem de forskellige 

betalingsmetoder og niveauerne. Niveauet for kontantbetaling ligger mellem 0,37%-0,80%, 

aktiebetaling –0,21%-0,98% og hybrid 0,13%-1,17%. Det studie som denne afhandling i høj grad har 

fundet sammenlignelige resultater med, er studiet fra Martynova og Renneborg (2011). Dog er der 

forskel på niveauet af resultaterne. Mulige årsager til forskelle i niveauet er forklaret i diskussionen 

under hypotese 1.  

Tabel 12: Tosidet t-test af betalingsmetoderne 

I nedenstående tabel er der foretaget en tosidet t-test af to stikprøver med ens varians. Her 

testes det om CAAR (-1, +1) i de forskellige grupper er signifikant forskellig fra hinanden.  
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Set ud fra et neoklassisk synspunkt bør betalingsmetoden ikke påvirke aktiekursen, hvilket er under 

antagelsen at værdipapirer er prissat korrekt, og alle relevante oplysninger afspejler aktiekursen, 

hvilket fundne i analysen modsiger. Det ses, at betalingsmetoderne ikke er signifikant forskellige fra 

hinanden, men der er numerisk forskel på det anormale afkast afhængigt af betalingsmetoden.  

Tidligere studier argumenterer betydningen af aspekter fra den adfærdsmæssige teori, såsom 

signalteorien, asymmetrisk informationshypotesen og agenturomkostninger ved free cash flow jf. 

eksisterende litteraturafsnittet, som påvirker det anormale afkast ved de forskellige betalingsmetoder. 

Det ses ud fra resultaterne, at der skabes signifikant positive anormale afkast ved annonceringen af 

transaktioner, som er finansieret med kontantbetaling, hvilket stemmer overens med de 

adfærdsmæssige teoretiske aspekter. Dette er i overensstemmelse med størstedelen af den eksisterende 

litteratur.  
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13.1.5 Hypotese 5: Opkøb af børsnoterede eller private selskaber 

Denne del af analysen tester effekten af target selskabets offentlige status og sammenholder 

resultaterne med den eksisterende teori og empiri. Martynova og Renneboog (2011) og Feito-Ruz og 

Menéndez-Requejo (2011), samt størstedelen af den eksisterende litteratur finder frem til, at selskaber 

som opkøber private target selskaber fremfor børsnoterede selskaber, skaber signifikant højere 

anormalt afkast ved annoncering af opkøb. De finder frem til at annonceringseffekten af target 

selskaber, som er børsnoterede, tjener nul eller negative anormale afkast, hvorimod det det modsatte 

gør sig gældende for privatejede selskaber, som opnår positive signifikante anormale afkast 

(Martynova og Renneboog, 2011; Feito-Ruz og Menéndez-Requejo, 2011). Værdiskabelsen for det 

opkøbende selskab er derfor forskelligt afhængigt af de opkøbte selskabers offentlige status. Forskellen 

kan forklares ud fra “illikvidtetsrabatten”, hvor der opnås rabat ved at opkøbe private selskaber, da de 

anses for at være mindre likvide, hvilket er mindre attraktivt for investorerne (Fuller et al., 2002).  

Det forventes derfor ud fra ovenstående, at selskaber som opkøber private opkøbte selskaber opnår 

positive signifikante anormale afkast, og at erhvervelse af børsnoterede selskaber genererer et 

signifikant mindre afkast i forhold til opkøb af private selskaber. For at undersøge denne antagelse er 

nedenstående hypoteser opstillet, hvor resultaterne vil sættes op imod den eksisterende litteratur, som 

har haft til formål at danne grundlaget og forventningerne. 

H0: Der er ikke forskel på det anormale afkast ved børsnoterede og private opkøbte selskaber 

H1: Der er forskel på det anormale afkast ved børsnoterede og private opkøbte selskaber 

Nedenstående tabel 13 viser resultaterne for CAAR for hhv. gruppe 1, som er private opkøbte selskaber 

og gruppe 2, som er børsnoterede selskaber. 
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Tabel 13: CAAR for opkøb afhængigt af target-selskabets status 

Gruppe 1: Privat 
        

N = 105 (-7, -1)   (-1, +1)   (-3, +3)   (-7, +7)   

CAAR -0,12% 
 

2,20% 
 

2,29% 
 

2,14% 
 

Std. Afvigelse 5,50%   5,68%   7,31%   9,34%   

T-stat -0,53 
 

9,03 *** 7,30 *** 5,34 *** 

Sign-test -1,25 
 

6,66 *** 5,55 *** 4,08 *** 

Wilcoxon-test 0,69   8,92 *** 7,10 *** 5,26 *** 

 

        

 

        

Gruppe 2: Børsnoteret 
       

N = 541 (-7, -1)   (-1, +1)   (-3, +3)   (-7, +7)   

CAAR 0,54% 
 

0,54% 
 

-0,59% 
 

0,00% 
 

Std. Afvigelse 5,56%   7,13%   8,19%   8,64%   

T-stat 1,00 
 

0,78 
 

-0,73 
 

0,00 
 

Sign-test 1,07 
 

2,24 ** 0,68 
 

0,49 
 

Wilcoxon-test 0,85   1,40   0,02   0,31   

*, **, *** indikerer signifikansniveau på hhv. 10%, 5% og 1% 
   

Kilde: Egen tilvirkning, data fra Thomson One og Datastream 
   

 

Det fremgår, at opkøb af private selskaber er signifikant positive i eventvinduerne (-1,1), (-3,3) og (-

7,7) på et 1% signifikansniveau. Det ses at opkøb af private selskaber opnår et CAAR, som er 

signifikant positivt med et anormalt afkast på 2,20% i eventvinduet (-1, +1), og stiger til 2,29% i 

eventvinduet (-3, +3). Ses der på hele eventvinduet (-7,7+), er der et positiv signifikant overnormalt 

afkast (CAAR) på 2,14%.  

Ved opkøb af børsnoterede selskaber i gruppe 2 opnås der insignifikante anormale afkast i næsten alle 

t-test for både den parametriske og ikke-parameriske test. Eventvinduet (-1, + 1) er positiv insignifikant 

med en CAAR på 0,54%, hvor eventvindue (-3,3) er negativ insignifikant med en CAAR på -0,59%. 

Ses der derudover på hele eventvinduet (-7,7) er der et insignifikant anormalt afkast på 0%, hvilket 

tyder på at opkøb af børsnoterede selskaber ikke skaber værdi.  

Nedenstående figur 8 illustrerer det akkumulerede gennemsnitlige anormale afkast (AAR) i 

eventvinduet for opkøb af både private og børsnoterede selskaber, hvor det også tydeligt fremgår, at 

opkøb af private selskaber medfører betydelig signifikant højere anormale afkast ved annonceringen 

af M&A handler sammenlignet med opkøb af børsnoterede selskaber. 
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      Kilde: Egen tilvirkning, data fra Thomson One og Datastream 

 

Ovenstående figur tyder på, at private selskaber opnår positive signifikante anormale afkast, hvor 

opkøb af børsnoterede selskaber ikke er værdiskabende. For at kunne teste hypotesen er der udarbejdet 

en tosidet t-test som i de forrige hypoteser. Tabel 14 viser resultaterne for den tosidet t-test, og heraf 

fremgår det, at forskellen i CAAR på 1,66% mellem opkøb af private og børsnoterede selskaber er 

signifikant på et 1%-niveau. På baggrund af dette kan nulhypotesen hermed afvises, idet opkøb af 

private selskaber opnår et signifikant højere CAAR end børsnoterede selskaber i eventvinduet (-1, +1).    
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Figur 8: Akk. AAR (CAAR) for opkøb afhængigt af target-selskabets status 

Nedenstående tabel viser det estimerede anormale afkast for private og børsnoterede opkøb  
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  Privat Børsnoteret     

CAAR (-1, +1) 2,20% 0,54%  
 

 
   

 
  Forskel i CAAR Tosidet t-stat P-værdi   

Privat & Børsnoteret 1,66% 2,62 0,9% *** 

*, **, *** indikerer signifikansniveau på hhv. 10%, 5% og 1% 
  

Kilde: Egen tilvirkning, data fra Thomson One og Datastream 
  

 

Delkonklusion og resultaternes empiriske og teoretiske implikationer 

Resultaterne viser, at det anormale afkast er forskellig alt afhængig af, om det opkøbte selskab er privat 

eller børsnoteret. Analysen finder, at der skabes signifikante positive anormale afkast ved opkøb af 

private selskaber. Hertil giver opkøb af børsnoterede selskaber et insignifikant anormalt afkast. 

Slutteligt findes det, at opkøb af private selskaber danner et anormalt afkast, som er 1,66%-point højere 

end opkøb af børsnoterede selskaber, hvorfor forskellen er signifikant. På baggrund af ovenstående 

kan H0 hypotesen forkastes, da der er signifikant forskel på CAAR afhængigt af target-selskabets 

status.  

Dette stemmer overens med forventningerne ud fra den eksisterende litteratur. Afhandlingens resultater 

stemmer overens med fundne i Martynova og Renneboog (2011),  Goergen og Renneboog (2004) 

Feito-Ruz og Menéndez-Requejo (2011), som finder signifikant højere anormalt afkast for private i 

forhold til børsnoterede. Dog er der forskel i resultaternes niveau i de to ovennævnte studier, idet de 

finder, at opkøb af børsnoterede selskaber giver et insignifikant CAAR på –0,25% til –0,21%, og et 

signifikant CAAR på 1,08% til 1,38% for private opkøbte selskaber. 

Sammenlignes resultaterne med andre europæiske undersøgelser (som afviger mere i 

fremgangsmetoden i forhold til ovennævnte studier) ses samme tendens i det anormale afkast. Et 

forskningspapir udført på 38 europæiske lande i perioden 2003-2010 finder, at annonceringen af 

overtagelser på private selskaber medfører signifikante positive afkast, hvorimod annonceringen af 

børsnoterede selskaber resulterede i den modsatte effekt, hvilket stemmer overens med de resultater, 

som er fundet i analysen. Dette understøttes af Moeller et al. (2004) og Faccio et al. (2006), som fandt 

Tabel 14: Tosidet t-test af private og børsnoterede opkøb 

I nedenstående tabel er der foretaget en tosidet t-test af to stikprøver med ens varians. Her 

testes det om CAAR (-1, +1) er signifikant forskellig fra hinanden.  
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frem til at M&A annonceringer, hvor target selskabet er privat, resulterer i højere CAAR for 

aktionærerne i det opkøbende selskab sammenlignet med børsnoterede selskaber. Ud fra ovenstående 

synsvinkler, tidligere studier samt teorier ses det, at der overordnet skabes lavere ubetydelige eller 

negative afkast ved at opkøbe børsnoterede selskaber, hvor private opkøbte selskaber medfører positive 

signifikante anormale afkast.  

En mulig årsag til dette er, at private selskaber anses for at være mindre attraktive, da de i lavere grad 

er likvide i forhold til børsnoterede selskaber, hvilket resulterer i højere anormale afkast ved opkøb af 

private selskaber (Fuller et al. 2002). Det højere anormale afkast sker i forbindelse med 

illikviditetsrabatten, som det opkøbende selskab opnår. Forskellen i CAAR kan også skyldes 

offentligheden. Ved opkøb af private selskaber er meddelelsen om overtagelsen mindre udsat for 

offentlig bevidsthed og investorkontrol, hvor det modsatte gør sig gældende for opkøb af børsnoterede 

selskaber. Da de er udsat for offentlig kontrol, kan det føre til hybris. Det kan ødelægge ledernes image, 

hvilket kan medføre den højere præmie og være skyld i dårligere erhvervelser ved opkøb af 

børsnoterede selskaber.  
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13.1.6 Hypotese 6: Relativ størrelse  

Litteraturen indenfor området har fundet, at der kan udledes en sammenhæng ud fra den relative 

størrelse mellem køber og sælger. Mere specifikt finder studier, at det anormale afkast for det 

opkøbende selskab stiger, når den relative størrelse mellem den opkøbte og opkøbende part stiger 

(Feito-Ruz og Menéndez-Requejo, 2011; Asquith et al., 1983; Fuller et al., 2002). Moeller et al. (2004) 

finder i deres studie, at relativ størrelse har en positiv påvirkning på anormalt afkast, med undtagelse 

af større virksomheder hvor der findes at relativ størrelse, har en negativ påvirkning på det anormale 

afkast. Seth (1990) finder i et amerikansk studie, at størrelsen på det opkøbte selskab har positiv 

betydning for muligheden for at opnå synergieffekter. Slutteligt finder Travlos (1987) en negativ 

sammenhæng mellem relativ størrelse og anormalt afkast.  

Samlet set kan det på baggrund af den eksisterende litteratur forventes, at der i dette datasæt kan 

forventes at være en positiv sammenhæng mellem relativ størrelse og CAAR. Følgende hypotese vil i 

dette afsnit blive undersøgt:  

• H0: Den relative størrelse har ikke en signifikant betydning for det anormale afkast  

• H1: Den relative størrelse har en signifikant betydning for det anormale afkast  

Den relative størrelse defineres som forholdet mellem handelsværdien og den opkøbende parts 

markedsværdi og udtrykkes ved følgende formel: 
𝐻𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖

𝐾ø𝑏𝑒𝑟 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝐶𝑎𝑝𝑡−1

. Denne afhandling har valgt at 

benytte den opkøbende parts markedsværdi dagen før eventdagen, således at den opkøbende parts 

virksomhedsværdi ikke er påvirket af annonceringen. Det bemærkes at 15 outliers er blevet trukket ud 

af datasættet i denne sammenhæng, idet deres relative størrelse blev vurderet meget høj i forhold til de 

øvrige observationer, hvilket påvirkede konklusionen betydeligt. Datasættets størrelse er dermed 631 

opkøb for dette afsnit. For at teste indvirkningen af den relative størrelse, er datasættet blevet inddelt i 

fire grupper, som består af 25% af datasættet hver sorteret efter relativ størrelse. Det vil sige, at den 

første gruppe har 25% af de laveste relative størrelser, gruppe 2 har 25% af de næstlaveste relative 

størrelser, gruppe 3 har den næsthøjeste relative størrelse og gruppe 4 har de største relative størrelser. 

Oversigten over de fire grupper og deres gennemsnitlige relative størrelse fremgår af tabel 15. 

Tabel 15 viser på et overordnet niveau at alle eventvinduer, hvor eventdagen indgår, er positive. 

Eventvinduet (-7, -1) er i lighed med analysen for de øvrige hypoteser og fremgår som ubetydelig og 

insignifikant målt ud fra parametriske og ikke-parametriske test. Den gennemsnitlige relative størrelse 
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stiger eksponentielt mellem de forskellige grupper, idet de fleste handler i stikprøven er virksomheder, 

som opkøber relative små virksomheder i forhold til dens egen størrelse. Dette ses da gruppe 1 har en 

gennemsnitlig relativ størrelse på 0,58%, gruppe 2 på 3,00%, gruppe 3 på 10,27% og gruppe 4 på 

52,35%. Der vil som i de forrige afsnit være fokus på eventvinduet (-1, +1), da AAR for disse dage er 

de mest betydelige. CAAR er signifikant forskellig fra nul på et 1%-niveau for samtlige grupper, 

hvilket understøttes af både de parametriske og ikke-parametriske test. Ud fra opstillingen af de fire 

grupper kan det ses, at CAAR bliver højere desto højere den relative størrelse er. Dette bevirker f.eks. 

at gruppe 2 har et højere CAAR end gruppe 1, og at gruppe 3 har et højere CAAR end gruppe 2 og 1 

og så fremdeles. På samme måde som CAAR stiger i takt med at den relative størrelse stiger, bliver 

standardafvigelsen også højere. Dette vil sige at udsvingene for CAAR/værdiskabelsen er højere, når 

den relative størrelse bliver højere, hvilket intuitivt kan rationaliseres, hvis det kobles sammen med 

størrelsen af de potentielle synergieffekter, som opkøbet kan frembringe. CAAR og standardafvigelsen 

er svagt stigende fra gruppe 1 til 3, men stiger betydeligt i gruppe 4, hvor den relative størrelse også er 

væsentligt højere. Det tyder derfor på, at der kan måles en direkte sammenhæng mellem den relative 

størrelse, CAAR og standardafvigelsen, som alle er positivt korreleret.  
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Gruppe 1: 1-158 
       

Gnms. relativ størrelse 0,58% 
     

N = 158 (-7, -1)   (-1, +1)   (-3, +3)   (-7, +7)   

CAAR 0,17%  1,43%  1,93%  1,69%  

Std. Afvigelse 4,54%   4,49%   6,08%   7,51%   

T-stat 0,47  4,00 *** 4,00 *** 2,83 *** 

Sign-test -0,64  2,70 *** 3,66 *** 1,75 * 

Wilcoxon-test 0,17   3,66 *** 3,63 *** 2,13 ** 

         
Gruppe 2: 159-316 

       
Gnms. relativ størrelse 3,00% 

    
 

N = 158 (-7, -1)   (-1, +1)   (-3, +3)   (-7, +7)   

CAAR 0,07%  1,73%  1,28%  1,73%  

Std. Afvigelse 5,58%   5,53%   6,16%   8,63%   

T-stat 0,15  3,94 *** 2,62 ** 2,51 ** 

Sign-test 0,16  3,34 *** 1,59  2,07 ** 

Wilcoxon-test 0,36   3,96 *** 2,55 ** 2,83 *** 

         
Gruppe 3: 317-474 

       
Gnms. relativ størrelse 10,27% 

     
N = 158 (-7, -1)   (-1, +1)   (-3, +3)   (-7, +7)   

CAAR 0,55%  1,86%  2,03%  2,60%  

Std. Afvigelse 5,97%   5,99%   8,71%   10,54%   

T-stat 1,16  3,91 *** 2,92 *** 3,10 *** 

Sign-test 0,00  4,14 *** 3,18 *** 2,70 *** 

Wilcoxon-test 0,58   4,96 *** 4,05 *** 3,41 *** 

         
Gruppe 4: 475-631 

       
Gnms. relativ størrelse 52,35% 

     
N = 157 (-7, -1)   (-1, +1)   (-3, +3)   (-7, +7)   

CAAR -0,43%  2,77%  2,27%  1,86%  

Std. Afvigelse 5,43%   7,47%   8,59%   9,78%   

T-stat -0,99  4,64 *** 3,30 *** 2,38 ** 

Sign-test -0,40  3,75 *** 2,63 ** 1,84 * 

Wilcoxon-test 0,68   4,65 *** 3,13 *** 2,19 ** 

*, **, *** indikerer signifikansniveau på hhv. 10%, 5% og 1% 
   

Kilde: Egen tilvirkning, data fra Thomson One og Datastream 
   

Tabel 15: CAAR for forskellige relative størrelser (gruppe 1-4)  

I nedenstående tabel er der foretaget en tosidet t-test af to stikprøver med ens varians. Her testes 

det om CAAR (-1, +1) i de forskellige grupper er signifikant forskellig fra hinanden. Gruppe 1 

indeholder de mindste relative størrelser og gruppe 4 indeholder de største. Gruppernes præcise 

karakteristika er som beskrevet i tabellen herunder.  
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Figur 9 illustrerer de akkumulerede AAR for gruppe 1 til 4. Det ses, at der er en betydelig reaktion på 

eventdagen for samtlige grupper. Ud fra tabel 15 har gruppe 4 det højeste CAAR i eventvinduet (-1, 

+1), men i nedenstående figur ses det at grafen for gruppe 3 er højere end de øvrige grupper, da gruppe 

3 har det højeste CAAR i eventvinduet (-7, +7). I dagene op til eventdagen (-7, -1) har gruppe 3 højere 

AAR end de øvrige grupper, som kan være skyld i, at gruppen har det højeste CAAR for hele 

eventvinduet. Som tidligere nævnt er CAAR for eventvinduet (-7, -1) insignifikant forskellige fra nul, 

hvorfor dette ikke vægtes højt i analysen.   

 

 

         Kilde: Egen tilvirkning, data fra Thomson One og Datastream 

 

I nedenstående tabel 16 er der foretaget en tosidet t-test mellem de forskellige grupper. Der findes ud 

fra den parametriske t-test kun en signifikant forskel mellem CAAR i gruppe 1 og gruppe 4. Grupperne 

har en forskel i CAAR på 1,34% og er signifikant forskellig fra hinanden på 10%-niveau, og er relativt 

tæt på at være signifikant på 5%-værdi, idet p-værdien er 5,4%. I gennemgangen af tabel 15 blev det 

pointeret, at gruppe 4 stiger eksponentielt i den gennemsnitlige relative størrelse og dermed i CAAR i 

forhold til de øvrige grupper. Det giver derfor god mening, at der ikke er en signifikant forskel mellem 

grupperne 1 til 3, men at der er en signifikant forskel mellem gruppe 1 og 4, som er de mindste og 
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Figur 9: Akk. AAR (CAAR) for de forskellige relative størrelser  
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største relative størrelser. Forskellen mellem gruppe 2 & 4 og gruppe 3 & 4 er insignifikant, men det 

kan ud fra p-værdien ses, at jo længere væk grupperne er fra hinanden, desto lavere er p-værdien. Dette 

indikerer en lighed med den resterende analyse, at der er en sammenhæng mellem den relative størrelse 

og CAAR.  

Tabel 16: Tosidet t-test for de forskellige relative størrelser 

  Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3  Gruppe 4 

CAAR (-1, +1) 1,43% 1,73% 1,86% 2,77% 

 
   

 
  Forskel i CAAR Tosidet t-stat P-værdi   

Gruppe 1 & 2 -0,30% -0,54 59,2% 
 

Gruppe 1 & 3 -0,43% -0,73 46,7% 
 

Gruppe 1 & 4 -1,34% -1,93 5,4% * 

Gruppe 2 & 3 -0,13% -0,20 84,2% 
 

Gruppe 2 & 4 -1,04% -1,40 16,2% 
 

Gruppe 3 & 4 -0,91% -1,19 23,5%   

*, **, *** indikerer signifikansniveau på hhv. 10%, 5% og 1% 
 

Kilde: Egen tilvirkning, data fra Thomson One og Datastream 
 

 

Delkonklusion og resultaternes empiriske og teoretiske implikationer  

Ud fra ovenstående fund kan det hermed konkluderes, at der kan påvises en sammenhæng mellem den 

relative størrelse og CAAR. Samtlige grupper med forskellige relative størrelser opnår et CAAR, som 

er signifikant forskellig fra nul i alle eventvinduer, hvor eventdagen indgår i. CAAR for eventvinduet 

(-1, +1) bliver højere desto større den relative størrelse er, men der kan kun måles en signifikant forskel 

mellem gruppe 1 og gruppe 4. De to grupper indeholder de laveste og højeste relative størrelser med 

en gennemsnitlig relativ størrelse på henholdsvis 0,58% og 52,35%. Forskellen er signifikant på 10%-

niveau, og er tæt at være signifikant på et 5%-niveau. Nulhypotesen kan derved forkastes, da analysen 

finder, at den relative størrelse har en signifikant betydning for det anormale afkast.  

I forhold til de empiriske implikationer kan denne afhandling i lighed med Feito-Ruz og Menéndez-

Requejo (2011), Asquith et al. (1983) og Fuller et al. (2002) påvise en positiv sammenhæng mellem 

relativ størrelse og det anormale afkast. Dette kan delvist kobles sammen med fundne fra Seth (1990), 

som finder at større opkøbte selskaber har højere sandsynlighed og potentiale for at opnå 

synergieffekter. Når størrelsen af det opkøbte selskab stiger, vil den relative størrelse stige (alt andet 
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lige). Dette kan være en af begrundelserne bag resultatet, men afhandlingen har ikke undersøgt dette 

isoleret set, og kan derved ikke konkludere årsagen bag fundne. 

 

12.1.7 Hypotese 7: Corona-epidemiens betydning for M&A opkøb   

I krisetider argumenterer Georgren og Renneboog (2004) for, at transaktionsomkostningerne reduceres 

ved udnyttelse af interne kapitalmarkeder samt igennem opkøb af virksomheder i finansiel nød, som 

har begrænsede muligheder. Andre studier finder, at det er muligt at opnå synergieffekter i dårlige 

økonomiske tider ved at opnå nye ressourcer gennem udnyttelse af nye muligheder, som opstår 

igennem opkøb til lavere omkostninger (Chattopadhyay et al., 2001; Meyer, 1982). Krisetider påvirker 

i høj grad virksomheders adgang til kapital, hvilket resulterer i at selskaber oftest bliver solgt til en 

lavere pris grundet lavere forhandlingsstyrke (Gaughan, 2009). Ydermere bliver lave salgspriser 

forstærket, idet en reduktion af M&A efterspørgsel typisk forekommer i krisetider (Gaughan, 2009; 

Martynova og Renneboog, 2005). Et studie af Ang og Mauck (2011) som specifikt undersøger 

finansielle ustabile virksomheder i krisetider finder, at selskaber tvinges til at sælge deres aktiver til en 

større rabat. Dette bevirker, at det opkøbende selskab opnår højere anormale afkast sammenlignet med 

perioder, som er karakteriseret af økonomisk stabilitet, hvilket understøttes af Martynova og 

Renneboog (2005).   

På baggrund af ovenstående forventes det, at analysen af afhandlingens datasæt vil nå frem til, at opkøb 

under COVID-19 opnår et højere anormalt afkast end perioder udenfor krisetider. Alle opkøb 

annonceret i 2020 betragtes at være påvirket af COVID-19 situationen, mens annonceringer fra før 

anses som værende en del af en almindelig økonomisk periode. På baggrund af ovenstående 

forventninger opstilles følgende hypotese:  

• H0: Der er ikke signifikant forskel på det anormale afkast ved opkøb som er foretaget inden og 

udenfor kriser 

• H1: Der er signifikant forskel på det anormale afkast ved opkøb som er foretaget inden og 

udenfor kriser 

Det fremgår af tabel 17, at CAAR for alle eventvinduer hvor eventdagen indgår, er positive både før 

og efter 2020. Samtlige eventvinduers CAAR for handler før 2020 er alle signifikant forskellige fra 

nul på 1%-niveau for både den parametriske og ikke-parametriske test. Signifikanstestene varierer for 
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handler efter 2020. Her ses det specielt omkring eventvinduet (-7, +7), at CAAR er signifikant 

forskellig fra nul ifølge den parametriske test på et 10%-niveau, mens de ikke-parametriske tests finder 

den insignifikant (Sign-test) og signifikant på et 5%-niveau (Wilcoxon-test). Det skal bemærkes, at der 

er relativt få handler efter 2020, idet antallet af opkøb i denne periode kun er 83. Dette er sandsynligvis 

medvirkende til, at standardafvigelsen for eventvinduerne i gruppe 2 er højere sammenlignet med 

opkøbene i gruppe 1. En anden forklaring er, at investorerne har reageret meget volatilt på opkøb i 

denne periode, som har været præget af usikkerhed grundet COVID-19. Da antallet af handler er 

relativt få efter 2020, kan der også have været enkelte handler, hvor der har været andre betydelige 

annonceringer/events i eventperioden for enkelte selskaber, som har påvirket gruppens CAAR. I 

eventvinduet (-1, +1) er CAAR for handler efter 2020 2,59%, mens handler før 2020 har en CAAR på 

1,84%. I overensstemmelse med forventningerne har handler i en usikkerhedspræget periode klaret det 

bedre end handler før 2020. Dog skal forskellen mellem de to gruppers CAAR testes ved en tosidet t-

test før de statistisk kan anses som værende forskellige fra hinanden, hvilket gøres i efterfølgende 

afsnit.  

         
         
         
         
         
Gruppe 1: Handler før 2020  

       
N = 563 (-7, -1)   (-1, +1)   (-3, +3)   (-7, +7)   

CAAR -0,01%  1,84%  1,69%  1,68% 
 

Std. Afvigelse 5,24%   5,64%   6,95%   8,62%   

T-stat -0,04  7,73 *** 5,76 *** 4,62 *** 

Sign-test -0,89  6,45 *** 4,59 *** 3,84 *** 

Wilcoxon-test 0,21   8,02 *** 5,71 *** 4,56 *** 

 
       

 

Gruppe 2: Handler efter 2020       
 

N = 83 (-7, -1)   (-1, +1)   (-3, +3)   (-7, +7)   

CAAR -0,07%  2,59%  2,75%  2,57% 
 

Std. Afvigelse 7,15%   7,83%   10,65%   12,79%   

T-stat -0,09  3,02 *** 2,35 ** 1,83 * 

Sign-test 0,33  2,74 *** 2,96 *** 0,99 
 

Wilcoxon-test 0,27   3,25 *** 3,19 *** 1,98 ** 

*, **, *** indikerer signifikansniveau på hhv. 10%, 5% og 1% 
   

Kilde: Egen tilvirkning, data fra Thomson One og Datastream 
   

 

Tabel 17: CAAR for handler før og efter COVID-19 

Nedenstående tabel viser en oversigt før og efter 2020 for at teste corona-epidemiens 

indvirkning på M&A opkøb.   
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Figur 10 viser, at der sker en betydelig reaktion på eventdagen. På selve eventdagen er reaktionen for 

handler før 2020 stærkere end handler efter 2020. Dog er AAR den efterfølgende dag for handler efter 

2020 stor, mens AAR for samme dag i handler før 2020 stagnerer. Dette bevirker, at CAAR for handler 

efter 2020 bliver højere end før 2020 i samtlige eventvinduer, hvor eventdagen indgår. I dagene optil 

eventdagen er der ikke nogen voldsomme udsving i AAR for begge grupper, hvilket bekræftes af 

oversigten i tabel 17, idet CAAR for eventvinduet (-7, -1) er tæt på nul og statistisk insignifikant. Efter 

dag 1 ses CAAR for handler efter 2020 at være mere volatil end før år 2020, hvilket kan bidrage til 

forklaringen på den højere standardafvigelse for denne gruppe.  

 

Figur 10: Akk. AAR (CAAR) Før og efter 2020 (COVID-19) 

 

                    Kilde: Egen tilvirkning, data fra Thomson One og Datastream 

 

Tabel 18 viser, at forskellen mellem CAAR (-1, +1) på 0,75% for de to grupper ikke er statistisk 

forskellig fra hinanden. Forskellen er insignifikant idet t-stat regnes til at være -1,08, som svarer til en 

p-værdi på 28,2%. 
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Tabel 18: Tosidet t-test af opkøb før og efter COVID-19 

  Før 2020 Efter 2020     

CAAR (-1, +1) 1,84% 2,59%  
      

  Forskel i CAAR Tosidet t-stat P-værdi   

Før 2020 & Efter 2020 -0,75% -1,08 28,2%   

*, **, *** indikerer signifikansniveau på hhv. 10%, 5% og 1% 
  

Kilde: Egen tilvirkning, data fra Thomson One og Datastream 
  

 

 

Delkonklusion og resultaternes empiriske og teoretiske implikationer  

Det kan hermed konkluderes at samtlige eventvinduer, hvor eventdagen indgår, har generet et positiv 

CAAR for opkøb før og efter 2020. Eventperioden (-1, +1) er 1,84% for opkøb før 2020 og 2,59% 

efter 2020. Begge CAAR i dette eventvindue er signifikant forskellige fra nul på et 1%-niveau, men 

forskellen mellem de to på 0,75% er ikke signifikant forskellige fra hinanden. Nulhypotesen kan 

dermed bekræftes, da der ikke er signifikant forskel på det anormale afkast ved opkøb, som er foretaget 

inden og udenfor kriser.  

I forhold til de empiriske implikationer findes det, at opkøb under COVID-19 har et højere CAAR end 

en almindelig økonomisk periode (før 2020), hvilket er lighed med flere studiers fund omkring 

anormalt afkast for opkøbende virksomheder i krisetider (Ang og Mauck, 2011; Martynova og 

Renneboog, 2005). Dog finder denne afhandling, at forskellen mellem det anormale afkast før og efter 

2020 ikke er signifikant forskellige fra hinanden. Afhandlingens resultater, som finder at opkøb 

foretaget under krisetider opnår højere anormale afkast, kan i høj grad kobles sammen med den 

eksisterende litteratur, som bidrager med forklaringer på, hvorfor det anormale afkast er højere i 

krisetider.  

Mulige forklaringer på det højere anormale afkast under COVID-19 er at de opkøbte selskaber fås til 

en rabat, idet de kan være finansielle ustabile, og derfor er desperate efter at blive solgt fremfor at gå 

konkurs (Gaughan, 2009). Derudover kan der være reducerede transaktionsomkostninger ved at 

benytte interne kapitalmarkeder ved erhvervelse af finansielle ustabile selskaber, som har gode 

vækstmuligheder (Georgren og Renneboog, 2004). Slutteligeligt kan de forhøjede anormale afkast 

muligvis forklares igennem udnyttelsen af nye muligheder, som krisetiderne har tilvejebragt for at opnå 

synergier i dårlige økonomiske tider (Chattopadhyay et al., 2001; Meyer, 1982).  
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Herudover finder empirien, at der er færre virksomheder, som ønsker at opkøbe selskaber i kriseramte 

tider (ibid.), hvilket også tyder på at være sandt i denne stikprøve. For denne stikprøve var der 83 opkøb 

i 2020, som er omkring 25% mindre end gennemsnittet for de forrige år i datasættet. Som nævnt under 

præsentationen af datasættet er disse tal dog påvirket af selektionsprocessen. Da datasættet under 

COVID-19 krisen indeholder få observationer, anses det ikke for at være fuldstændig repræsentativ for 

den sande fordeling af M&A aktivitet, hvorfor der netop skal tages højde for dette.   

 

12.1.8 Opsamling af den univariat analyse  

Tabel 19 på næste side viser en opsamling af denne afhandlings fund i hypoteserne og de mest 

sammenlignelige studiers resultater indenfor samme områder.  
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Værdiskabelse for hele stikprøven Periode Eventvindue N Marked Indeks Model CAAR

Afhandlingsens resultat (2021) 2015-2020 (-1, +1) 646 Europæiske MSCI Europe Markedsmodellen 1,93%***

Martynova og Renneboog (2011) 2003-2009 (-1, +1) 2419 Europæiske MSCI Europe Markedsmodellen 0,53%***

Goergen og Renneboog (2004) 1993-2000 (-1, 0) 228 Europæiske MSCI Europe Markedsmodellen 0,70%***

Feito-Ruz og Menéndez-Requejo (2011) 2002-2006 (-1, +1) 469 Europæiske Ikke oplyst Markedsmodellen 0,99%***

Relaterede og Ikke-relaterede Periode Eventvindue N Marked Indeks Model CAAR

Afhandlingsens resultat (2021) 2015-2020 (-1, +1) 646 Europæiske MSCI Europe Markedsmodellen Horisontal: 2,26%***

Vertikal: 1,06%**

Diversificerende: 2,20***

Diff. Vertikal- Horisontal: -1,20%*

Diff. Vertikal - Diversificerende: -1,13%**

Diff. Horisontal - Diversificerende: 0,06%

Martynova og Renneboog (2011) 2003-2009 (-1, +1) 2419 Europæiske MSCI Europe Markedsmodellen Relaterede: 0,85%***

Ikke-relaterede: 0,49%**

Diff. Ikke-relaterede - relaterede: -0,36%***

Feito-Ruz og Menéndez-Requejo (2011) 2002-2006 (-1, +1) 469 Europæiske Ikke oplyst Markedsmodellen Relateret: 1,06%***

Ikke-relaterede: 0,88%***

Diff. 0,18%

Cross-border og Indenlandske handler Periode Eventvindue N Marked Indeks Model CAAR

Afhandlingsens resultat (2021) 2015-2020 (-1, +1) 646 Europæiske MSCI Europe Markedsmodellen Indenlandsk. 1,79%***

Udenlandsk: 2,13%***

Diff. Indelandsk - Udenlandsk: -0,34%

Martynova og Renneboog (2011) 2003-2009 (-1, +1) 2419 Europæiske MSCI Europe Markedsmodellen Indenlandsk: 0,83%***

Udenlandsk: 0,47%*

Diff. Indenlandsk - Udenlandsk: 0,36%***

Feito-Ruz og Menéndez-Requejo (2011) 2002-2006 (-1, +1) 469 Europæiske Ikke oplyst Markedsmodellen Indelandsk: 0,64%***

Udenlandsk: 1,38%***

Diff. Indelandsk - Udenlandsk: -0,74%

Transaktionsfinansiering Periode Eventvindue N Marked Indeks Model CAAR

Afhandlingsens resultat (2021) 2015-2020 (-1, +1) 646 Europæiske MSCI Europe Markedsmodellen Kontant: 1,88%***

Aktie: 0,66%

Hybrid: 2,64%***

Diff. Kontant - Aktie: 1,22%

Diff. Kontant - Hybrid: -0,76%

Diff. Aktie - Hybrid: -1,98%

Martynova og Renneboog (2011) 2003-2009 (-1, +1) 2419 Europæiske MSCI Europe Markedsmodellen Kontant: 0,80%***

Aktie: 0,12%

hybrid: 1,17%***

Diff. Kontant - Aktie: 0,67%***

Diff. Kontant - Hybrid: -0,38%***

Goergen og Renneboog (2004) 1993-2000 (-1, 0) 228 Europæiske MSCI Europe Markedsmodellen Kontant: 0,37%*

Aktie: 0,98%***

Hybrid: 0,13%

Diff. Kontant - Aktie: -0,61%***

Diff. Kontant - Hybrid: 0,24%***

Diff. Aktie-hybrid: 0,85%***

Feito-Ruz og Menéndez-Requejo (2011) 2002-2006 (-1, +1) 469 Europæiske Ikke oplyst Markedsmodellen Kontant: 0,59%***

Aktie: -0,21%

Diff.Kontant - aktie: 0,80%

Privat og Bøsnoterede target selskaber Periode Eventvindue N Marked Indeks Model CAAR

Afhandlingsens resultat (2021) 2015-2020 (-1, +1) 646 Europæiske MSCI Europe Markedsmodellen Privat: 2,20%***

Børsnoteret: 0,54%

Diff. Privat - Børsnoteret: 1,66%***

Martynova og Renneboog (2011) 2003-2009 (-1, +1) 2419 Europæiske MSCI Europe Markedsmodellen Privat: 1,08%***  

Børsnoteret: -0,25%

Diff. Privat - Børsnoteret: 1,34%***

Feito-Ruz og Menéndez-Requejo (2011) 2002-2006 (-1, +1) 469 Europæiske Ikke oplyst Markedsmodellen Privat: 1,38%***

Børsnoteret: -0,21%

Diff. Privat-Børsnoteret: 1,59%***

Relativ størrelse Periode Eventvindue N Marked Indeks Model CAAR

Afhandlingsens resultat (2021) 2015-2020 (-1, +1) 646 Europæiske MSCI Europe Markedsmodellen Grp. 1 - Laveste 25%: 1,43***

Grp. 2 - Næstlaveste 25%: 1,73%***

Grp. 3 - Næsthøjeste 25%: 1,86%***

Grp. 4 - Højeste 25%: 2,77%***

Diff. Grp. 1 - Grp. 4: -1,34%*

Feito-Ruz og Menéndez-Requejo (2011) 2002-2006 (-1, +1) 469 Europæiske Ikke oplyst Markedsmodellen Højeste 50% : 1,36%***

Laveste 50%: 0,62%***

Diff. Højeste - laveste: 0,74

*, **, *** indikerer signifikansniveau på hhv. 10%, 5% og 1%

Kilde: Egen tilvirkning

Tabel 19: Oversigt over afhandlingens resultater og sammenlignelige studiers fund
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13.2 Multiple regressionsanalyse 

Nedenstående tabel viser resultaterne for regressionsanalyse for den samlede prøve. Analysen er 

foretaget ved at tage udgangspunkt i CAR, der er angivet som den afhængige variabel i eventvinduet 

(-1, +1) dage omkring annonceringstidspunktet. Nedenstående formel anvendes til den multivariate 

analyse, og indeholder CAAR og 6 forklarende variabler: 

𝐶𝐴𝑅𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1ℎ𝑜𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙
+ 𝛽2𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒

+𝛽3𝑢𝑑𝑙.
+ 𝛽4𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡

+ 𝛽5𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟
+ 𝛽6𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡

+ 𝛽7𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑠𝑡𝑟.
+ 𝜀𝑖 

Ovenfor fremgår den multiple regressionsanalyses svar hvor variablerne fra hypotese 2 til 7, som 

forventes at påvirke værdiskabelsen, indgår som forklarende variabler. Derudover kan en multipel 

regressionsanalyse suppleres med kontrolvariabler i regressionsanalysen. Kontrolvariabler tilføjes med 

henblik på at minimere fejludtrykket i modellen, som er en af forudsætningerne for at 

regressionsanalysen er en vigtig antagelse i modellen. Dette ligger til grund for estimering af p-

værdien, og hvis denne forudsætning ikke er opfyldt, kan det medføre forkerte fortolkninger og 

konklusioner i analysen.  

Inddragelsen af kontrolvariabler blev testet i afhandlingen og på baggrund af denne test vurderes det, 

at regressionsanalysen performer bedre uden kontrolvariabler. Kontrolvariabler er derfor ikke 

medtaget. Tidligere studier finder, at industrier for selskaberne eksempelvis har en betydning for det 

anormale afkast (Goergen og Renneboog, 2004). På baggrund af dette blev regressionsanalysen testet 

ved inddragelse af industriklassifikationer, som viste sig at have en lavere forklaringsgrad, og at ingen 

af variablerne var signifikante. Variablerne er derfor udeladt i modellen, da de ikke var med til at øge 

modellens forklaringsgrad. Afhandlingen indeholder derfor kun de 6 variabler, som der er fundet 

evidens på skulle påvirke værdiskabelsen.  
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13.2.1 Test af de fem antagelser for den multiple regressionsanalyse  

Der flere statistiske egenskaber som skal opfyldes for en multipel regression. Særligt de fem antagelser 

som er uddybet i afsnit X skal testes. Dette afsnit har derfor til formål at undersøge, om stikprøvens 

data overholder antagelserne for at øge troværdigheden af de estimerede parametre.  

Den første antagelse om linearitet er opfyldt, som fremgår af illustrationen af plottet, hvilket er 

foretaget ud fra alle observationer. Det fremgår tydeligt, at der ikke er et klart mønster, hvor plottet af 

lineariteten er fremvist i Bilag 1. 

Den anden antagelse om multikolinearitet tager udgangspunkt i variablernes korrelation. Korrelationen 

mellem variablerne er fremvist i bilag 2. Som nævnt afsnit 11 er der sat en tærskel på 0,8. Ud fra 

korrelationsmatrixen ses det, at der er en høj korrelation mellem kontant og hybrid på -0,80, som ligger 

lige på grænsen. Da det ligger indenfor grænsen er variablerne ikke udeladt fra modellen.  Derudover 

ses en korrelation på -0,6 for horisontal og diversificerende, hvilket også er medtaget i modellen. Alle 

variabler er medtaget i modellen, da den negative høje korrelation mellem kontant og hybrid samt 

mellem diversificerede og horisontale opkøb, kan være forårsaget af, at de det er kategoriske variable. 

Udover ovenstående fremgår ikke en høj korrelation mellem de øvrige variabler i korrelationsmatrixen, 

hvorfor de inkluderes i modellen. Antagelse om multikolinearitet er derfor opfyldt i modellen, da der 

ud fra korrelationsmatrixen ikke kan påvises multikollinearitet i modellen, som vist nedenfor i tabel 

20: 

Tabel 20: Korrelationsmatrix for variablerne i den multiple regressionsanalyse   

Kilde: Egen tilvirkning  

 

Den tredje antagelse er homoskedasticiteten, som undersøger fejleddet, og om det har en konstant 

varians over tid for de uafhængige variabler. Ud fra bilag 3 ses det, at antagelsen er overholdt, da 

størstedelen af observationerne ligger omkring 0-linjen, hvilket ifølge (Stubager og Sønderskov 2011) 

opfylder antagelsen om homoskedasticiteten i analysen.  

CAR [-1 ; +1] Private Cross-Border Kontant Hybrid Horisontal Diversificerede

Private 0,103

Cross-Border 0,028 0,026

Kontant -0,014 0,285 0,090

Hybrid 0,058 -0,034 -0,074 -0,801

Horisontal 0,037 -0,122 0,029 -0,112 0,019

Diversificerede 0,039 0,053 -0,033 0,041 0,017 -0,595

Relativ størrelse 0,093 -0,224 -0,190 -0,330 0,152 0,082 -0,113
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Den fjerde antagelse er normalfordelte fejlled, som undersøger, at hvert fejlled ikke er korreleret med 

de forklarende variabler. Ud fra det foretagende Q-Q plot i bilag 4 fremgår det, at antagelsen er opfyldt. 

Det fremgår, at fordelingen af fejlledet ikke følger en normalfordeling, da observationerne er ekstreme 

ved halerne i plottet. Dog argumenteres der for, at en overtrædelse af antagelsen ikke vil påvirke 

resultaterne væsentligt ved større stikprøver, hvorfor antagelsen antages at være opfyldt i 

regressionsanalysen.  

Den sidste antagelse autokorrelationen er ved brug af Durbin-Watson testen. Durbin-Watson testen 

estimerer en d-statistik på 1,96 for observationerne, hvilket tyder på at der ikke fremgår autokorrelation 

mellem variablerne, og kan findes i bilag 5. Slutteligt vurderes forklaringsgraden (𝑅2) af 

regressionsmodellen. Formålet med modellen er at vurdere de uafhængige variablers betydning og 

forhold til det anormale afkast, hvorfor der ikke lægges meget vægt på forklaringsgraden. 

Forklaringsgraden er på 2,93%, hvilket er relativt lavt. Dette indikerer, at der er flere faktorer, som kan 

påvirke CAR og ikke er medtaget i modellen. Dette er i overensstemmelse med sammenlignelige 

studier, som også finder en forklaringsgrader i den lave ende på deres multiple regressionsmodel. 

Eksempler på dette er (Mateev og Andonov, 2016; Mateev, 2017; Sudarsanam et al. 1996) 

 

13.2.2 Resultaterne af den multivariat analyse 

Dette afsnit har til formål at præsentere resultaterne for den multiple regressionsanalyse i eventvinduet 

(-1, +1), da det i analysedelen af CAAR er fundet, at størstedelen af det anormale afkast fremgår i dette 

eventvindue, hvorfor det er fundet relevant at undersøge den multiple regressionsanalyse med 

udgangspunkt i ovenstående eventvindue.  

Tabel 21 illustrerer den multiple regressionsanalyses resultater af alle observationer, som er foretaget 

på datasættet. Det ses ud fra tabellen, at variablerne cross-border og cash er insignifikante ved 

inddragelse af flere faktorer. Derudover ses det, at variablerne private og relativ størrelse er signifikant 

på et 1%-niveau samt at diversificerede, horisontale er signifikante på et 5%-niveau. Slutteligt er hybrid 

signifikant på et 10%-signifansniveau.  
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  Koefficienter t Stat P-value 

Intercept -1,02% -1,03 31% 

Private = 1 1,90% 2,73 1% 

Cross Y = 1 0,65% 1,36 18% 

Cash = 1  1,35% 1,33 18% 

Hybrid = 1 1,82% 1,70 9% 

Horisontal = 1 1,46% 2,33 2% 

Diversificerede = 1 1,35% 2,33 2% 

Relativ størrelse 0,43% 3,44 0% 

Kilde: Egen tilvirkning 
   

 

Ud fra koefficienternes fortegn har alle de signifikante variabler en positiv påvirkning på det anormal 

afkast. Det ses, at variablen privat har den største signifikante positive effekt på det anormale afkast 

med 1,90% på et 1%-niveau i eventvinduet (-1, +1). Den næststørste påvirkning på det anormale afkast 

kommer af variablen hybrid med 1,82%. Dog er denne variabel signifikant på et 10%-niveau efterfuldt 

af variabel horisontal, som påvirker det anormale afkast med 1,46%, og er signifikant på et 5%-niveau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 21: Resultater af multipel regressionsanalyse 

Nedenstående tabel illustrerer den multiple regressionsanalyse i eventvinduet (-1, +1), som 

den afhængige variabel og 6  forklarende variabler. Følgende handelskarakterisitiska er 

angivet i interceptet som dummies: børsnoterede, indenlandske, aktier og vertikal.  
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13.3 Sammenligning af univariat og multivariat analyse 

Ovenstående indikerer, at betalingsmetoden kontant ikke er signifikant i den multiple 

regressionsanalyse ved inddragelse af flere variabler. I den univariate analyse fandt afhandlingen, at 

kontant havde en signifikant positiv betydning for det anormale afkast på et 1%-niveau i eventvinduet 

(-1,1). Det samme gør sig gældende for variablen cross-border, som ikke er signifikant ved inddragelse 

af flere variabler, hvor der blev fundet en signifikant positiv sammenhæng på 1%-niveau i den 

univariate analyse.  

Ovenstående indikerer derfor, at der ved inddragelse af flere variabler ikke findes robuste variabler, 

når opkøb benytter betalingsmetoden kontant og foretager udenlandske handler. De to analyser 

kommer ikke frem til enighed hvad angår variablernes signifikans, hvilket medfører, at afhandlingen 

ikke kan konkludere, hvorvidt variablerne er værdiskabende eller ej på baggrund af de to analyser.  

Betalingsmetoden hybrid er stadig positiv signifikant ved inddragelse af flere variabler, dog falder 

signifikansniveauet fra 1% til 10% i den multiple regressionsanalyse. Dernæst ses der nærmere på det 

opkøbte selskabs børstatus, som er uændret ved inddragelse af flere variabler, og er positiv signifikant 

på 1%-niveau i både den univatiate og multivariate analyse. Dette indikerer at variablen er robust, 

hvorfor afhandlingen med stor sikkerhed kan sige, at der skabes højere anormale afkast ved at opkøbe 

private selskaber. Slutteligt ses der på variablen relativ størrelse, som er anvendt som en kontinuert 

variabel i den multiple regressionsanalyse. Resultaterne i den multivariate analyse stemmer overens 

med forventningerne og den univariate metode. Det fremgår, at variablen er positiv signifikant på 1%-

niveau, hvilket indikerer, at variablen påvirker det anormale afkast ved inddragelse af flere variabler.  

Ud fra sammenligningen af resultaterne i de to analysedele som undersøger den statistiske betydning 

af variablerne, fremgår det, at nogle af hypoteserne i afhandlingen med stor sikkerhed kan konkluderes 

at have en positiv betydning for det anormale afkast, hvor andre variabler er mindre robuste ved 

inddragelse af flere variabler.  
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14. Diskussion  

I de foregående kapitler er afhandlingens metode blevet gennemgået og metodiske valg er blevet 

diskuteret. Der er foretaget diverse analyser af hver enkelt hypotese, hvor resultaterne herefter er 

diskuteret ved at sætte fundne i relation til den eksisterende empiri og teori. Relevante diskussioner 

forekommer i løbende grad i afhandlingen, hvorfor dette afsnit har til formål at diskutere metoden og 

resultaterne på et aggregeret niveau. Dette gøres igennem en evaluering af metoden samt fremhævning 

af afhandlingens vigtigste fund. I forhold til viderebygningen af den eksisterende empiri og teori vil 

resultaternes validitet blive diskuteret for at afsøge i, hvor høj en grad resultaterne kan understøtte 

relevante teorier, som tidligere studier har fremlagt bevis for. Slutteligt vil områder, hvor fremadrettet 

research vil være relevant påpeges.  

 

14.1 Evaluering af metode 

Dette studie har benyttet sig af eventstudiemetodologien til at undersøge M&A-effekten ved 

annoncering af opkøb. Metoden er i høj grad anvendt til empiriske undersøgelser inden for finansiering 

og regnskab, men har også bredt sig til andre discipliner som økonomi, jura, marketing, med flere 

(Corrado, 2011). Mens metoden er bredt anerkendt grundet dens simplicitet, har metoden 

begrænsninger for, hvad den kan anvendes til. Dette afsnit har til formål at afdække, hvad metoden i 

denne afhandling er blevet anvendt til, hvilke begrænsninger den har, og hvilke konsekvenser 

subjektive valg ved anvendelsen af metoden medfører. 

Meglio og Risberg (2010) argumenterer for, at evaluering af metode inden for M&A er et betydeligt 

emne at diskutere, idet der eksisterer væsentlige forskelle samt fragmentering i M&A litteraturen. På 

trods af en betydelig mængde research inden for emnet, er man endnu ikke nået frem til enighed om, 

hvad der skaber værdi på et organisations-niveau. Et eksempel på dette vil bl.a. være at finde svaret 

på, hvorfor resultatet af M&A bliver en succes eller en fiasko for de enkelte handler. Meglio og Risberg 

(2010) understreger, at det er meget vanskeligt at isolere effekten af enkelte faktorer og finde frem til 

forklaringen på, hvorfor denne faktor er værdiskabende eller værdidestruerende.  

Denne afhandling kan genkende ovenstående problematik, idet metoden i begrænset omfang kan 

anvendes til fremlægge beviser for, hvorfor de enkelte faktorer påvirker værdiskabelsen, som de gør. 

I stedet kan eventstudiemetodologien i høj grad anvendes til at undersøge, om annonceringer af opkøb 

skaber værdi for den opkøbende part, samt hvilke faktorer værdiskabelsen påvirkes af. 



14 Diskussion 

108 

 

Fremgangsmåden, som er valgt i denne afhandling, er derfor kun i et begrænset omfang egnet til at 

understøtte eller afvise eksisterende teorier, som forklarer faktorernes betydning på værdiskabelsen. 

Dette bliver relevant, når validiteten (forklaringsgraden) af resultaterne senere diskuteres i forhold til 

relevante teorier i den eksisterende litteratur.  

 

14.2 Sammenligning af resultaterne med eksisterende litteratur  

Under analysen blev hver hypotese testet og efterfølgende sammenlignet med den eksisterende teori 

og empiri. I forlængelse af pointerne fremlagt af Meglio og Risberg (2010) ovenfor, forekommer der 

på baggrund af forskelle i fremgangsmetoder afvigelser i den eksisterende litteratur. Eftersom der er 

flere subjektive valg, som skal træffes i forbindelse med dataindsamling, databehandling, anvendelse 

af modeller og andre metodiske overvejelser, argumenteres der for, at litteraturen ikke kan blive enig, 

da forskellige fremgangsmåder anvendes og resultaterne derfor divergerer fra hinanden (Meglio og 

Risberg, 2010). I det metodiske afsnit for denne afhandling er denne problematik forsøgt at minimeres, 

da afhandlingen i høj grad har truffet metodiske beslutninger på baggrund af, hvad tidligere empiriske 

studier inden for samme område også gør. I metodeafsnittet fremhæves det dog, at forskellene mellem 

studierne findes, og at denne afhandling derfor subjektivt har været nødsaget til at vælge mellem 

studiernes fremgangsmåder. Problematikken er forsøgt mindsket ved at benytte fremgangsmåderne, 

som størstedelen af studierne benytter sig af. Der er dog stadig forhold som gør, at studiernes 

fremgangsmåde ikke er fuldkommen ens, hvilket svækker sammenligneligheden mellem studiernes 

resultater.  

Udover forskelle i fremgangsmetoder, som kan vanskeliggøre sammenligningen af resultater, finder 

Meglio og Risberg (2009) frem til i en omfattende litteratur gennemgang af M&A-performance fra 

1970 til 2009, at der næsten er lige så mange definitioner af M&A-performance (værdiskabelse), som 

der er af studier. I denne afhandling er værdiskabelse defineret som generering af et signifikant positivt 

anormalt afkast, som derved skaber værdi for aktionærerne i det opkøbende selskab. Et opkøb kan 

eksempelvis have genereret et negativt anormalt afkast, men kan stadig være ”værdiskabende” i en 

anden kontekst. Et eksempel fra Lorentsen og Hesseldal (2020) på dette er, hvis en konkurrent ønsker 

at opkøbe et selskab, som de mener kan give dem en konkurrencemæssig fordel over de øvrige 

selskaber i markedet. En budkrig vil derfor forekomme mellem selskaberne, hvilket kan resultere i en 

at vinderen betaler en præmie, som overgår de potentielle synergieffekter. Opkøbet genererer derfor et 

negativt anormalt afkast på kort sigt, men alternativet havde været værre på lang sigt, da 
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konkurrenterne derved ville stå stærkere. Det anses derfor som værende et værdiskabende opkøb, idet 

en ekstern trussel er blevet neutraliseret og det potentielle tab er blevet mindsket. På trods af at det er 

en rationel beslutning, tillader afhandlingens fremgangsmåde ikke at tage højde for sådanne tilfælde, 

hvorfor en traditionel definition af værdiskabelse er benyttet i denne afhandling. I forhold til at måle 

selve værdiskabelsen, er ovenstående derfor en usikkerhed, som den valgte metode ikke kan tage højde 

for.   

 

14.3 Diskussion af resultaternes validitet til forklaring af værdiskabelsen 

Validiteten af resultaterne defineres, som i hvor høj grad resultaterne i virkeligheden måler, hvad 

afhandlingen forsøger at undersøge. Fokus for dette afsnit vil være at diskutere validiteten af 

resultaterne til at undersøge værdiskabelse for M&A i den opkøbende virksomhed, hvilket kan ske på 

flere niveauer. Det er væsentligt at diskutere, da afhandlingens metode som tidligere nævnt, har sine 

begrænsninger. En præcision af, hvad resultaterne kan bidrage med i forhold til forklaringen af 

værdiskabelsen i den opkøbende virksomhed, er derfor påkrævet. Overordnet set vil validiteten af 

resultaterne blive diskuteret på tre niveauer, som det gøres i Lorentsen og Hesseldal (2020):  

1. Skabes der i gennemsnit værdi for det opkøbende selskabs aktionærer i forbindelse med 

annonceringer af opkøb i denne stikprøve?  

2. Hvilke af de udvalgte faktorer påvirker værdiskabelsen i det opkøbende selskab?  

3. I hvor høj en grad kan resultaterne benyttes til at forklare, hvorfor de udvalgte faktorer er 

værdiskabende? 

 

14.3.1 Niveau 1: Skabes der værdi for den opkøbende part ved annoncering af opkøb? 

I denne stikprøve findes der bevis for, at den opkøbende part på kort sigt skaber værdi for dets 

aktionærer. Det findes igennem den univariate analyse, hvor CAAR for hele stikprøven er målt til 

1,93% i eventvinduet (-1, +1) udregnet ved brug af markedsmodellen. CAAR er signifikant forskellig 

fra nul målt ved både de parametriske og ikke-parametriske tests, hvorfor denne afhandling med stor 

sikkerhed kan konkludere, at der i gennemsnit er skabt værdi for aktionærerne. Da der er enighed i de 

statistiske test, vurderes validiteten for niveau 1 at være høj.  
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14.3.2 Niveau 2: Hvilke faktorer påvirker værdiskabelsen?  

Til undersøgelse af hvilke faktorer der påvirker værdiskabelsen, blev både den univariate og multiple 

regression benyttet. Her fandtes der faktorer som både var signifikante og insignifikante. Den 

univariate og multivariate analyse understøtter i høj grad hinanden, idet signifikansen af alle faktorer, 

undtagen kontante betalinger og udenlandske handler i begge analyser, er signifikante. Der er derfor 

en usikkerhed i forhold til, om kontante og udenlandske opkøb er værdiskabende eller ej.  

Ved en mere generel diskussion af validiteten af disse variables påvirkning på værdiskabelsen er det 

relevant at diskutere, om værdiskabelsen kan forklares ud fra disse faktorer, eller om andre faktorer 

har påvirket analysen. For entydigt at konkludere om de forskellige faktorer har påvirket 

værdiskabelsen kræves det, at de enkelte variablers effekt bliver isoleret. Da en handel har mange 

karakteristika, er der en usikkerhed forbundet potentielle høje korrelationer mellem den undersøgte 

faktor og andre faktorer. I den multiple regressionsanalyse blev korrelationen mellem de uafhængige 

variable testet, men der kan være flere faktorer, der ikke analyseres i denne afhandling, som kan have 

en høj korrelation og en signifikant betydning for værdiskabelsen, som ikke er medtaget i 

estimeringerne. Dette svækker validiteten, da afhandlingens metode ikke tillader at isolere den enkelte 

faktors effekt fuldstændigt. Dog er de undersøgte faktorer udvalgt på baggrund af undersøgelser i 

tidligere studier, da det tidligere er fundet, at de kan have en signifikant effekt på værdiskabelsen. 

Derved er usikkerheden forsøgt mindsket, og validiteten for resultaterne generelt vurderes derfor at 

være middel til høj. 

 

14.3.3 Niveau 3: Hvorfor påvirkes værdiskabelsen af de undersøgte faktorer? 

I analysen blev fundne for hver hypotese holdt op imod den eksisterende empiri og teori hvor mulige 

teorier, som kan forklare resultaterne, blev sammenkoblet med resultaterne. I afsnittet blev det ikke 

diskuteret, i hvor høj grad resultaterne kan understøtte nævnte teorier. Dette afsnit har derfor til formål 

at diskutere resultaternes validitet i forhold til understøttelse eller afvisning af tidligere fremlagte 

teorier. Eventstudiemetodologien og den valgte metode har på dette niveau sine begrænsninger i 

forhold til validiteten, da afhandlingens formål ikke direkte forsøger at finde forklaringer på, hvorfor 

udvalgte faktorer er værdiskabende. Generelt for dette niveau vurderes validiteten derfor som værende 

lav. Enkelte sammenkoblinger mellem de undersøgte hypoteser og teorier kan dog godt have en høj 

validitet, hvilket følgende afsnit har til formål at gennemgå.  
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Virksomhedsintegration  

Horisontale, vertikale og diversificerende opkøb opnår alle et positivt signifikant anormalt afkast 

forskelligt fra nul. Horisontale og diversificerende opkøb har et signifikant højere afkast end vertikale 

opkøb, hvilket er overraskende i forhold til de forventninger, som var dannet på baggrund af tidligere 

studier og de fremlagte teorier. Som nævnt i de forrige afsnit er en af de vigtigste drivkræfter for 

værdiskabelsen synergier (Goergen og Renneboog, 2004), da det er en af de velbegrundede 

økonomiske motiver for M&A transaktioner. Synergier kategoriseres blandt andet i operationelle og 

finansielle, hvor graden af tilknytningen ifølge den eksisterende litteratur og teori har en betydning for 

realiseringen af synergieffekterne.  

Dog tager analysen ikke højde for forhold som organisatoriske, kulturelle, strategiske forskelle, der i 

høj grad kan påvirke ”graden af tilknytning”. Graden af tilknytning er udelukkende vurderet på 

baggrund af virksomhedens SIC-koder, som tildeles virksomheden ud fra den primære aktivitet. 

Virksomheder med mere end én væsentlig aktivitet i forskellige brancher kan derved have fået tildelt 

en branche-kode, som ikke er helt retvisende. Validiteten af resultaterne vurderes derfor at være 

middel, da afhandlingens metode ikke kan isolere effekten af virksomhedsintegrationstypen.  

 

Indenlandsk vs. Udenlandske opkøb 

Det anormale afkast mellem indenlandske og udenlandske handler findes ikke at være signifikant 

forskellige fra hinanden. Der er flere studier, som forsøger at forklare, hvorfor indenlandske og 

udenlandske handler fejler eller er en succes. Der er delte meninger og uenigheder om, hvorvidt 

udenlandske handler er mere værdiskabende end indenlandske handler i den eksisterende litteratur. 

Denne afhandling er ud fra signifikanstesten ikke i stand til at konkludere, at den ene variabel er mere 

værdiskabende fremfor den anden, da variablerne ikke er signifikant forskellige fra hinanden. 

Derudover er afhandlingen heller ikke i stand til at bevise, hvad der ligger til grund for, at begge 

faktorer i gennemsnit medfører et anormalt afkast forskelligt fra nul, eller hvorfor de er på samme 

niveau som hinanden. Ud fra dette vurderes validiteten af resultaterne til at være lav, da afhandlingens 

resultater ikke kan understøtte eller afvise diverse internationaliseringsteorier, idet metoden ikke 

direkte undersøger forhold som påvirker udenlandske eller indenlandske opkøb.  
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Transaktionsfinansiering  

I denne stikprøve opnår selskaber, som finansierer opkøb med kontant- og hybridbetaling ikke et 

anormalt afkast, der er signifikant højere end finansiering med aktier. Dette er et overraskende fund, 

da størstedelen af den eksisterende litteratur samt teorier indenfor området argumenterer for, at 

kontantbetaling skaber højere anormale afkast end betalingsmetoden med aktier. Afhandlingens 

resultater kan i høj grad benyttes til at udfordre signalteorien, da der måles direkte på betalingsmetoden. 

Det kan derfor måles om investorerne reagerer på de bagvedliggende signaler, som opkøb med 

forskellige betalingsmetoder (angiveligvis) sender til aktionærerne. Der findes ikke beviser for at 

kunne understøtte signalteorien af Martynova og Renneboog (2006), hvorfor teorien afvises i dette 

studie. Validiteten af resultaterne vurderes på baggrund af ovenstående at være høj.  

 

Status på target 

Analysen finder belæg for, at opkøb af private virksomheder opnår et signifikant højere afkast end 

opkøb af børsnoterede virksomheder. Fuller et al. (2002) og Faccio et al. (2006) argumenterer for, at 

dette fænomen kan forklares ud fra illikviditetsrabatten, som opstår ved opkøb af private virksomheder. 

Dog kan afhandlingens resultater i lav grad benyttes til at kunne understøtte teorien om 

illikviditetsrabat, da den ikke direkte undersøger årsagen til, at opkøb af private virksomheder opnår 

et højere CAR end børsnoterede. Der kan være flere mulige årsagsforklaringer til resultatet i analyse 

for variablerne, og teorien om illikviditetsrabat kan derfor hverken accepteres eller afvises som mulig 

årsag til ovenstående fænomen. Der kræves en mere dybdegående analyse af de enkelte transaktioner 

for at finde frem til, om det er illikviditetsrabatten eller andre forhold, som gør, at opkøb af private 

virksomheder opnår et højere CAR end børsnoterede.  

 

Før og efter 2020 (Corona) 

Der opnås ikke et signifikant højere afkast under corona-epidemien sammenlignet med opkøb i 

stikprøven før udbruddet (før og efter 2020). Teorien om at krisetider resulterer i højere anormalt afkast 

for den opkøbende virksomhed, og kan derfor afvises. Validiteten vurderes lav, da omkostningerne og 

de betalte præmier ikke er kvantificeret i denne analyse. Det anormale afkast er udelukkende målt på 
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baggrund af aktionærernes afkast, hvorfor metoden ikke egner sig til direkte at understøtte eller 

udfordre teorien.  

 

Relativ størrelse  

Analysen finder frem til, at der en positiv sammenhæng mellem relativ størrelse og anormalt afkast 

idet, der er signifikante forskelle i det anormale afkast mellem forskellige grupper målt på relativ 

størrelse. Afhandlingens fund er derfor i overensstemmelse med forventningen på baggrund af tidligere 

studier. Eftersom der måles direkte på den relative størrelse, vurderes validiteten af resultaterne at være 

høj.  

 

14.4 Opsamling af diskussionen 

Diskussionen er benyttet til at se på afhandlingen på et mere aggregeret niveau. Her blev det gjort klart, 

at litteraturen ikke kommer til enighed, hvilket i høj grad skyldes forskelle i metode og dataindsamling 

samt udfordringen i at isolere faktorer, som påvirker værdiskabelsen (Meglio og Risberg, 2009; Meglio 

og Risberg, 2010). I denne forbindelse blev det relevant at undersøge afhandlingens resultaters validitet 

i tre niveauer. Der blev fremlagt, at resultaterne i høj grad kan benyttes til at svare på om 

opkøbsannonceringer skaber værdi for den opkøbende part samt hvilke faktorer, som påvirker 

værdiskabelsen. Den anvendte metode kan dog i lav grad benyttes til at kommentere på, hvorfor de 

udvalgte faktorer påvirker værdiskabelsen, som de gør, da faktorerne undersøges med henblik på de 

forventninger, som er foretaget på baggrund af andre studier og teorier. Afhandlingen kan i de fleste 

tilfælde blot læne sig op ad eksisterende teorier, som hverken kan understøttes eller udelukkes som 

værende forklaring på, hvorfor udvalgte faktorer påvirker værdiskabelsen. Dette giver anledning til at 

pege på områder, hvor det ville være relevant at undersøge områder mere dybdegående for at forsøge 

at isolere effekter og udarbejde robuste årsagssammenhæng på, hvorfor udvalgte faktorer påvirker 

værdiskabelsen. Afhandlingens resultater kan derved ses som den første del af en længere 

videnskabelig proces, hvor man forsøger at forstå værdiskabelse i M&A mere dybdegående.  
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15. Konklusion 

Afhandlingen har til formål at undersøge værdiskabelsen på kort sigt for aktionærer i europæiske 

børsnoterede selskaber, som annoncerer opkøb i perioden 2015 til 2020. M&A har historisk set været 

et anerkendt strategisk værktøj, som oftere anvendes af virksomhedsledere for at skabe værdi for 

aktionærerne. Teorien inden for emnet argumenterer for, at der er forskellige motiver, som ligger til 

grund for M&A transaktioner. Disse kan have en betydning for, hvorvidt handlerne skaber eller 

destruerer værdi for aktionærerne. Den neoklassiske teori antager, at ledelsen i selskaber handler 

rationelt for at maksimere aktionærernes formue, hvor udnyttelse af potentielle synergier oftest fører 

til værdiskabende transaktioner. Det modsvarende perspektiv fokuserer på de adfærdsmæssige 

motiver, som hævder at markedet ikke er effektivt, og at enkeltpersoner har forskellige interesser. 

Lederne opfylder egne behov og interesser på bekostningen af aktionærernes, hvilket kan medføre 

værdidestruerende transaktioner. 

Litteraturstudiet i afhandlingen gennemgår relevant empiriske grundlag for værdiskabelse i M&A-

opkøb og fremlægger på baggrund af ovenstående hypoteser af udvalgte faktorer, som forventes at 

have en betydning for værdiskabelsen ved annoncering af opkøb. De udvalgte faktorer som 

undersøges, er værdiskabelse i hele stikprøven, virksomhedsintegration, udenlandske vs. indenlandske 

handler, transaktionsfinansiering, børstatus på det opkøbte selskab, relativ størrelse og COVID-19's 

betydning for CAAR. 

Analysen er foretaget med primært fokus på eventvinduet (-1, +1) omkring annonceringstidspunktet, 

hvor det anormale afkast er estimeret ud fra markedsmodellen på en stikprøve-størrelse af 646 handler. 

Afhandlingen finder beviser for, at annonceringer af opkøb for børsnoterede virksomheder i 

gennemsnit skaber værdi for aktionærerne i det opkøbende selskab på kort sigt, idet der opnås et 

signifikant anormalt afkast på 1,93%.  

Ud fra analysens resultater i afhandlingen findes det, at alle virksomhedsintegrationstyper har en 

positiv signifikant betydning for værdiskabelsen. Der findes belæg for, at horisontale og 

diversificerende opkøb er mere værdiskabende end vertikale opkøb. I forhold til opkøb af indenlandske 

eller udenlandske selskaber findes det, at begge har en positivt signifikant betydning for 

værdiskabelsen, og at den ene faktor ikke er mere værdiskabende end den anden. Ved de forskellige 

transaktionsfinansieringer finder afhandlingen, at kontante og hybride betalinger har en positiv 

påvirkning på værdiskabelsen, men at de forskellige betalingsmetoder ikke er mere værdiskabende end 
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hinanden. Undersøges status på target-selskabet findes det, at opkøb af private selskaber har en positiv 

signifikant betydning for værdiskabelsen, og er signifikant mere værdiskabende end opkøb af 

børsnoterede selskaber. I takt med at den relative størrelse mellem den opkøbende og opkøbte part 

stiger, findes der belæg for, at det anormale afkast er stigende. Slutteligt findes det, at der både før og 

efter udbruddet af COVID-19 skabes værdi ved annoncering af opkøb for den opkøbende part, men at 

der ikke er en signifikant forskel på værdiskabelsen mellem de to perioder.  

Afslutningsvis fremhæves det i diskussionen, at litteraturen ikke kan blive enig, da sammenligningen 

af resultater på tværs af studier forringes, idet der ses betydelige afvigelser i metoder og 

dataindsamlingsprocesser. Dette bevirker blandt andet, at resultaterne i afhandlingen ikke er 

fuldkommen sammenlignelige med tidligere relevante studier.  Denne problematik er forsøgt mindsket, 

da metoden bevidst er identisk med tidligere studier, men at der forekommer mindre forskelle i 

dataindsamlingen. I forhold til resultaternes validitet kan afhandlingens metode i høj grad benyttes til 

at undersøge den generelle værdiskabelse i forbindelse med annonceringer af opkøb, hvilket var 

formålet med denne afhandling, samt hvilke faktorer som påvirker værdiskabelsen betydelig. Dog kan 

metoden i lav grad benyttes til at forklare, hvorfor de udvalgte faktorer påvirker værdiskabelsen, som 

de gør.  
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Bilag 

Bilag 1: Test af linearitet  

 

 

Bilag 2: Test af multikollinearitet  

 

 

Bilag 3: Test af homoskedascitet 
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Private 0,103
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Bilag 4: Test af normalfordelte fejlled 

 

 

Bilag 5: Durbin-Watson d-test 

Sum of squared diff. 4,30 

Sum of squred residuals 2,20 

Durbin Watson test 1,96 
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