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Abstract 
 
This paper studies IPOs of property companies on Nasdaq OMX Stockholm. The purpose of 
this paper is to analyze the underpricing and long-term performance of newly listed property 
companies. 
 
The study covers eight property companies whose shares have been listed on OMX 
Stockholm during the years 2007 - 2014. The underpricing and performance over the first 12 
months on the stock exchange have been analyzed in relation to two different benchmarks: 
one index containing all of the shares on the OMX Stockholm and one index containing all 
property shares on the OMX Stockholm. 
 
Underpricing has been studied by comparing the shares offer price to the closing price on the 
first trading day. The long-term performance has been analyzed by calculating the share's 
performance against the benchmark using two different methods, the CAR (Cummulative 
Abnormal Return) and BHAR (Buy and Hold Abnormal Return). 
 
The results of the paper indicate that the shares of property companies are less underpriced 
than shares of other types of companies, and that the shares in our paper performed better over 
12 months than expected. 
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Sammanfattning 
 
Denna uppsats studerar närmare börsintroduktioner av fastighetsbolag på Nasdaq OMX 
Stockholm. Syftet med arbetet är att analysera prissättningen samt den långsiktiga 
prestationen av nyintroducerade fastighetsaktier. 
 
Studien omfattar åtta fastighetsbolag vars aktier har noterats på Stockholmsbörsen under 
perioden 2007 – 2014. Aktiernas prissättning samt prestation över de första 12 månaderna på 
börsen har analyserats gentemot två olika benchmarks: ett index innehållande samtliga aktier 
på Stockholmsbörsen samt ett index för alla fastighetsaktier på Stockholmsbörsen.  
 
Prissättningen har undersökts genom att jämföra aktiens teckningskurs jämfört med 
stängningskursen efter första handelsdagen. Den långsiktiga prestationen har undersökts 
genom att beräkna aktiens överavkastning gentemot benchmark med två olika metoder, CAR 
(Cummulative Abnormal Return) samt BHAR (Buy and Hold Abnormal Return). 
 
Resultatet av studien indikerar på att aktier i fastighetsbolag är mindre underprissatta än aktier 
i andra sorters bolag vid introduktionen, samt att aktierna i vår studie presterat bättre över 12 
månader än förväntat. 
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1. Introduktionskapitel 

1.1 Inledning 
En tydlig trend som kunnat skönjas de senaste åren är att fastighetsbolag söker sig till börsen. 
Pådrivande orsak till att fastighetsbolagen sökt sig till börsen är de låga räntorna i 
kombination med höga substanspremier. En substanspremie infinner sig när börsvärdet 
överstiger bolagets tillgångar. När tillgångarna överstiger börsvärdet kallas det istället för 
substansrabatt. De senaste åren har det varit en period då fastighetsaktier i genomsnitt 
handlats med en substanspremie. Detta innebär att bolagets tillgångar värderas högre på 
börsen än vad de gör på marknaden något som leder till att många bolag väljer att notera sig 
(Grossman, 2014). En annan möjlig anledning till fastighetsbolagens framfart på börsen är att 
fastighetsbranschen, till skillnad från många andra branscher, påverkas av den inhemska 
ekonominiska situationen snarare än den globala. I och med det, för fastighetsbolag, 
gynnsamma ekonomiska klimat som för tillfället råder i Sverige i kombinaton med 
internationella oroligheter och osäkerhet i omvärldens ekonomi ses fastigheter som en 
attraktiv investering.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här rapporten är att analysera prissättningen vid börsintroduktionerna samt 
aktiens prestation under de första 12 månaderna på börsen.  
Våra frågeställningar blir således:  

• Är fastighetsaktier underprissatta? 
• Hur presterar de under de 12 första månaderna på börsen gentemot redan etablerade 

börsbolag? 

2. Bakgrund 

2.1 Processen vid en börsnotering 
När ett företag bestämmer sig för att notera sina aktier på börsen kontaktas en underwriter. 
Underwritern är vanligtvis en investment bank som ansvarar för erbjudandet och strukturen 
under noteringsprocessen. Sedan bestäms vilken typ av aktier som erbjudandet ska omfatta 
samt på vilket sätt aktierna ska erbjudas till allmänheten. Erbjudandet kan antingen vara 
primärt eller sekundärt. Ett primärt erbjudande innebär att man emitterar nya aktier för att resa 
kapital och ett sekundärt erbjudande innebär att befintliga ägare säljer sitt aktieinnehav ofta 
som en avyttringsstrategi. Aktierna kan säljas till allmänheten på flera olika sätt. De tre 
vanligaste är ”firm commitment” vilket innebär att underwritern köper alla aktier i 
erbjudandet för att sedan sälja de vidare till marknaden. I fallet att alla aktier i erbjudandet 
inte säljs tar underwritern förlusten. Den andra metoden är ”best-effort” vilket oftast används 
för noteringar i mindre skala. Denna metod innebär att underwritern inte garanterar att alla 
aktier säljs men försöker sälja alla aktier till bästa möjliga pris. Ofta innehåller denna metod 
en allt-eller-inget-klausul vilket innebär att om erbjudandet inte fulltecknas så ställs 
introduktionen in. Den sista metoden är en så kallad omvänd auktion där det lägsta pris vid 
vilket alla aktier i erbjudandet säljs blir det pris som investerarna får betala även om de har 
bjudit högre (Berk och DeMarzo, 2011). 
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2.2 Underprissättning 
Underprissättning vid börsintroduktioner innebär att teckningspriset som investerare köper 
aktien för innan den kan handlas på andrahandsmarknaden är lägre än stängningspriset på den 
första dagen. Investerare kan således teckna nyintroducerade aktier för teckningskursen, sälja 
till marknadspris under den första dagen och göra en vinst. Det finns en mängd olika teorier 
om varför många nyemitterade aktier fortsätter att visa det här mönstret, något vi kommer att 
gå igenom närmare nedan.  
 
Under perioden 1980-2011 var den genomsnittliga förstadagsavkastningen för svenska 
börsnoteringar 27,2 procent. Detta kan jämföras med kinesiska börsnoteringar som under 
perioden 1990-2013 hade en genomsnittlig förstadagsavkastning på 118,4 procent (Loughran 
et al, 2015). 

2.3 Teorier om underprissättning 
Underprissättning är ett globalt fenomen och har därför lockat ett stort antal analytiker och 
forskare som försökt förklara varför aktier systematiskt blir underprissatta. Teorierna kan 
delas in i fyra huvudkategorier:  
 

1. Asymmetrisk information 
2. Institutionella anledningar 
3. Ägarförhållande och kontroll 
4. Beteendemässiga teorier  

Asymmetrisk information bygger på att det finns en informationsmässig obalans mellan de 
involverade parterna i noteringen. I en börsnotering finns det tre huvudaktörer: företaget som 
börsnoteras, underwritern som genomför noteringen samt investerarna på börsen (Ljungqvist, 
2007).  
 
En teori under kategorin asymmetrisk information är teorin om signalling. Teorin innebär att 
företaget medvetet underprissätter aktien i ett försök att signalera styrka. När företagen 
medvetet underprissätter en aktie innebär det en direkt förlust för företaget vilket signalerar 
styrka i och med att ett starkt företag har möjlighet att återhämta sig och nå sitt verkliga värde 
på börsen. Svaga företag har inte möjlighet att återhämta sig efter en rabatterad introduktion 
eftersom deras efterföljande prestation inte kommer att höja aktievärdet. De har således inte 
råd att använda signalering som en taktik utan måste direkt vid introduktionen maximera 
inkomsten. Även det faktum att en underprissatt aktie genererar en hög initial avkastning 
skapar en positiv bild av aktien (Allen och Faulhaber, 1988).  
 
En populär teori bland forskare är Rocks (1986) teori om winner´s curse där han menar på att 
vissa investerare är bättre informerade än andra. Rocks teori bygger på att välinformerade 
investerare enbart kommer att teckna sig för underprissatta nyintroduktioner medan 
oinformerade investerare tenderar till att teckna sig för alla nyintroduktioner. Detta leder i sin 
tur till att de oinformerade investerarna inte kommer att tilldelas tillräckligt med aktier för de 
underprissatta introduktionerna då konkurrensen är högre om att tilldelas aktier medan de 
kommer få alla aktier vid de överprissatta introduktionerna. Oinformerade investerare 
kommer på detta sätt att få en negativ avkastning från nyintroduktioner och därför välja att 
inte köpa aktier vid börsintroduktioner. Då enbart välinformerade investerare inte har 
tillräckligt med kapital för att köpa upp alla aktier vid alla nyintroduktioner så är underwritern 
tvungna att introducera aktien till en rabatt för att de oinformerade investerarna ska få en 
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normal avkastning och därmed inte överge marknaden. Desto större osäkerhet som råder kring 
aktien och bolagets verkliga värde, desto större blir skillnaden mellan välinformerade 
investerarna och oinformerade investerarna och den initiala rabatteringen ökar. 
 
De institutionella teorierna baseras på tre faktorer: rättstvister, bankernas prisstabiliserande 
åtgärder samt skatteförhållandena (Ljungqvist, 2007). Ett exempel på en institutionell teori är 
att det kan finnas skattemässiga fördelar med underprissättning. I en studie gjord av Rydqvist 
(1997) undersöker han de skattemässiga fördelarna i samband med svenska 
börsintroduktioner. Under perioden 1980 till 1989 var den genomsnittliga underprissättningen 
vid svenska börsnoteringar 41 procent. Under den här perioden beskattades förvärvsinkomst 
betydligt hårdare än realisationsvinster vilket skapade ett incitament för företagen att betala 
sina anställda i andra tillgångar, såsom underprissatta aktier, än den egentliga lönen. 1990 
ändrade skatteverket beskattningsreglerna gällande realisationsvinst och beslutade att det 
skulle beskattas på samma sätt som inkomstskatt vilket satte stopp för företagens 
utbetalningsmodell och den genomsnittliga underprissättningen föll till 8 procent mellan åren 
1990 till 1994. 
 
Teorierna om ägarförhållande och kontroll bygger på företagens agerande för att minska 
investerares inflytande i bolaget. Ett exempel på hur kontroll och prissättning av aktier 
samverkar beskrivs i en studie gjord av Brennan och Franks (1997) då de menar på att 
underprissättning vid börsintroduktionen ger företagsledningen möjlighet att behålla större 
kontroll över företaget. Företagen har intresse av att sprida ut aktierna till så många 
investerare som möjligt och undvika att en investerare får för stort aktieinnehav och därmed 
stort inflytande i bolaget. När en investerare äger större delen av aktierna förlorar företaget 
mer kontroll över den egna verksamheten och aktieägaren får mer inflytande i företaget. När 
en aktie är underprissatt ökar intresset och efterfrågan av den aktien. Den ökade efterfrågan 
leder till att aktierna delas ut till fler investerare och företaget kan behålla mer kontroll över 
verksamheten. 
 
De beteendemässiga teorierna bygger på att det finns ett irrationellt beteende från antingen 
investerarna eller underwritern som påverkar prissättningen och förstadagsavkastningen. Ett 
exempel på hur irrationellt beteende påverkar den initiala avkastningen är om investerare på 
andrahandsmarknaden driver upp priset på aktien högt över dess verkliga värde. Detta leder 
till att aktien genererar en positiv förstadagsavkastning vilket kan ses som att aktien har varit 
underprissatt vid introduktionen. Marknaden för börsintroduktioner är i relativt hög grad 
utsatt för irrationellt beteende eftersom företagen som börsnoteras i många fall är nystartade, 
ouppmärksammade samt saknar tidigare historik om prestation på börsen. Detta gör företagen 
svårvärderade och investerarnas värdebedömning varierar kraftigt (Ljungqvist, 2007). 

2.4 Övertilldelningsoptioner 
Den vanligaste stabiliseringsåtgärden vid börsintroduktioner är övertilldelningsoptioner, även 
kallat Green Shoe optioner. Stabiliseringsåtgärder innebär att man köper aktier med syfte att 
undvika att aktiekursen faller på den öppna marknaden.  För att stabilisera aktiekursen vid en 
eventuell kursnedgång i den initiala marknaden ger man investmentbanken incitament att 
köpa aktier på marknaden vid en kursnedgång. Vid en övertilldelningsoption så har 
investmentbanken en option att köpa fler aktier till introduktionskursen än vad erbjudandet 
avser. Vanligen avser övertilldelningsoptionen 15 procent och därmed kan investmentbanken, 
om det finns ett stort intresse sälja 15 procent fler aktier till marknaden än vad som avses i 
erbjudandet. Om introduktionen blir lyckad och priset stiger på den initiala marknaden 
(underprissättning) så aktiveras övertilldelningsoptionen. Investmentbanken utnyttjar sin 
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köpoption för att täcka sin korta position och gör därmed ingen förlust på att priset har stigit. 
Om introduktionen blir mindre lyckad och priset sjunker på den initiala marknaden 
(överprissättning) aktiveras inte övertilldelningsoptionen och investmentbanken kan istället 
köpa de övertilldelade aktierna på den öppna marknaden till ett lägre pris. Investmentbanken 
gör därmed en vinst på sin korta position och prisnedgången på aktien bromsas då 
investmentbanken köper ett stort antal aktier på marknaden. Övertilldelningsoptioner kan 
skapa incitament för investmentbanker att överprissätta aktier vid börsintroduktioner. Detta 
eftersom bankens tradingvinster blir större vid ett större prisfall. Problemet balanseras ut av 
att investmentbankens rykte försämras vid stora överprissättningar (Iannotta, 2010). 

2.5 Teorier om långsiktig prestation 
Ritter (1991) fann att nyintroducerade aktier underpresterar gentemot benchmark på lång sikt 
(36 månader). Flera forskare har även kommit fram till samma resultat och fenomenet att 
nyintroducerade aktier underpresterar på lång sikt har försökts förklaras genom olika teorier. 
En teori som grundar sig i beteendeekonomi bygger på att uppfattningen om aktiens verkliga 
värde skiljer sig innan introduktionen. De största köparna kommer vara de som värderar 
aktien högst. På längre sikt kommer mer information om aktien bli tillgänglig och aktien 
kommer att konvergera mot sitt verkliga värde vilket då ofta är lägre än vad köparna vid 
introduktionen var beredda att betala (Miller, 1977).  
 
En annan teori grundar sig i att det förekommer asymmetrisk information mellan bolaget och 
investerarna. Bolaget som noteras har mer information än investerarna och har möjlighet att 
genom periodisering och andra redovisningsåtgärder uppvisa fina resultat på kort sikt, något 
som dock jämnar ut sig över tid varpå aktien underpresterar på lång sikt (Roosenboom et al, 
2003). 
 
Enligt Fama (1998) är inte långsiktig underprestation en anomali utan slutsatsen att 
nyintroducerade aktier underpresterar på lång sikt är ett så kallat ”bad model-problem” där 
mätfelen i modellerna som används för att mäta den långsiktiga avkastningen ökar med en 
längre investeringshorisont. Fama menar med andra ord att marknaden trots allt är effektiv 
och avkastningarna även för nyintroducerade aktier är omöjliga att förutse, se avsnitt 4, 
Metod.  
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2.6 Makroekonomiska faktorer 
Det ekonomiska klimatet i Sverige samt i omvärlden påverkar givetvis börsen och 
börsbolagens prestation. Fastigheter ses, som framgår av diagramen nedan, som en mer 
attraktiv investering då räntorna är låga. Detta eftersom de flesta fastighetsbolag är högt 
belånade och deras största kostnadspost är räntebetalningar. Fastighetsbolagens vinster ökar 
därför då räntan sjunker. Även värderingen av bolagens fastighetstillgångar ökar i takt med 
sjunkande räntor eftersom att avkastningskraven blir lägre (Haskel, 2013).  
 
Fastigheter kan också ses som en attraktiv investering för att diversifiera bort risk från sin 
portfölj. Fastigheter anses av många ha en relativt liten korrelation med både aktier och 
obligationer. Många investerare söker därför fastighetsinvesteringar för att sprida sina risker. 
Att direktinvestera i fastigheter är för många investerare dyrt och komplicerat, därför väljer 
många indirekta fastighetsinvesteringar (aktier i fastighetsbolag) för att över tid ändå få 
exponering mot fastighetsmarknaden. 
 
De diagram vi har valt att presentera nedan är Stibor 3 månader, reporäntan, den 10-åriga 
statsobligationsräntan samt börsutvecklingen för OMXALLS och SX860000. 
Som man kan se så sammanfaller toppen för SX860000 väl med botten för reporäntan, Stibor 
3 månader samt den 10-åriga statsobligationsräntan. Stibor 3 månader är den ränta som de 
största svenska bankerna erbjuder när de lånar ut pengar mellan varandra. OMXALLS är 
index för samtliga aktier på Nasdaq OMX Stockholm och SX860000 är index för samtliga 
fastighetsaktier på Stockholmsbörsen. Dessa två index kommer vi att använda som 
benchmark mot aktierna i vårt urval för att mäta prestationen. 
 

 
Figur 1, Stibor 3 månader och reporänta 2006 – 2015. Källa: Riksbanken 
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Figur 2, 10-åriga statsobligationsräntan 2006 – 2015. Källa: Riksbanken 
 
 

Figur 3, Kursutveckling OMXALLS och SX860000. Källa: FactSet 
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2.7 Tidigare studier 
Det har gjorts relativt sparsamt med tidigare studier om börsintroduktioner av fastighetsbolag. 
I vår litteraturstudie har vi endast funnit två studier som studerar fastighetsbolags prestation 
på börsen. I och med att amerikanska forskare är ledande på området börsintroduktioner så är 
många av de tidigare studier som är gjorda om fastighetsbolag fokuserade på REITs (Real 
Estate Investment Trust) vilket vi antar i viss mån kan appliceras på svenska fastighetsbolag 
då de underliggande tillgångarna i båda fallen är fastigheter. Aktier i REITs skiljer sig dock 
från svenska fastighetsaktier då de bland annat har andra skatte- och utdelningsregler (SEC, 
2012).  
 
Below et al (1995) fann att amerikanska REITs till skillnad från andra aktier var korrekt 
prissatta vid introduktionen. Detta förklarar de med att det finns en hög grad av säkerhet kring 
värderingen av bolagets tillgångar och avkastning. Därmed behövs inte lika stor 
underprissättning.  
 
Brounen och Eichholtz (2002) fann i en studie av börsintroduktioner av fastighetsbolag på den 
brittiska, franska samt svenska börsen under åren 1984 till 1999 att fastighetsaktier precis som 
andra aktier överpresterar gentemot sin benchmark under första handelsdagen på börsen. 
Deras resultat är i linje med tidigare teorier om underprissättning. I samma studie undersökte 
de även hur fastighetsaktier presterar på börsen under de kommande 12 månaderna efter 
introduktionen. Där fann de att de brittiska och franska fastighetsaktierna underpresterade 
gentemot sin benchmark på längre sikt. Vad de däremot fann var att de svenska 
fastighetsaktierna i genomsnitt klart hade överpresterat gentemot benchmark, även på 12 
månaders sikt. Detta resultat förklarar de med att den svenska fastighetsmarknaden under 90-
talet genomgick en kris vilket ledde till låga benchmarks som de nyintroducerade bolagen lätt 
kunde slå.  
 
I en studie gjord av Sahi och Lee (2001) undersöktes förstadagsavkastningen för 48 brittiska 
börsnoteringar i fastighetssektorn under perioden 1986 till 1995. Sahi och Lee skiljer på 
”Property trading companies” (Företag som köper, utvecklar och säljer fastigheter, 
exempelvis JM och Besqab) och ”Property investment companies” (Företag som investerar 
och håller fastigheter i sin portfölj, exempelvis Vasakronan och Hemfosa). Den viktigaste 
slutsatsen som Sahi och Lee drar från sina empiriska resultat är att ”Propery investment 
companies” är mindre underprissatta än ”property trading companies” av anledningen att de 
prissätts efter sina underliggande tillgångar och därmed är lättare att värdera än ”property 
trading companies”.  
 
Ritter (1991) undersökte i en studie den långsiktiga prestationen av börsintroducerade företag. 
I studien undersöktes 1526 börsintroducerade bolag på den amerikanska börsen under 
perioden 1975-1984 och fann bevis för att bolagen, tre år efter introduktionen, 
underpresterade gentemot redan listade bolag. Ritter fann att de introducerade bolagen gav en 
genomsnittlig avkastning på 34,47 procent, tre år efter börsintroduktionen vilket han jämförde 
med en kontrollgrupp på 1526 redan listade aktier med jämförbar verksamhet och 
marknadsvärde som under samma treårsperiod gav en genomsnittlig avkastning på 61,86 
procent. Ritter menar på att en stor anledning till att aktierna underpresterar på lång sikt är 
relaterat till trender och initial överoptimism från investerare, se avsnitt 2.5 teorier om 
långsiktig prestation.  
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En studie gjord av Ibbotson (1975) studerar amerikanska börsintroduktioner under 1960-talet. 
Ibbotson fann att de nyintroducerade aktierna generellt presterade bra under det första året, 
sämre de efterföljande tre samt åter bra under det femte och i hans studie det sista året. 

2.8 Hypotes 
Vår hypotes är att tidigare resultat för REITs på den amerikanska börsen även borde gälla för 
svenska fastighetsbolag då den underliggande tillgången är den samma. Fastighetsaktier borde 
därmed inte underprissättas i lika hög grad som andra aktier vid börsintroduktioner. 
 
Vår hypotes sett till avkastningen över 12 månader är att aktierna i vårt urval kommer att 
underprestera eller vara i nivå med benchmark för fastighetsaktier (SX860000) då 
fastighetsindex har gått bra de senaste åren vilket innebär att de nyintroducerade aktierna får 
det svårare att slå index. Denna hypotes baseras på Brounen och Eichholtz (2002) slutsatser 
om varför de svenska fastighetsbolagen överpresterade gentemot benchmark under 
fastighetskrisen. Däremot förväntas aktierna i vårt urval, utifrån samma resonemang, 
överprestera gentemot index för samtliga aktier på Nasdaq OMX Stockholm (OMXALLS) 
som inte gått lika starkt som SX860000 under perioden. 

3. Fastighetsbolagen som ingår i studien 

3.1 Avgränsning  
Vi har valt att avgränsa vårt urval genom att analysera fastighetsbolag som gått till börsen 
under perioden januari 2007 till december 2014. Vi har inte gjort någon avgränsning vad 
gäller fastighetstyp i företagens bestånd utan inkluderat samtliga fastighetstyper. Vidare har vi 
avgränsat oss genom att endast analysera de fastighetsbolag som noterats på Nasdaq OMX 
Stockholm (Stockholmsbörsen) eftersom storleken på erbjudandet tros påverka prestationen 
på börsen. Det är troligt att en större emission kommer hanteras mer professionellt och att 
prissättningen av aktierna kommer vara mer jämförbar. Som nyintroduktioner har vi även valt 
att inkludera bolag som tidigare handlats på en mindre lista och flyttat till Stockholmsbörsen.  
Under perioden januari 2007 till december 2014 har åtta fastighetsbolag börsnoterats på 
Stockholmsbörsen. De åtta börsintroduktionerna vi kommer att analysera i denna rapport 
listas i tabellen nedan. 
 
I vårt urval beståendes av åtta bolag som har noterats på Stockholmsbörsen är tre av dessa 
rena listbyten. Victoria Park var tidigare noterade på First North Premier och bytte den 9 
december 2013 lista till Stockholmsbörsen. Sagax bytte lista från First North 8 oktober 2007 
till Stockholmsbörsen. Tribona handlades tidigare på Oslobörsen som Northern Logistic 
Property. Northern Logistic Property förvärvades av dotterbolaget Tribona vilket sedan 
noterades på Stockholmsbörsen. Även Corem gjorde ett listbyte den 24 juni 2009 från NGM-
listan till Stockholmsbörsen men då de erbjöd en stor del nyemitterade aktier i samband med 
listbytet har vi valt att räkna den som en renodlad börsintroduktion. 
 
Tabell 1, Urval av bolag 
Bolag Noteringstidpunkt 
NP3 Fastigheter AB 4 december 2014 
Besqab AB 12 juni 2014 
Hemfosa Fastigheter AB 21 mars 2014 
Victoria Park AB 9 december 2013 
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Platzer Fastigheter Holding AB 29 november 2013 
Tribona AB 21 maj 2013 
Corem Property Group AB 24 juni 2009 
Sagax AB 8 oktober 2007 
Informationen för bolagen listade nedan är, om inget annat angivits, hämtade från publicerade 
aktieprospekt hos Finansinspektionen samt årsredovisningar från bolagens hemsidor. 
 

3.2 NP3 
 
Förutsättning 
Erbjudandet omfattade 7 666 667 nyemitterade aktier, inklusive möjlig övertilldelningsoption, 
och notering på Stockholmsbörsen den 4 december 2014. 
 
Verksamhetsbeskrivning 
NP3 äger och förvaltar kommersiella fastigheter i norra Sverige. Bolagets fastighetsbestånd 
om totalt 121 fastigheter är till ytan relativt jämt fördelade över handel, industri, logistik samt 
kontorsfastigheter. Fastigheterna är fördelade över sex marknadsområden i norra Sverige: 
Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå samt Luleå. Den uthyrningsbara ytan uppgick, 
den 30 september 2014, till 458 000 kvadratmeter vilket motsvarade ett bedömt 
fastighetsvärde om cirka 3,2 miljarder kronor. Av bolagets marknadsområden är den största 
delen, cirka 142 000 kvadratmeter, lokaliserade i Sundsvall. 
 

 
Figur 4, Fördelning av NP3:s fastighetsbestånd. Källa: NP3 aktieprospekt, 2014 
 
 
Tabell 2, Finansiell information och nyckeltal NP3 
NP3 2014 jan-sep 2013 jan-sep 2013 jan-dec 2012 jan-dec 
Resultat efter skatt, MSEK 81 5 32 40 
Aktieresultat efter skatt SEK/aktie 2,9 0,8 2,4 4 
Totala tillgångar, MSEK 3 353 1 586 1 821 1 296 
Eget kapital, MSEK 1 267 215 280 166 
Belåningsgrad, % 59,4 60,5 59,7 60,9 

137 606 kvm 
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105 990 kvm 
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83 597 kvm 
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29 338 kvm  
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Fördelning av uthyrningsbar yta, 
30 september 2014 
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Soliditet, % 37,8 13,6 15,4 12,8 
Avkastning eget kapital, % 10,5 2,7 15,2 24,7 
Direktavkastning fastigheter, % 5,8 5,8 8,1 8,2 
Fastighetsvärde MSEK 3 242 1 498 1 737 1 250 
Uthyrbar yta, tkvm 458 203 237 167 
Källa: NP3 aktieprospekt, 2014 
 
Aktier och aktiekapital före notering 
NP3:s aktiekapital inför noteringen uppgick till 142 746 800 kronor fördelade på 40 784 800 
aktier. Största aktieägare inför noteringen, den 30 september 2014, var Lars-Göran Bäckvall 
som genom bolag ägde 22,4 procent av kapitalfördelningen samt rösträtt i bolaget (NP3 
aktieprospekt, 2014). 
 
Utfall 
Erbjudandet omfattade totalt 6 666 667 aktier vilket motsvarade 14,1 procent av den totala 
kapitalfördelningen. Teckningskursen fastslogs redan i prospektet till 30 kronor. 
Aktien övertecknades flerfaldigt vid noteringen vilket medförde att utöver de 6 666 667 
erbjudanda aktierna utnyttjades även en övertilldelningsoption på 1 000 000 aktier. Antal 
utstående aktier efter erbjudandet var således 48 451 467 vilket gav ett initialt börsvärde om 
cirka 1,5 miljarder kronor. Största aktieägare efter noteringen var fortfarande Lars-Göran 
Bäckvall som genom bolag ägde 19,5 procent av aktiekapitalet (NP3 Årsredovisning, 2014). 
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3.3 Besqab 
 
Förutsättningar 
Erbjudandet omfattade 5 066 379 aktier, varav 4 255 319 nyemitterade aktier samt 811 060 
försäljning av befintliga aktier och notering på Stockholmsbörsen den 12 juni 2014. 
 
Verksamhetsbeskrivning 
Besqab är en fastighetsutvecklare med fokus på nyproduktion av bostadsrätter i 
Stockholmsområdet och Uppsala. De har sedan bildandet 1989 varit delaktiga i mer än 5000 
bostäder samt 230 detaljplaner. Andra affärsområden är Construction Management, 
projektledning av byggnadsprojekt, samt Fastighetsutveckling, projektutveckling och 
förvaltning av vård- och omsorgsbostäder. 
 
Besqab skiljer sig från de andra bolagen i vår analys eftersom de är det enda bolag som inte 
äger några förvaltningsfastigheter.  
 
Tabell 3, Finansiell information och nyckeltal Besqab 

Besqab 
2014 jan-
mars 

2013 jan-
mars 

2013 jan-
dec 

2012 jan-
dec 

Årets resultat, MSEK 21 10 60 56 
Resultat efter skatt per aktie, kr 19,15 9,4 53,87 51,48 
Summa tillgångar, MSEK 779 890 814 930 
Eget kapital, MSEK 321 271 300 260 
Belåningsgrad, % N/A N/A N/A N/A 
Soliditet, % 41,2 30,4 36,9 28 
Avkastning på eget kapital, % N/A N/A N/A N/A 
Direktavkastning fastigheter, % N/A N/A N/A N/A 
Fastigheter, marknadsvärden, 
MSEK N/A N/A N/A N/A 
Uthyrningsbar area, tkvm N/A N/A N/A N/A 
Källa: Besqab aktieprospekt, 2014 
 
Aktier och aktiekapital före notering 
Aktie- och ägarförhållandet före noteringen uppgick till 112 189 500 kronor fördelat på 
11 218 950 aktier med Familjen Nordström som klart största aktieägare. Familjen Nordströms 
innehav innan noteringen motsvarade 49,5 procent av kapitalfördelningen samt rösträtt i 
bolaget (Besqab aktieprospekt, 2014). 
 
Utfall 
Erbjudandet och noteringen som genomfördes var en kombinerad nyemission samt försäljning 
av befintliga aktier. Totalt omfattade erbjudandet 5 066 379 aktier, varav 4 255 319 var 
nyemitterade och 811 060 var befintliga.  Samtliga aktier tecknades vid emissionen och 
bolaget ökade sitt kapital med cirka 300 miljoner kronor. Antal utstående aktier efter 
erbjudandet var 15 474 269 stycken. Teckningskursen sattes till 73 kronor vilket gav ett 
initialt börsvärde om cirka 1,1 miljarder kronor. 
Familjen Nordström var även efter noteringen den enskilt största aktieägaren vars aktiekapital 
nu motsvarade 33,19 procent av kapitalfördelningen samt rösträtten i bolaget (Besqab 
delårsrapport januari-juni 2014). 
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3.4 Hemfosa 
 
Förutsättning 
Erbjudandet omfattade en kombinerad nyemission samt försäljning av befintliga aktier om 
totalt 34 508 879 aktier och notering på Stockholmsbörsen den 21 mars 2014. 
 
Verksamhetsbeskrivning 
Hemfosa äger och förvaltar fastigheter inom kategorin samfällsfastigheter, kontorsfastigheter, 
logistikfastigheter samt transaktionsfastigheter. Transaktionsfastigheter är samlingsnamnet på 
övriga fastighetstyper som enligt bolaget inte bedöms generera tillräckligt långsiktig 
avkastning. Samhällsfastigheter är fastigheter med skattefinansierade hyresgäster och utgör 
knappt hälften av bolagets totala fastighetsvärde som den 31 december 2013 uppgick till cirka 
16,3 miljarder kronor. Total uthyrningsbar yta var cirka 1 713 000 kvadratmeter fördelade 
över 195 fastigheter. Den geografiska lokaliseringen domineras av Stockholm som står för 
knappt en fjärdedel av den uthyrningsbara ytan. 
 

 
Figur 5, Fördelning av Hemfosas fastighetsbestånd. Källa: Hemfosa aktieprospekt, 2014 
 
 
Tabell 4, Finansiell information och nyckeltal Hemfosa 
Hemfosa 2013 jan-dec 2012 jan-dec 2011 jan-dec 
Årets resultat, MSEK 231 923 667 
Aktieresultat efter skatt, SEK/aktie 7,4 36,9 27,7 
Summa tillgångar, MSEK 17 121 16 716 15 905 
Eget kapital, MSEK 2 369 2 176 1 254 
Belåningsgrad fastigheter, % 83,9 83,3 89,4 
Soliditet, % 13,8 13 7,9 
Avkastning på eget kapital, % 10,2 53,8 75,6 
Direktavkastning fastigheter, % 6,4 6,3 6,5 
Fastighetsvärde, MSEK 16 284 16 019 15 082 
Uthyrningsbar area, tkvm 1 713 1 721 1 808 
Källa: Hemfosa aktieprospekt, 2014 
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(48%) 540 000 kvm 

(32%) 

174 000 kvm  
(10%) 

108 000 kvm  
(6%) 

43 000 kvm  
(3%) 19 000 kvm  

(1%) 

Fördelning av uthyrningsbar yta, 
31 december 2013 

Kontor

Logistik, lager och industri

Rättsväsende

Skola, vård och omsorg

Handel

Övrigt



 

 18 

Aktier och aktiekapital före notering 
Bolagets aktiekapital före erbjudandet uppgick till 55 937 496 kronor fördelat över 
55 937 496 aktier. Största aktieägarna innan erbjudandet var Alecta Pensionsförsäkring, 
Fjärde AP-fonden samt IKANO Invest AB som ägde 17,8 procent vardera (Hemfosa 
aktieprospekt, 2014).   
 
Utfall 
Erbjudandet omfattade en kombinerad nyemission samt försäljning av befintliga aktier om 
totalt 34 508 879 aktier, 5 434 782 nyemitterade aktier samt 29 074 097 befintliga. Plus en 
övertilldelningsoption på ytterligare 4 347 826 aktier. 
Priset fastställdes till 93 kronor per aktie och erbjudandet övertecknades vid introduktionen 
varpå övertilldelningsoptionen utnyttjades. Största enskilda aktieägare efter erbjudandet var 
Fjärde AP-fonden som ägde 9,2 procent av aktiekapitalet. Antal utstående aktier efter 
erbjudandet, den 30 juni 2014, uppgick till 65 720 104 stycken vilket gav ett initialt börsvärde 
om cirka 6,1 miljarder kronor. (Hemfosa delårsrapport januari-juni 2014). 
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3.5 Victoria Park 
 
Förutsättning 
Erbjudandet omfattade inga nyemitterade aktier utan endast ett listbyte från First North 
Premier till Stockholmsbörsen den 9 december 2013. 
 
Verksamhetsbeskrivning 
Victoria Park äger, utvecklar och förvaltar bostadsfastigheter i Sverige. Bolaget äger 
bostadsfastigheter i Linköping, Markaryd samt Malmö, där också bolaget är stationerade. 
Inför noteringstidpunkten, den 30 september 2013, bestod bolagets fastighetsbestånd av cirka 
3200 bostäder med en uthyrningsbar yta om cirka 261 000 kvadratmeter. Detta motsvarade ett 
bedömt fastighetsvärde om cirka 1,7 miljarder kronor. 
 

 
Figur 6, Fördelning av Victoria Parks fastighetsbestånd. Källa: Victoria Park aktieprospekt, 
2013 
 
 
Tabell 5, Finansiell information och nyckeltal Victoria Park 
Victoria Park 2013 jan-sep 2012 jan-sep 2012 jan-dec 2011 jan-dec 
Periodens resultat, MSEK 249 28 60 -23 
Resultat per stamaktie, SEK 5,98 0,72 1,56 -0,63 
Summa tillgångar, MSEK 1 905 231 698 340 
Eget kapital, MSEK 730 140 173 112 
Belåningsgrad, % N/A N/A N/A N/A 
Soliditet, % 38,3 60,8 24,7 33 
Avkastning eget kapital, % 66,5 29,4 16,0 -18,9 
Direktavkastning fastigheter % 5,4 N/A N/A N/A 
Verkligt värde fastigheter, 
MSEK 1 743 98 541 265 
Uthyrningsbar area, tkvm 261 N/A N/A N/A 
Källa: Victoria Park aktieprospekt, 2013 
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Aktier och aktiekapital före notering 
Aktiekapitalet innan listbytet uppgick till 16 112 765 kronor fördelade över 50 619 990 
stamaktier samt 940 860 preferensaktier. Största aktieägaren var Greg Dingizian som genom 
bolag samt privat ägde 7 184 929 stamaktier vilket motsvarade cirka 14 procent av 
aktiekapitalet samt rösträtt i bolaget. 
 
Utfall 
Inga nya aktier emitterades vid noteringen utan endast ett listbyte från First North Premier till 
Stockholmsbörsen genomfördes (Victoria Park aktieprospekt, 2013). 
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3.6 Platzer 
 
Förutsättning 
Erbjudandet omfattade 25 300 000 nyemitterade aktier, inklusive möjlig 
övertilldelningsoption, och notering på Stockholmsbörsen den 29 november 2013. 
 
Verksamhetsbeskrivning 
Platzer är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar kommersiella fastigheter med fokus på 
kontorsfastigheter. Vid noteringstillfället ägde Platzer 52 fastigheter med en uthyrningsbar yta 
om 399 866 kvadratmeter.  Bolaget är enbart inriktat på göteborgsmarknaden och 
fastighetsbeståndet delas in i tre delområden: Centrala Göteborg, Västra Göteborg och Övriga 
Göteborg. Bedömt fastighetsvärde i september 2013 motsvarade cirka 6,3 miljarder kronor. 
 

 
Figur 7, Fördelning av Platzer fastighetsbestånd. Källa: Platzer aktieprospekt, 2013 
 
 
Tabell 6, Finansiell information och nyckeltal Platzer 

Platzer 
2013 jan-
sep 

2012 jan-
sep 

2012 jan-
dec 

2011 jan-
dec 

Periodens resultat, MSEK 193 87 157 73 
Resultat per aktie, SEK 2,74 1,42 2,47 1,41 
Summa tillgångar, MSEK 6 520 6 208 6 235 4 585 
Eget kapital, MSEK 1 974 1 746 1 816 1 359 
Belåningsgrad, % 66 68 66 65 
Soliditet, % 30,0 28,0 29,0 30,0 
Avkastning på eget kapital, % 12,0 7,4 9,9 5,8 
Direktavkastning förvaltningsfastigheter, 
% 5,7 5,8 5,7 5,4 
Tillgångar förvaltningsfastigheter, MSEK 6 314 6 001 6 091 4 504 
Uthyrningsbar yta, tkvm 400 402 402 329 
Källa: Platzer aktieprospekt, 2013 
 

 253 944 kvm     
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Aktier och aktiekapital före notering 
Aktie- och ägarförhållandet före noteringen uppgick till 7 044 744 kronor fördelat på 
70 447 434 aktier, varav 20 000 000 var A-aktier och 50 447 434 var B-aktier. De största 
aktieägarna innan noteringstillfället var Ernström Kapitalpartner AB som ägde 14,2 procent 
av kapitalfördelningen samt 39,9 procent av bolagets rösträtt tillsammans med 
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Fastigheter AB som ägde 22,9 procent av 
kapitalfördelningen samt 24,4 procent av bolagets rösträtt (Platzer aktieprospekt, 2013). 
 
Utfall 
Erbjudandet omfattade, inklusive möjlig övertilldelningsoption, 25,3 miljoner aktier som alla 
blev tecknade vid noteringen. Antal utstående aktier efter erbjudandet var 20 miljoner A-
aktier samt 75,7 miljoner B-aktier. De största aktieägarna Ernström & Co samt 
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän var även efter noteringen de två största ägarna, med 
dess kapitalfördelning och rösträtt i bolaget som motsvarade 10,4 respektive 16,9 procent 
samt 36,3 samt 22,2 procent (Platzer Årsredovisning, 2013). 
Platzers förväntade teckningsintervall var 25-28 kronor och fastställdes slutligen till 26,5  
kronor vilket gav ett initialt börsvärde på cirka 2,5 miljarder kronor (Affärsvärlden, 2013).  
 
 
  



 

 23 

3.7 Tribona 
 
Förutsättning 
Erbjudandet omfattade inga nyemitterade aktier utan endast ett listbyte från Oslobörsen till 
Stockholmsbörsen den 21 maj 2013. 
 
Verksamhetsbeskrivning 
Tribona är ett fastighetsbolag som enbart är inriktat på förvaltning av logistikfastigheter. Dess 
fastighetsbestånd, den 31 mars 2013, bestod av 20 logistikfastigheter fördelade över 15 olika 
orter med en uthyrningsbar yta om 734 000 kvadratmeter. Fastigheternas bedömda 
marknadsvärde uppgick, den 31 mars 2013, till cirka 6,3 miljarder kronor. Dominerande 
geografisk lokalisering av fastigheterna är i södra Sverige. 
 

 
Figur 8, Fördelning av Tribona fastighetsbestånd. Källa: Tribona aktieprospekt, 2013 
 
 
Tabell 7, Finansiell information och nyckeltal Tribona 

Tribona 
2013 jan-
mars 

2012 jan-
mars 2012 jan-dec 2011 jan-dec 

Periodens resultat, MSEK 37 52 184 37 
Resultat per aktie, SEK 0,9 1,5 5,2 1,1 
Summa tillgångar, MSEK 6 529 6 556 6 717 6 590 
Eget kapital, MSEK 1 890 1 672 1 838 1 589 
Belåningsgrad fastigheter brutto, 
% 65,1 70,9 67,9 71,8 
Soliditet, % 29 25,5 27,4 24,1 
Avkastning på eget kapital, % 7,9 12,7 10,8 2,3 
Direktavkastning fastigheter, % 7,1 7,2 7 6,8 
Marknadsvärde fastigheter, 
MSEK 6 267 6 174 6 272 6 170 
Uthyrbar area, tkvm 734 711 734 711 
Källa: Tribona aktieprospekt, 2013 
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Aktier och aktiekapital före notering 
Aktiekapitalet innan listbytet till Stockholmsbörsen var 622 810 kronor fördelade på 
38 925 641 aktier. Aktiebolaget bildades 2011 och genomförde 2012 en split vilket sänkte 
kvotvärde från 100 kronor per aktie till 0,016 kronor per aktie. 
 
Utfall 
Inga nya aktier emitterades vid noteringen utan var endast ett listbyte från Oslobörsen till 
Stockholmsbörsen genomfördes (Tribona aktieprospekt, 2013). 
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3.8 Corem 
 
Förutsättning 
Erbjudandet omfattade 6 500 000 nyemitterade aktier samt listbyte från NGM Equity till 
Stockholmsbörsen Small Cap den 24 juni 2009. 
 
Verksamhetsbeskrivning 
Corem är en fastighetsägare som förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i mellersta 
och södra Sverige samt i Danmark. Deras bestånd är inriktat mot industri-, lager-, logistik-, 
och handelsfastigheter. Bolagets fastighetsbestånd inför noteringen, den 31 mars 2009, bestod 
av 106 fastigheter med en uthyrningsbar yta om 701 342 kvadratmeter. Fastighetsbeståndet 
motsvarade ett bedömt marknadsvärde om cirka 4,3 miljarder kronor. Den geografiska 
fördelningen av bolagets fastighetsbestånd domineras av Stockholmsområdet som står för 41 
procent av det totala värdet. 
 

 
Figur 9, Fördelning av Corem fastighetsbestånd. Källa: Corem registreringsdokument, 2009 
 
 
Tabell 8, Finansiell information och nyckeltal Corem 
Corem 2009 jan-mars 2008 jan-mars 2008 jan-dec 
Periodens resultat, MSEK –23 67 –252 
Resultat per aktie, SEK –0,83 2,58 –9,45 
Summa tillgångar, MSEK 4 896 3 902 4 692 
Eget kapital, MSEK 1 203 1 392 1 167 
Belåningsgrad fastigheter, % 76,0 68,0 77,0 
Soliditet, % 26,0 36,0 27,0 
Avkastning på eget kapital, % –8,0 15,0 –20,0 
Direktavkastning, % N/A N/A 7,5 
Fastigheternas verkliga värde, 
MSEK 4 352 3 445 4 140 
Uthyrbar area, tkvm 701 578 669 
Källa: Corem registreringsdokument, 2009 
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Aktier och aktiekapital före notering 
Aktie- och ägarförhållandet före noteringen på Stockholmsbörsen uppgick till cirka 217 
miljoner kronor fördelat på 28 817 320 aktier. Det totala antalet registrerade aktier uppgick till 
28 971 520 aktier, då 154 200 aktier var återköpta. Två ägare stod vid noteringstillfället för 
nästan 70 procent av aktieinnehavet. Rutger Arnhult via bolagsägande samt AB Balder ägde 
närmare 10 miljoner aktier vardera, 34,5 procent och 34,3 procent vardera (Corem 
registreringsdokument, 2009). 
 
Utfall 
Börsnoteringen omfattade ett högsta antal av 6 500 000 aktier vilket motsvarade vid full 
teckning 18 procent av aktierna och rösträtten i bolaget. Emissionskursen sattes till 47,5 
kronor per aktie. 
 
I Corems delårsrapport januari-juni 2009 redovisades att 2 127 400 aktier tecknades vid 
nyemissionen, vilket ungefär motsvarade en tredjedel av det totala erbjudandet. Det nya 
antalet registrerade aktier var således 31 098 920 vilket gav ett initialt börsvärde om cirka 1,5 
miljarder kronor. Ägarförhållandet efter nyemissionen var fortsatt dominerat av Rutger 
Arnhult och AB Balder som efter noteringen ägde 38,7 procent samt 31,9 procent av 
aktieinnehavet (Corem delårsrapport januari-juni 2009). 
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3.9 Sagax 
 
Förutsättning 
Erbjudandet omfattade inga nyemitterade aktier utan endast ett listbyte från First North till 
Stockholmsbörsen Small Cap den 8 oktober 2007. 
 
Verksamhetsbeskrivning 
Sagax äger och förvaltar kommersiella fastigheter. Deras huvudsakliga affärsidé är att 
investera i lager- och industrifastigheter. Deras fastighetsbestånd vid börsintroduktionen 2007 
bestod av 92 fastigheter och tomträtter motsvarande en uthyrningsbar area om 717 000 
kvadratmeter, varav 82 procent bestod av lager- och industrifastigheter och 18 procent 
kontorsfastigheter. Den geografiska samt ekonomiska tyngdpunkten är lokaliserad i 
Stockholmsområdet som står för 36 procent av den uthyrningsbara arean samt 51 procent av 
fastigheternas marknadsvärde. Övriga marknadsområden är Östra Götaland, Västra Götaland, 
Svealand samt utlandet. Bedömt marknadsvärde för de 92 fastigheterna motsvarade cirka 4,4 
miljarder kronor. 
 

 
Figur 10, Fördelning av Sagax fastighetsbestånd. Källa: Sagax noteringsprospekt, 2007 
 
 
Tabell 9, Finansiell information och nyckeltal Sagax 
Sagax 2007 jan-juni 2006 jan-juni 2006 jan-dec 2005 jan-dec 
Periodens resultat, MSEK 327 80 186 84 
Summa tillgångar, MSEK 4 803 2 584 3 542 2 080 
Eget kapital, MSEK 1 140 624 832 356 
Resultat per aktie efter utspädning, 
SEK 24,7 5,5 12,94 7,35 
Belåningsgrad, % 69,0 71,0 70,0 77,0 
Soliditet, % 24,0 24,0 23,0 17,0 
Avkastning på eget kapital, % 66,0 32,0 31,0 27,0 
Direktavkastning fastigheter, % 7,5 8,1 8,1 8,4 
Fastigheter, marknadsvärden, MSEK 4 445 2 464 3 300 2 009 
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Uthyrningsbar area, tkvm 717 440 559 405 
Källa: Sagax noteringsprospekt, 2007 
 
Aktier och aktiekapital före notering 
Sagax aktiekapital vid prospektets redovisningstillfälle uppgick till 118 115 815 kronor 
fördelat över 12 027 322 stamaktier och 11 595 841 preferensaktier. Utöver dessa aktier hade 
företaget 1 389 500 utestående teckningsoptioner som vid ett fullt utnyttjande ökar 
aktiekapitalet med 6 947 500 kronor. Innan noteringen på Stockholmsbörsen kunde Sagax 
aktie handlas på First North-listan och hade vid noteringstillfället ett börsvärde motsvarande 
cirka 1,3 miljarder kronor. De största aktieägarna innan noteringen var David Mindus med 
bolag som ägde 11,1 procent av aktiekapitalet samt 19,9 procent av rösträtten i bolaget samt 
Catella Hedgefond som ägde 14,9 procent av aktiekapitalet samt 2,7 procent av rösträtten. 
 
Utfall 
Inga nya aktier emitterades vid erbjudandet utan endast ett listbyte från First North till 
Stockholmsbörsen genomfördes (Sagax noteringsprospekt, 2007). 
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4. Metod 
Vi kommer att studera prissättningen samt aktiernas avkastning under bolagets första 12 
månader på börsen. All data över bolagens aktiekurser samt index är hämtad från FactSet den 
8 april 2015.  

4.1  Underprissättning 
Underprissättningen kan observeras genom att jämföra aktiens teckningskurs med den första 
dagens stängningskurs. En större förstadagsavkastning innebär en större underprissättning och 
vice versa. 
 
För att beräkna aktiernas prissättning har vi använt oss av formel 4.1.1, med mätperiod en dag 
med slut på den första dagens stängningskurs. 

𝐴𝐴𝑖𝑖 = 𝐴𝑖𝑖 − 𝐴𝑏𝑖 (Formel 4.1.1) 
 
ARit = Abnormal Return (överavkastning) för aktie i vid tiden t 
Rit = Avkastning för aktie i vid tiden t 
Rbt = Avkastning för benchmark vid tiden t 

 

4.2  Prestation över 12 månader 
Vi har valt två metoder för att beräkna aktiernas prestation på börsen, CAR (Cummulative 
Abnormal Return) samt BHAR (Buy and Hold Abnormal Return). Båda metoderna beräknar 
avkastningen justerat mot en benchmark. Vi har valt att jämföra avkastningen mot två 
benchmarks, OMXALLS som är index för alla aktier på OMX Stockholm samt SX860000 
som är index för alla fastighetsaktier på OMX Stockholm.  
 
Enligt Barber och Lyon (1997) så är BHAR ett bättre mått på långsiktig avkastning då den 
innehåller en ränta-på-ränta-effekt som tar hänsyn till att aktiers individuella avkastningar är 
mer volatila än benchmarkets avkastning något som CAR inte tar hänsyn till. Det finns dock 
andra, exempelvis Fama (1998), som anser att CAR är en bättre (om än inte perfekt) metod 
för att mäta långsiktig avkastning då han hävdar att ränta-på-ränta-effekten som återfinns i 
BHAR gör den till en sämre metod för att mäta över längre investeringshorisonter eftersom att 
eventuella snedvridningar multipliceras. 
 
Eftersom åsikterna om vilken metod som är bäst för att mäta aktiernas långsiktiga prestation 
på börsen går isär har vi valt att undersöka avkastningen med hjälp av båda metoderna. 
 
CAR 
För att beräkna prestationen över de följande 12 månaderna genom CAR-metoden beräknar vi 
först skillnaden i avkastning mellan aktierna och benchmark under de första 12 månaderna 
enligt formel 4.1.1. 
 
Nästa steg i metoden är att summera ihop aktiernas över- respektive underavkastning under 
dessa 12 månader enligt formeln nedan. 

𝐶𝐴𝐴𝑖𝑖 = ∑ 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖
𝑖=1  (Formel 4.2.1) 

 
CARit = Cummulative Abnormal Return (Kumulativ överavkastning) för aktie i vid tiden t 
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Det oviktade genomsnittet räknas därefter ut enligt formeln nedan. 
𝐶𝐴𝐴������𝑖𝑖 = 1

𝑛
∑ 𝐶𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖
𝑖=1  (Formel 4.2.2) 

 
BHAR 
BHAR är ett mått på den avkastning man skulle fått gentemot benchmark om man höll 
aktien/portföljen under hela mätperioden.  
 
 𝐵𝐵𝐴𝐴𝑖𝑖 = ∏ [1 + 𝐴𝑖𝑖] −∏ [1 + 𝐴𝑏𝑖]𝑖

𝑖=1
𝑖
𝑖=1  (Formel 4.2.3) 

 
BHARit = Buy and Hold Abnormal Return för aktie i vid tiden t 
 
Det oviktade genomsnittet räknas därefter ut enligt formeln nedan. 
 

𝐵𝐵𝐴𝐴𝚤𝑖���������� = 1
𝑛
∑ 𝐵𝐵𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖
𝑖=1    (Formel 4.2.4) 
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5. Empiri 

5.1 NP3 
NP3 introducerades på Stockholmsbörsen den 4 december 2014 och steg den första dagen på 
börsen med 12,67 procent. Förstadagsavkastningen justerad gentemot OMXALLS var 13,68 
procent och gentemot SX86000 12,88 procent. 
 
Tabell 10, Förstadagsavkastning NP3 

NP3 Ojusterad 
Justerad mot 
OMXALLS 

Justerad mot 
SX860000 

Förstadagsavkastning 12,67% 13,68% 12,88% 
 
Eftersom NP3 noterades i december 2014 finns inget resultat för aktien efter 12 månader.  
 
Aktiens överavkastning gentemot benchmarks med innehavsperioder upp till 12 månader har 
beräknats som CAR respektive BHAR och redovisas i tabellerna nedan.  
 
 I NP3-aktiens fall finns endast resultat för de fyra första månaderna. 
 
Tabell 11, CAR NP3               Tabell 12, BHAR NP3 

 

NP3 mot 
OMXALLS 

NP3 mot 
SX860000 

Månader CAR CAR 
1 0,65% -2,72% 
2 5,74% -0,95% 
3 10,56% 2,96% 
4 5,43% 0,01% 
5 N/A N/A 
6 N/A N/A 
7 N/A N/A 
8 N/A N/A 
9 N/A N/A 

10 N/A N/A 
11 N/A N/A 
12 N/A N/A 

 

 

NP3 mot 
OMXALLS 

NP3 mot 
SX860000 

Månader BHAR BHAR 
1 0,65% -2,72% 
2 5,91% -1,21% 
3 11,78% 3,23% 
4 5,46% -0,53% 
5 N/A N/A 
6 N/A N/A 
7 N/A N/A 
8 N/A N/A 
9 N/A N/A 

10 N/A N/A 
11 N/A N/A 
12 N/A N/A 

 

 
NP3-aktien har sedan noteringen på Stockholmsbörsen stigit med 21,01 procent (beräknad till 
och med 2015-04-08). 
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Figur 11, Kursutveckling NP3 sedan notering 
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5.2 Besqab 
Besqab introducerades på Stockholmsbörsen den 12 juni 2014 och steg den första dagen på 
börsen med 15,75 procent. Förstadagsavkastningen justerad gentemot OMXALLS var 15,83 
procent och gentemot SX86000 15,89 procent. 
 
Tabell 13, Förstadagsavkastning Besqab 

Besqab Ojusterad 
Justerad mot 
OMXALLS 

Justerad mot 
SX860000 

Förstadagsavkastning 15,75% 15,83% 15,89% 
 
Eftersom Besqab noterades i juni 2014 finns inget resultat för aktien efter 12 månader.  
 
Aktiens överavkastning gentemot benchmarks med innehavsperioder upp till 12 månader har 
beräknats som CAR respektive BHAR och redovisas i tabellerna nedan.  
 
I Besqab-aktiens fall finns endast resultat över de nio första månaderna. 
 
Tabell 14, CAR Besqab               Tabell 15, BHAR Besqab 

 

Besqab mot 
OMXALLS 

Besqab mot 
SX860000 

Månader CAR CAR 
1 2,19% -0,53% 
2 -0,08% 1,76% 
3 -1,74% 0,15% 
4 -5,13% -2,30% 
5 -16,02% -14,59% 
6 -1,68% -6,83% 
7 0,28% -10,10% 
8 -3,97% -16,23% 
9 9,93% 4,21% 

10 N/A N/A 
11 N/A N/A 
12 N/A N/A 

 

 

Besqab mot 
OMXALLS 

Besqab mot 
SX860000 

Månader BHAR BHAR 
1 2,19% -0,53% 
2 -0,12% 1,79% 
3 -1,71% 0,29% 
4 -4,86% -2,10% 
5 -14,73% -12,94% 
6 -2,70% -7,34% 
7 -0,86% -11,16% 
8 -5,34% -19,00% 
9 10,02% 4,66% 

10 N/A N/A 
11 N/A N/A 
12 N/A N/A 

 

 
Besqab-aktien har sedan noteringen på Stockholmsbörsen stigit med 35,80 procent (beräknad 
till och med 2015-04-08). 
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Figur 12, Kursutveckling Besqab sedan notering 
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5.3 Hemfosa 
Hemfosa introducerades på Stockholmsbörsen den 21 mars 2014 och steg den första dagen på 
börsen med 4,84 procent. Förstadagsavkastningen justerad gentemot OMXALLS var 4,98 
procent och gentemot SX86000 5,79 procent. 
 
Tabell 16, Förstadagsavkastning Hemfosa 

Hemfosa Ojusterad 
Justerad mot 
OMXALLS 

Justerad mot 
SX860000 

Förstadagsavkastning 4,84% 4,98% 5,79% 
 
 
Sett över 12 månader, efter första dagens handel, steg aktiekursen med 100,00 procent. 
 

 
Figur 13, Kursutveckling Hemfosa 12 månader 
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Aktiens överavkastning gentemot benchmarks med innehavsperioder upp till 12 månader har 
beräknats som CAR respektive BHAR och redovisas i tabellerna nedan.  
 
Tabell 17, CAR Hemfosa               Tabell 18, BHAR Hemfosa 

 

Hemfosa 
mot 

OMXALLS 

Hemfosa 
mot 

SX860000 
Månader CAR CAR 

1 9,04% 5,44% 
2 11,85% 8,63% 
3 10,71% 7,34% 
4 11,81% 6,18% 
5 12,27% 8,85% 
6 10,76% 10,35% 
7 16,81% 12,98% 
8 28,09% 24,84% 
9 40,24% 30,61% 

10 46,49% 33,29% 
11 63,31% 45,97% 
12 52,52% 40,23% 

 

 

Hemfosa 
mot 

OMXALLS 

Hemfosa 
mot 

SX860000 
Månader BHAR BHAR 

1 9,04% 5,44% 
2 12,44% 9,09% 
3 11,12% 7,61% 
4 12,33% 6,42% 
5 12,84% 9,35% 
6 11,28% 10,94% 
7 17,62% 13,72% 
8 32,26% 28,60% 
9 49,47% 38,73% 

10 61,05% 45,69% 
11 96,88% 74,56% 
12 75,17% 59,75% 

 

 
 
Hemfosa-aktien har sedan noteringen på Stockholmsbörsen stigit med 105,64 procent 
(beräknad till och med 2015-04-08). 
 

 
Figur 14, Kursutveckling Hemfosa sedan notering 
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5.4 Victoria Park 
Victoria Park introducerades på Stockholmsbörsen den 9 december 2013 och sjönk den första 
dagen på börsen med 1,72 procent. Förstadagsavkastningen justerad gentemot OMXALLS 
var -2,29 procent och gentemot SX86000 -1,97 procent. Notera att Victoria Park innan 
noteringen på Stockholmsbörsen handlades på First North Premier. 
 
Tabell 19, Förstadagsavkastning Victoria Park 

Victoria Park Ojusterad 
Justerad mot 
OMXALLS 

Justerad mot 
SX860000 

Förstadagsavkastning -1,72% -2,29% -1,97% 
 
 
Sett över 12 månader, efter första dagens handel, steg aktiekursen med 66,84 procent. 
 

 
Figur 15, Kursutveckling Victoria Park 12 månader 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

Victoria park 12 månader 

Aktiekurs

OMXSALLS Rebased

SX860000 Rebased



 

 38 

Aktiens överavkastning gentemot benchmarks med innehavsperioder upp till 12 månader har 
beräknats som CAR respektive BHAR och redovisas i tabellerna nedan. 
 
Tabell 20, CAR Victoria Park               Tabell 21, BHAR Victoria Park 

 

Victoria 
Park mot 

OMXALLS 

Victoria 
Park mot 
SX860000 

Månader CAR CAR 
1 43,35% 43,26% 
2 53,65% 48,42% 
3 40,93% 32,37% 
4 39,58% 31,66% 
5 36,58% 23,26% 
6 54,97% 42,28% 
7 48,64% 34,54% 
8 54,12% 43,99% 
9 59,59% 48,45% 

10 61,23% 52,27% 
11 56,64% 45,90% 
12 49,08% 32,60% 

 

 

Victoria 
Park mot 

OMXALLS 

Victoria 
Park mot 
SX860000 

Månader BHAR BHAR 
1 43,35% 43,26% 
2 58,20% 52,75% 
3 40,03% 30,76% 
4 38,39% 29,78% 
5 34,03% 19,09% 
6 61,39% 46,72% 
7 49,53% 33,27% 
8 56,00% 45,55% 
9 66,90% 54,89% 

10 66,15% 57,42% 
11 63,51% 52,12% 
12 52,15% 33,38% 

 

 
 
Victoria Park-aktien har sedan noteringen på Stockholmsbörsen stigit med 150,26 procent 
(beräknad till och med 2015-04-08). 
 

 
Figur 16, Kursutveckling Victoria Park sedan notering 
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5.5 Platzer 
Platzer introducerades på Stockholmsbörsen den 29 november 2013 och steg den första dagen 
på börsen med 5,28 procent. Förstadagsavkastningen justerad gentemot OMXALLS var 5,74 
procent och gentemot SX86000 5,39 procent. 
 
Tabell 22, Förstadagsavkastning Platzer 

Platzer Ojusterad 
Justerad mot 
OMXALLS 

Justerad mot 
SX860000 

Förstadagsavkastning 5,28% 5,74% 5,39% 
 
 
Sett över 12 månader, efter första dagens handel, steg aktiekursen med 14,70 procent. 
 

 
Figur 17, Kursutveckling Platzer 12 månader 
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Aktiens överavkastning gentemot benchmarks med innehavsperioder upp till 12 månader har 
beräknats som CAR respektive BHAR och redovisas i tabellerna nedan. 
 
Tabell 23, CAR Platzer               Tabell 24, BHAR Platzer 

 

Platzer mot 
OMXALLS 

Platzer mot 
SX860000 

Månader CAR CAR 
1 -6,47% -6,28% 
2 1,33% -3,22% 
3 4,00% -6,19% 
4 0,87% -7,60% 
5 1,11% -9,32% 
6 0,26% -12,31% 
7 -1,73% -15,08% 
8 5,42% -8,12% 
9 0,58% -11,66% 

10 1,05% -9,09% 
11 -0,70% -11,98% 
12 1,00% -13,19% 

 

 

Platzer mot 
OMXALLS 

Platzer mot 
SX860000 

Månader BHAR BHAR 
1 -6,47% -6,28% 
2 1,09% -3,56% 
3 3,87% -6,99% 
4 0,35% -8,31% 
5 0,61% -10,45% 
6 -0,29% -14,12% 
7 -2,47% -17,11% 
8 5,08% -9,89% 
9 -0,48% -13,72% 

10 0,04% -10,56% 
11 -1,85% -13,82% 
12 -0,14% -16,20% 

 

 
 
Platzer-aktien har sedan noteringen på Stockholmsbörsen stigit med 42,29 procent (beräknad 
till och med 2015-04-08). 
 

 
Figur 18, Kursutveckling Platzer sedan notering 
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5.6 Tribona 
Tribona introducerades på Stockholmsbörsen den 21 maj 2013 och steg den första dagen på 
börsen med 6,24 procent. Förstadagsavkastningen justerad gentemot OMXALLS var 5,91 
procent och gentemot SX86000 6,44 procent. Notera att Tribona innan noteringen på 
Stockholmsbörsen handlades på Oslobörsen. 
 
Tabell 25, Förstadagsavkastning Tribona 

Tribona Ojusterad 
Justerad mot 
OMXALLS 

Justerad mot 
SX860000 

Förstadagsavkastning 6,24% 5,91% 6,44% 
 
 
Sett över 12 månader, efter första dagens handel, sjönk aktiekursen med 9,79 procent. 
 

 
Figur 19, Kursutveckling Tribona 12 månader 
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Aktiens överavkastning gentemot benchmarks med innehavsperioder upp till 12 månader har 
beräknats som CAR respektive BHAR och redovisas i tabellerna nedan. 
 
Tabell 26, CAR Tribona               Tabell 27, BHAR Tribona 

 

Tribona mot 
OMXALLS 

Tribona mot 
SX860000 

Månader CAR CAR 
1 9,12% 10,47% 
2 0,91% 3,08% 
3 -1,91% 2,10% 
4 -6,73% 1,01% 
5 -12,87% -8,33% 
6 -11,03% -4,84% 
7 -13,92% -8,36% 
8 -16,72% -13,12% 
9 -18,32% -22,03% 

10 -21,35% -22,88% 
11 -15,74% -20,87% 
12 -24,78% -29,54% 

 

 

Tribona mot 
OMXALLS 

Tribona mot 
SX860000 

Månader BHAR BHAR 
1 9,12% 10,47% 
2 1,47% 3,65% 
3 -1,33% 2,64% 
4 -6,10% 1,62% 
5 -12,15% -7,49% 
6 -10,47% -4,16% 
7 -13,40% -7,58% 
8 -16,49% -12,44% 
9 -18,08% -21,81% 

10 -20,94% -22,16% 
11 -15,80% -21,07% 
12 -25,01% -30,04% 

 

 
 
Tribona-aktien har sedan noteringen på Stockholmsbörsen sjunkit med 3,31 procent (beräknad 
till och med 2015-04-08). 
 

 
Figur 20, Kursutveckling Tribona sedan notering 
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5.7 Corem 
Corem introducerades på Stockholmsbörsen den 24 juni 2009 och sjönk den första dagen på 
börsen med 5,26. Förstadagsavkastningen justerad gentemot OMXALLS var -8,69 procent 
och gentemot SX86000 -4,53 procent. Förstadagsavkastningen för Corem är beräknad utifrån 
den ursprungliga teckningskursen vid noteringstidpunkten (47,50 kronor) och aktiekursen vid 
stängning samma dag (45 kronor).  
 
Tabell 28, Förstadagsavkastning Corem 

Corem Ojusterad 
Justerad mot 
OMXALLS 

Justerad mot 
SX860000 

Förstadagsavkastning -5,26% -8,69% -4,53% 
 
 
Sett över 12 månader, efter första dagens handel, steg aktiekursen med 26,07 procent. 
 

 
Figur 21, Kursutveckling Corem 12 månader 
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Aktiens överavkastning gentemot benchmarks med innehavsperioder upp till 12 månader har 
beräknats som CAR respektive BHAR och redovisas i tabellerna nedan. 
 
Tabell 29, CAR Corem               Tabell 30, BHAR Corem 

 

Corem mot 
OMXALLS 

Corem mot 
SX860000 

Månader CAR CAR 
1 -18,41% -17,29% 
2 -13,71% -23,23% 
3 -10,88% -26,73% 
4 -13,26% -27,37% 
5 -21,05% -34,66% 
6 -23,44% -37,47% 
7 -7,05% -20,65% 
8 4,89% -13,09% 
9 -2,28% -17,15% 

10 1,91% -7,58% 
11 6,44% -4,90% 
12 -3,07% -14,71% 

 

 

 

Corem mot 
OMXALLS 

Corem mot 
SX860000 

Månader BHAR BHAR 
1 -18,41% -17,29% 
2 -15,32% -25,73% 
3 -12,27% -30,68% 
4 -15,15% -31,80% 
5 -23,93% -40,54% 
6 -26,27% -43,44% 
7 -10,20% -26,77% 
8 3,54% -19,10% 
9 -5,28% -25,36% 

10 -0,05% -12,53% 
11 6,27% -7,64% 
12 -5,74% -20,93% 

 
 
Corem-aktien har sedan noteringen på Stockholmsbörsen stigit med 133,65 procent (beräknad 
till och med 2015-04-08). 
 

 
Figur 22, Kursutveckling Corem sedan notering 
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5.8 Sagax 
Sagax introducerades på Stockholmsbörsen den 8 oktober 2007 och sjönk den första dagen på 
börsen med 0,90 procent. Förstadagsavkastningen justerad gentemot OMXALLS var -0,60 
procent och gentemot SX86000 -0,18 procent. Notera att Sagax innan noteringen på 
Stockholmsbörsen handlades på First North. 
 
Tabell 31, Förstadagsavkastning Sagax 

Sagax Ojusterad 
Justerad mot 
OMXALLS 

Justerad mot 
SX860000 

Förstadagsavkastning -0,90% -0,60% -0,18% 
 
 
Sett över 12 månader, efter första dagens handel, sjönk aktiekursen med 44,07 procent. 
 

 
Figur 23, Kursutveckling Sagax 12 månader 
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Aktiens överavkastning gentemot benchmarks med innehavsperioder upp till 12 månader har 
beräknats som CAR respektive BHAR och redovisas i tabellerna nedan. 
 
Tabell 32, CAR Sagax               Tabell 33, BHAR Sagax 

 

Sagax mot 
OMXALLS 

Sagax mot 
SX860000 

Månader CAR CAR 
1 1,11% 2,29% 
2 -0,18% 1,44% 
3 4,95% 7,42% 
4 8,71% -0,62% 
5 18,31% 6,58% 
6 11,84% 0,01% 
7 12,85% 11,73% 
8 17,94% 20,48% 
9 12,69% 13,38% 

10 14,94% 12,11% 
11 13,96% 11,16% 
12 9,46% 9,85% 

 

 

Sagax mot 
OMXALLS 

Sagax mot 
SX860000 

Månader BHAR BHAR 
1 1,11% 2,29% 
2 -0,12% 1,44% 
3 4,54% 6,72% 
4 7,41% -0,15% 
5 15,45% 5,80% 
6 10,20% 0,03% 
7 11,39% 10,57% 
8 15,74% 17,98% 
9 8,36% 8,84% 

10 10,51% 8,67% 
11 9,38% 7,63% 
12 3,67% 4,56% 

 

 
 
Sagax-aktien har sedan noteringen på Stockholmsbörsen stigit med 620,55 procent (beräknad 
till och med 2015-04-08). 
 

 
Figur 24, Kursutveckling Sagax sedan notering 
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6. Resultat 

6.1 Prissättning 
Den genomsnittliga förstadagsavkastningen för alla aktierna i vårt urval var 4,61 procent. 
Förstadagsavkastningen justerad gentemot OMXALLS var 2,98 procent och gentemot 
SX860000 3,83 procent. 
 
Tabell 34, Genomsnittlig förstadagsavkastning inklusive listbyten 

Avkastning t-stat Justerad mot 
OMXALLS t-stat Justerad mot 

SX860000 t-stat 

4,61% 1,82 2,98% 1,09 3,83% 1,59 
 

 
Figur 25, Förstadagsavkastning inklusive listbyten 
 
Tre av aktierna vi studerade var listbyten från en mindre lista till Nasdaq OMX Stockholm. 
Den genomsnittliga förstadagsavkastningen presenterad ovan är därför något missvisade då 
man kan argumentera för att aktierna för Victoria Park, Tribona samt Sagax redan var 
inprisade på den gamla listan vid noteringstillfället på Stockholmsbörsen. 
Den genomsnittliga förstadagsavkastningen exklusive dessa tre aktier var istället 6,66 procent. 
Och justerad gentemot OMXALLS var förstadagsavkastningen 6,31 procent och gentemot 
SX860000 7,08 procent. 
 
Tabell 35, Genomsnittlig förstadagsavkastning exklusive listbyten 

Avkastning t-stat Justerad mot 
OMXALLS t-stat Justerad mot 

SX860000 t-stat 

6,66% 1,82 6,31% 1,46 7,08% 2,00 
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6.2 12 månader 
Den genomsnittliga överavkastningen beräknad med CAR och BHAR (se formel 4.2.2 samt 
4.2.4) med innehavsperioder upp till 12 månader redovisas i tabellerna och diagrammen 
nedan. 
 
Tabell 36, Genomsnittlig CAR gentemot index OMXALLS respektive SX860000 med 
innehavsperioder upp till 12 månader. 

Månader 
CAR 

OMXALLS t-stat 
CAR 

SX860000 t-stat 
1 5,07% 0,80 4,33% 0,69 
2 7,44% 1,05 4,49% 0,63 
3 7,08% 1,30 2,43% 0,42 
4 5,16% 0,90 0,12% 0,02 
5 2,62% 0,33 -4,03% -0,61 
6 5,95% 0,63 -1,26% -0,14 
7 7,98% 1,01 0,72% 0,10 
8 12,82% 1,46 5,54% 0,61 
9 14,63% 1,45 6,54% 0,66 

10 17,38% 1,38 9,68% 0,83 
11 20,65% 1,58 10,88% 0,92 
12 14,03% 1,12 4,21% 0,37 

 

 
Figur 26, Genomsnittlig CAR mot OMXALLS 
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Figur 27, Genomsnittlig CAR mot SX860000 
 
 
Tabell 37, Genomsnittlig BHAR gentemot index OMXALLS respektive SX860000 med 
innehavsperioder upp till 12 månader. 

Månader 
BHAR 

OMXALLS t-stat 
BHAR 

SX860000 t-stat 
1 5,07% 0,80 4,33% 0,69 
2 7,94% 1,03 4,78% 0,62 
3 7,00% 1,28 1,70% 0,28 
4 4,73% 0,83 -0,63% -0,11 
5 1,73% 0,24 -5,31% -0,77 
6 6,16% 0,59 -1,63% -0,16 
7 7,37% 0,90 -0,72% -0,09 
8 12,97% 1,40 4,53% 0,46 
9 15,84% 1,36 6,60% 0,57 

10 19,46% 1,33 11,09% 0,82 
11 26,40% 1,47 15,29% 0,96 
12 16,68% 1,06 5,09% 0,36 
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Figur 28, Genomsnittlig BHAR mot OMXALLS 
 
 

 
Figur 29, Genomsnittlig BHAR mot SX860000 
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7. Analys 

7.1 Prissättning 
Enligt vår undersökning var förstadagsavkastningen justerat gentemot OMXALLS 2,98 
procent vilket tyder på att svenska fastighetsaktier precis som amerikanska REITs är relativt 
korrekt prissatta på den initiala marknaden. Om man exkluderar listbyten med argumentet att 
de redan är inprisade på den gamla listan stiger den genomsnittliga förstadagsavkastningen till 
6,31 procent justerat gentemot OMXALLS vilket också är lågt jämfört med den 
genomsnittliga förstadagsavkastningen under perioden 1980-2011 för börsintroduktioner i 
Sverige (27,2 procent) (Loughran et al, 2015). 
 
De aktier i vårt urval som haft relativt hög grad underprissättning och därmed motsäger vår 
slutsats är Besqab och NP3.  I Besqabs fall är vår slutsats att det är det enda bolag som inte 
äger några förvaltningsfastigheter. Prissättningen av Besqabs aktie är därför i linje med Rocks 
(1986) teori om underprissättning eftersom Besqab-aktien är mer svårvärderad och innehåller 
en högre grad osäkerhet exempelvis påverkas Besqab i högre utsträckning av detaljplanerisker 
än de andra bolagen i vårt urval. 
 
Att NP3-aktien var så pass underprissatt tror vi kan härledas till Hemfosas succé på börsen. 
Hemfosa introducerades cirka åtta månader innan NP3 och gick starkt under hela perioden. 
Vid NP3:s noteringstillfälle, i december 2014, hade Hemfosa-aktien stigit med över 50 
procent sedan introduktionen. Vi drar därför slutsatsen av att det fanns en hög efterfrågan på 
liknande aktier vid noteringstidpunkten vilket ledde till en stor optimism från investerare och 
bidrog till den relativt höga förstadagsavkastningen som NP3 uppvisade. 

7.2 12 månader 
Vi fann genom vår undersökning att den genomsnittliga överavkastningen över 12 månader 
beräknad som CAR var 14,03 procent gentemot OMXALLS samt 4,21 procent gentemot 
SX860000. Den genomsnittliga överavkastningen över 12 månader beräknad som BHAR var 
16,68 procent gentemot OMXALLS samt 5,09 procent gentemot SX860000.  
 
Att aktierna i vårt urval skulle överprestera gentemot OMXALLS var i linje med våra 
förväntningar däremot är det anmärkningsvärt att aktierna i vårt urval även slog SX860000 
över en 12 månadsperiod. Vår förklaring till detta är att vårt urval är relativt litet och 
innehåller framförallt två aktier (Hemfosa och Victoria Park) som gått väldigt starkt de först 
12 månaderna på Stockholmsbörsen vilket drar upp den genomsnittliga avkastningen.  
Att Hemfosa och Victoria Park har gått så bra sedan noteringarna tror vi till viss del kan 
härledas till bolagens fastighetsbestånd. Victoria Parks bestånd bestod vid noteringstillfället 
enbart av bostadsfastigheter och Hemfosa hade vid noteringstidpunkten ett bestånd som 
bestod till nästan hälften av samhällsfastigheter med skattefinansierade hyresgäster. Båda 
dessa fastighetstyper har historiskt sett inneburit låg risk och stabila kassaflöden. Vår slutsats 
är att detta har bidragit till att Hemfosa och Victoria Park har setts som attraktiva placeringar 
under en period med viss osäkerhet i omvärlden.  
 
Som man kan se på de låga t-värdena är det svårt att dra slutsatsen att nyintroducerade 
fastighetsbolag slår index över 12 månader. Detta stödjer Famas (1998) teori om att 
marknaden är effektiv och avkastningen slumpmässig. 
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8. Slutsats 
De senaste åren har marknaden varit inne i en period med hög efterfrågan på 
fastighetsinvesteringar driven av framförallt låga räntor kombinerat med osäkerhet kring det 
ekonomiska läget. Många fastighetsbolag har valt att notera sina aktier med överlag lyckade 
introduktioner som följd. I takt med att räntan stiger och efterfrågan på fastighetsinvesteringar 
minskar väntas substansrabatter infinna sig på fastighetsaktierna och ett scenario som setts 
tidigare är att fastighetsbolagen istället köps ut från börsen under sådana perioder.  
 
Vi drar slutsatsen att det vid börsintroduktioner av svenska fastighetsbolag inte föreligger 
särskilt stor osäkerhet om bolagets värde och därför behöver aktien enligt Rocks (1986) 
teorier inte underprissättas i lika hög grad som andra typer av aktier. Det är i linje med Below 
et al (1995) resultat för amerikanska REITs samt med Sahi och Lees (2001) resultat för 
brittiska fastighetsbolag. 
 
Resultatet för hur aktierna har presterat över 12 månader är svårare att dra några konkreta 
slutsatser ifrån då Brounen och Eichholtz (2002) förklaring till varför de svenska 
fastighetsaktierna överpresterade över 12 månader med en mätperiod från 1984-1999 var att 
den svenska fastighetsmarknaden genomgick några turbulenta år under perioden vilket ledde 
till låga benchmarks som var lätta att slå. Under vår mätperiod har fastighetsbenchmark gått 
starkt. Trots det har aktierna i vårt urval slagit benchmark vilket gör att vi drar slutsatsen att 
benchmarks prestation inte räcker som förklaring till nyintroducerade aktiers över- respektive 
underprestation. Det är svårt att dra vidare slutsatser utifrån detta resultat då 12 månader på 
börsen förmodligen är en för kort period för att observera den långsiktiga prestationen. Ritters 
(1991) studie av prestationen av nyintroducerade börsbolag baseras på en 36 månadsperiod 
därför är det svårt att använda sig av Ritters förklaringar i vår analys. Förslag till vidare 
forskning är att följa upp denna studie vid ett senare tillfälle när alla bolagen i vårt urval har 
funnits en längre tid på börsen. 
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