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1. Inledning 
 

I detta kapitel presenteras uppsatsens bakgrund, problem, syftet och avgränsning.  

 

1.1 Bakgrund 

Den vanligaste uppfattningen gällande begreppet företagsförvärv innefattar att ta kontroll över 

det förvärvade företagets aktier. I samband med ett förvärv har ofta intressenten uppfattningen 

att de kan göra ett bättre jobb än den befintliga ledningen. Med andra ord så tycker 

spekulanten att företaget i fråga är undervärderat relativt dess potentiella värde. Köparen är 

tack vare detta villig att offerera ett pris över det rådande marknadsvärdet, vilket är ett måste 

för att skapa ett incitament hos aktieägarna till att sälja. Uppfattningen är att denna premie är 

berättigad i relation till den värdeökning som de förväntas generera i samband med förvärvet. 

Den förväntade värdeökningen väntas uppkomma genom synergier mellan företagen via till 

exempel skalfördelar, kostnadsminskning, ökad effektivitet med mera.   

 

Vissa teorier hävdar att alla drar nytta av ett företagsförvärv. För det första får aktieägarna i 

målföretaget ett pris för sina aktieandelar som ligger över marknadsvärdet. För det andra får 

aktieägarna i det förvärvande bolaget en ökning av nettovärdet tack vare de synergieffekter 

som uppstår i samband med ett förvärv. För det tredje drar investerare i allmänhet nytta av en 

effektiv marknad av företagskontroller. Slutligen drar ekonomin nytta av ett mer effektivt 

utnyttjande av knappa resurser. Man ser företagsförvärv som ett effektivt instrument och 

risken för att bli förvärvad tvingar företag till att maximera sin effektivitet. 

 

Följderna av företagsförvärv är dock inte alltid positiva, till exempel kan arbetsmarknaden 

påverkas negativt och i vissa fall minska aktieägarvärdet.  

 

De empiriska undersökningarna över företagsförvärv är blandade. Skillnader i 

tillvägagångssätt, val av urval och marknader har medfört motsägelsefulla slutsatser, speciellt 

gällande avkastningen för det förvärvande företaget. Merparten av undersökningarna har varit 

fokuserade på att mäta resultatet genom att se på fluktuationerna i aktiepriset. I denna uppsats 

görs en empirisk undersökning, där vi observerar hur aktiekursen påverkas vid ett förvärv, och 
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en teoretisk undersökning för att klargöra motiven bakom förvärven. För att kunna avgöra om 

aktiekursen påverkas vid tillkännagivande av ett förvärv används eventstudiemetodologin.  

 

1.2 Problemformulering och problemdiskussion 

Huvudsyftet med denna uppsats är att utreda huruvida det föreligger någon 

avvikelseavkastning i samband med ett tillkännagivande av ett förvärv. Därtill avser 

uppsatsen även att mer specifikt undersöka om det finns någon avvikelseavkastning vid envar 

av de olika förvärvstyperna – horisontellt, vertikalt respektive konglomerat förvärv – samt hur 

dessa resultat förhåller sig till varandra och resultatet för hela urvalet. Vidare ämnar vi även 

utreda vilka motiv de olika förvärstyperna föregås av. Med andra ord avser vi att besvara 

följande frågor i vår uppsats; 

• Finns det någon avvikelseavkastning i samband med tillkännagivande av ett förvärv i 

allmänhet samt vid de olika förvärvstyyperna? 

• Vilka är de vanligaste bakomliggande motiven vid de olika förvärvstyperna? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att fastställa om det uppstår någon direkt avvikelseavkastning i 

samband med att ett företag tillkännager ett företagsförvärv. Vi gör denna undersökning för 

att det finns ett stort egenintresse. Den tidigare forskningen som vi tagit del av har visat 

blandade resultat vilket gör det än mer intressant att få en klarhet i problemformuleringen. 

Vidare ämnar vi att göra en litteraturstudie över de olika motiven bakom förvärv, för att få 

större insyn i vilka de vanligaste motiven är.  

 

1.4 Avgränsningar  

Vi har avgränsat vår uppsats till att endast titta på förvärv gjorda utav företag listade på 

Stockholmbörsens A- och O-lista. Vi kommer även endast att beakta inhemska förvärv, det 

vill säga svenska företag som förvärvat andra svenska företag. Vår undersökningsperiod 

sträcker sig från 6 februari 2001 till den 6 april 2006. 
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Vidare behandlar uppsatsen endast förvärven ur köparens synvinkel för att se om det har 

resulterat i en positiv eller negativ utveckling av dess aktiepris dagarna kring 

tillkännagivandet av ett företagsförvärv.  

 

1.5 Målgrupp 

Vår målgrupp är främst studenter med en ekonomisk bakgrund och även aktieägare i 

allmänhet. 

 6



2. Eventstudie 
 

I detta kapitel ska vi redogöra för hur en eventstudie genomförs och tolkas. Vi ämnar ge 

läsaren en klar bild över hur vi samlat in och bearbetat våra data, detta gör vi för att ge läsaren 

en möjlighet att värdera resultatet. 

 

2.1 Eventstudie strukturen 

Eventstudiemetodologin är en metod som ger möjlighet att undersöka om en nyhet som når 

marknaden påverkar ett företags aktiekurs eller inte. Vidare mäter den om denna nyhet är 

signifikant skilt från noll eller inte, det vill säga om företaget verkligen påverkas av den nya 

nyheten eller inte.   

 

Eventstudiemetoden har använts inom olika områden, bland annat inom finansiering, 

nationalekonomi och redovisning för att undersöka hur aktiekursen påverkas av olika 

händelser såsom exempelvis ett förvärv (Janlöv N och Johnson B, 2002, sid. 33).  

 

Eventstudiemetodologin är kategoriserad i fem olika steg. De fem olika stegen är 

nedanstående (Bergquist P, Lindgren P och Persson O, 2005, sid. 10):  

 

1. Identifiering av intressehändelsen och definition av händelsefönstret. 

2. Urvalskriterium 

3. Förutsägelse av normalavkastning under händelsefönstret vid frånvaron av händelsen. 

4. Estimering av avvikelseavkastningen inom händelsefönstret, där avvikelse-

avkastningen är definierad som skillnaden mellan faktiskt och förväntad avkastning. 

5. Testa om avvikelseavkastningen är statistiskt signifikant. 

 

2.1.1 Identifiering av intressehändelsen och definition av händelsefönstret 

En händelse är en del av en oförväntad nyhet som kommer att påverka aktiekursen enligt 

MacKinlay, 1997. Som även tidigare nämnt, den händelse som vi är intresserade av i denna 

studie är tillkännagivandet av ett förvärv.  
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Ett händelsefönster är definierat som tidpunkten då händelsen blir tillgänglig för marknaden 

enligt MacKinlay, 1997. Henderson (1990) går ännu längre och menar att händelsefönstret 

borde börja vid tidpunkten där marknaden kunde förutse nyheten (Bergquist P, Lindgren P 

och Persson O, 2005, sid. 20).   

 

Detta innebär att händelsefönstret åtminstone består av dagen då den nya informationen nådde 

marknaden. Det är dessutom väldigt vanligt att inkludera den påföljande dagen för 

händelsedatumet för att fånga de fall där händelserna sker efter att marknaden stängts. Det 

finns även händelsetyper där det finns anledning till att förmoda att somliga har tillgång till 

mer avancerad information. Av denna orsak brukar även dagen före händelsen räknas med. 

Det går dock att inkludera hur många dagar man vill, så länge de är relevanta för studien 

(Bergquist P, Lindgren P och Persson O, 2005, sid. 20). Händelsefönstret i denna uppsats 

består av 3 dagar, det vill säga en dag innan och en dag efter tillkännagivande av förvärvet. 

 

Estimeringsfönster Händelsefönster      

t0                            t1         0             t2   

                                                                                  Tid 

Figuren visar att t1 är dagen före händelsen, t2 är dagen efter händelsen och att den faktiska 

händelsen är betecknad med 0. Längden av händelsefönstret blir således t2- t1.  

 

2.1.2 Urvalskriterium 

Det andra steget i eventstudien är att identifiera företagen som ska undersökas. Det finns tre 

steg att följa för att generera ett urval. Först definierar man populationen. Därefter klargör 

man urvalskriterierna och slutligen specificerar man metoden för att välja de företag som ska 

ingå i studien. 

  

Som även nämnt tidigare i avgränsningen, kommer vi att använda oss av Stockholmsbörsens 

A-och O-lista som den målgruppen i vår undersökning. Populationen är sedan alla listade 

företag på Stockholmbörsens A- och O-lista, där både förvärvaren och målföretaget varit 

svenska företag och förvärven ägt rum mellan tidpunkten februari 2001 fram till april 2006. I 

de fall där företagen har förvärvat mer än ett företag kommer vi att endast beakta det senaste 
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förvärvet. Urvalet i uppsatsen består av 84 företag1. Urvalet sorterade vi efter förvärvsdatumet 

och tilldelade sedan varje företag ett nummer. I studien vi gjort ingår de företagen med udda 

nummer. Företagen med udda nummer bestod av 42 företag2, där det blev ett bortfall på 9 

företag. Bortfallet berodde på att vi inte kunde hitta de historiska aktiekurserna för 180 dagar 

tillbaka i tiden och i 2 av fallen var det ett samgående och inte ett förvärv. Totalt ingår 33 

företag i studien  

 

2.1.3 Förutsägelse av normalavkastningen under händelsefönstret vid frånvaron 

av händelsen 

Nästa steg i eventstudiemodellen är att estimera normalavkastningen. För att göra detta 

estimat, hämtade vi in de dagliga stängkurserna för respektive aktien innan händelsen. 

Längden på estimeringsfönstret är t1- t0. Vi använde 180 dagar av historisk data hämtat från 

Stockholmsbörsens hemsida. Vi anser att 180 dagar tillräckligt för att kalkylera ett estimat, 

vilket även andra forskare påpekat. För att förutse den förväntade avkastningen finns det fyra 

olika metoder att tillgå:  

1. Medelavkastning  

2. Marknadsmodellen (the market model) 

3. ”The control portfolio returns”  

4. Riskjusterade avkastningsmetoden  

 

2.1.4 Estimering av avvikelseavkastningen inom händelsefönstret 

Av de fyra metoderna nämnda ovan är marknadsmodellen den mest använda (Bergquist P, 

Lindgren P och Persson O, 2005, sid. 24). För att göra vår studie jämförbar med andra studier 

använder även vi marknadsmodellen.  

 

Enligt modellen nedan är avvikelseavkastningen för aktie j under tidsperioden t definierad 

som (Chen A, Siems T, First quarter 2001, sid. 15). 

)( mtjjjtjt RRAR
∧∧

+−= βα   

                                                 
1 Bilaga 1 
2 Bilaga 2 
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Period t är varje dag under estimerings- och händelsefönstret.  är den faktiska 

avkastningen för aktie j under perioden t. Den är kalkylerad som den procentuella 

förändringen i stängkursen på den observerade dagen gentemot dagen innan.  är 

avkastningen under period t på marknadsportföljen m, som i vårt fall är OMX index 

(Bergquist P, Lindgren P och Persson O, 2005, sid. 24). 

jtR

mtR

 

För att beräkna avvikelseavkastningen för en enskild aktie behöver man enligt ekvation 1 

skatta α och β, vilket vi kommer att genomföra med hjälp av en regressionsanalys.  

Efter att vi har skattat marknadsmodellen, används de resulterade värdena för jα  och jβ  i 

ekvation 1 tillsammans med värden för  och  och vi räknar sedan ut 

avvikelseavkastningen under händelsefönstret för varje företag. Utöver de enskilda 

uträkningarna av avvikelseavkastningen för dagen innan, under och efter tillkännagivandet, 

räknar vi även fram CAR (Cumulative Abnormal Return) för perioderna t = -1 till t = 0 och t = 

-1 till t = +1 (Chen A, Siems T, First quarter 2001, sid. 15).  

jtR mtR

 

Genom att subtrahera från  (ekv. 1) neutraliseras effekten av allmänna 

variationer på marknaden, men de variationer som uppstår hos varje enskild aktie och som 

orsakats av andra faktorer än tillkännagivandet, neutraliserar inte. För att komma åt dessa 

variationer räknar vi fram ett genomsnitt av den totala avvikelseavkastningen för varje period. 

För ett urval av n aktier, ges snittet för varje dag av: 

)( mtjj R
∧∧

+ βα jtR

 

∑
=

−=
n

j
jtnt ARMAR

1

1

   

där t = -1, 0, +1. Det förväntade värdet av  är 0 vid utebliven avvikelseavkastning. tMAR

 

För att testa signifikansen av , räknas den genomsnittliga standardiserade  tMAR

avvikelseavkastningen fram med följande formel: 

∑
=

−=
n

j jt

jt

nt s
AR

SAR
1

1
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där  är den skattade standardavvikelsen för avvikelseavkastningen för aktie j under 

händelsefönstret t och räknas fram med hjälp av: 
jts

 

  

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−

−
++=

∑
=

−

−

T

k
mmk

mmt
jjt

RR

RR
T

ss

1

2

2
2

)(

)(11
 

 

 

 

där  är aktie j´s varians från marknadsmodellens regression, T är antalet dagar i 

estimeringsfönstret,  är marknadsavkastningen för dag t, är medelavkastningen för 

marknadsindex för dag k i estimeringsfönstret.  

2
js

mtR mkR

 

Till sist räknar vi fram CAR (Culmulative Abnormal Return) från dag t = -1 till t = 0 och från 

t = -1 till t = +1 med hjälp av följande formel:  

∑
−=

=−
1

1
1 ),1(

t

t
tMARtCAR   (5) 

där = (0,+1) och  är den sammanlagda avvikelseavkastningen för aktierna i 

urvalet under händelsefönstrets intervall t  = -1 till (Chen A, Siems T, First quarter 2001, 

sid. 17). 

1t ),1( 1tCAR −

1t

 

2.1.5 Testa om avvikelseavkastningen är statistiskt signifikant 

Den slutliga delen av eventstudien är att kontrollera om avvikelseavkastningen är statistiskt 

signifikant (Bergquist P, Lindgren P och Persson O, 2005, sid. 26). Vi ska med andra ord testa 

om MAR och CAR är skilda från noll eller inte. Den generella eventstudiehypotesen 

definieras enligt följande:  

 

H0: AR = 0 

H1: AR 0 ≠

 

Vi kommer först att testa om MAR för respektive dag är skilt från noll eller inte, vilket 

kommer att se ut på följande sätt:  
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H0: MARt = 0 

H1: MARt≠ 0 

 

Där t som tidigare nämnts är dag -1, dag 0 och dag +1, vi kommer att göra hypotesprövning 

för hela urvalet samt för de olika förvärvstyper som finns. För att se om resultatet är 

signifikant eller inte, använder vi t-test enligt följande formel: 

 

t tSARntest =  

 

Nästa steg blir att testa CAR, detta gör vi genom att först testa för de två första dagarna och 

sedan för tre dagar kring tillkännagivandet. I exemplet nedan gäller hypotestestet för dagen 

innan tillkännagivandet till dagen under tillkännagivandet: 

 

H0: CAR (t = -1 till t = 0) = 0 

H1: CAR (t = -1 till t = 0)≠ 0 

 

I detta fall modifieras t-testet för att passa det intervall vars avkastning skall beräknas: 

 

t ∑
−=+

=
1

11 )2(

t

t
tSAR

t
ntest  

 

Om det t-värdet vi räknar fram är större än t-värdet enligt tabellen kommer vi alltså att 

förkasta nollhypotesen vilket betyder att det finns en statistisk signifikans. Motsatsen gäller 

om vårt beräknade t-värde är lägre än t-värdet enligt tabell, då förkastar vi inte nollhypotesen. 

Dessa kriterier gäller både när vi testar MAR och CAR. 

 
Denna procedur tillämpas även för de olika förvärvstyperna, det vill säga, när vi testar om 

någon specifik förvärvstyp leder till större avvikelseavkastning än de andra. De signifikanstest 

som vi gör är på en 5 procentig signifikansnivå.  
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2.2 Kritik mot studien 

Vi bedömer våra primärdata som väldigt pålitlig. Den största delen av data har hämtats från 

Stockholmsbörsens hemsida (www.se.omxgroup.com) där vi anser att informationen är fullt 

pålitlig. Viss data har även hämtats från databasen Zephyr som återfinns i biblioteket på 

Stockholms Handelshögskola. Affärsdata finns på Stockholms Universitets bibliotek. Även 

dessa två databaser anses som pålitliga.  

 

Eftersom vi i vår uppsats endast har undersökt det senaste förvärvet för respektive företag 

leder det till att det är svårt att dra några slutsatser om avvikelseavkastningen är positiv eller 

negativ för Stockholmsbörsens A- och O-lista i sin helhet. Slutsatsen skulle nämligen kunna 

bli annorlunda om urvalet bestod av alla förvärv.  

Pressreleaserna som hämtats för att finna motiven bakom respektive förvärv är pressreleaser 

skrivna av företagen och där bör man vara medveten om att företagen anger de motiv som 

man tror att marknaden vill höra.   

 

Man måste alltid beakta att det är författarens tolkningar som man tar del av när man tar del 

av sekundärdata. Tolkningar och slutsatser kan reflektera författarens värderingar. Därför är 

det alltid viktigt att man är kritisk mot sina källor. Vi har försökt att vara så kritiska som 

möjligt mot litteraturen och har främst försökt välja ”objektiva” källor. Dock har dessvärre en 

del av litteraturen varit lite ålderdomlig och kanske inte så relevant idag. Dessa böcker har 

dock endast används som källor till mer aktuell litteratur. Vi har främst försökt att använda så 

aktuell litteratur som möjligt.  
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3. Teori 

 

I detta kapitel redogörs de olika förvärvsmotiven, kortfattat återges tidigare forskning inom 

området och avslutningsvis beskrivs hypotesprövningen.  

 

3.1 Olika typer av företagsförvärv 

Det finns tre olika typer av förvärv, dessa kan klassificeras som horisontella, vertikala eller 

konglomerata. Ett horisontellt förvärv är när ett företag köper upp en konkurrent inom samma 

verksamhetsområde. De horisontella förvärven genomförs ofta med förväntningen att uppnå 

skalfördelar genom att kombinera två företag. Ett annat motiv som förekommer bakom denna 

typ av förvärv är viljan att förstärka marknadspositionen så att företagen inte längre behöver 

konkurrerar med varandra. Horisontella förvärv är reglerade av staten eftersom antalet företag 

minskar, vilket ökar möjligheten för monopolvinster (Arnold G, 2005, sid.1041).   

 

Ett vertikalförvärv uppstår när företagen som går ihop befinner sig inom samma 

verksamhetsområde men inte i samma produktionskedja, till exempel när en tillverkare av 

väskor går ihop med en återförsäljare av väskor. Det finns många skäl till en vertikal 

integration. En av anledningarna är att sökkostnaderna över; pris, kontrakt, marknadsföring 

och produktionssamordning minskar. Eftersom alla transaktioner kan ske inom företaget så 

undkommer man att leta efter andra alternativ. Ett annat skäl till varför vertikalförvärv uppstår 

kan vara att företaget strävar efter att öka sin marknadsposition (Arnold G, 2005, sid.1041).   

 

Med konglomeratförvärv menas när företag som verkar inom helt väsenskilda 

verksamhetsområden går samman. Ett exempel skulle kunna vara att Ica köper upp Kanal 5. 

Dessa två verkar inom helt olika områden. Motivationen bakom ett sådant förvärv är oftast 

viljan att reducera risken via diversifiering. Ett annat motiv kan vara att man vill reducera 

alternativkostnaderna och öka effektiviteten (Arnold G, 2005, sid.1041). 

 

3.2 Motiv till förvärv 

Ett företag som förvärvar ett annat företag gör det med önskan om att förvärvet ska medföra 

ökade framtida avkastningar. Ibland kan intressekonflikter uppstå mellan företagsledningen 
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och ägarna. Företagsledningen kan till exempel besluta om att förvärva ett företag utifrån ett 

tillväxtmotiv, detta på bekostnad av lönsamhet som aktieägarna eftersträvar (Lindvall J, 1991, 

sid.19). Det grundläggande motivet bakom ett företagsförvärv ska vara att maximera 

aktieägarvärdet.  

 

3.2.1 Synergier 

Operationella synergier innebär att värdet av det sammanslagna företaget är högre än summan 

för båda företagen enskilt, det vill säga:  

 

PVAB > PVA + PVB, vilket leder till: 

PVAB = PVA+ PVB + värde, där 

PVA   = Företag As diskonterade kassaflöde 

PVB    = Företag Bs diskonterade kassaflöde 

PVAB = Det sammanslagna företagets diskonterade kassaflöde 

Man brukar ofta uttrycka synergier som 2 + 2 = 5 (Arnold G, 2005, sid.1044). 

 

Det mervärde som uppstår vid ett förvärv tillkommer genom en intäktsökning och/eller 

kostnadsreducering. Trots att det finns bevis på att synergieffekterna kan bli väldigt stora, är 

det väldigt svårt att empiriskt påvisa detta.  

 

3.2.2 Marknadsposition 

En av de främsta orsakerna bakom ett företagsförvärv är att öka sin marknadsposition.  

Genom att skaffa sig stora marknadsandelar kan ett företag lättare utöva någon form av 

priskontroll. Företagen kan även i koncentrerade marknader antingen öppet eller i hemligt 

komma överens om att ta ett högre pris och inte konkurrera med varandra. Ett bra exempel på 

detta är OPEC- länderna där man samarbetar om oljepriset.  

 

Ökad marknadsstyrka är ett motiv bakom såväl vertikala såväl som horisontella förvärv. 

Förvärv nerströms uppstår oftast i ett försök att försäkra sig om en marknad för det 

förvärvande företagets produkt eller för att stänga ut konkurrerande företag. Uppströms 
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förvärv görs oftast för att öka eller skapa en inträdesbarriär men även för att missgynna 

konkurrenterna kostnadsmässigt. (Arnold G, 2005, sid. 1045).  

 

3.2.3 Skalfördelar  

En stor anledning till varför synergier uppstår är för att skalfördelar kan utvinnas, till exempel 

lägre kostnader per output enhet. Genom gemensamma distributionskanaler kan företaget 

sänka marknadsförings-, administrations-, forsknings-, utvecklings- och inköpskostnaderna.  

 

Många företag förfogar över tillgångar såsom byggnader, maskiner eller personal som inte 

utnyttjas till fullo, ett förvärv gör att dessa kan komma att utnyttjas mer effektivt genom att till 

exempel spara in på personal- samt lokalkostnader. (Arnold G, 2005, sid. 1047-1048).  

 

3.2.4 Inträde på nya marknader och industrier 

Om ett företag väljer att inträda en speciell marknad men saknar ”know-how”, är ett förvärv 

av en redan erkänd ”spelare” på samma marknad det snabbaste sättet att etablera sig. Att växa 

in på marknaden organisk, det vill säga genom att utveckla de färdigheter som krävs på egen 

hand, kan innebära att företaget i många år inte kommer att vara en effektiv konkurrent. 

Under tillväxtperioden kan det dessutom uppstå förluster för företaget. Vidare kan även 

skapandet av en ny deltagare på marknaden skapa ett för stort utbud och överdriven 

konkurrens, vilket kan leda till priskrig och därmed minska intäkterna.  

 

Läkemedelsföretag går till exempel ofta ihop med bioteknikföretag för att utnyttja varandras 

styrkor. Det kan ibland ske genom ett förvärv eller genom en allians mellan företagen (Arnold 

G, 2005, sid. 1049-1050). 

 

 3.2.5 Diversifiering 

Företag som förvärvar kan ibland göra det ur ett diversifierings motiv. Detta är dock inte den 

optimala lösningen för företagets aktieägare, eftersom det är enklare och billigare för 

aktieägarna att själva diversifiera sina aktieportföljer. 
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3.3 Tidigare forskning  

Att hitta ett återkommande mönster över köparens avkastning är ganska problematisk. Vissa 

undersökningar visar på att avkastningen till aktieägarna i det budgivande företaget vid 

tillkännagivande ibland är positiva och ibland negativa (Grinblatt M och Titman S, 2002, sid. 

707).  

 

KPMG skrev i en rapport november 1999 som visade att företagen presterade dåligt i 

samband med förvärv i termer av aktieägarvärde. Rapporten visade att det var endast 17 

procent av förvärven som ökade aktieägarvärdet (Arnold G, 2005, sid. 1078).  

 

Jarell och Poulsen (1989) visade i en rapport att avkastningen till budgivarna minskade från 

en vinst på 5 procent under 1960-talet till en förlust på 1 procent under 1980-talet. Detta 

resultat kan grundas i de ofördelaktiga regleringar, vilka är till nackdel för budgivarna och att 

marknaden har blivit tuffare i form av att det finns fler budgivare. Man kan också tolka 

resultatet som att antingen har andelen dåliga förvärv ökat eller att förvärvaren betalar för 

mycket (Grinblatt M och Titman S, 2002).  

I en annan artikel skriven av Bruner står det att 40 procent av 50 undersökningar visar att 

aktieägarna får en negativ avkastning medan 60 procent av dessa studier visar att aktieägarna 

får en högre avkastning i samband med förvärvet. När man dessutom lägger till en statistisk 

signifikans visar studierna på en mer positiv partiskhet. 26 procent (14 undersökningar) visar 

på värdeförstörande; 31 procent (17 undersökningar) visar på värdebibehållande; 46 procent 

(23 undersökningar) visar värdeskapande för aktieägarna (Bruner R, Fall 2004, sid. 65). Vad 

vi således ser är att forskarna kommit fram till blandade resultat..  

 

3.3.1 Summering av budgivarnas och målföretagets avkastning 

Lägger man samman budgivarens avkastning och målföretagets avkastning får aktieägarna en 

nettovinst runt tiden vid ett förvärvs tillkännagivande. Bradley, Desai och Kim (1988) visade 

med en undersökning att ett framgångsrikt tender offer ökade det sammanslagna företagets 

värde i genomsnitt med 7,4 procent vilket kan tolkas som att förvärv ökar genomsnitts värdet 

(Grinblatt M Titman S, 2002).  
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Bruner R. har uttryck kritik om att människor i allmänhet tror att förvärv leder till lägre 

avkastning. Bruner påpekar i sin kritik att 100 studier vilka har visat att förvärv lönar sig. 

Studierna visar att aktieägarna till budgivaren och även till målföretaget gör vinster i samband 

med förvärv. Vidare har studierna visat att aktieägarna till köparen och säljaren kombinerat 

gör en än större vinst och att aktieägarna till köparen får generellt den krävda 

kapitalkostnaden skriver Bruner. Dessa resultat visar att förvärv ökar avkastningen för 

investerarna i det köp- och säljföretaget och därmed för ekonomin som helhet menar Bruner 

(Bruner R Fall 2004, sid.63).  

 

3.3.2 Tolkning av aktiens reaktion 

En akties reaktion på ett tillkännagivande är inte endast en avspegling på om företaget 

kommer gå med vinst eller inte. Budgivarens aktieavkastning vid tiden av tillkännagivandet 

av kan snarare tala mer om hur marknaden upplever budgivarens affärsområde än om att 

förvärvet kommer skapa ett mervärde eller inte. Aktiepriser brukar reagera mer positivt än 

negativt av ett tillkännagivande av ett förvärv, detta trots att investerare kan gå ut med att 

förvärvet är negativt för aktieägarna.  

 

3.4 Hypotesprövning  

Vi ska under denna del skriva kortfattat om hur en hypotesprövning används och hur man 

med hjälp av den kan tolka sina resultat. 

 

Hypotesprövning går ut på att bedöma hur korrekt hypotesen är. Inom statistiken, kommer 

hypotesen i par: nollhypotes och en mothypotes. Den statistiska hypotesen som testas kallas 

för nollhypotesen. En nollhypotes innebär ofta ingen förändring, det vill säga att i vårt fall, 

påverkas inte aktiekursen av ett förvärv. Vid förkastande av nollhypotesen accepteras 

mothypotesen (Lee F. C, Lee C. J och Lee C. A, 2000, sid. 436-437).  

 

Det finns två typer av hypotesprövningar, men den vi är intresserad av att testa är om 

populations medelvärde är lika med ett specifikt värde (noll inkluderad) eller inte. Detta kallas 

för ett två sidigt test, under detta test kommer vi att acceptera nollhypotesen om stickprovs 

medelvärde är ungefär lika med det hypotetiska medelvärdet, det vill säga om differensen är 
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nära noll och förkasta den om medelvärdet är mycket större (Lee F. C, Lee C. J och Lee C. A, 

2000, sid. 438-440). 

 

Gränsen att förkasta nollhypotesen bestäms genom signifikansnivån, som är risken att 

förkasta nollhypotesen när den är sann (Körner S och Wahlgren L, 2000, sid.186). I vårt 

arbete kommer vi att testa våra hypoteser med en signifikansnivå på 5 %. Om det t-värdet vi 

räknar fram är större än t-värdet enligt tabell kommer vi alltså att förkasta nollhypotesen och 

tvärtom, om vårt beräknade t-värde är lägre än t-värdet enligt tabell förkastar vi inte 

nollhypotesen. Detta innebär med andra ord att om vårt t-värde är högre än t-värdet enligt 

tabell, finns det en avvikelseavkastning och om vårt värde är lägre än t-värdet i tabellen, finns 

det ingen avvikelseavkastning utan kursen är normal. 
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4. Resultat och analys 

 

I detta kapitel kommer vi att presentera och analysera våra resultat som vi har fått utifrån 

eventstudien samt kartlägga de vanligaste motiven bakom förvärven i vår studie.  

 

4.1 Resultat av förvärven 

Vårt urval bestod av 42 förvärv, ett bortfall på 9 företag resulterade i att undersökningen 

gjordes på 33 förvärv3. Ska man titta på antalet förvärv som görs i Sverige är de naturligtvis 

väldigt många, bara det faktum att vi har avgränsade vår studie till endast inhemska förvärv 

ledde till att populationen minskade. Vi kan konstatera att de flesta förvärven i vår uppsats är 

horisontella, 26 stycken följt av 6 vertikala och till sist endast ett konglomerat4. Anledningen 

till att de flesta förvärv är horisontella ligger i linje med att företagen förvärvar ett annat 

företag inom samma bransch för att utvinna skalfördelar samt för att förstärka sin 

marknadsposition. Vidare är andelen konglomeratförvärv väldigt få. Även det återspeglar 

teorin som hävdar att aktieägarna själva bör diversifiera sina portföljer istället för att företaget 

ska göra diversifieringen åt dem. Som vi har påpekat tidigare är diversifiering ett tveksamt 

skäl till förvärv. Det är dock lite anmärkningsvärt att det är så få förvärv som är vertikala med 

tanke på att företagen på detta sätt kan minska sina kostnader betydligt genom att förvärva till 

exempel en distributör.  

 

4.1.1 Resultat av avvikelseavkastningen 

Vårt primära syfte med denna uppsats var att undersöka hur avvikelseavkastningen 

påverkades av ett förvärv. Om aktiekursavkastningen skulle ligga i linje med 

Stockholmsbörsens generalindex skulle detta innebära att avkastningen är normal. För att 

undersöka om vi fick en avvikande avkastning räknade vi ut MAR och CAR samt gjorde en 

hypotesprövning enligt tidigare redovisade formler, resultaten blev följande för hela urvalet:  

 

 

 

                                                 
3 Bilaga 2 
4 Bilaga 2 
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Tabell 1: 

Genomsnittlig avvikelseavkastning för hela urvalet.  

     Hela urvalet  

CAR (t = -1 till t = 0)    0,0161  
     (4,6042)*     
 
CAR (t = -1 till t = +1)    0,0231      
     (3,7593)* 
 
MAR (t = -1)     0,0056      
     (1,7526)*     
 
MAR  (t = 0)     0,0105     
     (2,6747)*     
 
MAR (t = +1)    0,0071     
     (2,0840)*     
  
  
* Signifikant på 5 % nivån  

Där t-värdet är inom parentes. 

 

Tabellen redogör en summering över den genomsnittliga avkastningen för alla företagen i vårt 

urval. En genomsnittlig avvikelseavkastning för fem olika perioder är redovisad: dagen innan 

tillkännagivande, dagen under tillkännagivande, dagen efter tillkännagivande, den 

sammanlagda avkastningen för dagen innan tillkännagivandet och dagen under 

tillkännagivandet och den sammanlagda avkastningen från dagen innan tillkännagivandet till 

dagen efter tillkännagivandet. Vidare visar tabellen även det observerade t-värdet och 

signifikansnivån för att testa om vi kan förkasta nollhypotesen.  

 

4.1.2 Avvikelseavkastning för hela urvalet 

Som man kan se från tabell 1 bringar förvärv gällande hela urvalet positiva avkastningar för 

respektive dag och även under två och tre dagars händelsefönster sammantaget. Det vi kan se 

är att det blir en positiv avvikelseavkastning för dagen vid tillkännagivandet med 1,05 % 

medan de andra dagarna kring tillkännagivandet ger en positiv avvikelseavkastning som är 
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under 1 %. Vi kan även utläsa att CAR (t = -1 till t = 0) ger en positiv avvikelseavkastning på 

1,60 % och CAR (t = -1 till t = +1) leder till en positiv avvikelseavkastning på 2,31 %.  

 

Vidare ser vi från tabellen vilka perioder som är signifikanta och vilka som inte är det. De 

perioderna som är signifikanta är alla dagar kring tillkännagivandet samt CAR (t = -1 till t = 

0) och CAR (t = -1 till t = +1). Att dessa är signifikanta innebär att de är skilda från noll och 

resulterar i att vi förkastar nollhypotesen. Det finns alltså en avvikelseavkastning i samband 

med förvärv för dessa perioder. Aktiekursen följer inte den förväntade aktiekursen, utan 

avviker från den, i detta fall på ett positivt sätt.  

 

4.1.3 Avvikelseavkastning uppdelat utifrån de olika förvärvstyperna 

Tabell 2: 

Genomsnittlig avvikelseavkastning för företagen, för de olika förvärvtyperna.  

                        Horisontellt              Vertikalt            Konglomerat  

CAR (t = -1 till t = 0)      0,0130               0,0114                    0,1227 
       (2,85)*               (1,79)                    (7,52)* 
 
CAR (t = -1 till t = +1)      0,0150               0,0254                   0,2211 
       (2,33)*                (1,46)                      (6,14) 
 
MAR (t = -1)        0,0045                   0,0029 0,0509 
       (1,37)               (0,27) (2,45) 
 
MAR (t = 0)       0,0085               0,0085 0,0718 
       (1,95)*                     (0,81) (3,45) 
 
MAR (t = +1)      0,0019                      0,01402                  0,0984 
       (0,72)                       (1,46)                    (4,73) 
  
* Signifikant på 5 % nivån  

Där t-värdet är inom parentes. 

 

4.1.4 Avvikelseavkastning för horisontella förvärv 

Vi kan se från tabell 2 att förvärven även i detta fall ger positiva avkastningar för respektive 

av dagarna och även under två dagars händelsefönster samt tre dagars händelsefönster 

sammantaget. Värdena skiljer sig från de värden vi fick för hela urvalet, vilket är ganska 
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anmärkningsvärt med tanke på att de flesta förvärven som har gjorts i vår studie har varit 

horisontella.  

 

Som man kan se är det en positiv avvikelseavkastning för dagen under tillkännagivandet med 

0,85 % medan de andra dagarna kring tillkännagivandet ger en positiv avvikelseavkastning 

med knappa avvikelser vilket skiljer sig från hela urvalet sammantaget. Resultaten visar även 

att CAR (t = -1 till t = 0) ger en positiv avvikelseavkastning på 1,30 %. Medan CAR (t = -1 

till t = +1), det vill säga, från dagen innan tillkännagivandet till och med dagen efter 

tillkännagivande ger en kulminerad positiv avvikelseavkastning på 1,50 %, alltså marginellt 

lite lägre jämfört mot hela urvalet.  

 

De signifikanta perioderna i det här fallet är; dagen under tillkännagivandet, CAR (t = -1 till t 

= 0) och CAR (t = -1 till t = +1). Vi kan även här konstatera att det alltså finns en statistiskt 

påvisad avvikelseavkastning i samband med förvärv för dessa perioder eftersom 

nollhypotesen förkastas. Aktiekursen följer inte den förväntade aktiekursen, utan avviker från 

den, i detta fall på ett positivt sätt.  

 

De perioderna som inte är signifikanta är dagen innan tillkännagivandet och dagen efter 

tillkännagivandet. Här är de inte skilda från noll, nollhypotesen förkastas inte. Det innebär att 

aktiekursen rör sig enligt den förväntade avkastningen och att ett förvärv inte påverkar 

aktiekursen något nämnvärt under dessa dagar.  

 

Vi kan summera detta med att företag som förvärvar ett annat med ett horisontellt motiv får 

en positiv avvikelseavkastning och i vissa fall av perioderna är det dessutom signifikant skilt 

från noll.   

 

Efter att ha analyserat pressreleaserna kan vi konstatera att de vanligaste bakomliggande 

motiven för de horisontella förvärven är att öka marknadsposition, utvinna synergier samt 

inträde till nya marknader5, vilket ligger i linje med teorin. Som tidigare nämnt är en av de 

främsta orsakerna bakom ett företagsförvärv att öka sin marknadsposition. Genom att skaffa 

sig stora marknadsandelar kan ett företag lättare utöva någon form av priskontroll. 

Operationella synergier innebär att värdet av det sammanslagna företaget är högre än summan 

                                                 
5 Bilaga 4 
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för båda företagen enskilt, det vill säga, PVAB > PVA + PVB. Inträde till nya marknader 

handlar om att företaget vill göra inträde på en speciell marknad men saknar ”know-how”, då 

är ett förvärv av en redan erkänd ”spelare” på samma marknad det snabbaste sättet till 

etablering. 

 

4.1.5 Avvikelseavkastning för vertikala förvärv 

Tabell 2 visar att ett vertikalt förvärv ger positiva avkastningar för respektive av dagarna och 

även under två dagars händelsefönster samt tre dagars händelsefönster sammantaget. 

Skillnaden mellan undersökningen för de vertikala förvärven och undersökningen för hela 

urvalet är framför allt att dagen efter tillkännagivandet och CAR (t = -1 till t = +1) ger en 

högre avvikelseavkastning. De andra dagarna kring tillkännagivandet och CAR (t = -1 till t = 

0) ger en lägre avvikelseavkastning, vilket de horisontella förvärven inte gjorde. För de 

horisontella förvärven var avvikelseavkastningen lägre för samtliga perioder gentemot hela 

urvalet.   

 

Vi kan också utläsa från tabellen att inga perioder kring tillkännagivandet är skilda från noll, 

det vill säga att vi inte kan förkasta nollhypotesen. Här vill vi peka på att antalet vertikala 

förvärv var väldigt få, det var endast 6 företag. Detta gör att man inte kan lägga någon större 

vikt vid det resultatet då det kan variera kraftigt beroende på vilka företag som hamnar i 

urvalet. Men om vi ska dra en slutsats skulle det vara att de vertikala förvärven inte leder till 

någon avvikelseavkastning utan följer den förväntade utvecklingen av aktiekursen. 

 

Även hos de vertikala förvärven märker vi att de flesta förvärven görs för att stärka sin 

marknadsposition, vilket är en vanlig orsak för de horisontella men uppenbarligen även för de 

vertikala förvärven. Ett annat motiv till de vertikala förvärven är att företagen gör uppköp för 

att minska sina kostnader6. Detta är som tidigare nämnt också en vanlig, om inte den främsta 

förekommande anledning för de vertikala förvärven.   

 

                                                 
6 Bilaga 4 
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4.1.6 Avvikelseavkastning för konglomerat förvärv 

Här hade vi endast ett företag att gå på. Av denna anledning kan vi inte dra några slutsatser 

men vi kan även här som i fallet med vertikala förvärv se att avvikelseavkastningen inte är 

skild från noll, därmed kan vi inte förkasta nollhypotesen för i princip alla perioder förutom 

CAR (t = -1 till t = 0), där vi inte kan förkasta nollhypotesen.  

 

Fyra av perioderna leder inte till någon avvikelseavkastning på 5 % nivån, det vill säga 

aktiekursen följer den förväntade kursutvecklingen medan för CAR (t = -1 till t = 0) finns det 

en avvikelseavkastning, det vill säga aktiekursen följer inte den förväntade 

aktiekursutvecklingen.   

 

Motiven till konglomerat förvärv sker oftast med hänsyn tagen till diversifiering. Eftersom vi 

endast hade 1 företag i vårt urval som är ett konglomerat förvärv kan vi dock inte dra någon 

slutsats, speciellt med tanke på att vi inte heller fann någon tillfredställande information kring 

det enda konglomerat förvärvet i vårt urval. 
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5. Sammanfattning och slutsats 

 

I detta kapitel ska vi sammanfatta våra resultat och dra slutsatser, vi avslutar med förslag till 

fortsatta studier. 

 

Syftet med vår uppsats var att se om det uppstod någon avvikelseavkastning i samband med 

ett tillkännagivande av ett förvärv. Vår studie över 33 förvärv mellan år 2001 till april 2006 

visade att det fanns en sådan avvikelse för hela urvalet och även för vissa perioder kring 

tillkännagivandet för de horisontella förvärven vid en signifikansnivå på 5 %. Vi kunde 

däremot konstatera att avvikelseavkastningen för vertikala förvärv och konglomerat förvärv 

inte var skilda från noll vid en signifikansnivå på 5 %. Våra resultat är i enlighet med viss 

tidigare forskning som har gjorts inom området, där vi tidigare nämnt att det finns en 

avvikande avkastning för aktieägarna i det förvärvande bolaget. Verkligheten visar sig att 

förvärv kompenserar investerarnas alternativkostnad; köparna får en tillräcklig avkastning om 

inte mer, vilket vår uppsats påvisade för hela vårt urval.  

 

Vi vill dock påpeka, som tidigare nämnt, att en akties reaktion på ett tillkännagivande inte 

endast är en avspegling på om företaget kommer att gå med vinst eller inte. Budgivarens 

aktieavkastning vid tiden för tillkännagivandet förklarar mer hur marknaden upplever 

budgivarens affärsområde än om förvärvet kommer skapa ett mervärde eller inte. 

Aktiepriserna reagera mer positivt än negativt vid ett tillkännagivande av ett förvärv, detta 

trots att investerare kan gå ut med att förvärvet är negativt för aktieägarna.  

 

Ett annat syfte med vår uppsats var att kartlägga motiven bakom förvärv. Vi kunde med vår 

uppsats visa att de flesta företagen förvärvar horisontellt, det vill säga, för att utvinna 

skalfördelar genom att kombinera företagen samt förstärka sin marknadsposition. Vi fann 

precis som teorin framför, att det är väldigt få konglomerat förvärv, detta för att det är lättare 

för aktieägarna att själva diversifiera sina egna aktieportföljer. Den näst vanligaste 

förvärvstypen är vertikala förvärv. Motiven bakom dessa vertikala förvärv är framför allt att 

minska kostnader genom att förvärva en distributör och att få ökad marknadsposition precis 

som i fallet med horisontella förvärv.  
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En slutsats som vi kan dra av detta blir att de främsta motiven bakom förvärv är att förstärka 

sin marknadsposition samt utvinna skalfördelar.   

 

5.1 Förslag till fortsatta studier 

I vår uppsats har vi endast undersökt om det uppstår någon avvikelseavkastning vid inhemska 

förvärv på Stockholmsbörsens A- och O-lista. Vi har även försökt att kartlägga de främsta 

motiven bakom dessa förvärv. Ett förslag från vår sida till fortsatta studier är att titta på de 

företag på Stockholmsbörsen som endast förvärvat utländska företag och undersöka det 

karaktäristiska för de förvärven.  
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Bilaga 1  

- Det senaste förvärvet för respektive företag samt datum för tillkännagivandet. 

 

 

  Förvärvare Tillkännagivande Målföretag 
      

1 Nocom AB  2006-04-06 Northern Parklife AB  

2 Bergman & Beving 2006-04-03 Regson AB  

3 TradeDoubler AB  2006-03-27 Advertigo AB  

4 Sardus 2006-02-10 Peigs Sandwich Bar AB  

5 Vitrolife AB  2006-01-26 Swemed Holding AB  

6 Ångpanneföreningen 2006-01-18 QB Food Tech AB's operations  

7 Active Capital AB  2006-01-03 Cetec Electric AB  

8 Feelgood Svenska AB  2006-01-03 Vitea AB  

9 Fabege AB  2005-12-23 LRT Acquisition AB , Tornet 

10 Peab AB  2005-12-14 Midroc Construction AB  

11 Holmen 2005-12-01 Vattenfall AB 

12 Kabe AB 2005-09-28 Östgöta Camping Holding AB  

13 SKF 2005-09-27 Sommers Industriteknik AB  

14 AddNode AB  2005-09-22 Prosilia Software AB  

15 Indutrade AB  2005-09-15 Satron Instruments AB  

16 Duroc Energy AB  2005-08-19 Ferro-Recond AB  

17 Precise Biometrics AB  2005-08-07 Loqware Sweden AB  

18 Ericsson 2005-07-04 Teleca OSS AB  

19 Prevas AB  2005-06-29 Precon  

20 Axfood AB  2005-06-22 Vi butiker, Jacobsberg och Täby 

21 Proffice AB  2005-06-21 Work@ARN  

22 Skanditek Industriförvaltning AB 2005-06-14 G Kallström & Co AB  

23 Studsvik AB  2005-06-09 ISS A/S's health physics business  

24 Brinova Fastigheter AB  2005-05-31 Transportstaden Örebro AB  

25 WM-data 2005-05-23 Atos Origin SA 

26 AcadeMedia AB  2005-05-10 Reagens Simulation AB  

27 Telelogic AB  2005-04-13 Focal Point AB  

28 Gunnebo 2005-04-11 Telesteps AB  

29 Atlas Copco 2005-03-21 BIAB Tryckluft AB  

30 Jeeves Information Systems AB 2005-02-14 Microcraft AB  

31 Fagerhult AB  2005-02-04 LampGustaf AB  
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32 Semcon AB  2005-01-25 Propeller  

33 New Wave Group AB  2005-01-06 Orrefors Kosta Boda Holding AB  

34 Hemtex AB  2004-12-31 HL Hemtextil AB 

35 Lagercrantz Group AB  2004-11-22 Frontyard Communications AB  

36 Scania 2004-11-19 Ainax AB  

37 Avanza AB  2004-11-11 Banco Fondförsäkring AB  

38 Skandia 2004-09-09 Prosper Capital  

39 Rörvik Timber AB  2004-09-07 Wijkström Timber AB  

40 Wihlborgs Fastigheter AB (old) 2004-07-19 Fabege AB (old)  

41 Sectra AB  2004-06-16 Mamea Imaging AB  

42 Sigma AB  2004-05-06 RKS AB  

43 Investment AB Öresund  2004-04-26 Custos AB  

44 Meda AB  2004-03-29 Ipex Medical AB  

45 Invik & Co AB  2004-02-16 Industriförvaltnings AB Kinnevik  

46 Geveko AB  2003-12-12 NCC AB's road marking operations

47 ProAct IT Group AB  2003-11-24 Dimension AB  

48 Opcon AB  2003-10-24 Svenska Rotor Maskiner AB 

49 Bure 2003-10-16 Citat AB  

50 ElektronikGruppen BK AB  2003-09-23 Österlinds El-Agentur AB  

51 IBS AB  2003-09-18 Accima Technologies AB  

52 Note AB  2003-08-22 BEVE Electronics AB  

53 Getinge 2003-08-15 Siemens Medical Solutions's 

54 Vostok Nafta Investment Ltd  2003-04-09 Vostok Energo Investment Ltd  

55 Poolia AB  2003-03-20 Nilesco Search AB  

56 Daydream Software AB  2003-01-09 Unique Development Studios AB  

57 Kungsleden AB  2002-12-23 Bokbacken Fastigheter AB  

58 Strålfors AB  2002-11-07 Maila Nordic AB  

59 Human Care AB  2002-11-04 Kalea Specialhissar AB  

60 Glocalnet AB  2002-10-30 Telenordia Privat customer base  

61 Föreningssparbanken 2002-09-17 HSB Bank AB  

62 Fenix Outdoor AB  2002-07-10 Primus AB 

63 Teleca AB  2002-07-05 Pronyx AB  

64 Technology Nexus AB  2002-06-14 Blueice Research AB  

65 Wilh Sonesson AB  2002-05-13 Bioglan AB  

66 Assa Abloy 2002-04-29 Besam AB  

67 Securitas 2002-03-28 SSHV Väktarna AB  

68 Modern Times Group MTG AB  2002-01-31 Vision Direkt i Sverige AB  

69 Sweco AB  2002-01-25 Scanpipe Consulting AB  
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70 Investor 2002-01-04 B-Business Partners  

71 Eniro AB  2001-12-18 Scandinavia Online AB  

72 SkiStar AB  2001-12-04 Årevisionen AB  

73 Lindex 2001-11-26 Twilfit  

74 Nibe Industrier AB  2001-10-10 Norells Sweden AB  

75 Capio AB  2001-09-20 Medocular AB  

76 IFS AB  2001-09-18 Teleca Power Software  

77 Saab AB  2001-09-07 AerotechTelub AB  

78 Affärsstrategerna i Sverige AB  2001-07-11 IM InnovationsMäklarna AB  

79 Beijer 2001-06-15 Ernst Johanssons Trä 

80 Sandvik 2001-06-07 Svedala Industri's 

81 SAS 2001-05-01 SAS Danmark, Norge & Sverige 

82 PartnerTech AB  2001-03-09 EQ Elektroniq AB 

83 Cyber Com 2001-02-12 StreamIT  

84 JM 2001-02-06 Lindqvist Rör AB  
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Bilaga 2  

– Urvalet samt förvärvs typ 

  Förvärvare Förvärvstyp 
     

1 Nocom AB  Horisontellt 

5 Vitrolife AB  Horisontellt 

7 Active Capital AB  Konglomerat 

9 Fabege AB  Horisontellt 

11 Holmen Vertikalt 

13 SKF Vertikalt 

17 Precise Biometrics AB  Horisontellt 

19 Prevas AB  Horisontellt 

21 Proffice AB  Horisontellt 

23 Studsvik AB  Horisontellt 

25 WM-data Horisontellt 

27 Telelogic AB  Horisontellt 

29 Atlas Copco Horisontellt 

31 Fagerhult AB  Horisontellt 

33 New Wave Group AB  Vertikalt 

35 Lagercrantz Group AB  Horisontellt 

37 Avanza AB  Vertikalt 

39 Rörvik Timber AB  Vertikalt 

41 Sectra AB  Horisontellt 

49 Bure Vertikalt 

51 IBS AB  Horisontellt 

53 Getinge Horisontellt 

57 Kungsleden AB  Horisontellt 

61 Föreningssparbanken Horisontellt 

63 Teleca AB  Horisontellt 

67 Securitas Horisontellt 

69 Sweco AB  Horisontellt 

71 Eniro AB  Horisontellt 

73 Lindex Horisontellt 

75 Capio AB  Horisontellt 

77 Saab AB  Horisontellt 

81 SAS Horisontellt 

83 Cyber Com  Horisontellt 
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Bilaga 3  

– Numerisk presentation av data 

 

 

Nr Förvärvare Datum Dag AR var R (jt) R (mt) Beta Alpha 

                    

1 Nocom AB    1 -0,70% 0,0004 -1,08% -0,42% 1,3627 0,19% 

   2006-04-06 0 2,91% 0,0004 2,21% -0,66% 1,3627 0,19% 

      -1 0,72% 0,0004 1,69% 0,57% 1,3627 0,19% 

5 Vitrolife AB   1 -5,49% 0,0004 -4,76% 1,43% 0,3671 0,21% 

   2006-01-26 0 8,77% 0,0004 9,29% 0,87% 0,3671 0,21% 

      -1 -0,14% 0,0004 0,37% 0,83% 0,3671 0,21% 

7 Active Capital AB   1 -5,49% 0,0004 10,40% 0,56% 0,6353 0,20% 

   2006-01-03 0 8,77% 0,0004 0,56% 0,56% 0,6353 0,20% 

      -1 -0,14% 0,0004 0,07% 0,07% 0,6353 0,20% 

9 Fabege AB   1 -0,96% 0,0005 -0,67% 0,68% 0,6039 -0,12%

   2005-12-23 0 1,73% 0,0005 2,05% 0,71% 0,6039 -0,12%

      -1 -0,41% 0,0005 -0,34% 0,31% 0,6039 -0,12%

11 Holmen  1 0,76% 0,0001 1,18% 0,65% 0,6438 0,00% 

   2005-12-01 0 -0,40% 0,0001 0,59% 1,53% 0,6438 0,00% 

      -1 0,85% 0,0001 0,40% -0,71% 0,6438 0,00% 

13 SKF  1 2,11% 0,0035 3,05% 0,89% 1,4642 -0,36%

   2005-09-27 0 -0,87% 0,0035 -1,01% 0,15% 1,4642 -0,36%

      -1 -0,02% 0,0035 1,53% 1,31% 1,4642 -0,36%

17 Precise Biometrics AB   1 -3,52% 0,0021 -2,50% 0,32% 1,5391 0,54% 

   2005-08-07 0 -0,61% 0,0021 0,00% 0,05% 1,5391 0,54% 

      -1 -1,30% 0,0021 -1,23% -0,31% 1,5391 0,54% 

19 Prevas AB   1 7,34% 0,0005 7,43% 0,22% 0,7499 -0,07%

   2005-06-29 0 -1,60% 0,0005 -1,13% 0,73% 0,7499 -0,07%

      -1 0,72% 0,0005 1,14% 0,67% 0,7499 -0,07%

21 Proffice AB   1 -1,67% 0,0005 -1,60% 0,15% 1,1902 -0,11%

   2005-06-21 0 0,06% 0,0005 0,81% 0,72% 1,1902 -0,11%

      -1 3,11% 0,0005 3,33% 0,28% 1,1902 -0,11%

23 Studsvik AB   1 -4,10% 0,0009 -3,61% 0,66% 0,2424 0,33% 

   2005-06-09 0 -1,27% 0,0009 -0,97% -0,16% 0,2424 0,33% 

      -1 4,31% 0,0009 4,76% 0,48% 0,2424 0,33% 

25 WM-data  1 4,09% 0,0004 4,37% 0,16% 1,1916 0,10% 
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   2005-05-23 0 -0,15% 0,0004 0,00% 0,05% 1,1916 0,10% 

      -1 -0,58% 0,0004 -0,54% -0,05% 1,1916 0,10% 

27 Telelogic AB   1 -2,24% 0,0002 -1,73% 0,35% 1,3217 0,04% 

   2005-04-13 0 -0,12% 0,0004 0,58% 0,50% 1,3217 0,04% 

      -1 0,55% 0,0002 0,00% -0,45% 1,3217 0,04% 

29 Atlas Copco  1 -0,01% 0,0001 0,79% 0,67% 1,1191 0,05% 

   2005-03-21 0 0,09% 0,0001 -0,31% -0,40% 1,1191 0,05% 

      -1 0,21% 0,0001 0,00% -0,23% 1,1191 0,05% 

31 Fagerhult AB   1 -1,01% 0,0004 -0,92% 0,70% -0,1330 0,19% 

   2005-02-04 0 0,70% 0,0004 0,93% -0,33% -0,1330 0,19% 

      -1 0,82% 0,0004 0,93% 0,54% -0,1330 0,19% 

33 New Wave Group AB   1 1,64% 0,0016 1,61% 1,20% 0,0966 -0,14%

   2005-01-06 0 -0,70% 0,0016 -0,80% 0,43% 0,0966 -0,14%

      -1 -0,57% 0,0016 -0,79% -0,92% 0,0966 -0,14%

35 Lagercrantz Group AB   1 0,01% 0,0004 0,00% 0,42% 0,3459 -0,15%

   2004-11-22 0 0,36% 0,0004 0,00% -0,60% 0,3459 -0,15%

      -1 2,79% 0,0004 2,34% -0,86% 0,3459 -0,15%

37 Avanza AB   1 1,98% 0,0003 2,80% 0,74% 1,1847 -0,05%

   2004-11-11 0 2,19% 0,0003 2,88% 0,62% 1,1847 -0,05%

      -1 -0,20% 0,0003 0,29% 0,45% 1,1847 -0,05%

39 Rörvik Timber AB    1 -0,81% 0,0005 -0,97% -0,22% 0,4392 -0,07%

   2004-09-07 0 1,12% 0,0005 0,98% -0,16% 0,4392 -0,07%

      -1 -0,92% 0,0005 -0,97% 0,04% 0,4392 -0,07%

41 Sectra AB   1 4,61% 0,0003 4,53% -0,32% 0,4616 0,06% 

   2004-06-16 0 1,00% 0,0003 1,25% 0,41% 0,4616 0,06% 

      -1 1,41% 0,0003 1,69% 0,49% 0,4616 0,06% 

49 Bure  1 -0,05% 0,0066 -0,92% 0,19% -0,0479 -0,86%

   2003-10-16 0 2,69% 0,0066 1,87% -0,82% -0,0479 -0,86%

      -1 1,84% 0,0066 0,94% 0,80% -0,0479 -0,86%

51 IBS AB   1 1,89% 0,0012 1,57% -0,71% 0,9809 0,38% 

   2003-09-18 0 0,80% 0,0012 1,06% -0,12% 0,9809 0,38% 

      -1 2,36% 0,0012 2,72% -0,02% 0,9809 0,38% 

53 Getinge  1 4,34% 0,0003 5,17% 1,61% 0,4340 0,12% 

   2003-08-15 0 4,61% 0,0003 4,54% -0,45% 0,4340 0,12% 

      -1 1,37% 0,0003 1,76% 0,60% 0,4340 0,12% 

57 Kungsleden AB   1 1,24% 0,0002 0,68% -2,27% 0,2895 0,10% 

   2002-12-23 0 -0,36% 0,0002 -0,34% -0,25% 0,2895 0,10% 

      -1 -0,55% 0,0002 -0,34% 0,40% 0,2895 0,10% 
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61 Föreningssparbanken  1 -1,66% 0,0001 -4,31% -3,45% 0,7922 0,08% 

   2002-09-17 0 0,11% 0,0001 -0,48% -0,84% 0,7922 0,08% 

      -1 1,63% 0,0001 1,45% -0,33% 0,7922 0,08% 

63 Teleca AB   1 3,14% 0,0014 3,56% 0,18% 1,2735 0,19% 

   2002-07-05 0 -1,46% 0,0014 2,82% 3,21% 1,2735 0,19% 

      -1 -3,06% 0,0014 -1,39% 1,16% 1,2735 0,19% 

67 Securitas  1 1,47% 0,0004 0,97% -0,76% 0,7462 0,07% 

   2002-03-28 0 -0,15% 0,0004 0,49% 0,76% 0,7462 0,07% 

      -1 0,51% 0,0004 0,74% 0,21% 0,7462 0,07% 

69 Sweco AB   1 2,01% 0,0006 2,07% -0,58% -0,0020 0,06% 

   2002-01-25 0 -0,75% 0,0006 -0,68% -1,00% -0,0020 0,06% 

      -1 -1,41% 0,0006 -1,35% 0,87% -0,0020 0,06% 

71 Eniro AB   1 0,63% 0,0008 -0,68% -1,61% 0,7170 -0,16%

   2001-12-18 0 -2,11% 0,0008 -1,99% 0,40% 0,7170 -0,16%

      -1 0,61% 0,0008 1,34% 1,24% 0,7170 -0,16%

73 Lindex  1 -1,92% 0,0007 -2,17% -0,73% 0,3865 0,03% 

   2001-11-26 0 8,28% 0,0007 8,66% 0,91% 0,3865 0,03% 

      -1 0,73% 0,0007 0,79% 0,10% 0,3865 0,03% 

75 Capio AB   1 -5,52% 0,0006 -5,56% -1,15% 0,0916 0,07% 

   2001-09-20 0 2,37% 0,0006 2,13% -3,40% 0,0916 0,07% 

      -1 -2,01% 0,0006 -2,08% -1,55% 0,0916 0,07% 

77 Saab AB   1 1,54% 0,0004 1,63% -0,35% 0,2163 0,17% 

   2001-09-07 0 -3,94% 0,0004 -4,17% -1,82% 0,2163 0,17% 

      -1 1,14% 0,0004 1,05% -1,20% 0,2163 0,17% 

81 SAS  1 2,67% 0,0003 2,91% 0,08% 0,2197 0,23% 

   2001-05-01 0 0,19% 0,0003 0,98% 2,56% 0,2197 0,23% 

      -1 -0,14% 0,0003 0,49% 1,82% 0,2197 0,23% 

83 Cyber Com   1 -1,14% 0,0018 -1,04% -0,08% 1,5292 0,22% 

   2001-02-12 0 2,76% 0,0018 3,78% 0,52% 1,5292 0,22% 

      -1 -1,68% 0,0018 -5,61% -2,71% 1,5292 0,22% 
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Bilaga 4 

- Under denna bilaga presenterar vi de motiv som vi har kunnat hämta från företagens 

hemsidor samt databasen affärsdata.  

 

Nocom förvärvar Northern 

– Northern har många av de kvaliteter vi söker vid förvärv. Det är ett stabilt och lönsamt 

företag med en ledande position och unik kompetens inom sitt segment. Därtill har företaget 

en stark och drivande ledning, säger Stefan Skarin, vd och koncernchef i Nocom.  

– Northern verkar på det expansiva informationssäkerhetsområdet och har lyckats mycket väl 

internationellt. Vi ser stor potential både till fortsatt tillväxt och till synergier med andra 

verksamheter inom Nocomkoncernen (www.nocom.se). 

 

Vitrolife förvärvar Swemed, 

”Med förvärvet av Swemed kan vi öka kundnyttan genom att garantera att våra gemensamma 

kunder – IVF-klinikerna – erbjuds en heltäckande produktlinje av erkänt världsledande 

kvalitet.” ”Med den kombinerade säljstyrkan och det integrerade sortimentet kan vi också 

framöver ge avancerat kundstöd på fler marknader, vilket betyder goda möjligheter att öka 

marknadsandelarna för både Swemeds och Vitrolifes produkter”, fortsätter han. 

 

”I Vitrolife får vi en ägare som inte bara är stark på vår marknad utan som också har en 

bevisad förmåga att snabbt ta en idé till registrerad produkt, vilket även kommer att gynna 

utvecklingen av Swemeds projektportfölj,” säger Swemeds VD Nils Sellbom, som kommer 

att fortsätta arbeta inom det nya Vitrolife, (www.vitrolife.com). 

 

Active Capital förvärvar Malmöbolag 

– ”Det var ett riktigt katastrofår även om större delen av förlusten berodde på 

utvecklingskostnader, 2005 blev ett bra år med en stigande trend”, säger Thomas Bolmgren 

(Affärdata). 

 

Fabege förvärvar Tornet 

– ”Tornet har under de senaste åren varit framgångsrikt i sin strategi att koncentrera beståndet 

och äger idag intressanta och utvecklingsbara fastigheter i Stockholm, Göteborg och Malmö”. 
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”Fabege kommer som huvudägare att verka för ytterligare koncentration av bolagets 

fastighetsinnehav”, säger Erik Paulsson, VD Fabege (www.fabege.se). 

 

Holmen förvärvar Vattenfall AB hydroelectric power assets 

”Den 1 december köpte Holmen en andel i vattenkrafttillgångar av Vattenfall för 85 mnkr. 

Köpet motsvarar en normalårsproduktion om cirka 26 GWh och innebär att Holmen ökar sin 

andel av kraftproduktionen i Tuggens kraftstation. Samtidigt sålde Holmen tillgångar i 

kraftnät till Vattenfall.  

Båda affärerna utgör ett led i utvecklingen av samarbetet på energiområdet mellan Holmen 

och Vattenfall.”(www.holmen.se) 

 

SKF förvärvar Sommers Industriteknik AB 

– Vi behöver bygga upp vår kunskap om smörjsystem här i Norden. ”Enheten i Linköping 

kommer att bidra till att stärka vår position på den marknaden och kommer att fungera som 

vårt kompetenscetrum inom smörjsystem.”Mikael Rydström, Försäljningschef Nordisk 

försäljning, SKF Servicedivision (www.skf.se) 

 

Precise Biometrics förvärvar Loqware 

"Precise Biometrics kompletterar genom förvärvet av Loqware sin kärnverksamhet inom 

fingeravtrycksteknik genom att nu också kunna erbjuda licensiering av teknik för elektroniska 

lås och produkter för datalagring med biometrisk inloggning. Dessutom får Precise 

Biometrics en stark ingång till den kinesiska marknaden, vilket är helt i linje med den 

internationella satsning vi gjort under året med bland annat våra inbrytningar på  såväl den 

thailändska som den japanska marknaden", säger Christer Bergman, VD och koncernchef för 

Precise Biometrics AB (http://cws.huginonline.com/P/131387/PR/200508/1005226_2.html) 

 

Prevas förvärvar Precon AB 

”För att snabbt öka Prevas marknadsnärvaro i Stockholm har Prevas valt  

att investera i Precon”, säger Anders Englund, VD Prevas AB.  

 

”Kombinationen av Prevas unika projektgenomförande och Precons  

erfarenhet inom kommunicerande produkter och inbyggda system utgör ett  
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konkurrenskraftigt erbjudande till företag med behov av kvalitetssäkrad  

produktutveckling”, kommenterar Mats Lundberg, VD på Precon (www.prevas.se) 

 

 

Proffice förvärvar ACR 

– Vi kommer att bygga ut verksamheten för de nordiska ländernas flygplatser där man över 

dygnet har en kraftig fluktuation i behovet av bemanning. Genom vårt samarbete med ACR 

och detta förvärv kommer vi att erbjuda helhetslösningar för bemanningstjänster på en 

växande och avreglerad marknad, säger Alf Johansson VD och koncernchef Proffice AB 

(Affärsdata). 

 

Studsvik förvärvar ISS 

Studsvik förvärvar ISS strålskyddsrörelse med verksamhet i Sverige, Storbritannien och 

Kanada. Studsvik är idag den ledande leverantören av strålskyddstjänster i Sverige och den 

förvärvade rörelsen kommer att integreras i Studsviks ABs dotterbolag Studsvik Stensand. 

"Den förvärvade strålskyddsrörelsen är betydligt mindre än vår egen, men tillför ett 

affärsnätverk i Storbritannien och Kanada som är intressanta expansionsmarknader för oss. 

Serviceverksamhet är säsongsbetonad varför det är viktigt för oss att också verka på 

geografiska marknader med en annan säsongsvariation än den svenska (www.studsvik.se). 

 

WM-data förvärvar Atos Origins 

WM-data har träffat avtal om att förvärva Atos Origins verksamhet i Sverige och Norge. 

Parterna har samtidigt tecknat ett Enterprise Alliance Agreement som reglerar ett framtida 

strategiskt samarbete. Atos Origin har ett brett utbud av IT relaterade tjänster i Sverige och 

Norge, inom Consulting & Systems Integration, Managed Operations och lösningar för 

Telecom och Utilities. De förvärvade verksamheterna omsätter cirka 1 600 MSEK, och har 

drygt 1 300 medarbetare. Förvärvet är ett led i WM datas tillväxtstrategi och stärker WM-

datas position som ett av Nordens ledande IT-företag. Köpeskillingen uppgår till cirka 1 330 

MSEK (www.wmdata.se) 

 

Telelogic förvärvar Focal Point 

Telelogic har som ambition att växa kraftigt under den kommande femårsperioden. Detta ska 

ske genom att utöka och komplettera den befintliga produktportföljen samt genom att 
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förstärka den nuvarande marknadspositionen. Telelogic har identifierat Focal Point som ett 

framgångsrikt företag med en produkt som kompletterar Telelogics nuvarande utbud väl och 

som har en verksamhet som har en möjlighet att utvecklas än mer positivt som en del av 

Telelogic (Affärsdata). 

 

Atlas Copco förvärvar BIAB Tryckluft 

"Förvärvet ligger i linje med vår strategi att erbjuda flera varumärken. ”Genom förvärvet 

kommer vi att kunna ge våra svenska kunder ett bredare och mer komplett sortiment av 

kompressorutrustning för industriellt bruk," säger Bengt Kvarnbäck, chef för affärsområdet 

Kompressorteknik (Affärsdata).  

 

New Wave Group förvärvar Orrefors Kosta Boda-koncernen 

New Wave Group bedömer att man genom förvärvet bör kunna tillföra Orrefors Kosta Boda-

koncernen en relativt stor försäljningsvolym inom affärsområde profil. 

På vissa marknader bedömer New Wave Group att Orrefors Kosta Boda-koncernen bör kunna 

dela säljkår med Sagaform för att därigenom erhålla en bättre bearbetning av marknaden, och 

detta till lägre kostnader.  

New Wave Group’s förhoppning är även att på 1 – 2 års sikt kunna åstadkomma omfattande 

besparingar inom Orrefors Kosta Boda-koncernen avseende bl.a. inköp, logistik och 

marknadsföring (www.nwg.se) 

 

Fagerhult förvärvar LampGustav 

För att stärka sin position på den europeiska marknaden och växa inom butiksbelysning 

förvärvar Fagerhult i dag det svenskägda belysningsföretaget LampGustaf. En affär som 

kommer att bidra positivt till Fagerhultgruppens resultat per aktie för helåret 2005.  

 

LampGustaf är Nordens ledande företag inom butiksbelysning vilket också är deras 

huvudområde. Något som alltså passar särskilt väl för Fagerhults ambition att växa inom det 

segmentet (www.fagerhult.com). 

 

Lagercrants förvärvar Frontyard Communications 

Lagercrantz Group förvärvar Frontyard Communications och stärker därmed sin position 

inom området Digital Bildöverföring. 
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Förvärvet av Frontyard Communications görs inom satsningsområdet Digital Bildöverföring i 

Lagercrantz Group. Området bedöms visa en god tillväxt (Affärsdata) 

 

Avanza förvärvar Banco Fondförsäkring 

"Avanzas syfte med förvärvet av Banco Fondförsäkring är att på ett enkelt och 

kostnadseffektivt sätt möjliggöra försäkringsverksamhet inom Avanza-koncernen. Strategin är 

att erbjuda personer möjlighet att spara i privata pensionsförsäkringar, 

tjänstepensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar direkt hos Avanza. De första produkterna 

bedöms kunna lanseras under första eller andra kvartalet 2005", heter det i pressmeddelandet. 

 

"Avanza har sedan tidigare fått pris för att vara bäst på aktier och fonder. ”Nu siktar vi på att 

bli bäst även på pensioner", säger Lena Schelin i pressmeddelandet (Affärsdata).  

 

Rörvik Timber förvärvar Wijkström Timber 

Förvärvet av Wijkström Timber är en del i Rörvik Timbers råvarustrategi. Genom förvärvet 

kan transportoptimering ske och det långsiktiga beroendet av importtimmer minskar 

(www.rtimber.se). 

 

Sectra förvärvar Mamea 

– Genom förvärvet slutför vi renodlingen av ägarbilden i Mamea Imaging AB. Förvärvet av 

Mamea är ett led i vår ökade satsning på mammografimarknaden, där vårt mål är att etablera 

oss som en ledande aktör med vårt unika mammografisystem Sectra MicroDose 

Mammography, säger Jan-Olof Brüer, koncernchef och VD Sectra AB. 

 

– Att Sectra nu tar över vår andel av Mamea är industriellt riktigt och mycket tillfredställande. 

Vi ser nu fram emot en fortsatt snabb utveckling och kommersialisering av detta område, 

säger Peter Zakrisson, Partner i Life Equity Sweden (Affärsdata).  

 

Bure förvärvar CR&T 

Bure stärker nu kraftfullt sin satsning på ventures inom IT- och telekomsektorn genom att 

tillföra ytterligare 100 MSEK i inkubations- och forskningsföretaget CR&T(Carlstedt 

Research & Technology). 
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Genom denna initiala satsning från Bure kommer investeringar att göras i externa bolag där 

CR&Ts erfarenheter inom start-ups och ledning av högteknologiska företag kommer att bidra 

starkt till de olika bolagens utveckling. Investeringarna kommer att göras genom en IT-fond 

under CR&Ts ledning med eget investeringsansvar. 

 

”- CR&T har en för Norden helt unik erfarenhet av att inom ramen för sin egen verksamhet 

utveckla start-ups” (www.bure.se). 

 

IBS förvärvar Accima Technologies 

Köpet är startskottet på en rad nya förvärv som bolaget planerar för att stärka produktutbudet 

på den hårt pressade IT-marknaden. 

 

– Integrationsområdet är ett av de snabbast växande segmenten inom IT-marknaden. Det finns 

ett stort behov att knyta samman olika plattformar och applikationer för att effektivisera och 

samordna affärsverksamheten utan att behöva byta ut befintliga system. Förvärvet av Accima 

stärker vår position ytterligare inom det strategiskt viktiga området supply-chain management, 

säger Magnus Wastenson, VD för IBS (Affärsdata).  

 

Getinge förvärvar Siemens LSS  

Förvärvet av Siemens LSS en unik möjlighet för Getinge att integrera ännu ett världsledande 

medicintekniskt företag i Surgical Systems "Förvärvet av Siemens LSS är en unik möjlighet 

för Getinge att integrera ännu ett världsledande medicintekniskt företag inom vårt mest 

expansiva affärsområde, Surgical Systems”. Siemens LSS uppfyller alla de kriterier vi 

bedömer som viktiga vid ett förvärv - starkt produktprogram, djup kompetens och fokus, stark 

marknadsposition och en bred geografisk plattform. ”Att verksamheten därutöver har en stark 

svensk bas, gör det extra roligt", säger Getinges koncernchef Johan Malmquist 

(www.getinge.com). 

 

Kungsleden förvärvar Bokbacken 

Kungsleden förvärvade den 20 december 2002 cirka 72 % av aktierna i Bokbacken 

Fastigheter AB och fullföljer idag affären genom att förvärva de återstående 28 % av aktierna 

från Actica Omsorg, ett dotterbolag till Capio. Köpeskillingen uppgår till 30 Mkr. Bokbacken 
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blir därmed ett helägt dotterbolag till Kungsleden och ingår i koncernens satsning på 

äldreboende – Hemsö (www.kungsleden.se) 

 

FöreningsSparbanken förvärvar HSB Bank 

"HSB Bank har merparten av sina kunder i Stockholmsområdet, vilket innebär att vårt förvärv 

av banken ger oss ytterligare kraft på den viktiga och snabbväxande Stockholmsmarknaden", 

säger Birgitta Johansson-Hedberg, VD och koncernchef i FöreningsSparbanken, och 

fortsätter: 

"HSB Bank är en av de få lönsamma nischbankerna och har de senaste åren haft marknadens 

snabbaste expansion på bolånesidan. Vi kommer nu att ytterligare kunna stärka verksamheten 

bland annat genom att ta vara på möjliga synergier, inte minst på teknik- och systemsidan. 

Genom förvärvet av HSB Bank fördjupar vi ytterligare samarbetet mellan 

FöreningsSparbanken och HSB-organisationen" (www.fsb.se).

 

Teleca förvärvar Pronyx AB 

Nick Stammers, VD i Teleca AB, motiverar förvärvet av Pronyx: 

 

”Tillskottet av Pronyx bidrar dels till att vi breddar vårt erbjudande till marknaden, dels till 

vår lönsamhet. Bolagen kompletterar varandra både kompetensmässigt och geografiskt. Vi ser 

också kostnads- och effektivitetsvinster på såväl kort som lång sikt. Benima har sedan tidigare 

sin tyngdpunkt inom industriell automation medan Pronyx har en större fokus på industriell 

IT, ett område som har en stor tillväxtpotential. Tillsammans kan vi erbjuda kunderna ett 

bredare tjänsteutbud. Storlek, erfarenhet och styrka är viktiga konkurrensfördelar i dag. 

Kunderna söker leverantörer som finns kvar även i morgon” (www.teleca.se).

 

Securitas förvärvar SSHV Väktarna 

Genom tillväxt av egen kraft samt genom förvärv har Securitas vuxit till världens största 

säkerhetsföretag med en årsförsäljning på 65 685 MSEK och med verksamhet i 30 länder i 

främst USA och Europa. Med de många förvärven och den snabba försäljningsökningen är 

det lätt att glömma att Securitas och Seuritasmodellen i grunden är en organisk 

affärsmodellför att utveckla och förädla en befintlig verksamhet. Förvärv är bara ett sätt att ge 

mer volym till den organiska processen att arbeta med (www.securitas.se). 
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Sweco förvärvar Scanpipe Consulting AB 

”Öresundsregionen är en strategiskt viktig marknad och genom förvärvet av Scanpipe 

Consulting stärker vi våra positioner i regionen ytterligare, framför allt inom livsmedels- och 

läkemedelsindustrin”, säger Ulf Gustafsson, VD i SWECO Industriteknik (www.sweco.se).

 

Eniro förvärvar SOL  

Eniro gör bedömningen att ett förvärv av SOL fortfarande är industriellt och finansiellt 

mycket attraktivt. Eniro AB (publ) ("Eniro") lämnar idag ett kontant erbjudande 

("Erbjudandet") till aktieägarna i Nordens största portalnätverk Scandinavia Online AB (publ) 

("SOL") att förvärva samtliga aktier i SOL. Genom förvärvet blir Eniro det ledande katalog- 

och söktjänstföretaget i Norden såväl offline som online (www.eniro.se) 

 

Lindex förvärvar Twilfit  

Information saknas  

 

Capio förvärvar Medocular AB 

”- Genom Medocular får Capio en tydlig position inom ögonsjukvård i Sverige och en stark 

plattform för internationell expansion”, säger Stanley Broden, chef för affärsområde Sjukvård 

Norden i Capio. 

”- Som en spelare i Capio ser vi stora möjligheter att vidareutveckla ögonsjukvård i ett större 

sammanhang och att på sikt kunna öka tillgängligheten för patienter”, säger Rudolph 

Hahnenberger, VD för Medocular (Affärsdata). 

 

Saab förvärvar AerotechTelub 

– ”AerotechTelub är ett tjänsteföretag med en stark position på marknaden och den typ av 

tjänsteproduktion som AerotechTelub erbjuder är en viktig del av vår kärnverksamhet”. ”Saab 

var redan tidigare majoritetsägare, men det faktum att vi nu tar över samtliga aktier, skapar 

ännu bättre möjligheter till samarbete och att ta till vara synergier inom Saab-gruppen”, säger 

Bengt Halse, koncernchef och VD för Saab AB (www.saab.se).
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SAS förvärvar SAS Danmark AS; SAS Norge ASA; SAS Sverige AB 

Information saknas  

 

Cyber Com förvärvar StreamIT  

Konsultbolaget Cyber Com kompletterar sin redan starka telekom verksamhet genom förvärv 

av StreamIT AB. StreamIT AB, med 17 medarbetare, har lång erfarenhet och hög kompetens 

inom telekom och IT, med tyngdpunkt på telekom management och verksamhetsutveckling 

(Affärsdata).  
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