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SAMMANFATTNING 

Den största orsaken för ett företag att ge ut warranter är möjligheten att snabbt få in nytt kapital i 
bolaget. När en warrant är använd måste ägaren betala kontant till företaget i utbyte för nya 
aktier. Detta nya kapital kan sedan till fördel användas till förvärv av företag eller för att betala av 
en del av bolagets skuld i syfte att förbättra kreditvärdigheten eller kapitalstrukturen. 
 
En sofistikerad prissättningsmodell för optioner och warranter är Black-Scholes modellen. Denna 
modell är den mest spridda och använda i världen för att räkna ut värdet på alla typer av optioner. 
Det har dock spekulerats i denna modells säkerhet när den appliceras på finansiella instrument 
med längre löptid, som t.ex. warranter. 
 
Syftet med denna uppsats är att genom en kvalitativ studie undersöka om det finns en homogen 
prissättningsmodell för warranter på den svenska finansmarknaden. Att med hjälp av en 
eventstudie via en kvantitativ utredning klarlägga hur svenska aktiemarknaden reagerat när ett 
urval av noterade bolag på Stockholmsbörsen har annonserat en materiell warrantemisson för 
allra först gången. 
 
Som slutsats kan vi efter vår genomförda kvalitativa undersökning säga att det är vanligtvis 
Black-Scholes prissättningsmodell som ligger till grund för prissättning av warranter. Utfärdarna 
gör dock vissa modifikationer i formeln för att nå sina resultatmål. I vår eventstudie via en 
kvantitativ undersökning går det att urskilja ett tydligt mönster. Den visar att aktiepriset inte 
generellt påverkas vid ett bolags första warrantemission. 
 
 
 
Nyckelord: Optioner, Warranter, Prissättningsmodeller för optioner och warranter, Utfärdare, 
Black-Scholes, Warrantemission, Aktiepris 
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ABSTRACT 

The most tangible increment from a warrants issue is the capital-raising element. When the 
warrants are exercised, the holder must pay the exercise price in cash to the company in exchange 
for new shares. This new capital may be used for mergers and acquisitions or for a company to 
pay of a share of their debts in purpose to increase their value of credit or their structure of 
capital. 
 
A sophisticated model for evaluating options and warrants is the Black-Scholes formula. This 
method is the most widely used mathematical model for evaluating all forms of options. There 
has been some argument over whether this model be applied to longer-term instruments such as 
warrants. 
 
The purpose of this paper is to a qualitative analyzing study if there is a homogeneous model for 
evaluating warrants on the Swedish market of finance. With use of an eventstudy methodology 
analyze stock market reaction the week after the announcement of warrants issue on companies 
that are quoted on the Stockholm Stock Exchange. 
 
Our conclusion after the qualitative study is that the Black-Scholes formula usually is used when 
evaluating warrants. The issuing companies may however do some modifications to achieve their 
targets of result. In our eventstudy methodology a discern pattern is discovered. It shows that the 
stock price not in generally is effected by the companies first warrants issue. 
 
 
 
 
Keyword:  Options, Warrants, Model for evaluating options and warrants, Issuing compnies, 
Black-Scholes, warrants issue, Stock price 
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1 INTRODUKTION 

 
I detta kapitel avser vi att presentera bakgrunden till intresset för warranter och syftet med detta 
examensarbete. 
 
 
1.1 Bakgrund 

Handeln med warranter startade i Sverige 1995, men omsättningen tog fart på allvar först 1998, 
då en rad nya investerare strömmade till marknaden. Merparten av dessa nya investerare var och 
är fortfarande privatpersoner. Dessa lockas av de kraftiga rörelserna som warranterna dagligen 
uppvisar och ser chansen till snabba vinster genom den hävstångseffekt warranterna ger, vilket 
också innebär ett ökat risktagande jämfört med aktier.1 
 
En sofistikerad prissättningsmodell för optioner och warranter är Black-Scholes modellen. Denna 
modell är den mest spridda och använda i världen för att räkna ut värdet på alla typer av optioner. 
Modellen formulerades 1973 av Fischer Black och Myron Scholes och har kommit att blivit ett 
riktmärke för hur alla prissättningsmodeller skall bedömas. Det har dock spekulerats i denna 
modells säkerhet när den appliceras på finansiella instrument med längre löptid, som t.ex. 
warranter.2 Tidigare studier i frågeställningen visar att det finns flera prissättningsmodeller som 
är mer träffsäkra än Black-Scholes modellen. 
 
Med detta i åtanke kommer vi genomföra en kvalitativ studie för att undersöka vad som är praxis 
på marknaden idag, om det existerar en homogen prissättningsmodell av warranter. Utöver detta 
kommer vi dessutom att genomföra en eventstudie via en kvantitativ ansats hur bolagets 
aktiekurs påverkas då en materiell warrantemisson annonseras för första gången. 
 
Finansiella aktiviteter är användandet av olika tekniker (såsom t.ex. warranter) som individer och 
organisationer använder sig av vid finansiella affärer.3 I och med de fyra senaste årens positiva 
utveckling på börsen har de finansiella aktiviteterna och särskilt intresset för finansiella 
instrument som alternativ till den traditionella aktiehandeln ökat kraftigt. Warranter är ett sådant 
instrument vars användning har stigit starkt på börsen i Stockholm. 4 Warranter introducerades på 
Stockholmsbörsen 1995.5  
 
En warrant ställs ut av banker och fondkommissionärer och är en form av lång option. Dessa 
placeringar är väldigt riskfyllda men de kan ge placeraren en mycket god avkastning. De som 
handlar med warranter är ofta privatpersoner som är väldigt riskbenägna.6 
 

                                                 
1 Siljeström, 2001, s 8 
2 McHattie, 1996, s 103 
3 Ibid, s 3 
4 Dagens Industri, 26 mars 2006 
5 Högberg & Robertsson, 2001, s 2 
6 McHattie, 1996, s 3 
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Den största orsaken för ett företag att ge ut warranter är möjligheten att snabbt få in nytt kapital i 
bolaget. När en warrant är använd måste ägaren betala kontant till företaget i utbyte för nya 
aktier. Detta nya kapital kan sedan till fördel användas till förvärv av företag eller för att betala av 
en del av bolagets skuld i syfte att förbättra kreditvärdigheten eller kapitalstrukturen.7 
 
 
1.2 Problemställning 

Problemställningen utgår ifrån att det är oklart vilka prissättningsmodeller för warranter som 
används och framförallt vilken som är praxis. Vidare utgår den ifrån att det i och med den allt 
större marknaden för finansiella instrument har blivit vanligare för företag att ge ut warranter. 
 

• Vilken utav prissättningsmodellerna för warranter är praxis på den svenska 
finansmarknaden? 

• Påverkas bolagets aktiekurs när de för första gången annonserar en materiell 
warrantemission? 

 
 
1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att genom en kvalitativ studie undersöka om det finns en homogen 
prissättningsmodell för warranter på den svenska finansmarknaden. Att med hjälp av en 
eventstudie via en kvantitativ utredning klarlägga hur svenska aktiemarknaden reagerat när ett 
urval av noterade bolag på Stockholmsbörsen har annonserat en materiell warrantemisson för 
allra först gången. 
 
 
1.4 Avgränsningar 

Dessa är våra avgränsningar: 
• Det finns flera olika prismodeller för warranter. Vi har valt att ta upp den mest kända 

prissättningsmodellen i världen för optioner och warranter och de mest använda 
modellerna för warranter på den svenska marknaden. 

• Vi tittar på köpwarranter. 
• Vi undersöker aktier för noterade bolag på Stockholmsbörsen. 
• Vi tittar på hur bolagets aktiekurs påverkas relativt Affärsvärldens Generalindex när en 

warrantemission annonseras för allra första gången. 
 

                                                 
7 Ibid, 1996, s 6-9 
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2 METOD 

 
Metod är ett redskap för att klara av att skriva en vetenskaplig undersökning som en uppsats 
eller en forskningsrapport. Den ger oss grunderna som ett redskap för att systematiskt och 
planmässigt kunna arbeta med frågor som vem, vad, hur och varför inom den forskning som rör 
samhälleliga problem. 
 
 
2.1 Val av metod 

• För att undersöka vilken av prissättningsmodellerna som är praxis på den svenska 
finansmarknaden har vi valt en kvalitativ undersökningsmetod bestående av personliga 
och telefon intervjuer. 

• Vår uppsats har även till uppgift att skapa en djupare förståelse för de faktorer och 
värderingar som styr aktiekurser generellt och hur aktiemarknaden reagerar vid en 
annonsering av en materiell warrantemission. För denna frågeställning fann vi att en 
eventstudie via en kvantitativ undersökning av sekundärdata var lämplig. 

 
 
2.2 Tillvägagångssätt 

Vid val av tillvägagångssätt har vi övervägt ett flertal faktorer, bl.a. tidsramen för genomförandet 
av uppsatsen, möjligheten att få intervjua rätt respondenter och att informationen i sekundära 
källor är relevant för denna uppsats syfte. 
 
De intervjuer som vi har genomfört har skett hos respondenter i Stockholm och London.8 
Uppläggning för intervjuer har skett med öppna svarsalternativ då det uppkommer ett samspel 
mellan oss som ställer frågorna och den som har besvarat dem.9 Detta har fått en stor betydelse 
för vilken information intervjun har genererat. De intervjuer som har genomförts har varit av 
informell karaktär, detta för att undvika en alltför stor styrning från vår sida. Vi har valt att inte 
ha med någon bandspelare under intervjuerna för att få personerna lite mer avspända och 
naturliga. Fördelen med detta har varit att intervjuobjekten då har haft en tendens till att bli mer 
uppriktiga och vågat säga vad de tycker och tänker. Nackdelen har varit att vi har kunnat missa 
någon detalj.10 
 
Den kvantitativa undersökningen kommer att ske via en datainsamling från databasen SIXTrust 
som finns i huvudbiblioteket på Stockholms Universitet. Granskningen kommer att ske via en 
eventstudie där vi utgår från värden på aktier på Stockholmsbörsen och ansatsen kommer att ske 
via en induktiv ansats. I eventstudien undersöks sambandet mellan avkastning och händelser i tre 
olika steg11: 

                                                 
8 http://www.derivatinfo.com/issuers.php 
9 Gustavsson, 2004, s 238 
10 Ibid, s 247 
11 Strong, ,1992, s 48 
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1. Identifiera datum för eventet och göra ett urval av de bolag som påverkats och därefter 
bestämma en eventperiod. 

2. Beräkna den abnormala avkastningen för varje företags aktie i eventperioden. 
3. Beräkna medelvärdet av den abnormala avkastningen och ackumulera dem över 

testperioden. Ställa upp passande hypoteser och genomför statistiska test. 
 
För att beräkna avkastningen på aktierna kan man antingen beräkna diskret avkastning eller 
logaritmisk avkastning: 
 

 
 
Rjt = aktie j:s avkastning under period t 
Pjt = priset på aktie j i slutet av period t 
Djt = utdelningar under period t 
Pjt-1 = priset på aktie j i slutet av period t-1 
 
2.2.1 Beräkning av den abnormala avkastningen 

För att räkna ut den förväntade avkastningen kan flera olika modeller användas. När den 
beräkningen är klar kan sedan den abnormala avkastningen beräknas. 
 
Medelvärdejusterad avkastning 
Modellen förutsätter att den förväntade avkastningen för aktie j är en konstant som kan variera 
mellan olika företag. 
 

E (Rj) = kj för alla t 
 
Detta skulle vara fallet om räntan, riskpremien och aktiens risk var konstanta över tiden. Sedan 
beräknas den abnormala avkastningen (AR) som skillnaden mellan den faktiska avkastningen 
(Rjt) och den förväntade (kj), som skattats från de historiska data. 
 

AR = Rjt − kj 
 
Marknadsjusterad avkastning 
Modellen förutsätter att den förväntade avkastningen är lika för de olika aktier, det innebär att 
måttet som då används är den förväntade avkastningen på marknadsportföljen. 
 

E (Rj) = E (Rm) för alla j 
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När den abnormala avkastningen (AR) räknas ut tas skillnaden fram mellan faktiska avkastningen 
på aktien (Rjt) och marknadsportföljens avkastning (Rmt) under perioden t. Den abnormala 
avkastningen är då kontrollerad för eventuell påverkan från marknaden. 
 

AR = Rjt − Rmt 
 
CAPM 
Denna modell tar hänsyn till både den systematiska och osystematiska risken som kan ske på en 
aktie via dess risk och påverkan från marknaden. Den förväntade avkastningen fås då fram enligt 
beräkningen nedan.  
 

E(Rjt) = (1−
�

j) Rft+
�

jE(Rmt) 
 
Den riskfria räntan Rft under period t och 

�
j är den systematiska risken för aktie j i relation till 

marknadsindex. En skattning av 
�

j måste först göras i den här modellen för att sedan beräkna den 
abnormala avkastningen (AR) enligt nedan: 
 

AR = Rjt − (1−
�

j) Rft −
�

j Rmt 
 
Matchad/kontrollerad portfölj 
Är snarlik med CAPM där en portfölj skapas för ett antal bolags aktier (P). Sedan skapas 
ytterliggare en portfölj (q) som inte har påverkats av händelsen som studerats. I nästa steg viktas 
sedan portföljerna mot varandra så att betavärdet blir detsamma för båda portföljerna. Skillnaden 
mellan de två portföljerna blir då den abnormala avkastningen enligt följande.   
 

AR = Rpt − Rqt 
 
Marknadsmodellen 
Är en av de mest använda modellerna för undersökningar i form av eventstudier. Hur 
jämviktspriset för en aktie fastställs framgår inte via några klara antaganden. Beräkningen av den 
faktiska avkastningen sker enligt nedan, ujt är en oberoende slumpvariabel med medelvärdet 0. 
 

Rjt = � j +
�

j R mt + ujt 
 
Enligt ovanstående ekvationen delas Rjt upp i en systematisk komponent vilken är linjärt relaterad 
med R mt , där även den osystematiska komponenten ujt som är okorrelerad med R mt . Detta för att 
de företagsspecifika effekterna av eventet ska tas upp i den osystematiska komponenten med 
förutsättningar om att den nya informationen är oberoende av R mt. Här måste i denna modell en 
beskattning ske av både � j och 

�
j , den abnormala avkastningen beräknas enligt: 

 
AR = Rjt −(� j + 

�
j R mt ) 
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2.2.2 Val av modeller samt motivering 

Vid en eventstudie namnges dagen för eventet till dag noll. Eventet som studerats i våran 
undersökning är beroende av dagen för annonsering av respektive warrant. Den förväntade 
avkastningen på aktien tas sedan fram för en tidsperiod före och efter dagen för annonseringen. 
Annonseringen sker via ett börsmeddelande (BM) och dagen för annonsering kallas för dag noll. 
Tiden innan annonseringen kallas för uppskattningsperiod där dagarna anges med ett minus före 
respektive dag. Tiden efter benämns för testperiod och dagarna anges med ett plus framför 
respektive dag. Samtliga dagar som ingår i undersökningen kallas för eventfönster. I 
undersökningen jämför sedan den förväntade med den faktiska avkastningen under perioden för 
testet. 
 
Dag -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 
                 
                                 

                                 
                 
 Uppskattningsperiod BM Testperiod 

Figur 1 Eventfönstret 

Figuren ovan visar hur hela modellen ser ut för vårat eventfönster. För vår uppskattningsperiod 
valde vi tio dagar innan warranten annonseras och för testperionden fem dagar efter. Vid valet av 
antal dagar togs hänsyn till att minska antalet av andra faktorer som kan påverka en akties rörelse 
samt se på de kortsiktiga effekterna vid en eventuell förändring i kursen på aktien. 
 
De modeller som bäst lämpar sig för oss i vår underökning av aktier i olika branscher föll valet på 
den diskrekta modellen beträffande den faktiska avkastningen. Vid beräkningar av den abnormala 
avkastningen förr valet på den medelvärdesjusterade modellen för att den tar hänsyn till att den 
förväntade avkastningen för aktier är en konstant som kan variera mellan olika företag. 
 
 
2.3 Hypoteser och statistiskt test 

Hypoteser kan prövas via statistiska tester för att sedan bedöma deras trovärdighet. Prövningen 
görs ofta genom att olika hypoteser ställs upp som sedan kontrolleras via statistisk signifikans i 
undersökningen. Grundhypotesen ställs ofta upp som en nollhypotes (H0) och dess alternativa 
mothypotes som (H1). Orsaken till det är att få reda på om grundhypotesen kan accepteras eller 
förkastas12. En nivå måste bestämmas för att veta om hypotesen skall förkastas eller inte, denna 
nivå kallas för signifikansnivå (� ) och är ofta på fem procent. 
 
Vi har i vår undersökning valt att se om det blev någon förändring på de två varianserna 
�

1
2
rel AFGX

13
 och �

2
2
 rel AFGX före och efter det att en warrant annonserats, enligt metoden med F-

fördelning. I vår undersökning var hypoteserna: 

                                                 
12 Körner & Wahlgren, 2000, s 98 
13 Relativt Affärsvärldens generalindex 
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Nollhypotesen H0 :  
�

1
2
rel AFGX  = �

2
2
rel AFGX   

Mothypotesen H1:  
�

1
2
rel AFGX  > �

2
2
rel AFGX   

 
Mothypotesen vi valde var ensidig då vi endast var intresserade av att se hur aktien hade rört sig i 
förhållande till börsen generellt.  
 
Visar resultatet av undersökningen på att de två oberoende normalfördelade variablerna är lika 
( �

1
2
rel AFGX och �

2
2
rel AFGX ) så gäller att kvoten mellan stickprovsvarianserna (s1

2
rel AFGX och s2

2
rel 

AFGX ), för de två oberoende stickprovens variabler är F-fördelade. Variabeln som vi använde i vår 
undersökning följer enligt nedan: 
 

F = s1
2 / s2

2 
 
Testperioden bestod av fem dagar efter annonsering och uppskattningsperioden till tio dagar före. 
Storleken på stickproven enligt testerna betecknas n1 och n2 och de anger hur många 
observationer som stickproven består av. Från storleken på stickproven bestäms antalet 
frihetsgrader genom att sätta n1 – 1 i täljaren och n2 -1 i nämnaren. Resultatet blev en kvot som 
vara F-fördelad med 4 frihetsgrader i täljaren och 9 i nämnaren. I tabellen för F-fördelning ger f4,9 

ett kritiskt värde på 3,63 vid en signifikansnivå på fem procent14. Det framräknade F-värdet 
jämfördes sedan med det kritiska värdet för att avgöra om nollhypotesen skulle förkastas. När det 
visade sig att F-värdet blev större än 3,63 så förkastades nollhypotesen och istället antogs 
mothypotesen. Med detta kan man sedan säkerställa med 95 procents säkerhet att variansen efter 
annonseringen är större än variansen innan. Vi har valt att redovisa variansen i vår undersökning 
som är lika med standardavvikelsen upphöjt till 2. Formeln för stickprovsvariansen enligt nedan: 
 

s2 = 
�

(x-x)2 / n-1 
 
 
2.3 Val av respondenter 

Respondenterna utgörs av ett antal yrkesverksamma personer inom warranter. För att få en bredd 
i intervjumaterialet har två kategorier av respondenter valts. Den första kategorin består av 
emittenter. För att erhålla mer allmän information om handeln med warranter och information när 
det för första gången annonserats en materiell warrantemission för ett bolags underliggande aktie 
har vi även intervjuat personer som arbetar indirekt med warranter. Dessa är: 
 

1. Direkt aktiva inom warranter 
Denna kategori består av personer bland emittenterna som idag är aktiva med att prissätta 
warranter. Dessa arbetar på banker och fondbolag i Stockholm och London. 
 

2. Indirekt aktiva inom warranter 
I denna grupp är personerna indirekt verksamma inom warranter. Dessa arbetar på 
Värdepapperscentralen, Stockholmsbörsen och Nordic Growth Market. 

                                                 
14 Körner & Wahlgren, 2000, s 107 
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2.4 Val av underliggande bolags aktier 

Det är relativt få gånger som börsen annonserar en materiell warrantemission för ett bolags 
underliggande aktie för första gången. Därför kommer vi att genomföra ett urval som baserar sig 
på den information som framkommer vid vår undersökning. 
 
 
2.5 Källkritik 

Trovärdigheten är det stora problemet med kvalitativa och kvantitativa intervjuer. Att kunna visa 
på för andra som läser rapporten att datainsamling och analyser som görs är relevanta för 
problemställningen. Förekommer det ingen reflektion av de etiska aspekterna i anslutning till 
datainsamlingen och senare i avrapporteringen av resultatet finns det fog för att ifrågasätta 
trovärdigheten.15 Intervjuer och annan datainsamling skall ske så att data blir trovärdiga, 
adekvata, relevanta etc.16 
 
I anslutning till frågor om trovärdighet och relevans ligger det nära till hands att också beröra 
frågan om objektivitet i undersökningen och i detta fall till intervjuerna. Det gäller för den som 
intervjuat att dess åsikter inte påverkar respondenten eller frågorna. Här rör det sig inte om 
objektivitet utan snarare om empatiserande.17 
 
Då en del av det material som finns att finna om warranter är producerat av t.ex. banker på 
Internet har vi varit noggranna med källkritik. Vi har kontinuerligt haft i åtanke vem som har tagit 
fram det aktuella materialet, vilket dennes syfte kan har varit samt vem författaren riktade sig till 
med sitt verk. 
 
Då de flesta som intervjuats är verksamma inom warranter så har stor försiktighet till deras svar 
tagits då de tenderar att ge en bild som inte är helt och hållet objektiv. 
 

                                                 
15 Ibid 
16 Trost, 2005, s 113-114 
17 Ibid 
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3 TEORI 

 
Detta kapitel syftar bl.a. till att ge en introduktion och inblick i hur warranter fungerar och den 
terminologi som används i samband med dessa. Eftersom warranter är en typ av option, faller 
det sig naturligt att först beskriva optioner, för att sedan gå över till warranter och förklara 
skillnaderna. 
 
I de två nästkommande avsnitten tar vi upp aktörerna på warrantmarknaden och vilka risker som 
finns på den. Kapitlet avslutas med en genomgång av den mest grundläggande modellen som 
appliceras vid bestämmandet av ett pris för optioner.  
 
 
3.1 Optioner och warranter 

3.1.1 Vad är en option 

En option är ett derivata instrument baserat på en underliggande tillgång som ger ägaren rätt, men 
ej skyldighet (jmf. terminskontrakt där du är skyldig att köpa eller sälja till det avtalade priset), 
att under en viss tid (löptiden) teckna aktier till ett visst bestämt pris (teckningskursen).18 Två 
huvudtyper av optioner existerar:19 
 

1. Köpoptioner. Ger köparen rätten till del av värdeutvecklingen över det angivna 
lösenpriset hos den underliggande tillgången, exempelvis en aktie. Köpoptionens pris 
ökar när kursen på det underliggande stiger i värde. 

2. Säljoptioner. Ger köparen rätten till del av värde utvecklingen under det angivna 
lösenpriset hos en underliggande tillgång, exempelvis en aktie. Säljoptionens pris ökar när 
kursen på det underliggande sjunker i värde. 

 
En köpoption är mest intressant för en investerare att förfoga över när det är en uppgång i den 
underliggande aktien. Går däremot den underliggande varan ner är det mer intressant att inneha 
en säljoption. Eftersom börsen sett över en lång tidshorisont går upp, har detta medfört att 
efterfrågan är större på köpotioner än på säljoptioner. Detta är särskilt påtagligt för warranter som 
från början gavs ut enkom som köpwarranter.20 
 
En som handlar med optioner gör det främst av två skäl, antingen att skydda sig eller för att 
spekulera. Att skydda sig kallas för att hedga sig och det görs oftast mot en negativ 
kursutveckling av den underliggande tillgången. Det kan göras genom att köpa en säljoption som 
skydd för värdet av ett aktieinnehav. Det innebär att om aktien skulle minska i värde så stiger då 
värdet på säljoptionen som då stiger i värde och på så sett ger ett skydd för investeraren. Vid en 
spekulation har investeraren en viss förväntan på en aktien rörelse och vill på så sätt dra fördel av 
dess hävstångseffekt. Investeraren kan på så sätt begränsad investering i optionen men får en 
möjlighet att kontrollera ett högre värde än om investeraren kör den underliggande aktien. 

                                                 
18 Karlsson, 1990, s 117-118 
19 http://www.fsb.se/sst/inf/out/infOutWww/0,,28722,00.html 
20 Högberg & Robertsson, 2001, s 6 
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3.1.2 Åtskillnad mellan optioner och warranter 

En warrant är en form av option medan en option inte är en warrant. En warrant har optionens 
egenskaper samt ytterliggare egenskaper som inte optionen har. I det här avsnittet beskriver vi om 
dess egenskaper och vilka skillnaderna är. 
 
Begreppen warranter och optioner är, som tidigare nämnts, i grund samma sak. Den största 
skillnaden ligger i att termen warranter används för de avtal som banker skriver ut och är alltså 
alltid utfärdad och i och med det säkerställd av en bank. Optioner får vem som helst skriva ut, 
men för att optionerna ska få handlas på Stockholms Fondbörs ska avtalet följa de standardavtal 
som börsen skapat och garanterat. Om en privatperson vill skriva ut köp- eller säljoptioner är 
dennes rätt att fritt välja avgränsad till de allmänna avtal som börsen har att ge.21 Detta är dock en 
relativt riskfylld aktivitet och i praktiken är det enbart större finansiella institutioner som skriver 
ut optioner, som sedan finns till försäljning till gemene man.22 
 
En annan fundamental skillnad är att warranter är ett finansieringsalternativ för företag medan 
optioner är kontrakt mellan aktieägarna. Warrantexercis, till skillnad mot optionsexercis, 
påverkar företaget direkt. En warrantexercis ökar kvantiteten av företagets utestående aktier och 
förser bolaget med kontanter.23 
 
Några andra skillnader är att emittenten för warranterna alltid garanterar en likvid 
andrahandsmarknad i warranter, samt att löptiden för optioner är oftast kortare än för warranter.24 
 
3.1.3 Amerikanska vs. europeiska warranter 

Innehavaren av en s.k. amerikansk warrant kan lösa in sin warrant när som helst under dess 
löptid, medan en ägare av en s.k. europeisk warrant enbart kan göra detta på slutdagen. Däremot 
lönar det sig sällan att lösa in en warrant före slutdagen eftersom det ingår ett tidsvärde i 
warrantens pris som gör att innehavaren tjänar mer på att sälja denna istället för att lösa in den. 
Observera dock att man när som helst under warrantens löptid kan sälja tillbaka en redan ägd 
amerikansk eller europeisk warrant till emittenten.25 
 
3.1.4 Hävstångseffekten 

För den riskvillige investeraren är warranter särskilt intressant eftersom avkastningen på satsat 
kapital skiljer sig kraftigt om du investerar i warranter jämfört med om du investerar i aktier. Den 
så kallade hävstångseffekten innebär att värdet på en warrant ändras procentuellt mycket mer än 
en investering i den underliggande aktien när aktiens kurs varierar.26 

                                                 
21 http://www.fek.uu.se/ikt/pof/fil/optioner.htm 
22 http://se.warrants.com/services/education/glossary.php 
23 Kremer & Roenfeldt, 1992, s 258 
24 http://se.warrants.com/services/education/glossary.php 
25 Ibid 
26 I http://www.fek.uu.se/ikt/pof/fil/optioner.htm 
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Hävstångseffekten är den grundläggande fördelen med att köpa en warrant istället för att 
investera direkt i den underliggande tillgången - eftersom man betalar ett mindre belopp för att 
kontrollera samma mängd av den underliggande tillgången. Således ger en hävstång på 4, fyra 
gånger högre exponering än om man hade investerat i den underliggande tillgången. Denna effekt 
kallas även för gearing.27 
 
Hävstångseffekten beräknas genom formeln: Spotpriset / (Priset på warranten x Pariteten).28 
 
3.1.5 Kurser och priser29 

Warrantens slutkurs, det vill säga det värde som warranterna åsätts vid slutdagen och som avgör 
om du gör en vinst eller förlust, bestäms av underliggande tillgångs volymviktade 
genomsnittskurs under ett visst förutbestämt antal dagar i slutet av löptiden. Under dessa sista 
dagar sker ingen handel i warranten. 
 
Även om en warrant har en ursprunglig löptid på upp till tre år, är det vanligt att innehavstiden är 
mycket kortare. Eftersom små kursförändringar i den underliggande varan kan få stor relativ 
betydelse på warrantens marknadspris, är det viktigt att innehavare av warranter följer 
utvecklingen av underliggande tillgång och övriga faktorer som påverkar warrantens 
marknadspris för att därmed försöka hitta rätt försäljningstillfälle. 
 
3.1.6 Asiatisk svans30 

Slutkursen för en asiatisk warrant bestäms som medelvärdet av stängningskursen för den 
underliggande tillgången under en viss period (t.ex. tio dagar). En asiatisk warrant (ett s.k. 
asiatiskt slut) dämpar dock värdet på warranten eftersom tidsvärdet då minskar, vilket minskar 
den generella vinstpotentialen för warranten. 
 
3.1.7 Delta31 

Anger teoretiskt hur mycket warranten rör på sig då priset på den underliggande tillgången ändras 
med en enhet – och alla andra parametrar hålls konstanta. Ett delta på 0,5 innebär således att då 
priset på den underliggande tillgången förändras med +/- 1 krona, så förändras warrantens pris 
med +/- 0,5 kronor. Kan även sägas vara sannolikheten att en warrant kommer att vara in-the-
money på slutdagen. 

                                                 
27 http://se.warrants.com/services/education/glossary.php 
28 Ibid 
29 http://www.fsb.se/sst/inf/out/infOutWww/0,,28722,00.html 
30 Ibid 
31 http://se.warrants.com/services/education/glossary.php 
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3.1.8 Prissättning av warranter32 

På warrantmarknaden är inte priset en funktion av utbud och efterfrågan, eftersom det inte går att 
gå kort i warranten. En marketmaker33 ansvarar för att kvotera köp- och säljkurser under handeln. 
Detta innebär att warrantpriserna oftast är något dyrare än motsvarande option, eftersom 
marketmakern inte möter konkurrens från andra professionella aktörer. 
 
En warrant skall i teorin inte prissättas annorlunda än en standardiserad option. Det är vanligtvis 
Black-Scholes prissättningsmodell som ligger till grund för prissättning av optioner. Då den 
underliggande tillgången är ett index eller en råvara skiljer sig modellen något från motsvarande 
där en aktie är den underliggande tillgången. Den matematiska formuleringen av Black-Scholes 
formel och dess bakomliggande antaganden går vi igenom senare i detta kapitel. Det finns sex 
parametrar som påverkar priset på en warrant: 
 

• Priset på den underliggande tillgången (aktie, index eller dyl.) 
• Warrantens lösenpris 
• Warrantens återstående löptid  
• Den underliggande tillgångens kursrörlighet (volatiliteten) 
• Marknadsräntan 
• Eventuella utdelningar i den underliggande tillgången 

 
I tabellen nedan följer förklaringar på hur dessa faktorer påverkar priset på en köp respektive 
säljwarrant. Rörelsen i den underliggande tillgången (t ex aktiens) rörelser är den faktor som 
påverkar priset på en warrant mest. 
 

 Förändring Köpwarrantpris Säljwarrantpris 
Aktiepris Upp Upp Ner 
Lösenpris Upp Ner Upp 
Volatilitet Upp Upp Upp 
Löptid Upp Upp Upp 
Aktieutdelningar Upp Ner Upp 
Riskfri ränta Upp Upp Ner 

Tabell 1 Hur olika parametrar påverkar warrantprise t 

 
3.1.9 Ett exempel: warranter i aktier34 

Om vi antar att Ericssons börskurs just nu är 30 kr per aktie och en analytiker på en bank tippar 
att Ericssons börskurs kommer att ligga still eller till och med gå ner, kan banken utställa 
köpwarranter. Kontentan av en köpwarrant är att banken lovar att sälja en aktie i Ericsson för 
exempelvis 40 kr/st. om ett halv år till innehavaren av köpwarranten. Warranterna bjuds ut på 
börsen och investerare som är övertygad om att Ericssons aktie kommer att stiga till högre nivåer 
än 40 kr/st. kan vara intresserade av att köpa warranten. 

                                                 
32 Ibid 
33 Se avsnitt 3.2 
34 http://www.fek.uu.se/ikt/pof/fil/optioner.htm 



Värdering av warranter, VT 2006  Kap 3: Teori 
 

 20 

Om vi antar att börspriset för denna köpwarrant är 4 kr/st. kan följande tillstånd uppkomma efter 
sex månader: 
 

• Ericssons börskurs är 40 kr per aktie eller lägre. Förlust för dig 4 kr (eftersom det är 
meningslöst att ha rätten att köpa aktien för 40 kr eftersom du kan köpa den för samma 
eller lägre pris på börsen. Banken gör en vinst på 4 kr. 

• Ericssons börskurs är 41-43 per aktie. Här kommer du att utnyttja rätten att köpa aktien av 
banken för 40 kr. Däremot går du fortfarande med förlust men inte lika stor som i det 
föregående fallet. Om börskursen t.ex. är 42 kr kan du tjäna två kronor på att utnyttja din 
rättighet att köpa för 40 kr aktie och därmed stannar förlusten vid två kronor. Banken gör 
fortfarande vinst till mellan en och tre kronor. 

• Ericssons börskurs är 44 kr per aktie. Du utnyttjar din rätt att köpa en aktie för 40 kr och 
tjänar då 4 kr gentemot att köpa aktien på börsen. Du går då plus minus noll eftersom du 
köpte warranten för 4 kr. Banken gör också ett nollresultat. 

• Ericssons börskurs är 45 kr per aktie eller mer. Du kommer nu gå med vinst om du 
använder din rätt att köpa en aktie för 40 kr. Sammanlagt kommer ditt resultat att bli plus 
en krona eller mer. Banken går med minst en krona i förlust. 

 
3.1.10 För- och nackdelar med warranter35 

Vid en investering i den underliggande aktien kräver warranten en lägre kapitalinsats. Trots det 
har den en mycket god likviditet. Vid en eventuell förväntad kursrörelse på den underliggande 
aktien kan många intressanta möjligheter erbjudas beträffande warranten. Den kan ge stora 
möjligheter till hög avkastning på det satsade kapitalet. När en investerare vill handla med 
warranter tas kontakt direkt med marknaden, till skillnad från att handla med standardiserade 
optioner, då investeraren måste gå via en mäklare som tar kontakt med OM. En annan fördel med 
warranter är att de har väldigt låga transaktionskostnader.  
 
En nackdel med warranten är att dess risk är väldigt hög då hela kapitalet som en investerare har 
satsat kan förloras. Det kan hända om den fastställda slutkursen för aktien vid löptidens slut inte 
överstiger lösenpriset vid köpwarrant eller inte understiger lösenpriset vid säljwarrant kommer du 
att förlora hela insatsen. 
 
3.1.11 Företagens motiv att emittera warranter36 

Den största orsaken för ett företag att ge ut warranter är möjligheten att snabbt få in nytt kapital i 
bolaget. När en warrant är använd måste ägaren, det vill säga banken, betala kontant till företaget 
i utbyte för nya aktier. Detta nya kapital kan sedan till fördel användas till förvärv av företag eller 
för att betala av en del av bolagets skuld i syfte att förbättra kreditvärdigheten eller 
kapitalstrukturen. Att emittera warranter har den fördelen att när väl beslutet har fattats sker 
utgivningen ögonblickligen. Nackdelen är att de inte alltid kan ges ut när det är önskvärt. 

                                                 
35 Ibid 
36 McHattie, 1996, s 6-9 
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3.2 Aktörer på warrantmarknaden37 

Inom marknaden för warranter agerar ett antal aktörer som är viktiga att känna till samt deras 
roller. De brukar delas in i tre olika kategorier: utfärdaren, marketmakern och investeraren. 
Utfärdaren och marketmakern skiljer sig åt beträffande deras roller, dock kommer de oftast från 
samma institution. Investeraren, som ofta är en privatperson, kan endast köpa eller sälja en 
warrant förutsatt att den redan äger en. 
 
En av de största och viktigaste skillnaderna mellan warranter och standardiserade optioner är att 
det inte går att gå kort i warranter. Det är dessa förutsättningar som utfärden/marketmakern 
bygger sin affärsidé på. Investeraren sätter priset och behöver inte tävla med andra professionella 
aktörer som skulle komma in som säljare om priset blir för högt. Detta leder till att warranten 
handlas till ett högre pris än den motsvarande standardiserade optionen. 
 
3.2.1 Utfärdaren 

På den svenska marknaden för warranter finns ett antal utfärdare oftast svenska och utländska 
banker samt fondkommissionärer. Deras uppgift är att lansera nya warranter på den svenska 
marknaden med målsättningen att generera största möjliga omsättningen för att nå så höga 
marginaler och vinster som möjligt för utfärdaren. Utfärdaren är även ansvarig för att ge 
information till investerarna om regler och egenskaper för sina utfärdade warranter. 
 
3.2.2 Marketmakern – marknadskoordinatorn 

Marketmakern är oftast anställd av den bank eller fondkommissionär som utfärdar warranten. 
Dess ansvar är att garantera en viss likviditet i marknaden och se till att det finns köp- och 
säljkurser under handeln öppethållande. 
 
De ställda priserna sker dock helt automatiskt av handelssystemet efter att köp- och 
säljvolatiliteter ställts in. Då handel sker, skall även handelssystemet automatiskt fylla på med 
nya warranter i orderdjupet. Marketmakern har även en roll som övervakare att se till att handeln 
flyter på friktionsfritt. Skulle något behöva åtgärdas som ett fel i handelssystemet med för stora 
spreadar, så åtgärdas dessa av marketmakern. En annan uppgift är att hålla uppsikt över vilka 
warranter som handlas för att kunna hedga sig mot tagna risker. 
 
3.2.3 Investeraren 

Investeraren är i huvudsak en privatperson som lockas av warrantens kraftiga rörelser. Den 
investerare som tror att en aktie kommer att stiga kraftigt i värde och inte har eller vill binda ett 
stort kapital kan ett köp av en warrant erbjuda en stor utväxling tack vare hävstångseffekten. Det 
investeraren gör är att spekulera i att en upp- eller nedgång kommer att ske av i aktiekursen.  
 
Investerarens kunskapsnivå och erfarenheten inom handeln med derivat är väldigt varierande, 
vilket ger utfärdarna en stor fördel. För att öka kunskapen och intresset bland investerare har 
många av utfärdarna på sina hemsidor en särskild avdelning för warranter. Här finns information 

                                                 
37 http://www.fek.uu.se/ikt/pof/fil/optioner.htm 
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om utbildning, priskalkylatorer, analysverktyg och ordböcker etc. Det finns även oberoende 
hemsidor som står för analyser, krönikor, tips och övrig information. Antal böcker som har 
publicerats i ämnet har även ökat. 
 
 
3.3 Risker med warranthandeln38 

Både utfärdaren och investeraren utsätter sig för olika risker genom att sälja respektive köpa 
warranter. Såväl priset, räntan som volatiliteten är osäkerhetsfaktorer som kan förändra värdet på 
warranten i en oönskad riktning. Utfärdare, marketmakers och andra professionella aktörer ger 
mycket noga akt på alla dessa riskparametrar, det räcker inte att initialt köpa lågt och sälja högt. 
Positionerna måste hedgas mot olika förändringar. Hedgning, som tidigare nämnts, görs för att 
reducera risk, vanligtvis till priset av mindre men säkrare vinster. Tagna positioner uppdateras 
kontinuerligt så att marketmakern hela tiden kan justera sitt risktagande. En fördel bankerna har 
när de hedgar sig är storleken på deras verksamhet. Olika delar inom banken kan ha motsatta 
risker, som kan släckas ut genom interna transaktioner. Investeraren däremot, har inte råd att 
skydda sig mot alla risker pga. för stora transaktionskostnader. Det är inte heller säkert att han är 
intresserad av att hedga sig, utan söker ett större risktagande. För honom blir därför prisrisken 
viktigast, då han oftast spekulerar i just riktningen hos den underliggande varan. Prisrisken för 
investeraren är dock begränsad till det kapital han har satsat. Nedan kommer vi att beskriva de 
olika risker som finns på warrantmarknaden. 
 
3.3.1 Delta, gamma, vega, rho och theta 

Delta är måttet på risk mot prisförändringar hos den underliggande varan och är en viktig 
parameter för såväl investeraren som marketmakern. Delta mäter hur mycket optionspriset 
förändras då priset på den underliggande varan ändras en enhet. Om man förstår deltabegreppet 
och har en uppfattning om dess värde, slipper man många obehagliga negativa överraskningar, 
t.ex. varför inte värdet på warranten stiger när den underliggande varan gör det. Sannolikt kan 
detta bero på att warranten har ett mycket litet delta. Detta är fallet med warranter som är långt 
out-of-the-money, där det krävs en mycket stor kursuppgång för att warrantpriset ska påverkas. 
Förutom att tala om hur mycket optionen teoretiskt kommer att röra sig vid en prisförändring, 
säger också deltavärdet hur stor hedgen skall vara för att nå en deltaneutral position, dvs. där 
ingen deltarisk föreligger. Nedan följer ett exempel på: 
 
Exempel 
När en marketmaker säljer köpwarranter vill han skydda sig mot att aktiekursen går upp, eftersom 
detta kan leda till att han måste köpa tillbaka warranterna dyrare. Detta kan han göra genom att 
köpa aktien. Om en viss köpwarrant har delta 0,5 betyder detta att om aktien går upp 1 krona, går 
warranten upp 0,50 kronor. Om marketmakern säljer 20000 warranter kommer han att behöva 
köpa 10000 aktier (dvs. 20000 x 0,5) för att släcka ut deltarisken. Totalt har han inte förlorat på 
kursuppgången, eftersom han kan köpa tillbaka warranten dyrare och täcka förlusten med aktiens 
uppgång. Det bör påpekas att deltavärdet förändras hela tiden och att marketmakern måste justera 
sina positioner kontinuerligt för att bibehålla sin deltaneutralitet. Deltavärdet kommer att 
förändras då priset på den underliggande varan ändras. Detta betyder att marketmakern i 

                                                 
38 Siljeström, 2001, s 75-82 
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exemplet ovan ganska snabbt blir delvis ”ohedgad”, dvs. utsätts för en mindre deltarisk. Gamma 
är ett mått på hur snabbt denna ohedgning sker då aktiepriset ändras med en enhet. Detta leder till 
att marketmakern ovan måste sälja eller köpa fler aktier för att åter bli deltaneutral. Delta och 
gamma är riskmått som har med förändringar i den underliggande varans pris att göra. Även 
volatiliteten kan ändras och därmed få stor effekt på warrantens värde. Vega är ett mått på 
förändringen i options- och warrantpriset vid rörelse i volatiliteten. Rho är ett mått på ränterisken, 
dvs. hur options- och warrantpriset förändras då räntan ändras en procent. Warranter är känsligare 
än optioner för ränteändringar, eftersom de har längre löptid. Ränteförändringar påverkar dock 
warrantens pris marginellt. Det femte och sista riskmåttet är theta, som är en options 
värdeförändring med avseende på tiden. Vartefter tiden går, minskar köp- och säljwarrantens 
löptid och därför också dess tidsvärde. För en warrant med lång löptid kvar är theta marginellt 
och påverkar tidsvärdet mycket lite, men för en warrant med kort tid kvar till lösen är denna risk 
påtaglig. 
 
 
3.4 Black-Scholes prissättningsmodell39 

Det finns inte någon enkel, magisk formel som kan tillämpas för att värdera optioner och 
warranter och därför har det utvecklats en hel del olika varianter för detta. I detta avsnitt tar vi 
upp den mest grundläggande modellen som appliceras vid bestämmandet av ett pris för optioner. 
Den fulla härledningen utelämnas, då bevisningen är omfattande och komplex. 
 
Grundläggande Black-Scholes modellen 
Den sofistikerade modellen för att räkna ut optionens/warrantens pris är Black-Scholes modellen. 
Formeln skapades 1973 av Fischer Black och Myron Scholes och har kommit att blivit ett 
riktmärke för hur alla prissättningsmodeller skall bedömas. Det har dock spekulerats i huruvida 
denna modell kan appliceras på finansiella instrument med längre löptid som t.ex. warranter. 
Black-Scholes formeln ser ut enligt följande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formel 1 Grundläggande BS modellen 

För syftet med denna modell skall vara funktionell, antas att volatiliteten är känd och konstant 
och att även räntan är konstant. Vidare förmodas det att optionen inte löses in tidigare än löptiden 
och att den underliggande aktien inte ger någon utdelning till sina ägare. 
 

                                                 
39 Hela kapitel 5 är baserat på Hull (2000), sid.237-261 och 273-284 

Vköpwarrant  = S N(d1) - (e / 2,71828ry) x N(d2) 
 
Definition 
d1 = ln (S/e) + (r + 0,5ν2)y / (ν√y) 
d2 = ln (S/e) + (r - 0,5ν2)y / (ν√y) 
 
S = Aktiepris; e = lösenpris; N = Normal distribution funktion av d; r = ränta; y = lösentid; 
ν = volatiliteten; ln (S/e) = logaritmen av (S/e) 
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I praktiken betyder dessa antaganden att ju längre löptid optionen har desto osäkrare blir 
resultatet när man räknar på värderingen med hjälp av denna modell. Det är av just denna 
anledning som det diskuteras flitigt om modellen kan tillämpas på warranter som har längre 
löptid än optioner. 
 
Utökade BS modellen40 
I denna utökade modell av Black-Scholes modellen har ytterliggare en variablel lagts till. Detta 
har man gjort för att försöka uppnå en högre nivå av säkerhet i värderingarna vid prissättning av 
warranter. Denna modell har tagit hänsyn till en relevant faktor, nämligen besvikelsen när det inte 
går som investeraren hade tänkt sig. Formeln ser ut enligt nedan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formel 2 Utökade Black-Scholes formeln 

 

                                                 
40 Ibid, s 104- 106 

Vköpwarrant  = ns / (ns + nw) x [[[[ ((ns x s) + (nw x w)) x N(d1) - (e / 2,71828ry) x N(d2) ]]]] 
 
Förklaring 
d1 = (ln [(ns x s) +(nw x w) / (ns x e)] + (r + 0,5ν2)y) / (ν√y) 
d2 = (ln [(ns x s) +(nw x w) / (ns x e)] + (r - 0,5ν2)y) / (ν√y) 
 
ns = antal utställda aktier; nw = antal utställda warranter; s = Aktiepris; w = warantpris; 
e = lösenpris; r = riskfria räntan; y = lösentid; ν = volatiliteten; N = Normal distribution 
funktion 
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4 TIDIGARE FORSKNING 

 
I detta kapitel redovisar vi för de tidigare studierna som gjorts inom vårt forskningsområde. Vi 
börjar med att klargöra några studier som jämfört alternativa prissättningsmodeller med Black-
Scholes modellen. 
 
Vi tar sedan upp den forskning som gjorts kring faktorer som påverkar aktiemarknaden och 
avslutar med två exempel där man tittat på vad som händer med bolagets aktiekurs vid en 
warrantemission. 
 
 
4.1 Diverse prissättningsmodeller vs. Black-Scholes 

Flera studier har gjorts på hur prestationen av alternativa prissättningsmodeller är och vilken 
prissättningsmodell som prissätter warranter närmast marknadspriset. Den mest förekommande 
modellen i studierna är Black-Scholes modellen som jämförs med en eller flera andra 
prissättningsmodeller. Nedan följer en sammanställning från två sådana undersökningar. 
 
4.1.1 En jämförande studie 141 

I en studie av Hauser och Lauterbach har man undersökt fem olika prissättningsmodeller; Black-
Scholes modellen, Utökade Black-Scholes modellen, Square-Root CEV modellen, Free-Theta 
CEV modellen och Longstaff modellen. Studien baseras på fler än 20 000 warrantpris 
observationer och visar att Free-Theta modellen genererar det lägsta genomsnittet felaktighet 
(error) i priset. Däremot poängterar Hauser och Lauterbach i studien att Black-Scholes modellen 
förblir ett förnuftigt alternativ i många fall. Tabell 1 nedan visar snittet felaktighet i priset av alla 
fem modellerna. Resultatet avser out-of-money warranter. 
 

Prissättningsmodell Genomsnittlig felaktighet i priset 
Black-Scholes 4,95 % 

Utökade Black-Scholes 4,52 % 
Longstaff 4,35 % 

Square-Root CEV 3,67 % 
Free-Theta CEV 3,60 % 

Tabell 2 Modellvärden vs. marknadsvärden i en jämförande studie 1 

 
4.1.2 En jämförande studie 2 

På grund av turbulens på den svenska finansmarknaden i mitten av maj månad i år med en 
nedgång på stockholmbörsen med cirka 15 %,42 anser vi denna studie av Kremer och Roenfeldt 
vara väldigt aktuell. I denna undersökning jämförs användbarheten av två olika 
prissättningsmodeller för optioner och warranter; den utökade Black-Scholes modellen och 

                                                 
41 Hauser & Lauterbach, 1997, s 55-61 
42 Saldert, Westerlund, 2006, s 7 
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Jump-Diffusion modellen. Jump-Diffusion modellens stora fördel gentemot andra 
prissättningsmodeller är att den tar i beaktande tvära kast i den underliggande aktien. Dessa kast 
kan bero på plötsliga förändringar i preferensen till aktien som uppstår vid överraskningar.43 
Syftet med studien är att jämföra Black-Scholes modellen med Jump-Diffusion moedellen för att 
fastställa vilken modell som tillhandahåller de teoretiska prissättningarna som ligger närmast 
prissättningarna på marknaden.44 
 
Vid tester av modellerna har man använt sig av Monte-Carlo simuleringar45 och de empiriska 
resultaten från studien presenteras i tabellen nedan. Resultaten avser in-the-money warranter och 
redovisar felaktigheter (errors) både när den underliggande aktien gjort stora hopp i pris (t.ex. vid 
oroliga finansmarknader) och mindre hopp i pris (t.ex vid ”normala” förhållanden på 
finansmarknaderna). 
 

Prissättningsmodell Fel vid stort hopp effekt Fel vid låg hopp effekt 
Utökade Black-Scholes 20,04 % 3,60 % 

Jump-Diffusion 6,85 % 5,42 % 

Tabell 3 Modellvärden vs. marknadsvärden i en jämförande studie 2 

 
 
4.2 Aktiemarknadens påverkan 

4.2.1 Hur aktiekurser anpassas efter nyheter 

Självklart påverkas aktierna av nyheter, men oftast råder det en viss fördröjning mellan 
upplysningen och gensvaret från marknaden. Denna fördröjningseffekt kan vara i flera timmar, 
dagar och till och med veckor.46 Detta beroendes på att nyhetsflödet med väldigt mycket 
motsägande nyheter är mycket stort i dagens snabba samhälle. På grund av att alla aktörer drar 
olika slutsatser leder detta till att när marknaden är öppen blir den betydligt mer volatil än när 
densamme är stängd.47 
 
4.2.2 Faktorer som påverkar marknaden 

Stockholmsbörsen har hittills gått upp med cirka tio procent sedan årsskiftet.48 Att börsen tills nu 
har haft en positiv utveckling kan bl.a. förklaras med psykologiska faktorer. Det har nämligen 
visat sig att sådana element har en väldigt stor innebörd för en akties kursutveckling och ger 
därför upphov till olika psykologiska ståndpunkter.49 

 

                                                 
43 Gourieroux & Sufana, 2006, s 161-166 
44 Kremer & Roenfeldt, 1993, s 255 
45 Se bilaga 2 
46 French & Roll, 1986, s 29 
47 Houthakker & Williamson, 1996, s 132 
48 Dagens Industri, 30 mars 2006 
49 Sandgren, 2003, s 35 
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Marknadspsykologi50 
Hur aktörerna uppfattar den makroekonomiska situationen har en betydande roll för aktiekurser. 
Om investerare generellt har en positiv syn på framtiden kan detta leda till att aktiekursen stiger, 
medan om det i allmänhet finns en negativ syn kan detta orsaka en prisnedgång. 
 
Finansiella faktorer51 
Finansiella faktorer såsom arbetslöshet, konsumentprisindex, ränta, oljepriser etc. påverkar 
konsumenten i beslutsfattande vid investering i aktier. Utbud och efterfrågan bestämmer priset på 
aktien, d.v.s. om det finns större köpbehov än vad som utbjuds till försäljning går priset på aktien 
upp och vice versa. De finansiella faktorerna påverkar jämviktspriset genom att investerare väljer 
andra instrument än aktier när t.ex. riksbanken aviserar räntehöjningar. 
 
Konjunkturen spelar förståss också en avgörande roll för handeln på börsen. I en högkonjunktur 
ökar investeringarna vilket leder till att BNP går upp och gör gemene man rikare. Konsumenterna 
spenderar mer pengar vilket resulterar i högre vinster för företagen vilket gör investerare mer 
intresserade i företagets aktie och som får aktien att öka. Oftast i början av en konjunkturuppgång 
stiger aktierna i värde samtidigt som börsen i slutet av en högkonjunktur minskar i värde. Att 
köpkraften minskar beror på att det blir underskott av arbetsförmåga vilket gör att priserna och 
därmed inflationen stiger vilket leder till en kontraktiv penningpolitik och räntan stiger. I och 
med att räntan stiger minskar investerarnas förväntningar på företagens profiter. 
 
Den mest avgörande betydelsen för börsen, som har ett nära samband men konjunkturen, har den 
reala penningmängden hos investeraren. Om t.ex. det råder deflation i samhället samtidigt som 
lönerna inte ändras ökar den reala penningmängden och därmed köpkraften hos konsumenten. 
Penningmängden styrs av penningpolitiken, t.ex. om inflationen är låg är det brukligt för 
Riksbanken (som har ett inflationsmål på två procent) att föra en mer expansiv penningpolitik 
vilket får räntorna att sjunka. När räntorna sjunker sporrar det till att låna mer pengar vilket leder 
till högre penningmängd som har en positiv inverkan på aktier. När det motsatta råder får det 
negativa effekter på börsen. 
 
Räntor i utlandet och bytesbalanser är också några faktorer som påverkar penningpolitiken i 
landet och därmed köplusten på börsen. Generellt lyder sambandet att om räntorna är höga är 
investerare mer intresserade av riskfria statsobligationer än av de relativt höga riskerna på aktier. 
 
Finansiella underlag52 
Med finansiella underlag menas växlingar i företagens vinster, fria kassaflöde etc. Bolag växer 
med vinster och kassaflöden och sett på lång sikt går börsen upp. Från dag till dag kan det dock 
variera stort på börsen. Detta beror t.ex. på att investerare spekulerar en sämre kvartalsrapport än 
vad marknaden förväntar sig och säljer av sina tillgångar i företaget. Detta betyder givetvis att 
utbudet ökar och att aktierna till följd därav sjunker. 
 
Att ha volatiliteten i beaktande vid köp av aktier är en viktig kapitalsatsningstaktik eftersom alla 
investeringar i finansiella instrument innebär mer eller mindre ovisshet. En del placerare tar 

                                                 
50 Evergreen Investments, 2005, s 48 
51 Sandgren, 2003, s 38-50 
52 Evergreen Investments, 2005, s 57-62 
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hänsyn till företagens utdelningspolitik och kan vara mer benägna att satsa en del av sitt kapital i 
bolag med en generösare utdelningspolitik. Om företaget ändrar strategi i denna fråga leder detta 
ofta till att aktien under en kortare tidsperiod fluktuerar innan marknaden anpassat sig. 
 
Även nyemitteringar av börsnoterade företag kan på kort sikt leda till en allmän börsnedgång. 
Vid en nyemission torrläggs marknaden på kapital och penningmängden minskar. 
 
Betydande händelser53 
Företagsförvärv, fusioner, Skandia skandaler, nya produkter, regeringsskifte och naturkatastrofer 
såsom förra årets orkan Gudrun kan samtliga vara en upprinnelse till stora förändringar i en akties 
värde. Allmängiltigt påverkar förvärv inom börsen aktiekurserna positivt eftersom buden på 
målbolaget ofta ligger över marknadsvärdet. 
 
4.2.3 Den effektiva marknaden 

För att en marknad skall vara effektiv förväntas den uppfylla tre villkor enligt Vinell och De 
Ridder, 1987, De tre villkoren är enligt nedanstående: 
 

1. Både säljare och köpare måste vara många till antalet 
2. Marknadsaktörerna måste vara rationella och vilja maximera sina vinster 
3. Marknadsaktörerna har alla relevant information 

 
Jämviktspriser skulle råda på en komplett effektiv marknad. Uppstår det ingen ny information 
kommer inte marknaden att förändras då ingen vet något mer än någon annan. Ingen kan veta när 
ny information kan komma och därför kan ingen förutsäga en förändring i en kursutveckling på 
en effektiv marknad. För att få en effektiv marknad måste alla faktorer på den finansiella 
marknaden som påverkar den vara uppfylla och det är en omöjlighet. Dessa faktorer är en 
förutsättning för att en effektiv marknad ska finnas. För att en marknad ska vara väl fungerande 
krävs inte att alla faktorer ska vara väl uppfyllda enligt de ekonomiska teorierna.54 Tre typer av 
effektiva marknader kan identifieras:55 
 
Tre typer av effektiva marknader 
 
I perfekta marknader måste informationen om dagens aktiekurs avspegla de historiska priserna 
beroende på den information som investerarna har. Om så vore fallet skulle dagens priser på 
aktierna vara rättvist prissatta enligt marknaden och avkastningen på dem vara oförutsägbar 
oberoende på vilken information man har. 
 
Beroende på skillnader i effektivitet delar ekonomerna upp marknaden i tre olika kategorier. 
Första kategorin är när aktiekursen endast avspeglar den historiska informationen kallas det för 
den svaga formen. Visar marknaden på effektivitet i den svaga formen skulle det inte att gå att få 
en överkastning högre än normalt endast genom att titta på hur kursmönstret tidigare har 
utvecklats. 

                                                 
53 Sandgren, 2003, s 83 
54 Hägg, 1998, s 64-66 
55 Brealy & Myers, 2004, s 602-608 
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Den mellanstarka formen, som är den andra kategorin, handlar om att den finansiella information 
som kan fås av offentligheten skall visa sig på priset. Visar sig det då att den informationen är av 
vikt skall det då visa sig på aktiekursen. 
 
Den tredje kategorin, som kallas för den starka formen, bygger på att alla på marknaden har 
tillgång till samma information samtidigt. Den totala effektiviteten av den information som finns 
på marknaden skulle då visa sig på priset. Det innebär samtidigt att en enskild investerare inte 
kan få en högre avkastning än en annan på sin marknadsportfölj. 
 
Test av effektiva marknader 
För att veta om det finns en hållbar och trolig effektiv marknad har det gjort ett antal 
undersökningar enligt Brealey and Myers. När det gällde den svaga formen undersöktes om det 
fanns något mönster på marknaden beträffande avkastningen. Undersökningen visade på att det 
fanns ett sådant mönster i väldigt få fall. När det gällde den mellanstarka formen undersöktes hur 
fort kursen på aktien diskonterades vid ny information. Det visades att den nya informationen 
påverkade aktien omedelbart för att sedan återgå till en normal kurs. Vid den starka formen 
undersöktes om en jämförelse mellan index och relationen till om avkastningen blev högre än 
den. Undersökningen gjordes på den amerikanska fondmarknaden år 1975 och 16 år framåt. Hade 
man investerat i den fond som hade gett den högsta avkastningen, skulle utslaget bli att de 
nästkommande fem årens avkastning bli bättre än index. Den sammanlagda avkastningen under 
de 16 åren bli en procent lägre än index.     
 
Den svenska marknaden 
Alla de investerare som finns på den svenska marknaden är inte rationella. En vanlig indelning 
som görs av investerare och deras syn på risk kan delas in i tre olika grupper. En investerare som 
är riskavert är inte beredd att ta så stora risker trots att de kan ge en väldigt hög förväntad 
avkastning. Den riskneutrale investeraren är inte främmande för att risken är högre förutsatt att 
avkastningen även blir högre motsvarande risken. Den risktagande investerande är villig att ta en 
större risk även om den förväntade avkastningen inte förväntas att motsvarar den större risken  
som finns. 
 
För att personer med insyn i bolag inte ska kunna utnyttja de fördelar de har av den informationen 
finns det en insiderlagstiftning mot det. Den information som finns om de bolag som finns på den 
svenska marknaden är inte kostnadsfri. Det är dock ett fåtal aktörer som besitter informationen 
och kan därför inte på verka en eventuell förändring av kursen på en enskild aktie. Den svenska 
marknaden anses inte vara så effektiv som den kan vara, det innebär dock inte att den är det utan 
endast att graden av effektivitet är något lägre. 
 
 
4.3 Anomalier 

En anomali formuleras enligt Khun som "när naturen på något sätt bryter mod de paradigmstyrda 
förväntningar som vägleder normal vetenskap”.56 
 

                                                 
56 Kuhn, 1997, s 8 
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De teorier som finns om avkastningen på effektiva marknader visade inte stämma överens med 
de empiriska resultat som forskare påträffade under 1980-talet. Dessa iakttagelser kallades av 
sympatisörer av traditionell finansiell teori för anomalier. För att klargöra vad som menas med 
avvikelser och anomalier ska vi nu beskriva ett antal av dem.57 
 
4.3.1 Behavioural Finance 

Sedan den effektiva marknadshypotesen fick stå för många av förklarningarna har olika teorier 
utvecklats betydligt inom finansiering. En teori inom finansiering som är av stor vikt heter 
behavioural finance, där sociologi och psykologi är viktiga faktorer inom ett socialvetenskapligt 
synsätt. 
 
Under sjuttiotalet var den hypotes om den effektiva marknaden den teori som hade mest 
betydelse inom de akademiska kretsarna. Teorins trovärdighet minskade under åttiotalet då ett 
antal felaktighet upptäcktes, därför börjades under nittiotalet nya teorier att utvecklas och därifrån 
kom behavioural finance-teorier. De teorier som utvecklades under nittiotalet kom att skilja sig 
väldigt mycket mot teorin om den effektiva marknaden. När behavioural finance skapades blev 
teorin väldigt stor och komplext, vi kommer därför endast att ta upp två områden som har mest 
betydelse enligt Schiller.   
 
Feedback modeller 
Feedback mellan människor är en av de äldsta teorier på den finansiella marknaden. När en 
investerare gör vinster på sina aktier kan det leda till att andra också börjar investera i aktier, som 
i sin tur kan leda till ett högre aktiepris. Detta kan då leda till att efterfrågan ökar ytterliggare och 
också förväntningarna om att priserna ska fortsätta att stiga. En risk finns då att en bubbla kan 
uppstå då det inte finns några reella motsvarigheter till de olika aktiekurserna. Uppstår en bubbla 
spricker den till slut och ett prisras sker till slut på aktierna.   
 
En negativ bubbla kan uppstå mellan människor vid en nedgång av aktiekursen som leder till att 
priserna på aktierna kan sjunka till ett betydligt lägre pris än vad marknaden anser att de borde 
vara. De olika typer av bubblor som uppstår vid både ned- och uppgångar är vanliga på 
aktiemarkanden fast då påverkas kursen på aktien i en mindre betydande skala.  
 
Smart- money och Ordinary Investors 
Att alla aktörer är rationella på den effektiva marknaden är ett grundtagande och att de kan skatta 
komplexa stokastiska modeller av optimering, att tro det vore ett felaktigt antagande. I praktiken 
om hypotesen om den effektiva marknaden krävs att kompetenta investerare säljer när de mindre 
kompetenta investerarna köper en övervärderad aktie samt köper när de undervärderar. 
Värderingen skulle bli riktig om hypotesen om den effektiva marknaden vinner. 
 
Vid undersökningar av blandade modeller, där både kompetenta investerare och 
feedbackinvesterare ingår har effekten visat sig bli den motsatta. När de kompetenta investerarna 
inser att en upphaussing är på gång, är det fördelaktigt för dem att följa med i uppgången och 
övervärderingen förstärks. 
 

                                                 
57 Shefrin, 2002, s 64 
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4.3.2 Januarieffekten 

Index på Stockholmsbörsen har under en period av tjugo år undersöks för att se olika effekter på 
den. En effekt är att januari månads ligger över snittet beträffande den genomsnittliga ökningen. 
Det har även visat sig att de sex första månaderna har en bättre avkastning än de andra sex 
månaderna. Av detta kan slutsatsen dras att det finns en viss effekt av ett säsongsmönster på hur 
avkastningen på börsen skiljer sig åt mellan olika perioder. 
 
Orsaken till varför januarieffekten uppstår publicerades i en forskningsrapport år 1994 där teorin 
formulerades i slutsatsen. 
 
Deras teori stöds av en modell hur allokeringar i portföljen borde ha en större procentuell 
viktning i form av aktier än kontanter i början av året. Den går även ut på att institutionella 
investerare som har en kalenderbaserad investeringshorisont är mer aktiva och på så sätt har 
större betydelse för hela aktiemarknaden. 
 
4.3.3 Måndagseffekten 

På börsen finns det även en effekt kallad veckoeffekten enligt extensiv forskning. Den handlar 
om att det finns ett visst samband mellan veckodag och avkastning. En av de viktigaste effekterna 
är måndags-effekten som visar på att den genomsnittliga avkastningen på aktier är lägre på 
måndagar än övriga dagar. Avkastningen kunde till och med vara negativ. 
 
Senare forskning har visat på en skiftning av måndags-effekten, där sambandet mellan måndagar 
och negativ avkastning inte längre är universell. Forskningen har visat att stora företags 
avkastning på aktier inte visar på en negativ trend på måndagar utan snarare tvärtom. Avkastning 
på aktier för mindre företag följer däremot det traditionella mönstret. 
 
Förklaringar till varför måndags-effekten uppstår och beter sig som den gör på börsen är 
skiftande. I en del forskning har undersökningen handlat om eventuellt felaktiga statistiska 
modeller har används, medan andra tittar på effekten av mikroekonomisk karaktär. Den forskning 
som fått mest betydelse i frågan är teorin om hur mönstret av order påverkar kurserna för 
aktierna. 
 
Som slutsats kan dras att Black-Scholes är den mest effektiva modellen av de två vid låga 
volatiliteter. Däremot bör man överväga att använda sig av Jump-Diffusion modellen när man 
prissätter warranter med en underliggande aktie som har bevisligen historiska stora hopp effekter. 
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4.4 Hur bolagets aktiekurs påverkas av en warrantemission 

Vad vi har kunnat finna så har det inte undersökts speciellt mycket i vad som händer med 
bolagens aktiepris när en materiell warrant annonseras. På den svenska marknaden förekommer 
det inte någon tidigare studie i ämnet. De artiklar vi funnit som är de mest relevanta för vår studie 
redovisar nedan. 
 
4.4.1 En studie av bolagets aktie vid en warrantemission58 

Denna studie undersöker effekten på det underliggande företagets aktiepris och aktieägarnas 
rikedom vid en warrantemission på marknaden i Australien. Studien baseras på Harrison and 
Pliska's (1981) standard-värdepappersmodell med kontinuerlig handel. Essän åskådliggör att när 
ett bolag annonserar att det planerat att emittera warranter, går aktiepriset ner och aktieägarnas 
rikedom tunnas ut. 
 
Resultatet överensstämmer med hypotesen om den effektiva marknaden. Annonseringen av den 
materiella warranten representerar ny information eller en informationsöverraskning och därför 
leder detta till en diskontinuitet i aktiepriset. Vidare kan nedgången i aktiepriset tolkas som en 
ögonblicklig anpassning på grund av en förtunning i aktier sett till det totala antalet aktier. 
 
4.4.2 En studie av hur volatiliteten på eget kapital påverkas av en warrantemission59 

Innehållet i artikel visar på hur volatiliteten på eget kapital påverkas då en annonsering sker av en 
warrant. Generellt så är observerad volatilitet i aktiers avkastning lägre än den på avkastningen på 
företagets tillgångar. Volatiliteten är även ostabil och förändras med värdet av företaget. En 
metod är föreslagen för att simultant bestämma volatiliteten på eget kapitel och jämviktspriset av 
en warrant, som är beroende av den volatiliteten. Utspädningen som är ett resultat från warranten 
visar också på att det får en progressiv effekt under tiden för warranten. 
 
Ett sätt att beräkna volatiliteten av ett företag och att få fram volatiliteten av eget kapital vid varje 
tillfälle i tiden visas. Resultaten användas för att samtidigt lösa volatiliteten på eget kapital och 
värdet på warranten (som baseras på volatiliteten). Även effekten av utspädningen av aktiens pris 
kommer att ske slätt över livstiden för warranten. 
 
Värdet av eget kapital är oberoende av dess användbarhet och är en funktion av kända 
parametrar. Det är inte en funktion av möjligheten att aktien går upp eller ner. Av det befintliga 
värdet av aktien visas som värdet av en utspädd aktiestock, samt det förväntade nuvärdet av den 
utspädda aktien i fall värdet av företaget minskar och warranten inte blir inlöst, även en annan 
faktor påverkar nuvärdet av det möjliga kassaflödet av att warranten blir inlöst. 
 
En av slutsatserna är att utdelningen av värdet på eget kapital av ett företag med warranter är att 
det förändras över tiden. Det skiljer på sig från olika perioder och för en given tidsperiod och är 
beroende av den verkliga statusen av naturen. Utöver det visar det sig att volatiliteten av värdet 
av eget kapital är mindre än volatiliteten av värdet på företagets tillgångar. 

                                                 
58 Handley, 2002, s 765-782 
59 Crouhy & Galai, 1991, s 203-215 
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Det egna kapitalet av att ett företag utfärdar warranter är mindre riskabelt än det rena egna 
kapitalet i identiska företag i samma risk. Det beror på obligationens sammansättning av 
warranten, vilken kan anses som en tillgång i företaget. En warrant kan kopieras i en dynamiskt 
struktur genom att utfärda ytterliggare andelar och investera intäkterna i statliga obligationer. Det 
kan ha benägenheten att minska risken av tillgången i företaget och följaktligen av det egna 
kapitalet.  
 
En viktig analys är att ett antal serier av ränta på avkastningen på det egna kapitalet av företaget 
med warranter inte kan användas för att beräkna volatiliteten. Kalkyleringen kommer att bli 
meningslös beroende på att utdelningen förändras över tiden för eget kapital, och problemet med 
förändringen över tiden kommer att bli en mer alvarligt som en funktion av faktorn för 
utspädning. 
 
Baserad på den här analysen är det förväntat att volatiliteten beräknat på ett antal serier av ränta 
på avkastningen på det egna kapitalet kommer att bli en ensidig neråtgående faktor för 
volatiliteten av företagets tillgångar. Om denna faktor används vid kalkylering av värdet på 
warranter, som det ofta görs enligt experiment, kommer warranten att undervärderas. 
 
Slutsatsen i denna artikel visar på fallgropen vid värdering av warranter. Grunden till problemet 
kommer från att warranten har en påverkan på företagets kapitalstruktur, och därför på processen 
som genererar aktiepriset. Den sista processen är inte förväntad att vara stabil. 
En enkel binomial utdelning av värdet på företagets tillgångar används för att stödja de 
påståenden i denna artikel, då påståendena är generella och kan appliceras på alternativa 
utdelningar. 
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5 EMPIRI 

 
I detta kapitel följer en redovisning av den information vi erhållit från vår undersökning. Vi 
börjar med att ge en allmän beskrivning av nuläget på den svenska warrantmarknaden. Därefter 
kommer ett avsnitt om vår genomförda kvalitativa studie om hur emittenterna prissätter 
warranter och i sista kapitlet visar vi vad som framkommit i vår kvantitativa frågeställning. 
 
 
5.1 Nuläget på den svenska warrantmarknaden 

5.1.1 Inledning 

I dag finns det ett mycket brett utbud av warranter, utfärdade med ett antal olika underliggande 
tillgångar. Exempel på dessa är svenska aktier, svenska och utländska aktieindex, vissa råvaror 
och även korgar av aktier. Löptider och lösenpriser varierar. Den 31 december 2005 fanns det 
2269 noterade warranter på Stockholmsbörsen och Nordic Growth Market vilka omsatte 8 321 
MSEK. Detta var en minskning med nio procent jämfört med året innan. Diagrammet nedan visar 
utveckling av antal noterade warranter på Stockholmsbörsen från år 2000 fram till idag.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2 Antal noterade warranter på Stockholmsbörsen och Nordic Growth Market61 

Nordic Growth Market (NGM) är de nordiska tillväxtbolagens börs och som står under 
Finansinspektionens tillsyn, vilket de gjort sedan de blev auktoriserad börs. Nordic Growth 
Market erbjuder notering och aktiehandel på listorna NGM Official och NGM Equity samt 
derivathandel på Nordic Derivatives Exchange (NDX). NGM har skapat en innovativ miljö för 

                                                 
60 Frösell, 2006, s 1 
61 www.ngm.se 
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tillväxtbolag i Norden där drivkraft och kreativitet på marknaden kombineras med tekniskt 
avancerade lösningar.62 
 
Tabellen nedan visar diverifieringen i warrantmarknaden i Sverige under 2005. Omsättningen i 
warranter med Ericsson och Nokia som underliggande minskade kraftigt, samtidigt som intresset 
för warranter på AstraZeneca, Lundin Petroleum och Volvo ökade. Tillsammans utgör de tio 
mest omsatta underliggande 76,8 % av den totala omsättningen i warranter.63 
 

Underliggande Andel av total omsättning 2005 Andel av total omsättning 2004 
Ericsson B 19,7% 39,6% 
OMXS30 10,5% 4,5% 

AstraZeneca 10,3% 4,8% 
Hennes & Mauritz B 8,8% 8,1% 

Nokia 5,4% 17,4% 
Lundin Petroleum 5,3% - 

Volvo B 4,5% - 
Tele 2 B 4,4% 3,4% 
Skandia 4,2% 5,8% 

Electrolux 3,7% - 

Tabell 4 Mest handlade underliggande i Sverige 

 
5.2.1 Om handeln med warranter64 

När en emittent ska utfärda en warrant kontaktar de Värdepapperscentralen (VPC) några veckor 
innan registrering skall ske. Några dagar innan registreringen vidarebefordras sedan 
informationen till Stockholmsbörsen och NGM som i sin tur ger ut ett börsmeddelande som 
beskriver vilka warranter som skall registreras och vilken den underliggande aktien är och vem 
som är utfärdaren. När denna annonsering har skett av en materiell warrantemission är den 
offentlig för marknaden. 
 
Öppettider och noteringar 
Handel med warrant sker via börsens transaktionssystem. De har samma öppettider som på 
övriga Stockholmsbörsen, kl. 9.30-17.30. Utfärdaren/marketmakern är anvarig för att det alltid 
finns priser och volym i de utgivna warranterna under hela dagen för handeln. Noterade 
marknadskurser finns bl.a. på nätmäklarnas hemsidor samt även på en del andra hemsidor. De 
marknadsnoteringar som finns för de warranter som omsattes under dagen publiceras även i vissa 
affärstidningar dagen efter. Alla marknadsnoteringar (köp- och säljpris) publiceras dock inte 
beroende på att det är för mycket uppgifter som skulle ta för stor plats, då antalet utfärdade 
warranter är för väldigt stort. Nedan är ett exempel på hur en notering kan se ut: 
 

ERI3E 10FSW 
 

                                                 
62 Viborg, Nordic Growth Market 
63 Frösell, 2006, s 4 
64 Andersson, Värdepapperscentralen 



Värdering av warranter, VT 2006  Kap 5: Empiri 
 

 36 

som skrivs på formen (Underliggande-lösenår-lösenmånad lösenpris-utfärdare). I tabell 5 visas 
den notation som gäller på börsen och i tidningar. 
 

Månad Köpwarrant Sälwarrant 
Januari A M 
Februari B N 

Mars C O 
April D P 
Maj E Q 
Juni F R 
Juli G S 

Augusti H T 
September I U 
Oktober J V 

November K W 
December L X 

Tabell 5 Notation för köp- och säljwarranters lösenmånad 

 
 
5.2 Vad är praxis på den svenska marknaden 

På den svenska marknaden finns idag tio olika finansiella institut som emitterar warranter varav 
två av dem inte har utfärdat några warranter under år 2005.65 De avdelningar som sitter och 
prissätter warranter som erbjuds på den svenska finansmarknaden är koncentrerade till Stockholm 
och London.66 Nedan redovisar vi den information som vi erhöll från de emittenter som idag 
finns på den svenska marknaden. 
 
5.2.1 Alfred Berg67 

Alfred Berg hade 24 stycken noterade warranter vid utgången av år 2004 men sedan dess har de 
inte utfärdat några warranter. På grund av affärsmässiga skäl har de beslutat sig för att inte handla 
med warranter och därför kunde de inte svara på vilken prissättningsmodell de använt sig av. 
 
5.2.2 Carnegie68 

Allmänt om Carnegies verksamhet 
Carnegie har under många år byggt upp en plattform för derivathandel med stora institutionella 
investerare. All deras samlade erfarenhet och kunnande kommer nu de privata investerarna 
tillgodo genom Carnegies warranter. 

                                                 
65 Ibid, s 5 
66 Sandhagen, Hagströmer & Qviberg 
67 Karlsson, Alfred Berg 
68 Olsson, Carnegie 
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Typ av produkter 
Europeiska warranter med 10 dagars asiatisk svans, kontantavräkning på slutdagen. 
Turbowarranter av europeisk typ med kontantavräkning, samt utbetalning av det inneboende 
värdet vid en knock-out händelse 
 
Marknadsposition per 31 december 2005 
Carnegie har ökat sin maknadsandel markant under 2005, och är nu den tredje största emittenten 
på den svenska marknaden med en marknadsandel på 14,8% (2,9% 2004). De hade 742 stycken 
noterade warranter vid utgången av år 2005, vilket är en ökning med 640 stycken från föregående 
år. Totalt utfärdade de under 2005 1088 stycken nya warranter som var en ökning med 948 
stycken från året dessförinnan. 
 
Modell 
Modellerna som Carnegie använder si av grundar sig på Black-Scholes, men de exakta detaljerna 
kan de av affärsskäl ej lämna ut. 
 
5.2.3 Commerzbank (CB)69 

Allmänt om CB’s verksamhet 
Commerzbank är en av Tysklands största banker med långsiktig stark kreditklassning. De har 
mer än 2500 warranter på världens ledande aktier och index. Dessa warranter är konstruerade på 
samma sätt som de flesta warranter hos andra banker, d.v.s. de är utfärdade på underliggande 
aktier som de köper på marknaden. Av strategiska skäl satsar de inte på den svenska marknaden 
utan på den europeiska marknaden. De har kontor i Stockholm med personer som värderar 
warranter för hela den europeiska marknaden. I Sverige under 2005 utfärdade de endast Nokia 
som underliggande aktieinstrument. 
 
Typ av produkter 
Europeiska warranter med kontantlösen på slutdagen. 
 
Marknadsposition per 31 december 2005 
CB har minskat sin maknadsandel markant under 2005, och har nu en marknadsdel som 
understiger en procent på den svenska marknaden (5,6% 2004). De hade 6 stycken noterade 
warranter vid utgången av år 2005, vilket är en minskning med 109 stycken från föregående år. 
Totalt utfärdade de under 2005 6 stycken nya warranter som var en minskning med 123 stycken 
från året dessförinnan. 
 
Modell 
CB använder sig enbart av Black-Scholes grundläggande modellen vid prissättning av 
köpwarranter. 

                                                 
69 Blomberg, Commerzbank 
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5.2.4 Föreningssparbanken (FSB)70 

Allmänt om FSB’s verksamhet 
Banken ger ut (emitterar) warranter på utvalda aktier eller aktiekorgar. Warranterna VPC-
registreras och noteras på Stockholmsbörsen. Löptiden för warranterna varierar men är normalt 
upp till 2 år räknat från första försäljningsdagen. 
 
Typ av produkter 
Europeiska warranter med 5 dagars asiatisk svans, kontantavräkning på slutdagen. 
 
Marknadsposition per 31 december 2005 
FSB har ökat sin maknadsandel under 2005, och är nu den fjärde största emittenten på den 
svenska marknaden med en marknadsandel på 6,4% (3,6% 2004). De hade 181 stycken noterade 
warranter vid utgången av år 2005, vilket är en ökning med 29 stycken från föregående år. Totalt 
utfärdade de under 2005 222 stycken nya warranter som var en ökning med 40 stycken från året 
dessförinnan. 
 
Modell 
Föreningssparbanken har som företagspolicy att inte specifikt berätta vilka modeller som används 
vid prissättning av warranter. Dock nämnde Kullin att som grund för sina modeller använder de 
sig av Black-Scholes modellen. 
 
5.2.5 Hagströmer & Qviberg (HQ Bank)71 

Allmänt om HQ Banks verksamhet 
Banken har idag endast emitterat warranter på en underliggande aktie, Unibet AB. Anledningen 
till att intresset för HQ banks warranter inte blivit större ännu, är att warranten på Unibet AB’s 
aktie blev relativ dyr. Detta berodde på den underliggande aktiens stora volatilitet som ett tag 
under 2005 var uppe så högt som 95 procent. 
 
Typ av produkter 
Europeiska warranter med 10 dagars asiatisk svans, kontantavräkning på slutdagen. 
 
Marknadsposition per 31 december 2005 
HQ Bank har precis startat sin verksamhet och har endast på den svenska marknaden en 
marknadsandel på 0,1%. De hade 3 stycken noterade warranter vid utgången av år 2005, vilket är 
en ökning med 3 stycken från föregående år. Totalt utfärdade de under 2005 3 stycken nya 
warranter som var en ökning med 3 stycken från året dessförinnan. 
 
Modell 
HQ Bank använder sig huvudsakligen av två olika modeller vid prissättning av köpwarranter. 
Dessa är Black-Scholes modellen och Binomial modellen. Vad gäller Black-Scholes modellen 
använder de sig av den grundläggande metoden och ej av den utökade. 

                                                 
70 Kullin, Föreningssparbanken 
71 Sandhagen, Hagströmer & Qviberg 
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5.2.6 Nordea72 

Allmänt om Nordeas verksamhet 
Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen. Nordea gör det möjligt 
för kunderna att nå sina mål genom ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom 
kapitalförvaltning. 
 
Typ av produkter 
Europeiska warranter med 10 dagars asiatisk svans, kontantavräkning på slutdagen. 
 
Marknadsposition per 31 december 2005 
Nordea hade vid utgången av förra året på svenska marknaden en marknadsandel på 2,5%. De 
hade 67 stycken noterade warranter vid utgången av år 2005, vilket är en ökning med 17 stycken 
från föregående år. Totalt utfärdade de under 2005 178 stycken nya warranter som var en ökning 
med 128 stycken från året dessförinnan. 
 
Modell 
De vill på grund av affärsmässiga skäl inte ange vilken modell de använder sig av vid prissättning 
av warranter och kan heller av samma skäl ange om de grundar sig på Black-Scholes modellen. 
 
5.2.7 Skandinaviska Enskilda Banken (SEB)73 

Emitterade sina första warranter 1999 men har sedan dess inte gett ut flera. De anser att det är för 
liten skillnad mellan optioner och warranter för att det skall kunna gå att få tillräckligt stor 
lönsamhet i handeln med warranter. Det fanns inget egentligt beslutsunderlag om vilken aktie, 
löptid, lösenpris som bäst kunde uppfylla målet om hög omsättning. Detta gjorde att 
träffsäkerheten blev dålig, vilket medförde att handeln försvann i ett flertal warranter. Orsaken 
var att differensen mellan aktiekursen och lösenkursen blev för stor, vilket gjorde warranterna 
ointressanta och värdelösa. 
 
5.2.8 Société Générale (SGA)74 

Allmänt om SGA’s verksamhet 
Société Générale är världens största emittent av warranter och andra derivatprodukter, med en 
global marknadsandel på över 15% för 2004. Produktsortimentet omfattar över 8 000 produkter 
med över 1 400 underliggande tillgångar i 7 olika valutor på aktier, aktiekorgar, aktieindex, 
råvaror samt valutor. Société Générale är den erkända ledaren inom derivat. Utmärkelserna 
inkluderar bl.a. ”Equity Derivatives House of the Year” 2003, 2004, 2005 av The Banker, IFR 
samt RISK. På den svenska och finska warrantmarknaden har de ett team bestående av två 
personer. 
 
Typ av produkter 
Turbowarranter av europeisk typ med kontantavräkning, samt utbetalning av det inneboende 
värdet vid en knock-out händelse. Certifikat med kontantavräkning. 
                                                 
72 Kurlieto, Nordea Securities 
73 Sigfrid, Skandinaviska Enskilda Banken 
74 Stäuber, Société Générale 
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Marknadsposition per 31 december 2005 
SGA har minskat sin maknadsandel markant under 2005, och är nu den femte största emittenten 
på den svenska marknaden med en marknadsandel på 3,1% (11,0% 2004). De hade 50 stycken 
noterade warranter vid utgången av år 2005, vilket är en minskning med 41 stycken från 
föregående år. Totalt utfärdade de under 2005 110 stycken nya warranter som var en minskning 
med 78 stycken från året dessförinnan. 
 
Modell 
Vid prissättning av turbowarranter används inte Black-Scholes modellen och inte heller någon 
annan modell byggd på denna. Istället används modeller som inte alls är lik någon modell som 
används vid värdering av "vanliga" warranter. Stäuber ville på grund av konfidentiella uppgifter 
ej ange på vilket sätt eller vilka modeller de använder vid sina beräkningar av priset på 
turbowarranter. 
 
5.2.9 Svenska Handelsbanken (SHB)75 

Allmänt om SHB’s verksamhet 
Handelsbanken Capital Markets har utfärdat warranter i Sverige sedan 1995 och har ett team på 
tio personer som bara arbetar med warranter. I dag är de den största aktören i Norden med 
warranter noterade på börserna i Stockholm, Helsingfors och Oslo. På handeln av warranter i 
Sverige har banken cirka 50 procent av marknaden. Andelen köp- och säljwarranter är cirka 95 
respektve 5 procent. Löptiden för warranterna varierar mellan tre till sex månader räknat från 
första försäljningsdagen. 
 
Typ av produkter 
Europeiska warranter med 10 dagars asiatisk svans samt Turbowarranter av europeisk typ. 
Produkterna har kontantavräkning på slutdagen. 
 
Marknadsposition per 31 december 2005 
SHB har ytterliggare stärkt sin position under 2005 som den största aktören på den svenska 
marknaden med en marknadsandel på 43,2% (40,8% 2004). De hade 813 stycken noterade 
warranter vid utgången av år 2005, vilket är en ökning med 455 stycken från föregående år. 
Totalt utfärdade de under 2005 968 stycken nya warranter som var en ökning med 602 stycken 
från året dessförinnan. 
 
Modell 
SHB använder sig huvudsakligen av tre olika modeller vid prissättning av köpwarranter. Dessa är 
Wilkinson modellen, Jump-Diffusion (Heston) modellen och Merton modellen. 
 
5.2.10 UBS Warburg76 

Allmänt om UBS’s verksamhet 
UBS erbjuder sina kunder innovativa lösningar och en bred access till världens alla 
warrantmarknader. På grund av sin globala täckning hjälper de sina konsumenter att fånga 

                                                 
75 Nordqvist, Svenska handelsbanken 
76 Elofsson, UBS Warburg 
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möjligheterna och begränsa riskerna på den finansiella marknaden. UBS fick 2004 utmärkelsen 
från Institutional Investor som världens mest globala ekonomiska aktör. 
 
Marknadsposition per 31 december 2005 
UBS är tvåa i Sverige på warranter med en marknadsandel på 28,7% (33,1% 2004). De hade 407 
stycken. noterade warranter vid utgången av år 2005, vilket är en minskning med 192 stycken. 
från föregående år. Totalt utfärdade de under 2005 184 stycken. nya warranter som var en 
minskning med 378 stycken. från året dessförinnan. 
 
Typ av produkter 
Både amerikansk och europeisk typ, fysisk leverens för lösen under perioden, kontantavräkning 
på slutdagen. 
 
Modell 
UBS använder sig av Black-Scholes modellen vid prissättning av köpwarranter. De utnyttjar både 
den grundläggande och den utökade modellen av Black-Scholes. 
 
 
5.3 Påverkas bolagets aktiekurs då en warrantemission annonseras 

Nedan följer en redovisning av de resultat och den information vi fått fram från vår genomförda 
kvantitativa undersökning i SIXTrust. Vi har utforskat warranter som har utfärdats för allra första 
gången med underliggande aktier från nio stycken bolag. Denna information fick vi dels från 
Viborg på Nordic Growth Market och dels från Olsson på Stockholmsbörsen. 
 
Vi frågade även emittenterna vad de har för erfarenhet till vår frågeställning gällande vad som 
händer med ett noterat företags aktiekurs när de för första gången annonserar en materiell 
warrantemission. Detta gjorde vi för att få ytterliggare en källa till vår frågeställning då det kan 
vara skillnad mellan teori och praktik. Det entydiga svar vi fick från dessa var att den inte 
påverkar aktiepriset nämnvärt. 
 
5.3.1 Boliden (BOL)77 

En warrant med Boliden som underliggande aktie noterades hos Nordic Growth Market för allra 
första gången 2006-03-01. Utfärdare var Carnegie Investment Bank AB och börsmeddelandet 
nådde den svenska finansiella marknaden den 27 februari 2006 klockan 10:29:36 CET78. Denna 
akties samt affärsvärldens generalindex´s fluktuation under den aktuella perioden redovisas i 
diagrammet nedan. 
 

                                                 
77 Viborg, Nordic Growth Market 
78 Central European Time 
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Figur 3 Bolidens aktiekurs kontra AFGX79 under eventfönstret 

 
5.3.2 Electrolux B (ELU)80 

En warrant med Electrolux som underliggande B-aktie noterades hos Stockholmsbörsen för allra 
första gången 2003-05-14. Utfärdare var FöreningsSparbanken AB och börsmeddelandet nådde 
den svenska finansiella marknaden den 12 maj 2003 klockan 10:21:19 CET. Denna akties samt 
affärsvärldens generalindex´s fluktuation under den aktuella perioden redovisas i diagrammet 
nedan. 
 

 
Figur 4 Electrolux aktiekurs kontra AFGX under eventfönstret 

 

                                                 
79 Affärsvärldens generalindex 
80 Olsson, Stockholmsbörsen 
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5.3.3 Lundin Petrolium (LUP)81 

En warrant med Lundin Petrolium som underliggande aktie noterades hos Stockholmsbörsen för 
allra första gången 2005-04-06. Utfärdare var Svenska Handelsbanken AB och börsmeddelandet 
nådde den svenska finansiella marknaden den 4 april 2005 klockan 17:15:00 CET. Denna akties 
samt affärsvärldens generalindex´s fluktuation under den aktuella perioden redovisas i 
diagrammet nedan. 
 

 
Figur 5 Lundin Petrolium aktiekurs kontra AFGX unde r eventfönstret 

 

5.3.4 OMX Index (OMX)82 

En warrant med OMX som underliggande aktie noterades hos Stockholmsbörsen för första 
gången 2003-01-07. Utfärdare var Commerzbank AG och börsmeddelandet nådde den svenska 
marknaden den 2 januari 2003 klockan 15:48:18 CET. Denna akties samt affärsvärldens 
generalindex´s fluktuation under den aktuella perioden redovisas i diagrammet nedan. 
 

 
Figur 6 OMX Index aktiekurs kontra AFGX under eventfönstret 

                                                 
81 Ibid 
82 Ibid 
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5.3.5 Stora Enso (STE)83 

En warrant med Stora Enso som underliggande aktie noterades hos Nordic Growth Market för 
allra första gången 2005-09-27. Utfärdare var Carnegie Investment Bank AB och 
börsmeddelandet nådde den svenska finansiella marknaden den 23 september 2005 klockan 
15:51:04 CET. Denna akties samt affärsvärldens generalindex´s fluktuation under den aktuella 
perioden redovisas i diagrammet nedan. 
 

 
Figur 7 Stora Enso aktiekurs kontra AFGX under eventfönstret 

 

5.3.6 Swedish Match (SWM)84 

En warrant med Swedish Match som underliggande aktie noterades hos Stockholmsbörsen för 
första gången 2004-11-23. Utfärdare var FöreningsSparbanken AB och börsmeddelandet nådde 
marknaden den 19 november 2004 klockan 15:51:00 CET. Denna akties samt affärsvärldens 
generalindex´s fluktuation under den aktuella perioden redovisas i diagrammet nedan. 
 

 
Figur 8 Swedish Match aktiekurs kontra AFGX under eventfönstret 
                                                 
83 Viborg, Nordic Growth Market 
84 Olsson, Stockholmsbörsen 
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5.3.7 Unibet (UNI)85 

En warrant med Unibet som underliggande aktie noterades hos Stockholmsbörsen för första 
gången 2005-03-21. Utfärdare var Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB och 
börsmeddelandet nådde marknaden den 18 mars 2005 klockan 10:04:00 CET. Denna akties samt 
AFGX fluktuation under den aktuella perioden redovisas i diagrammet nedan. 
 

 
Figur 9 Unibet aktiekurs kontra AFGX under eventfönstret 

 
5.3.8 Volvo (Vol)86 

En warrant med Volvo som underliggande aktie noterades hos Stockholmsbörsen för första 
gången 2003-05-15. Utfärdare var FöreningsSparbanken AB och börsmeddelandet nådde 
marknaden den 13 maj 2005 klockan 10:06:18 CET. Denna akties samt affärsvärldens 
generalindex´s fluktuation under den aktuella perioden redovisas i diagrammet nedan. 
 

 
Figur 10 Volvo aktiekurs kontra AFGX under eventfönstret 

                                                 
85 Ibid 
86 Ibid 
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5.3.9 Vostok Nafta (VOS)87 

En warrant med Vostok Nafta som underliggande aktie noterades hos Stockholmsbörsen AB för 
allra första gången 2005-10-11. Utfärdare var Svenska Handelsbanken AB och pressmeddelandet 
kom den 7 oktober 2005. Denna akties samt börsindex´s fluktuation under den aktuella perioden 
redovisas i diagrammet nedan. 
 

 
Figur 11 Vostok Nafta aktiekurs kontra AFGX under eventfönstret 

 
5.3.10 Sammanfattning av aktiernas fluktuationer under undersökningens eventfönster 

I tabell 6 följer en sammanställning av de utvalda aktiernas kursrörelser relativt AFGX. Då 
eventperioden startar dag -10 är aktiernas kurser alltid satta till 100 denna dag i relation till 
affärsvärldens generalindex. 
 
 Uppskattningsperiod BM Testperiod 
 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 
BOL 100.0 100.7 101.2 99.4 104.3 106.7 104.8 103.8 104.5 104.3 104.8 104.7 108.3 108.7 111.0 107.9 
ELU 100.0 100.8 100.9 101.7 99.5 100.5 100.9 101.7 101.2 100.9 101.1 100.8 100.5 98.6 97.0 96.6 
LUP 100.0 102.5 104.3 104.1 100.8 101.0 100.1 99.6 99.7 100.7 103.2 104.5 101.8 100.9 101.9 101.0 
OMX 100.0 96.2 91.4 90.3 87.5 89.1 87.3 88.0 89.0 87.9 92.2 93.3 95.1 100.1 96.9 95.0 
STE 100.0 99.7 102.8 102.7 102.3 103.8 104.1 103.6 104.4 102.8 102.5 103.1 102.0 101.2 100.7 99.6 
SWM 100.0 99.4 100.5 99.8 99.2 97.2 95.3 96.3 95.5 96.1 96.9 97.3 95.9 95.1 95.9 95.6 
UNI 100.0 95.7 86.1 86.4 91.9 90.5 89.5 90.7 91.3 90.8 93.9 96.4 97.0 96.1 95.8 93.9 
VOL 100,0 96,6 97,9 97,2 97,4 96,5 96,2 95,5 95,4 95,9 94,7 95,3 96,6 96,7 93,8 94,3 
VOS 100.0 98.9 102.6 107.1 107.1 105.9 107.5 104.7 100.7 97.3 99.3 100.1 104.6 102.7 100.3 96.6 

Tabell 6 Aktiepriser under undersökningens eventfönster 

 

                                                 
87 Ibid 



Värdering av warranter, VT 2006  Kap 6: Resultat 
 

 47 

6 RESULTAT 

6.1 Praxis på den svenska marknaden 

6.1.1 Sammanfattning av prissättningsmodeller 

Vår kvalitativa studie för att undersöka vilken prissättningsmodell som är praxis på svenska 
finansmarknaden idag, gav oss flera svar. De modeller som framkommit i undersökningen att de 
existerar på warrantmarknaden i Sverige är Binomial modellen (Bin), Black-Scholes modellen 
(BS), Wilkinson modellen (W), Merton modellen (M) och Jump-Diffusion modellen (JD). I 
tabellen nedan visas de modeller som respektive emittent använder sig av. 
 
En del av dem har svarat att de av affärsskäl inte vill lämna ut de exakta uppgifterna om sina 
prissättningsmodeller men att de grundar sig på Black-Scholes modellen (BS G). Nordea ville 
inte på grund av affärsmässiga skäl ange vilken modell de använder sig av vid prissättning av 
warranter och inte heller om de grundar sig på Black-Scholes modellen (Övrigt). SGA utfärdar 
idag endast turbowarranter där modellerna skiljer sig åt jämfört med de prissättningsmodeller 
som används för ”vanliga” aktiewarranter (Övrigt). Skandinaviska Enskilda Banken har inte gett 
ut några warranter sedan 1999 då de anser att de inte generar tillräckligt stor lönsamhet (Övrigt). 
 
 Bin BS BS G W M JD Övrigt 
Carnegie   X     
SGA       X 
Alfred Berg       X 
CB  X      
FSB   X     
HQ Bank X X      
SHB    X X X  
Nordea       X 
SEB       X 
UBS  X      

Tabell 7 Prissättningsmodeller på den svenska finansmarknaden 

Eftersom Black-Scholes redan presenterats i detta arbete introducerar vi de övriga modeller som i 
vår undersökning framkommit används på den svenska finansmarknaden. 
 
Binomial modellen88 
Ett binomialträd används för att visa på olika kombinationer som den underliggande varan 
genomgår under sin löptid vid olika upp- och nedgångar. Det finns träd i ett och flera steg som vi 
redovisar i det följande. 
 
Binomialträd i ett steg: 
Ett exempel: En aktie som idag kostar 20 kr beräknas att antingen stiga till 22 kr eller sjunka till 
18 kr. Vad blir då priset på en europeisk köpoption om tre månader om lösenpriset skulle vara 21 

                                                 
88 Hull, 2000, s 187-202 
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kr? Om priset på aktien blir 22 kr skulle då optionen vara värd en krona om tre månader. Skulle 
priset på aktien istället gå ned till 18 kr skulle optionen vara värd noll kr. 
 

 
Figur 12 Aktiepris i ett enstegsträd 

 
Ett antagande om frihet för arbitage, som kan ge eventuella vinster som är riskfria, är tillräckligt 
för att prissätta optionen. För att undvika osäkerhet i portföljen efter tre månader blir dess 
sammansättning av aktier en förutsättning enligt ovan. Avkastningen på portföljen är riskfri och 
därför måste den motsvara den riskfria räntan. Förutsättningen finns då att beräkna kostnaden för 
själva portföljen och möjligheten till ett pris på optionen. Aktien och optionen är två säkerheter i 
sig och ger därmed två möjligheter till utfall, på så sätt kan alltid en riskfri portfölj bildas. 
 
I ett exempel där en portfölj som innehåller en lång position A aktier (d.v.s. man köper A aktier) 
och en kort position (d.v.s. man säljer en option som man inte äger) i en option. Ska då värdet 
beräknas på A för att få en riskfri portfölj görs det enligt följande. Stiger aktien till 22 kronor är 
värdet av aktierna 22A och optionens värde 1 krona. Portföljens värde blir då 22A - 1. Skulle 
aktien gå er till 18 kr är värdet av aktien 18A och optionen har inget värde. Det totala värdet på 
portföljen blir då 18A. Om A väljs så att värdet på portföljen är lika oavsett om aktien går upp 
eller ner, blir den då riskfri. Exemplet nedan visar på ovanstående: 
 

22A – 1 = 18A A = 0,25 
 
En riskfri portfölj är: Lång position: 0,25 aktier 
   Kort position: 1 option 
 
Om aktien går upp till 22 kronor blir portföljen värd: 
 

22 x 0,25 - 1 = 4,5 kronor 
 
Om aktien går ner till 18 kronor blir den värd: 
 

18 x 0,25 = 4,5 kronor 
 
A visar på ett förhållande mellan innehavet av optioner och den underliggande aktien i en riskfri 
portfölj. De måste ge samma avkastning som den riskfria räntan. Skulle den riskfria räntan vara 
12 % per år blir värdet av portföljens nuvärde av 4,5 kronor enligt följande: 

Aktiepris: 
20 kronor 
 Aktiepris: 18 kronor 

Optionspris: 0 kronor 
 

Tid 
 

Aktiepris: 22 kronor 
Optionspris: 1 krona  
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4,5 x  e-0,12 x 0,25 = 4,367 
 
Antar vi att optionspriset anges som f och att kursen för aktien idag är 20 kronor blir portföljens 
värde: 
 

20 x 0,25 – f = 5- f = 4,367  
 
Det ger då ett värde för f: f = 0,633 
 
Priset på option blir då 0,633 kronor när det inte finns möjlighet till arbitrage. 
 
Binomialträd i två steg: 
Trädet kan utökas till att bestå av två steg. Anta att priset på aktien är 20 kronor och den kan i 
varje steg öka eller minska med 10 % samt att tidsperioden antas till tre månader och den riskfria 
räntan per år till 12 %. Priset för lösen är som i exemplet ovan på 21 kronor. Figuren enligt nedan 
visar då på hur strukturen ser ut och priser på aktierna i ett binomialträd med två steg. 
 

 
Figur 13 Aktiepris i ett tvåstegsträd 

För att räkna ut priset på den första noden använder vi samma metod som för ett träd med ett 
steg. Att ett antal gånger använda samma steg som för ett träd med ett steg. I följande figur enligt 
nedan kan man se dels priser för aktien och priset för optionen vid varje nod 
 

 
Figur 14 Aktie- och optionspriser i ett tvåstegsträd 
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För att få fram optionens pris vid de sista noderna räknas dess paritetsvärde ut som är differensen 
mellan aktiens aktuella pris och optionens lösenpris. Nid noden D är optionen ”in the money” och 
priset är 24,2 - 21 = 3,2 kronor. Vid noderna E och F är optionen ”out of the money” och värdet 
blir då noll kronor.  
 
Vid nod C är optionen värde också noll kronor då dessa noder leder till noderna E och F som 
också har ett värde av noll kronor. För att få fram priset vid nod B undersöks noderna D och E. 
 

 
Figur 15 Aktie- och optionspris i nod B 

 
Genom att använda samma notation som tidigare med u = 1.1, d = 0.9, r = 0,12 och T = 0,25 får 
vi fram att p = 0.6523, med hjälp av ekvationen enligt ovan får vi värdet på optionen i B till: 
 

e-0,12x0,25[0,6523 x 3,2 + 0,3477 x 0] = 2,0257  
 
Då vi beräknat priset för noden B till ungefär 2,03 kronor och noden C till noll kronor kan vi 
beräkna priset på optionen i noden A.    
 

e-0,12x0,25[0,6523 x 2,0257 + 0,3477 x 0] = 1,2823  
 
Optionen i noden A får då ett pris på 1,28 kronor. 
 
 
Wilkinson modellen89 
Den största fördelen med denna metod enligt Levy, är att den avvärjer behovet av att ta i 
beaktande tidsvärdet i beräkningarna av priset på optioner och warranter. I och med att modellen 
inte innehåller någon parameter för tidsvärdet gör den betydligt mer tillförlitlig med avsevärt 
mycket mindre spridning på beräkningarna. 
 
Monte Carlo simuleringar av metoden visar att beräkningarna ligger närmare marknadspriserna 
än de flesta andra modeller. Resultaten indikerar att för aktier med en volatilitet som är mindre än 
0,20, är Wilkinson modellen väldigt exakt. För aktier med större volatilitet än 0,20 är det 
approximativa värdet acceptabelt när N > 30. Wilkinson formeln för en köpwarrant ser ut enligt 
följande: 

                                                 
89 Levy, 1992, s 474-491 
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Formel 3 Wilkinson modellen 

Standard errors visar att Monte Carlo beräkningarna av värderingen av köpwarranter enligt 
wilkinson modellen är exakta inom 0,0001% av det underliggande spot priset med 95 procents 
säkerhet. Simuleringarna visar att där finns en liten tendens att modellen undervärderar out-of-
the-money köpwarranter och övervärderar in-the-money köpwarranter. Vid fall där volatiliteten = 
0,10 är exaktheten inom 0,007% av det underliggande spot priset. För aktier med volatilitet som 
är lika med 0,20 är den största errorn 0,02 procent av det underliggande spot priset och för en 
volatilitet på 0,30 är största errorn 0,06 procent. 
 
 
Merton modellen90 
Differentialekvation enligt Black-Scholes-Mertons teori måste uppfyllas av priset f hos alla 
derivat som har en underliggande tillgång som består av en aktie utan utdelning. Den 
grundläggande meningen med ekvationen är en portfölj som består av en position i optionen och 
en position i den underliggande aktien. Avkastningen från portföljen blir den riskfria räntan r 
eftersom det inte finns någon möjlighet till arbitrage. Rörelsen i aktiens pris skapar en osäkerhet 
på priset av både aktien och optionen och därmed kan en riskfri portfölj skapas då båda dessa 

                                                 
90 http://www.riskglossary.com/link/merton_1973.htm 

Vköpwarrant = e-r* �  {E*[A(t N) - A(t)(m+1)/(N+1)]N(d1) – [K – A(t)(m + 1)/(N + 1)]N(d2)} 
 
Definition 
S(t) är aktiepriset vid tidpunkten t. Vi utgår ifrån att snittpriset bestäms över tidsintervallet 
[t0, tn] och att vid tidpunkter i detta intervall ti = t0 + ih för i = 0, 1, 2,…, N där h = (tN - t0)/N. 
’Running average’, A(t), definieras vid en given tidpunkt t0 

�
 t 

�
 tN som 

 
 A(t) = 1/(m + 1) �   S(ti) 
 
För 0 

�
 m 

�
 N, och A(t)  = 0 för t < t0. Så A(tN) representerar det aritmetiska snittet av N + 1 

priser tagna i lika tidsintervaller h mellan t0 och tN. Dessa tidsintervaller brukar specificeras 
som en dag, en vecka eller en månad. 
 
Variablerna d1 och d2 definieras som 
 

d1 = {½ ln E*[A(tN) - A(t)(m+1)/(N+1)]2 – ln [K – A(t)(m + 1)/(N + 1)]} / ν(t) 
d2 = d1 - ν(t) 
 

där volatiliteten vid en given tidpunkt, ν(t), definieras som 
 

ν(t) = ln E*[M(t)2] – 2 ln E*[M(t)] 
 
K = Strike price för warranten 
N = Normal distribution funktion 
E = Förväntad konditionering på [A(t), S(t)] vid tidpunkten t 
r = riskfria räntan 

m

i = 0 
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påverkas av samma källa. Vid en tidpunkt som kan väljas slumpmässigt är priset på en köpoption 
(säljoption) perfekt positivt (negativt) korrelerad med aktiens pris, och då en lämplig portfölj med 
aktien och optionen (eller warranten) skapas, kommer förlusten (vinsten) i aktien kompenseras 
fullt ut av det ökade (minskade) värdet av säljoptionen (köpoptionen). 
 
Antaganden nedan har gjorts av Black-Scholes-Merton för att kunna härleda differentialekvation: 

• Aktiens volatilitet �   och förväntade avkastning µ är konstanta. 
• Perfekt marknad råder, dvs. inga transaktionskostnader eller skatter finns. 
• Aktien ger inga utdelningar under derivatets livslängd. 
• Det finns inga möjligheter för arbitrage. 
• Den riskfria räntan, r, är konstant och densamma för alla löptider. 

 
Nedan visar vi Black-Scholes differentialekvation. Den fulla härledningen utelämnas, då beviset 
är omfattande. 
 

 
 
 
Ekvationen har ett stort lösningsrum, bestående av alla slags derivat med S som underliggande 
variabel. De olika lösningar som ekvationen ger, beror på vilka randvillkor som ges, dvs. vilka 
värden som derivatet skall ge på lösendagen. För en europeisk köpoption är villkoret 
 

f = max(S - X,0)  då t=T 
 
och i fallet europeisk säljoption 
 

f = max(X - S,0)  då t=T 
 
Via Black-Scholes formel som presenteras tidigare i uppsatsen kan lösningen fås till dessa 
villkor. Det bör dock påpekas att portföljen är riskfri endast under en väldigt kort tid, ∆t. 
Allteftersom S och t ändras kommer 

�
f / 

�
S respektive 

�
f / 

�
t att ändras och portföljen måste 

viktas om för att förbli riskfri. 
 
 
Jump-Diffusion modellen91 
I Jump-Diffusion modellen för att prissätta optioner och warranter antas det att volatiliteten på en 
aktie under en stormig period på finansmarknaderna är större (man säger att aktien gör ett hopp) 
än under ”nomala” förhållanden. Modellen ser ut enligt följande. 

                                                 
91 Kremer & Roenfeldt, 1993, s 258 
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Formel 4 Jump-Diffusion modellen 
 
 
6.2 Påverkas bolagets aktiekurs då en warrantemission annonseras 

Här presenteras de resultat vi kommit fram till i vår kvantitativa undersökning. Vi tar upp hur 
abnormal avkastning (AR) relativt AFGX och kumulativ abnormal avkastning (CAR) relativt 
AFGX sett ut under veckan efter annonseringen av warrantemissionen för de utvalda aktierna. I 
denna del redovisas också resultaten av de statistiska tester vi gjort. I de statistiska testarna är det 
som vi tidigare nämnt varianserna relativt AFGX före och efter annonseringen som undersökts. 
 
6.2.1 Boliden 

AR & CAR för Boliden relativt AFGX
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Figur 16 AR & CAR för Boliden relativt AFGX 

Den kumulativa abnormala avkastningen (CAR) för Boliden är 0,74 procent efter dag fem. Den 
abnormala avkastningen varierade dock under testperioden för att avslutas kraftigt negativt med 
en avkastning på minus 3,32 procent. 
 
Boliden uppvisade en varians på 5,26 procent efter annonseringen av warrantemissionen. Innan 
annonseringen var variansen 6,02 procent. När vi sedan kalkylerade F-värdet gav det ett värde på 
0,87. Detta värde är mindre än 3,63 och vi behöll därmed nollhypotesen om att varianserna skulle 
vara lika. Således är variansen efter annonseringen inte signifikant större än variansen innan. 

 
Vköpwarrant  = �   Cn[(e

- 
�

t( � t)n)/n] 
 
Definition �
t = genomsnittligt antal hopp under perioden t 

Cn = värdet på warranten när man räknar med Black-Scholes modellen på brukligt manér, 
förutom att den underliggande aktiens volatilitet vid en given tidpunkt räknas fram som 
 
 ν(t) = � 2 + n� 2 / t 
 
där � 2 är omfattningen av hoppets varians. 

�  

n = 0 
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6.2.2 Electrolux 

AR & CAR för Electrolux relativt AFGX
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Figur 17 AR & CAR för Electrolux relativt AFGX 

Den kumulativa abnormala avkastningen (CAR) för Electrolux var kraftig negativ med minus 
4,91 procent efter dag fem. Den abnormala avkastningen var negativ hela veckan med en pik dag 
tre på minus 1,96 procent. 
 
Electrolux uppvisade en varians på 3,65 procent efter annonseringen av warrantemissionen. Innan 
annonseringen var variansen 0,46 procent. När vi sedan kalkylerade F-värdet gav det ett värde på 
8,00. Detta värde är större än 3,63 och vi förkastade därmed nollhypotesen om att varianserna 
skulle vara lika. Således är variansen efter annonseringen av en warrantemission signifikant 
större än variansen innan. I och med att 3,63 är det kritiska värdet på fem procents 
signifikansnivå kan vi säga detta med 95 procents säkerhet. 
 
6.2.3 Lundin Petrolium 

AR & CAR för Lundin Petrolium relativt AFGX
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Figur 18 AR & CAR för Lundin Petrolium relativt AFG X 

Den kumulativa abnormala avkastningen (CAR) för Lundin Petrolium är 2,46 procent efter dag 
fem. Den abnormala avkastningen varierade dock under testperioden med en positiv avkastning 
första dagen på plus 1,18 procent för att nästa dag sjunka till minus 2,65 procent. 
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Lundin Petrolium uppvisade en varians på 2,15 procent efter annonseringen av 
warrantemissionen. Innan annonseringen var variansen 3,05 procent. När vi sedan kalkylerade F-
värdet gav det ett värde på 0,70. Detta värde är mindre än 3,63 och vi behöll därmed 
nollhypotesen om att varianserna skulle vara lika. Således är variansen efter annonseringen inte 
signifikant större än variansen innan. 
 
6.2.4 OMX Index 

AR & CAR för OMX Index relativt AFGX
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Figur 19 AR & CAR för OMX Index relativt AFGX 

Den kumulativa abnormala avkastningen (CAR) för OMX Index är så hög som 10,56 procent 
efter dag fem. Den abnormala avkastningen sjönk dock i slutet av testperioden efter att ha varit 
kraftig positiv de tre första dagarna med en topp dag tre på plus 6,75 procent. 
 
OMX Index uppvisade en varians på 6,70 procent efter annonseringen av warrantemissionen. 
Innan annonseringen var variansen 17,72 procent. När vi sedan kalkylerade F-värdet gav det ett 
värde på 0,38. Detta värde är mindre än 3,63 och vi behöll därmed nollhypotesen om att 
varianserna skulle vara lika. Således är variansen efter annonseringen inte signifikant större än 
variansen innan. 
 
6.2.5 Stora Enso 

AR & CAR för Stora Enso relativt AFGX
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Figur 20 AR & CAR för Stora Enso relativt AFGX 
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Den kumulativa abnormala avkastningen (CAR) för Stora Enso är så liten som minus 4,38 
procent efter dag fem. Den abnormala avkastningen var dock positiv med plus 0,27 procent i 
början av veckan. Resten av testperioden är den abnormala avkastningen negativ. 
 
Stora Enso uppvisade en varians på 1,77 procent efter annonseringen av warrantemissionen. 
Innan annonseringen var variansen 2,41 procent. När vi sedan kalkylerade F-värdet gav det ett 
värde på 0,74. Detta värde är mindre än 3,63 och vi behöll därmed nollhypotesen om att 
varianserna skulle vara lika. Således är variansen efter annonseringen inte signifikant större än 
variansen innan. 
 
6.2.6 Swedish Match 

AR & CAR för Swedish Match relativt AFGX
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Figur 21 AR & CAR för Swedish Match relativt AFGX 

Den kumulativa abnormala avkastningen (CAR) för Swedish Match är positiv med 0,92 procent 
efter dag fem. Den abnormala avkastningen varierade dock under testperioden med en positiv 
avkastning första dagen på plus 0,83 procent för att nästa dag sjunka till minus 0,98 procent. 
 
Swedish Match uppvisade en varians på 0,68 procent efter annonseringen av warrantemissionen. 
Innan annonseringen var variansen 4,15 procent. När vi sedan kalkylerade F-värdet gav det ett 
värde på 0,16. Detta värde är mindre än 3,63 och vi behöll därmed nollhypotesen om att 
varianserna skulle vara lika. Således är variansen efter annonseringen inte signifikant större än 
variansen innan. 
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6.2.7 Unibet 

AR & CAR för Unibet relativt AFGX
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Figur 22 AR & CAR för Unibet relativt AFGX 

Den kumulativa abnormala avkastningen (CAR) för Unibet är så hög som plus 5,84 procent efter 
dag fem. Den abnormala avkastningen var kraftigt positiv med plus 3,82 procent första dagen. 
Resten av testperioden är den abnormala avkastningen mer normal. 
 
Unibet uppvisade en varians på 1,39 procent efter annonseringen av warrantemissionen. Innan 
annonseringen var variansen 16,68 procent. När vi sedan kalkylerade F-värdet gav det ett värde 
på 0,08. Detta värde är mindre än 3,63 och vi behöll därmed nollhypotesen om att varianserna 
skulle vara lika. Således är variansen efter annonseringen inte signifikant större än variansen 
innan. 
 
6.2.8 Volvo 

AR & CAR för Volvo relativt AFGX
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Figur 23 AR & CAR för Volvo relativt AFGX 

Den kumulativa abnormala avkastningen (CAR) för Volvo är positiv med 2,01 procent efter dag 
fem. Den abnormala avkastningen varierade något under testperioden och visade en kraftig 
negativ avkastning på minus 2,52 procent fjärde dagen för att nästa dag återigen vara positiv med 
plus 0,97 procent. 
 
Volvo uppvisade en varians på 1,75 procent efter annonseringen av warrantemissionen. Innan 
annonseringen var variansen 1,89 procent. När vi sedan kalkylerade F-värdet gav det ett värde på 
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0,93. Detta värde är mindre än 3,63 och vi behöll därmed nollhypotesen om att varianserna skulle 
vara lika. Således är variansen efter annonseringen inte signifikant större än variansen innan. 
 
6.2.9 Vostok Nafta 

AR & CAR för Vostok Nafta relativt AFGX
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Figur 24 AR & CAR för Vostok Nafta relativt AFGX 

Den kumulativa abnormala avkastningen (CAR) för Vostok Nafta är negativ med minus 0,79 
procent efter dag fem. Den abnormala avkastningen varierade något under testperioden och 
visade en kraftig positiv avkastning på plis 4,89 procentandra dagen för att resten av veckan vara 
negativ. 
 
Vostok Nafta uppvisade en varians på 9,01 procent efter annonseringen av warrantemissionen. 
Innan annonseringen var variansen 15,85 procent. När vi sedan kalkylerade F-värdet gav det ett 
värde på 0,57. Detta värde är mindre än 3,63 och vi behöll därmed nollhypotesen om att 
varianserna skulle vara lika. Således är variansen efter annonseringen inte signifikant större än 
variansen innan. 
 
 
6.3 Resultatanalys 

6.3.1 Praxis på warrantmarknaden 

Den vanligaste prissättningsmodellen bland emittenterna är Black-Scholes modellen som 
används av tre av emittenterna. Dock använder ett par av emittenterna sig av modeller som 
bygger på Black-Scholes modellen som vi inte vet vilka de är. Handelsbanken som är störst av 
utfärdarna på marknaden använder sig också av modeller som grundar sig på Black-Scholes 
modellen och som utvecklats av tre olika personer. 
Som slutsats kan vi efter vår genomförda undersökning säga att det är vanligtvis Black-Scholes 
prissättningsmodell som ligger till grund för prissättning av warranter. Utfärdarna gör dock vissa 
modifikationer i formeln för att nå sina resultatmål. Om man däremot ser i förhållande till den 
totala marknaden prissätts warranterna till större delen av någon annan modell än Black-Scholes. 
 
Vi anser att den mest lämpliga modellen idag att prissätta warranter med på den svenska 
finansmarknaden är Jump-Diffusion modellen. På grund av globaliseringen och det höga 
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oljepriset ter sig världens finansmarknader alltmer oförutsägbara och därmed osäkra. I och med 
den större osäkerheten borde det vara rimligt att anta att flera större kast på aktiemarknaderna 
som den i mitten i maj i år är att vänta. För att då undvika stora felaktigheter (errors) i 
prissättningen av warranter och med detta stora förluster kan Jump-Diffusion modellen vara den 
mest använda på den svenska finansmarknaden om ett till ett par år. 
 
Det är emellertid viktigt att komma ihåg att hur kraftfull och sofistikerad en prissättningsmodell 
än ser ut att vara, är ingen algebraisk modell fulländad. Därför skall man alltid vara försiktig i sin 
utvärdering av resultatet och vid varje tillfälle använda sitt sunda förnuft vid prissättning av 
warranter. 
 
Anledningen till att vår undersökning visade att Black-Scholes modellen var den mest använda 
bland emittenterna tror vi har att göra med den relativt nya och förhållandevis lilla warrant 
marknad i Sverige. De som använder sig av Black-Scholes har liten erfarenhet om warranter och 
vill då försäkra sig om att prissättningen av dessa finansiella instrument blir någorlunda riktigt. 
De har använt sig av under en lång tid Black-Scholes metoden när de prissatt optioner och kan 
rutinerna för detta. När de sedan börjat med warranter har man fortsatt prissatt dessa med samma 
metod som med optioner trots att man är medveten om att den är mindre säker på värdepapper 
med längre löptid. 
 
Handelsbanken däremot har satsat förhållandevis mycket tid och kapital på warranter och kommit 
längre i sina rutiner än de övriga aktörerna. De har varit med ända från starten och har därför mer 
än tio års erfarenhet och därav lärt sig att använda sig av utvecklade modeller mer anpassade mer 
för warranter än t.ex. Black-Scholes modellen. På grund av detta bör de ha ett försprång gentemot 
sina konkurrenter och kan göra en säkrare prissättning närmare marknadspriset och därmed ha 
större marginaler och bättre lönsamhet. Detta i förlängning kan leda till att de satsar ännu mer och 
därmed tar ännu större marknadsandel än sina 50 procent de har idag. 
 
Orsaken till att Handelsbanken har valt att använda sig av Wilkingson modellen kan vara Levy´s 
tes om att den avvärjer behovet av att ta i beaktande tidsvärdet i beräkningarna av priset på 
warranter. I och med att modellen till skillnad från Black-Scholes modellen inte innehåller någon 
parameter för tidsvärdet gör den betydligt mer tillförlitlig med avsevärt mycket mindre spridning 
på beräkningarna. Detta gör modellen enligt författarna ännu mer fördelaktig vid prissättning av 
turbowarranter då dessa följer det linjära realvärdet. Handelsbanken spekulerar i att marknaden 
för turbowarranter kommer att växa kraftigt den närmsta tiden och det kan vara en anledning att 
de använder sig av wilkingson modellen. 
 
Om man ser på marknaden i Tyskland så omsätter där redan turbowarranter mer än traditionella 
warranter. Om det i framtiden verkligen visar sig att markanden i Sverige för turbowarranter 
växer kraftigt som den gjort i Tyskland, finns det all anledning att tro att Handelsbanken kommer 
bli än en större och kraftfullare aktör på den svenska marknaden. De övriga emittenterna på den 
svenska marknaden som erbjuder turbowarranter, har inte kommit lika långt som Handelsbanken 
i detta avseende. 
 
Merton modellen tar till skillnad från Black-Scholes modellen i beaktande det faktum att flera 
företag inte ger någon utdelning på sina aktier. Det faktum att Handelsbanken är den enda 
emmitent på den svenska warrantmarknaden som använder sig av denna utvecklade modell, är 
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förståss också en bidragande orsak till Handelsbankens dominans. Då denna modell prissätter 
underliggande tillgångar som inte ger någon utdelning närmare marknadspriset än Black-Scholes 
modellen ger det ytterliggare Handelsbanken en fördel. 
 
De täcker upp ett bredare spektrum av diverse olika aktier och annorlunda situationer gentemot 
sina konkurrenter. Ett ytterliggare bevis för detta är att de även använder sig av Jump-Diffusion 
modellen när de prissätter warranter. I Jump-Diffusion modellen för att prissätta warranter antas 
det att volatiliteten på en aktie under en stormig period på finansmarknaderna är större (man 
säger att aktien gör ett hopp) än under ”normala” förhållanden. Att aktiemarknaden under några 
veckor i maj och juni i år varit allt annat än "normal" är en rejäl underdrift från vår sida. Andra 
kvartalet i år har varit skakig, präglat av börs- och valutaoro, höga råvaru- och energipriser, 
räntehöjningar och ett spänt politiskt världsläge. Under dessa veckor har volatiliteten varit stor 
med svängningar från den ena dagen till nästa på närmare tio procent. Vi tror därför att detta 
gynnat Handelsbanken ännu mer i form av närmare prissättning till marknadspriset än sina 
konkurrenterna som inte använder sig av denna modell än då börsen ter sig mer "normalt". 
 
 
6.3.2 Påverkas bolagets aktiekurs då en warrantemission annonseras 

I vår eventstudie via en kvantitativ undersökning som gick ut på att utröna vad som händer med 
ett noterat företags aktiekurs när de för första gången annonserar en materiell warrantemission, 
går det att urskönja ett tydligt mönster. Den visar att aktiepriset inte generellt påverkas. Utav våra 
nio undersökta underliggande aktier var det bara Electrolux´s varians i aktien relativt 
Affärsvärldens Generalindex som hade ett högre F-värde än det kritiska värdet 3,63. Dennas 
akties skillnad i varians före kontra efter annonseringen var relativ stor. Emellertid anser vi att 
eftersom det var bara i detta bolags aktie som vi såg en signifikant skillnad i variansen mellan 
uppskattningsperioden och testperioden finns det inga belägg för att detta skulle bero på den nya 
information som nådde marknaden. 
 
Vi utesluter också att den fördröjningseffekt som oftast råder mellan upplysningen och gensvaret 
från marknaden skulle i detta fall vara en förklaring till att det generellt inte rådde en signifikant 
skillnad i aktiernas varianser. Detta då vår testperiod omfattades av fem dagar vilket var en 
relativ lång period för marknaden att ta till sig den nya informationen. 
 
I hypotesen om den effektiva marknaden krävs att kompetenta investerare säljer när de mindre 
kompetenta investerarna (privata aktörerna) köper. Då det är mest privata aktörer som handlar 
med warranter på den svenska finansiella marknaden och som handlar relativt små poster 
påverkas inte aktiepriset nämnvärt av en annonsering av en warrantemission. 
 
Våra empiriska resultat bygger på vetenskapliga fakta och de bekräftas även av emittenterna. 
Även om emittenternas svar inte är systematiska och metodiska grundar de sig ändå på deras 
erfarenheter från ”verkligheten”. Enligt undersökningen gjord av Handley går bolagets aktiepris 
ner när det annonseras om en planerad warrantemission för företaget. Både denna studie samt 
tidigare studien om måndagseffekten på börsen strider mot vårat resultat. I vår undersökning såg 
vi inte några tendenser på en sådan effekt. 
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7 SLUTSATS OCH FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

 
I detta kapitel presenterar vi de slutsatser som vi har dragit från undersökningen och de olika 
förslag vi har till vidare forskning. 
 
 
Black-Scholes är den mest använda prissättningsmodellen men då flera av emittenterna inte 
direkt ville svara på vår kvalitativa forskningsfråga kan en idé för att få svar på huruvida vilken 
modell som används är att vända sig till en större marknad, t.ex. den nordiska marknaden. 
 
Flera studier visar på att det finns andra varianter av prissättningsmodeller som vid olika tillfällen 
prissätter warranter närmare marknadspriset. Efter att ha intervjuat samtliga emittenter på den 
svenska marknaden är vår slutsats ändå att Black-Scholes stora fördel gentemot andra är att den 
är ett riktmärke och förebild för alla andra typer av prissättningsmodeller. Som Sandberg på HQ 
bank sade: ”Med Black-Scholes modellen vet man vad man får”. 
 
Vi vill också påpeka i vår slutsats att den klart största emittenten på marknaden, Svenska 
Handelsbanken, tror mycket på Turbowarranter i framtiden. Både SHB och SGA har påpekat att 
vid prissättning av denna form av warranter använder man sig av ett helt annat tillvägagångssätt 
än Black-Scholes. Detta skulle också kunna vara ett alternativ till vidare forskning. 
 
Bolagets aktiepris påverkas inte av en materiell warrantemission. När en modell för att räkna på 
signifikansen av en hypotes skall utformas, måste vissa antaganden och förenklingar dock göras. 
Några av dessa antaganden har försumbar effekt på resultatet, medan andra kan ha en viss 
påverkan. För att säkerhetsställa de empiriska kvantitativa resultaten kan man förslagsvis 
använda sig av diverse delundersökningar. 
 
Man skulle också för att säkerhetsställa undersökningen kunna använda sig av ett större urval än 
vad som gjorts i denna utredning. Detta för att vår undersökning motsäger dels Handleys studie 
och dels teorin om måndagseffekten. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 Monte Carlo simulering92 

En av de viktigaste numeriska metoderna för att beräkna flerdimensionella integraler som 
utvecklades under senare hälften av 1900–talet är Monte Carlo– metoden. Den grundläggande 
idén med denna metod är att välja punkter på ett slumpmässigt sätt inom ett avgränsat område 
och sedan använda den vägda summan av funktionsvärdena i dessa punkter som en uppskattning 
för integralen. De första Monte Carlo–simuleringarna gjordes redan på 1950–talet då de första 
datorerna blev tillgängliga. Monte Carlo–metoden har tillämpningar bl.a. inom statistisk fysik 
och kvantmekanik. 
 
Slumptal och simulering 
Till synes slumpmässiga fenomen är mycket vanliga i naturen. I verkligheten är de inte så 
slumpmässiga som det i första hand verka, utan de kan till en viss grad förutsägas (som t.ex. 
vädret). För att kunna göra en sådan förutsägelse, måste man använda en simulationsmodell och 
för att kunna göra simuleringar måste man kunna producera slumptal. 
 
För att definiera slumpmässighet har begreppet korrelationsfrihet införts. Med detta menas att en 
binär sekvens är slumpmässig om alla korrelationskoefficienter är noll. Ett slumptal är då ett tal 
draget på måfå ur en stor urna som innehåller t.ex. alla tal mindre än en miljon. 
 
De vanligaste slumptalen har en likformig fördelning, och kan vara heltaliga, eller irrationella. En 
likformig slumptalsgenerator alstrar t.ex. slumptal inom intervallet [0, 1). Om vi delar detta 
intervall i t.ex. n lika stora delar, så kommer i genomsnitt 1/n av alla de alstrade talen att ligga i 
samma delintervall. En god slumptalsgenerator bör också producera oberoende slumptal, dvs. det 
får inte finnas någon korrelation mellan dem. Korrelationen kan man undersöka grafiskt, genom 
att gruppera slumptalen två och två: (xi, xi+1), i = 1, 3, 5, . . ., och avbilda dem som punkter i ett 
tvådimensionellt plan. Eventuella korrelationer mellan slumptalen är lätta att finna på detta sätt. 
 
När man skall generera dylika pseudo–slumptal i en dator, utgår man vanligen från ett 
utgångsvärde (frö) och beräknar sedan det första slumptalet (x0) från detta frö. Det k:te slumptalet 
beräknas ur de k − 1 föregående talen. 
 
De mest användbara slumptalen är de som har en likformig distribution över intervallet [0, 1]. 
Om man genererar ett tillräckligt stort antal pseudo–slumptal kommer man förr eller senare att 
komma tillbaka till utgångspunkten, d.v.s. slumptalsgeneratorn har en period, som är lika med 
längden av sekvensen, innan den upprepar sig. Vanligen försöker man välja perioden så lång som 
möjligt. På en dator med 32 bitars ordlängd väljer man därför ofta perioden 231 − 1 = 
2147483647. Slumptalsgeneratorn borde även alstra tal med god slumpmässighet. Det borde vara 
mycket liten korrelation mellan talen i en sekvens. Ett sätt att illustrera korrelationen är att  rita 
ett diagram som avbildar punktparen (xi, xi+k), (k > 0). Idealiskt skulle alla punkterna bli helt 
slumpmässigt fördelade, men så är inte alltid fallet. Nedan följer ett exempel hur man kan 
använda en slumptalsgenerator vid simuleringar. 
 

                                                 
92 Compagner, 1991, s 700-705 
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När man tillför atomer till ytan av en fast kropp, kommer de till en början att uppta de lägen som 
har den minsta potentialenergin och bilda små tvådimensionella klustrar. Då sannolikheten för 
besättning av en vakant position ännu är hög, så kommer dessa klusterbildningar att växa på ytan 
och så småningom bilda ett enkelt atomlager eller perkolerat tvådimensionellt nätverk. Om 
sannolikheten att besätta en vakant position är låg, så kommer klustrarna att bilda öliknande 
klustrar. Man kan simulera denna process med en enkel modell där varje position har en bestämd 
besättningssannolikhet. Antag att vi har ett tvådimensionellt kvadratiskt gitter med n × n 
gitterpunkter och att vi alstrar lika många slumptal xij �  [0, 1], där i = 1, 2, . . . , n och j = 1, 2, . . . 
, n. Vi jämför slumptalet xij med en given besättningssannolikhet p �  [0, 1] och antar att 
positionen ¨ar besatt, ifall p > xij, men obesatt i motsatt fall. De besatta positionerna ger upphov 
till klustrar. Om vi gradvis ökar p från 0 till 1, så kommer klustrarnas storlek att växa, och en del 
av dem förenas till större klustrar. Då p når ett kritiskt värde pc, finns det åtminstone en kluster, 
som når ända ut till gittrets gränser. Detta värde pc kallas perkolationströskeln. Nedan visas en 
enkel MATLAB-funktion, som simulerar en tvådimensionell perkolationsprocess. 
 
function l=filtr(n,p) 
% Filtreringsprogram 
global iseed 
for i=1:n 

for j=1:n 
r = ranf; 
if p>r 

l(i,j) = 1; 
else 

l(i,j) = 0; 
end 

end 
end 
 
Elementen i matrisen l, som representerar gittret, har värdet 1, om den motsvarande positionen är 
besatt, i motsatt fall värdet 0. För att studera klusterbildningen för olika värden av p kan gittret 
avbildas grafiskt, t.ex. med MATLAB–funktionen ”pcolor”, om man väljer två olika färger att 
representera 0 och 1. Nedan visas utseendet av ett sådant diagram för n = 50 och p = 0.5. För 
detta värde av p har klustrarna ännu inte nått fram till kanten av gittret. 
 

 
Figur 25 Simulering av en tvådimensionell perkolationsprocess 
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Beräkning av integraler med Monte Carlo-metoden 
Beräkning av �  kan användas som en enkel illustration till Monte-Carlo metoden. Talet �  kan 
uppfattas som ytan av enhetscirkeln. Antag att vi försöker ”träffa” en kvadrant i cirkeln i figuren 
nedan genom att konstruera slumptal som har en likformig fördelning mellan 0 och 1 (detta kan 
göras på dator genom att man konstruerar pseudo–slumptal). 
 

  
Figur 26 Monte-Carlo metoden 

Man åstadkommer en serie ”träffar” i kvadraten OABC genom att välja två slumptal, 
konstruerade på ovan nämnda sätt, som får representera x- respektive y-koordinaten för en punkt 
i kvadraten. Avståndet från denna slumpmässiga punkt till origo beräknas. Om avståndet är 
mindre än 1, så har vi träffat det skuggade området, d.v.s. innanför cirkeln. Om vi totalt skjuter n 
”skott”, varav n1 träffar innanför cirkeln, så kan värdet av �  uppskattas som 
 

4 * ytan under kurvan CA 4n1 �  = 
ytan av kvadraten OABC 

� 
n 

 
Felet i uppskattningen av ytan är av storleksordningen n1

−1/2. efter tio miljoner försök får man 
med Monte-Carlo metoden värdet 3,14173 för � . 
 
Att beräkna integraler med Monte-Carlo metoden är i allmänhet en tidsödande procedur. Man 
kan visa, att om antalet sampelpunkter är N, så är felet i integralen omvänt proportionellt mot 

�
N. 

Detta innebär att man måste multiplicera antalet sampelpunkter med 100 för att öka 
räknenoggrannheten med en decimal – något som inte verkar imponerande. Man måste dock ta i 
beaktande att Monte-Carlo metoden går att tillämpa på flerdimensionella integraler, och att felet i 
det beräknade värdet är oberoende av antalet dimensioner. 
 
Nedan visas ett kort MATLAB-program som approximerar en integral med hjälp av MATLAB–
funktionen rand, som beräknar en vektor (eller matris) av likformigt fördelade slumptal. 
Observera, att beräkningen startas upp med ett frö som beräknats ur sekunddelen av 
klockfunktionen clock. Ett udda värde av fröet väljs för att man skall kunna utnyttja generatorns 
hela period. 
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function y=mcint(funk,m) 
% Program för Monte Carlo-integration 
% Fröet initialiseras med klockfunktionen 
s=100*clock; s6=s(6); 
if rem(s6,2)==0,s6=s6-1;end 
rand(’seed’,s6); 
x = rand(m,1); 
fx = feval(funk,x); 
s1 = sum(fx); s2 = sum(fx.^2); 
y(1) = s1/m; y(2) = sqrt(abs(s2/m - (s1/m)^2)/m); 
 
Som en tillämpning skall vi studera integralen 
 

 
 
Nedanstående tabell visar värden som beräknats med funktionen mcint för olika värden av m 
(observera att funktionen funk beräknar en vektor av funktionsvärden). Som vi ser, oskillerar de 
approximativa värdena av integralen rätt mycket, fast det statistiska felet stadigt avtar. Om 
beräkningen upprepas, får man helt andra värden. 
 

m 4*I 
10 2,98132 

20 3,07626 
50 3,10335 

100 3,03724 
200 3,09321 
500 3,09614 

1000 3,11050 
2000 3,14937 
5000 3,13818 

10000 3,13709 
20000 3,13943 
50000 3,13746 

100000 3,14199 
200000 3,14227 
500000 3,14113 

Tabell 8 MATLAB-tabell vid en Monte-Carlo simulerin g 
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Bilaga 2 Frågeformulär 

Emittenter 
 
Allmänt om warranter 

• Kan du kortfattat beskriva er organisation 
• Vart är ert kontor beläget (vid telefonintervju) 
• Hur stora är ni på marknaden (Sverige och övriga länder) 
• Hur stor är marknaden (köp kontra sälj) 
• Vad är företagets strategi angående warranter 
• Hur många warranter utfärdade ni under år 2004 och 2005 
• Vilken typ av warranter har ni 
• Hur lång är löptiden på era waranter 
• Tror du att en warrant som annonseras för första gången påverkar aktiekursen 

 
Prissättning vid emittering av warranter 

• Vilka prissättningsmodeller använder ni er av och varför 
• Om de inte använder Black-Scholes prissättningsmodell, vad är anledningen till det 
• Vad ser ni för fördelar och nackdelar med modellen/modellerna 
• Har ni asiatisk svans på era warranter 
• Om ni av affärsmässiga skäl inte kan ange vilken modell ni använder er av, kan du säga 

om den i alla fall grundar sig på Black-Scholes 
 
 

Stockholmbörsen, NGM, VPC 
 

• Kan du kortfattat beskriva er organisation 
• Vilken roll har ni när det gäller handeln med warranter 
• Hur många arbetar med warranter hos er 
• Kan du beskriva hur ni mer specifikt arbetar med warranter 
• Har ni information om när ett företag annonserade en warrant för första gången, där den 

underliggande tillgången är en aktie  
• Vilka öppettider har ni 
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Bilaga 3 Börsmeddelanden 

 
 
NDX Notice #06-50 Boliden 
 
Stockholm 2006-02-27 
 

 

Listing of warrants issued by Carnegie Investment Bank AB  
 
As from March 1, 2006, 6 warrants issued by Carnegie Investment Bank AB will be listed on NDX. The instruments will be 
registered at VPC AB. 
 
Issuer: Carnegie Investment Bank AB 
Type of security: Call and Put warrants of European type 
Execution: Automatic cash settlement on expiry date 
Term: As from March 1, 2006 to expiry date.  
Market Maker: Carnegie Investment Bank AB 
 
For more details see attached files. 
 
For further information concerning this NDX notice please call Market surveillance, at +46 8 566 390 55. 
 
Nordic Growth Market NGM AB 

 

 

About NDX 

Nordic derivatives Exchange (NDX) is a market for listing and trading of derivatives and other structured products. The 
market is operated by Nordic Growth Market (www.ngm.se), a regulated exchange under the supervision of the 
Swedish Financial Supervisory Authority. The trading is fully electronic and conducted in UNIVITS Tellus.  
 
NDX offers listing and trading of derivatives and structured products and the ambition is to offer issuers and other 
market participants a flexible market for all types of products. Especially important for NDX is the encouragement of a 
market driven product development as well as the establishment of a powerful framework for marketing of issuers and 
issuers' products.  
 
NDX offers an increased influence for issuers and increased opportunities for product development. Further, NDX 
offers a platform that also aims at increasing the understanding and knowledge of derivatives and other structured 
products for the members' customers.  
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Stockholm 2003-05-12 

 

Börsmeddelande Electrolux AB  

Konverteringslån, Warrants m m 80/03  

Notering av warranter utgivna av FöreningsSparbanke n AB  
Fr.o.m. den 14 maj 2003 kommer 10 st warranter utgivna av FöreningsSparbanken AB att noteras på listan 
för Warranter. Instrumenten har registrerats hos VPC AB. 
 
 
 
Utfärdare:  FöreningsSparbanken AB  
Värdepapper:  Köpwarranter av europeisk typ  
Lösen:  Automatisk kontantlösen på slutdagen  
Löptid:  Fr.o.m. den 14 maj 2003 t.o.m. slutdagen  
Market Maker:  FöreningsSparbanken AB  

 
För eventuella frågor om detta börsmeddelande vänligen kontakta Sofia Ullman eller Therese Sjöblom på telefon 08-405 60 00.  

 
Stockholmsbörsen AB  
 
 
 
 
 
 

Anders Ackebo Head of Listing and Surveillance  Sofia Ullman Listing  
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Stockholm 2005-04-04  

 
 

Börsmeddelande Lundin Petrolium AB 

Warranter och certifikat 16/05  

Notering av warranter utgivna av Svenska Handelsbanken AB  
Fr.o.m. den 6 april 2005 kommer 7 st warranter utgivna av Svenska Handelsbanken AB att noteras på 
listan för Warranter, plain vanilla. Instrumenten har registrerats hos VPC AB.  
 
Utfärdare:  Svenska Handelsbanken AB  
Värdepapper:  Köp- och säljwarranter av europeisk typ  
Lösen:  Automatisk kontantlösen på slutdagen  
Löptid:  Fr.o.m. den 6 april 2005 t.o.m. slutdagen  
Market Maker:  Svenska Handelsbanken AB  

 
Kontaktpersoner för ovanstående uppgifter:  
 
Peter Frösell 08-701 31 22  

…………………………………………………………………………………………………….  
 
 
 
 

För eventuella frågor om detta börsmeddelande vänligen kontakta Henrik Acklén eller Kristin Haglund på telefon 08-405 60 00.  
Stockholmsbörsen AB  

Torsten Örtengren Vice President, Issuer Surveillance  Kristin Haglund Advisor, Issuer Surveillance  
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Stockholm 2003-01-02 

 

Börsmeddelande OMX Index  

Konverteringslån, Warrants m m 2/03  

Notering på Stockholmsbörsen AB  
Fr.o.m. den 7 januari 2003 kommer 10 st warranter utgivna av Commerzbank AG, att noteras på listan för 
Warranter. Instrumenten har registrerats vid VPC AB. 
 
Utfärdare:  Commerzbank AG  
Värdepapper:  Köp- och säljwarranter av europeisk typ  
Lösen:  Automatisk kontantlösen på förfallodagen  
Löptid:  Fr.o.m. den 7 januari 2003 t.o.m. slutdagen  
Market Maker:  Bankaktiebolaget JP Nordiska  

 
För eventuella frågor om detta börsmeddelande vänligen kontakta Sofia Ullman eller Therese Sjöblom på telefon 08-405 60 00. 
 
Stockholmsbörsen AB 
 
 
 
 

Ulf Lindgren Head of Legal  Therese Sjöblom Listing  
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Stora Enso AB 
 
NDX Notice #05-89 
 
Stockholm 2005-09-23 
 
 
 
Listing of warrants issued by Carnegie Investment B ank AB 
 
As from September 27, 2005, 21 warrants issued by Carnegie Investment Bank AB will be listed on NDX. The 
instruments have been registered at VPC AB. 
 
Issuer: Carnegie Investment Bank AB 
Type of security: Put warrants of European type 
Execution: Automatic cash settlement on expiry date 
Term: As from September 27, 2005 to expiry date. 
Market Maker: Carnegie Investment Bank AB 
 
 
For more details see attached files. 
 
For further information concerning this NDX notice please call Market surveillance, at +46 8 566 390 55. 
 
Nordic Growth Market NGM AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
About NDX 
Nordic derivatives Exchange (NDX) is a market for listing and trading of derivatives and other structured products. 
The market is operated by Nordic Growth Market (www.ngm.se), a regulated exchange under the supervision of 
the Swedish Financial Supervisory Authority. The trading is fully electronic and conducted in UNIVITS Tellus. 
NDX offers listing and trading of derivatives and structured products and the ambition is to offer issuers and other 
market participants a flexible market for all types of products. Especially important for NDX is the encouragement 
of a market driven product development as well as the establishment of a powerful framework for marketing of 
issuers and issuers' products. 
NDX offers an increased influence for issuers and increased opportunities for product development. Further, NDX 
offers a platform that also aims at increasing the understanding and knowledge of derivatives and other structured 
products for the members' customers. 
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Börsmeddelande Swedish Match 

Warranter och övriga finansiella instrument 203/04  

 

Notering av warranter utgivna av FöreningsSparbanken AB  
 
Fr.o.m. den 23 november 2004 kommer 13 st warranter utgivna av FöreningsSparbanken AB att noteras 
på listan för Warranter. Instrumenten har registrerats hos VPC AB. 
 
 
Utfärdare:  FöreningsSparbanken AB  
Värdepapper:  Köpwarranter av europeisk typ  
Lösen:  Automatisk kontantlösen på slutdagen  
Löptid:  Fr.o.m. den 23 november 2004 t.o.m. slutdagen  
Market Maker:  FöreningsSparbanken AB  

 
 
Kontaktpersoner för ovanstående uppgifter:  
Leila Aloui     Tommy Hjelm  
08-5859 16 53     08-5859 14 45  

…………………………………………………………………………………………………….  
 
 
 
 

För eventuella frågor om detta börsmeddelande vänligen kontakta Henrik Acklén eller Kristin Haglund på telefon 08-405 60 00.  
Stockholmsbörsen AB  

Torsten Örtengren Vice President, Issuer Surveillance  Kristin Haglund Advisor, Issuer Surveillance  
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Börsmeddelande Unibet AB 

Warranter och certifikat 14/05  
 
 

Notering av warranter utgivna av Hagströmer & Qviberg 
Fondkommission AB  
 
Fr.o.m. den 21 mars 2005 kommer 3 st warranter utgivna av Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB 
att noteras på listan för Warranter, plain vanilla. Instrumenten har registrerats hos VPC AB. 
 
Utfärdare:  Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB  
Värdepapper:  Köp- och säljwarranter av europeisk typ  
Lösen:  Automatisk kontantlösen på slutdagen  
Löptid:  Fr.o.m. den 21 mars 2005 t.o.m. slutdagen  
Market Maker:  Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB  

 
 
Kontaktperson för ovanstående uppgifter:  
Joakim Wendt, Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB, 08-696 20 36 
………………………………………………………………………………………………….  

 
 

 
För eventuella frågor om detta börsmeddelande vänligen kontakta Henrik Acklén eller Kristin Haglund på telefon 08-405 60 00.  

Stockholmsbörsen AB  

Torsten Örtengren Vice President, Issuer Surveillance  Kristin Haglund Issuer Surveillance  
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Stockholm 2003-05-13 

 

Börsmeddelande Volvo AB 

 
Konverteringslån, Warrants m m 81/03  

 

Notering av warranter utgivna av FöreningsSparbanke n AB  
Fr.o.m. den 15 maj 2003 kommer 10 st warranter utgivna av FöreningsSparbanken AB att noteras på listan 
för Warranter. Instrumenten har registrerats hos VPC AB.  
 
 
Utfärdare:  FöreningsSparbanken AB  
Värdepapper:  Köpwarranter av europeisk typ  
Lösen:  Automatisk kontantlösen på slutdagen  
Löptid:  Fr.o.m. den 15 maj 2003 t.o.m. slutdagen  
Market Maker:  FöreningsSparbanken AB  

 
 
För eventuella frågor om detta börsmeddelande vänligen kontakta Sofia Ullman eller Therese Sjöblom på telefon 08-405 60 00.  
 
 
 
Stockholmsbörsen AB  

Anders Ackebo Head of Listing and Surveillance  Sofia Ullman Listing Advisor  
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Stockholm 2005-10-07  

 

Börsmeddelande Vostok Nafta AB 

Warranter och certifikat 74/05 
 
 

Notering av warranter utgivna av Svenska Handelsbanken AB  
 
Den 11 oktober 2005 kommer 11 st warranter utgivna av Svenska Handelsbanken AB att noteras på listan 
för Warranter, plain vanilla. Instrumenten har registrerats hos VPC AB. 
 
 
Utfärdare:  Svenska Handelsbanken AB  
Värdepapper:  Köp- och säljwarranter av europeisk typ  
Lösen:  Automatisk kontantlösen på slutdagen  
Löptid:  Fr.o.m. den 11 oktober 2005 t.o.m. slutdagen  
Market Maker:  Svenska Handelsbanken AB  

 
Kontaktperson för ovanstående uppgifter: 
 
Peter Frösell, Svenska Handelsbanken AB, 08-701 31 22  

…………………………………………………………………………………………………….  
 
 
 
 
För eventuella frågor om detta börsmeddelande vänligen kontakta Sofia Ullman eller Henrik Acklén på telefon 08-405 60 00.  
 
 
 
 
 
Stockholmsbörsen AB  

Torsten Örtengren Head of Issuer Surveillance  Sofia Ullman Advisor, Issuer Surveillance  
 
 
 
 
 
 

 
 


