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Förord 
Vi vill tacka våra familjer och vänner för det stöd de givit oss under studietiden. Om det inte vore 
för er så hade arbetet inte varit detsamma. Vi vill rikta ett stort tack till vår genuint intresserade 
och alltid lika hjälpsamme handledare Jonas Gabrielsson som bidragit med kloka insikter. Vi vill 
även tacka våra respondenter som tagit sig tiden att svara på våra frågor och visat ett stort intresse 
för arbetets nytta.  
 
Trevlig läsning! 
 
Halmstad 20 maj 2015. 
 
 
 
____________________      _____________________ 
Theodor Böhlin        David Johansson  



	  

 
 
Sammanfattning 
Studiens mål är att belysa hur företagsledningar strategiskt resonerar om underprissättning vid 
börsintroduktion. I rådande marknadsklimat noteras fler och fler bolag där branschpress ständigt 
rapporterar om kraftigt stigande initiala aktiekurser. Detta gör ämnet aktuellt och intressant att 
undersöka bakomliggande faktorer kring. Intervjuer har gjorts med tre nyligen börsintroducerade 
bolag som haft en kraftig initial kursstigning, samt deras finansiella rådgivare. Tack vare den 
finansiella rådgivaren har vi kunnat triangulera empirin från bolagen och därmed kunnat sätta ord 
på bakomliggande resonemang och motiv till underprissättningen.   
 
Det studien visat är att företagsledningen har ambitionen att driva bolaget vidare mot tillväxt 
snarare än att sälja ut till marknaden för snabb avkastnings skull, vilket hävdats i teorier. Besluten 
dessa fattar i form av lock up-avtal, teckningsoptioner och teckningsförbindelser kommer leda till 
signaler om långsiktighet och intresse kring bolaget. På så vis kan ett förtroendekapital byggas 
mot investerarna och kompensationskrav i form av underprissättning minskar från dessa. 
 
Engagerade investerare kommer skapa konsensus på marknaden och övriga kommer följa i deras 
steg vilket skapar en informationskaskad. På grund av detta blir sällan börsintroduktioner 
medeltecknade utan snarare mycket över- eller undertecknade. Marginella prisändringar kan 
därför göra skillnaden mellan en lyckad och misslyckad börsintroduktion. Detta gör att bolaget 
tvingas skapa mer attraktiva förhållanden för investerarna genom underprissättning trots ett 
gynnsamt börsklimat. 
 
Nyckelord: börsintroduktion, underprissättning, strategi, signalering, riskkompensation  
 
  



	  

 
Abstract 
This study aims to show how the company management reasons when it comes to underpricing 
IPO´s. In the market climate of today more and more companies are listed on the stock exchange 
and the business press is constantly reporting about highly increasing stock values. This validates 
the current interest of the subject and the importance of finding the underlying reasons of the 
decisions made. Interviews have been conducted with three newly listed companies, who all had 
a high initial price increase, and with their underwriters. Thanks to the underwriters we have been 
able to triangulate the empirical data provided by the companies. Therefore we could also put the 
motives and reasoning’s of the company management into words. 
 
What the study has shown is that founders have the ambition to develop the company further, 
rather than to conduct the IPO in order to cash out from the business as suggested in the theories. 
The choices they make in the form of lock up agreements, pre-IPO call options and rights 
offerings will signal long-term commitment and market interest regarding the company. This can 
build an amount of trust towards the investors and the demand for risk compensation in the shape 
of underpricing will be lowered. 
 
Committed investors will establish consensus in the market and others will follow in their 
footsteps, creating an information cascade. As a consequence, IPOs rarely are moderately 
subscribed but rather very over- or undersubscribed. Small price changes can therefore make the 
difference between a successful and an unsuccessful IPO. Because of this, the company is forced 
to underprice in order to create more attractive circumstances even though the market climate is 
good. 
 
Key words: IPO, underpricing, strategy, signaling, risk compensation  
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1. Inledning            
  
 

I studiens inledande kapitel ges en beskrivning av aktiemarknaden och problematiken kring 
underprissättning. Vidare ges en redogörelse av studiens ämne och varför bolag väljer att söka 
kapital genom en börsintroduktion. Därefter en kort presentation av processen kring en 
börsintroduktion och varför detta är ett intressant ämne att undersöka. Kapitlet avslutas med 
studiens problemformulering och syfte. 
 

 
 
1.1 Problembakgrund 
I det rådande ekonomiska klimatet under våren 2015 investeras allt mer pengar i börsen, som ett 
resultat av att riksbanken har sänkt reporäntan för att stimulera investeringsviljan i Sverige. 
(Haskel, 2014, 25 november; Andersson, 2014, 1 december). Finansexperter hos 
näringslivsmedia hävdar att det enda rimliga stället för pengar att hamna är börsen, både för 
företag och privata investerare (ibid). Den ökande mängden börsintroduktioner med potential till 
hög avkastning i en positivt inställd marknad leder att intresset att investera på börsen ökar 
ytterligare (Russolillo, 2014, 8 september; Rothwell, 2014, 31 december). Den generellt höga 
marknadsvärderingen lockar grundaren att strategiskt sälja av en del av det värde som byggts upp 
i företaget genom investeringar av grundarens tid och engagemang (Rock, 1986). Det är för att få 
lön för den entreprenöriella mödan eller för att företaget i en framtida utveckling ska kunna 
investera vidare utan finansiera sig med räntebärande kapital (Ibid; Brau & Fawcett, 2006a). 
Motsvarande skedde under IT-hysterin vid 2000-talets början då betydligt fler bolag 
börsintroducerades än åren runt omkring (Agerman, 2000). Börsintroduktioner sker i vågor på det 
sätt att företagen tar till vara på det allmänt positiva klimatet på den uppåtgående marknaden för 
att få ut mer för sina aktier (Ljungqvist & Wilhelm, 2003). Pris per aktie stiger och dagens P/E-tal 
(pris per aktie/ vinst per aktie) blir mindre intressanta när det börjar spekuleras i enorma framtida 
vinster (Anderson, Brooks & Katsaris, 2010).  
 
När bolagen ska börsintroduceras är det kutym att ha en nyemission (Allen och Faulhaber, 1989) 
och att använda sig av en finansiell rådgivare1 som kommer in och tillsammans med bolaget 
värderar aktierna innan börsintroduktionen (Anderson, Beard & Born, 1995). Vid en 
börsintroduktion måste information vara marknaden till hands för att på ett rättvist sätt kunna 
utvärdera aktien och bolaget. Den finansiella rådgivaren får i uppdrag att producera denna 
information i form av ett prospekt eller memorandum (Benveniste & Spindt, 1989). Ett prospekt 
är en skriftlig informationshandling som granskas och godkänns av Finansinspektionen enligt 
EUs regelverk. Prospektet ska innehålla information om bolaget och dess finansiella ställning så 
att en investerare ska kunna göra en bedömning över den risk som är förknippad med 
investeringar i börsintroduktioner. Ett memorandum skiljer sig genom att bolag som har 
nyemitterat aktier för mindre än 2,5 miljoner euro inte behöver upprätta ett prospekt och omfattas 
därför inte av Finansinspektionens granskning (Finansinspektionen, 2014a).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Då merparten teori studien bygger på använder det engelska uttrycket underwriter. Ordet har ingen exakt 
motsvarighet på svenska och därför har vi valt att använda finansiell rådgivare som synonym till underwriter 
eftersom detta också passar Corpura och Sedermeras verksamhet bäst av övriga svenska alternativ. 
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Underprissättning kommer av en dragkamp mellan olika intressen. Definitionen av 
underprissättning är skillnaden mellan teckningskursen och det marknadspris som sätts på 
introduktionsdagen på aktiemarknaden (Agrawal, 2009; Nasdaq, 2011). Cliff och Denis (2004) 
redogör för att underprissättning kan vara en subtil betalning som den finansiella rådgivaren får 
för sitt arbete i och med att förtjänsterna relativt minskat i branschen. Viss prissättning kan 
signalera olika saker till marknaden. Vid en stark ökning framstår aktien och bolaget som 
eftertraktade tack vare exempelvis medierapportering (Allen & Faulhaber, 1989) samtidigt som 
en icke fulltecknad börsintroduktion får motsatt effekt.  Alla faktorer leder i slutändan till vad 
grundarna av företaget får ut för sitt arbete och sina investeringar. De olika argumenten för och 
emot gör det intressant att analysera tre nyligen börsintroducerade företag och deras finansiella 
rådgivare. På så vis kan vi redogöra för deras resonemang i samband med introduktionen för att 
ställa dessa emot varandra och se utfallet. 
 
 
1.2 Problemdiskussion 
För en utomstående kan det ses som märkligt att ett bolag inte vill få ut det maximala finansiella 
utbytet av en börsintroduktion. Det är ju trots allt deras aktier de säljer och i de flesta andra 
sammanhang skulle maximalnyttan vara att skaffa sig så bra finansiella förutsättningar som 
möjligt. I dessa rådande marknadsförhållanden har medial kritik (Vara, 2013, 9 november; 
Nocera, 2011, 20 maj; Croucher, 2014, 17 februari) dessutom riktats mot processen. En del 
underprissättningar som uppstått har kallats misslyckanden och att företaget tillsammans med den 
finansiella rådgivaren inte fått ut bästa möjliga ersättning för innehavet. Vi vill därför klargöra 
bakomliggande anledningar till varför företagsledningen underprissätter. Under 
börsintroduktionen måste ledningen förhålla sig till flera strategiska val som inte direkt påverkar 
teckningspriset men som enligt teorierna indirekt kan spela in när slutpriset sätts. Genom att 
beskriva börsintroduktionens process kan vi redogöra för företagsledningens resonemang under 
de olika delarna och beskriva vilka konsekvenser deras val får.  
 
Prissättningen vid en börsintroduktion har en rad intressenter som påverkar och påverkas av 
teckningspriset. Företaget vill få in kapital för att slippa ta in externt kapital då detta är dyrare. 
Detta kapital kan sedan användas till utgifter i den löpande verksamheten eller till framtida 
investeringar och förvärv (Brau & Fawcett, 2006a). Grundarna har investerat tid och pengar på 
att skapa, bygga och driva företaget framåt. Att få in betalning för sina aktier blir en ersättning for 
det kapital och engagemang som lagts ned (ibid). Den finansiella rådgivaren vill bibehålla en 
trovärdig ställning i branschen (Ljungqvist, 2005) och är därför mån om att börsintroduktionen 
går rätt till. Det har visat sig att finansiella rådgivare som har en etablerad relation med företaget 
har en 17 % mindre underprissättning i snitt, (Schenones, 2004) vilket tyder på att de finansiella 
rådgivare som är mindre insatta inte vill riskera ett för högt pris och som leder till en icke 
fulltecknad börsintroduktion (Ljungqvist, 2005). Privata aktieköpare är de som kanske framför 
allt faller för signaleringen som en underprissatt börsintroduktion innebär i efterhandeln då de 
lockas att köpa aktier som initial rusat. Som ett led i Rocks (1986) teori om “vinnarens 
förbannelse” kommer de institutionella investerarna vara bättre insatta om förväntat marknadspris 
och de privata investerarna kommer i större utsträckning agera på efterhandeln. En prishysteri där 
media signalerar en uppåtgående trend gör således att aktien och företaget framstår som 
attraktivt. De institutionella aktieköparna är generellt bättre insatta och inte lika lättpåverkade 
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som de privata.  
 
Företaget framstår som attraktivt om det finns intresse för dess aktie och investerare kräver 
generellt en likviditetspremie om de ska in och handla i en illikvid aktie (Nasdaq, 2015).  Det 
finns ett värde i att intresset att handla i aktien är högt både för investeraren och för företaget 
eftersom en hög likviditet leder till att aktien hittar sitt rätta värde och spreaden (skillnaden 
mellan köp- och säljpris) blir mindre vilket gör att transaktionskostnaderna för att handla i aktien 
blir mindre (ibid). Vårt problem uppstår när prissättningen ska balanseras för att möta de olika 
intressenterna på effektivast sätt ur företagets synvinkel. Det framstår som intressant att 
undersöka huruvida riskkompensation, likviditet i aktien och en tilltro till bolaget väger upp den 
finansiella förlust som underprissättningen har bidragit till. Med frågeställningen vill vi få svar på 
vad företaget vill signalera med sin prissättningsstrategi och vad som förväntas vara signalens 
reaktion från intressenterna. Vi har valt att fokusera på företagens VD eller styrelseordförande 
som har kunskapen och kompetensen att redogöra för hur företaget resonerat under 
börsintroduktionen och ge deras syn på underprissättning och utfallet av börsintroduktionen. 
Deras respons har vi kunnat använda för att genomföra en kvalitativ empiri och analys. 
 
Det vi valt att inrikta oss på i vår studie fyller ett kunskapsbehov i jämförelse med annan litteratur 
vi kunnat hitta. Publikationer tar i stor utsträckning upp underprissättning i kvantitativ synvinkel 
(Deloof, Maeseneire & Inghelbrecht, 2009; Ritter & Welch, 2002; & Loughran & Ritter, 2002; 
Alavi, Pham & Pham, 2008) med hänvisningar till de ackumulerade pengar som företaget 
potentiellt kunde ha fått om en underprissättning inte ägt rum. Forskning har funnits att hitta som 
genomför fallstudier (Danielsson & Langguth, 2014) och som behandlar ämnet (Hegestam, 
Jacobsson & Karstensson, 2006; Alwén, Rybäck & Sterner, 2011) men där fokus legat på 
processen snarare än underprissättning. Ett beslut som gör skillnad på en så stor andel av det lilla 
bolagets potentiella kapital kan omöjligt vara något som företagsledningen inte haft en djuplodad 
diskussion om. Vi vill undvika att göra en matematisk modell som bara inkluderar handling och 
konsekvens utan istället göra en förklarande utläggning för att bättre förstå ledningens 
beslutsfattande. Målet är att smalna av fokuset i arbetet, exkludera aktie- och börsinformation 
som är irrelevant till diskussionen, och istället ta med information som direkt eller indirekt kan 
bidra till förståelse och analys. Genom fallstudierna kan vi skapa större förståelse för aktörernas 
beslutsbakgrund och motiv, som speglar studiens problem och syfte.   
 
 
1.3 Problemformulering 
Hur resonerar företagsledningen kring underprissättning i sin strategi vid börsintroduktion? 
 
 
1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva och förklara hur företagsledningen resonerar kring 
underprissättning och vilka strategiska val de måste förhålla sig till under processen vid en 
börsintroduktion.  
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2. Teoretisk referensram 
 
 

I studiens andra kapitel presenteras den teoretiska referensramen. För att få en djupare 
förståelse för ämnet presenteras relevanta steg i processen vid en börsintroduktion. Där beskrivs 
varför bolag väljer att börsintroduceras, timing, val av finansiell rådgivare och marknad, hur de 
kommer i kontakt med investerare, och prissättning och tilldelning. Därefter beskrivs olika 
underprissättningsteorier och hur de appliceras vid en börsintroduktion. Vidare diskuteras 
aspekter som ägarspridning, flipping och spinning för att redogöra för hur företagen förhåller 
sig till teorierna vid en introduktion på börsen. Kapitlet avslutas med signalering för att ge en 
grund till hur ledningen resonerar och vilka bakomliggande motiv som kan finnas vid en 
underprissättning.  
 

 
 
2.1 Processen vid börsintroduktion 
	  
2.1.1 Varför företag börsintroduceras  
Den allmängiltiga uppfattningen till varför företag börsintroduceras är att det endast är ett steg i 
utvecklingen och tillväxten av mindre bolag som söker externt kapital (Zattoni & Judge, 2012). 
Även om det finns en del sanning i det påståendet räcker det inte som förklaring till varför företag 
väljer att börsintroduceras på den publika marknaden. I många länder är de största företagen inte 
börsintroducerade vilket gör att det krävs alternativa förklaringar till varför företag 
börsintroduceras (Pagano, Panetta & Zingales, 1998).   
 
Brau och Fawcett (2006a) har undersökt motiven för börsintroduktion genom att intervjua 336 
ekonomichefer. De ställde frågan “Hur viktigt är följande aspekter för att genomföra en 
börsintroduktion?” (“How important were/are the following motivations for conducting an 
IPO?”) där ekonomicheferna skulle rangordna svaren på en skala från 1 (inte viktigt) till 5 
(väldigt viktigt). Den viktigaste anledningen med ett medelvärde på 3,59 var att en 
börsintroduktion genom publika aktier öppnar upp möjligheten för framtida förvärv. Dels kan 
aktierna användas som betalningsmedel vid köp av maskiner och andra tillgångar eller vid 
sammanslagningar med andra bolag (Ibid). Den andra anledningen som fick stöd av minst hälften 
av ekonomicheferna (med ett medelvärde på 3,39) var att en börsintroduktion genererar ett 
marknadspris och ett värde på företaget. Det ses också som ett viktigt första steg i en framtida 
förvärvsprocess (Ibid; Zingales, 1995).  
 
Pagano et al. (1998) menar att anledningen till en börsintroduktion styrs av bolagets “market-to-
book ratio”, det vill säga bolagets marknadsvärde i förhållande till det bokförda värdet som 
används för att jämföra värdet mellan olika företag inom samma sektor. Inom branscher där det 
finns stora tillväxtmöjligheter och därmed höga “market-to-book ratios” behövs tillgång till 
kapital för investeringar vilket ökar sannolikheten att bolaget börsintroduceras (Brau, Francis & 
Kohers, 2003). Att vara det första företaget som börsintroduceras inom sin sektor skapar “first-
moverfördelar”, det vill säga fördelar som det första företaget som börsintroduceras får men inte 
efterföljande företag. Detta visar på tilltro till bolaget från investerare, kunder, långivare och 
leverantörer (Ritter & Welch, 2002). Vidare diskuterar både Pagano et al. (1998) och Brau et al. 
(2003) att företagets storlek spelar in och att företag som har en hög ekonomisk tillväxt 
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introduceras på börsen i större utsträckning.   
 
Finansiella anledningar som att öka det egna kapitalet och skapa en publik marknad där 
grundarna och aktieägarna kan sälja sina aktier mot likvida medel är dominerande. Ägarna ser 
börsintroduktionen som en möjlighet till avkastning och belöning för det arbete de lagt ner i 
företaget (Ang & Brau, 2003; Ritter & Welch, 2002). Däremot anses inte icke-finansiella motiv, 
som att öka publiciteten kring företaget och skapa en större marknadsbas, avgörande bland de 
företag som Ritter och Welch (2002) analyserat. Dock beskriver Bradley, Jordan och Ritter 
(2003) i sin undersökning hur aktieanalytiker ökar intresset för företag efter att de tillkännagett 
att en börsintroduktion ska genomföras. Initialt ökar bevakningen på dessa företag med 76 % för 
att sedan stiga till 90 % inom ett år. Rekommendationerna från analytikerna är oftast “köp” eller 
“starkt köp” vilket skapar ett incitament för en börsintroduktion då bevakningen och publiciteten 
kring bolaget ökar (ibid).  
 
2.1.2 Timing 
Företag väljer att skjuta upp sina börsintroduktioner om de vet att bolaget för tillfället är lågt 
värderat eftersom utvecklingen i företaget kan komma att bidra till en högre värdering i ett senare 
skede (Chemmanur och Fulghieri, 1999). Om marknaden befinner sig i en nedåtgående trend 
väljer grundaren att avvakta tills marknaden befinner sig i en uppåtgående trend så att de kan 
erhålla ett mer lukrativt pris för sina aktier (Benninga, Helmantel, & Sarig, 2005; Lucas & 
McDonald, 1990; Ritter & Welch, 2002). Enligt Chemmanur och Fulghieri (1999) kan företag 
systematiskt skjuta upp börsintroduktionen och kalkylera för de kostnader som uppkommer för 
att hitta en mer optimal tidpunkt att implementera projektet. De tenderar även att undvika 
perioder där många kvalitetsbolag väljer att börsintroduceras och att grundarens personliga 
resonemang kring bolagets värde spelar in (Ritter & Welch, 2002).  
 
I Benningas et al. (2005) modell viktar grundaren intäkterna av en diversifiering jämfört med 
fördelarna av att fortsätta vara ett privat bolag. Grundaren får inte bara en möjlighet till att 
börsintroducera bolaget utan väljer under en period ut ett tillfälle där kassaflödena är tillräckligt 
bra så att en hög avkastning på aktierna kan garanteras (ibid). Detta då bolaget kan meddela att en 
börsintroduktion ska genomföras och sedan dra tillbaka eller skjuta upp beslutet om det inte är 
rätt tidpunkt. Genom att titta på tidigare börsintroduktioner och undersöka deras initiala 
avkastning kan bolag få en hänvisning och värdefull information om det är ett gynnsamt läge att 
börsintroducera bolaget (Chemmanur, He and Nandy, 2009; Lowry & Schwert, 2002). Bolag 
inom samma bransch tenderar att börsintroduceras kort efter varandra då de har möjlighet att få 
tillgång till de andra bolagens värde under den registreringsperiod som finns i samband med 
börsintroduktionen (ibid).  
 
När marknaden för ett företags produkter växer och den framtida efterfrågan ökar blir det också 
mer attraktivt att söka kapital på de publika marknaderna (Subrahmanyam & Titman, 1999). 
Studier från Subrahmanyam och Titman (1999) och Pagano et al. (1998) visar på att slumpartade 
händelser som att försäljningen ökar kraftigt under en kort period påverkar företagets vilja att 
börsintroduceras. Bolag väljer även att börsintroduceras i samband med att nya produkter ska 
introduceras på marknaden. Det stämmer överens med Chemmanurs et al. (2009) studie som 
visar på att företag börsintroduceras i större utsträckning när de åren innan börsintroduktionen har 
en stabil position på marknaden och en bra försäljningstillväxt. 
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Enligt Brau och Fawcetts (2006a) undersökning, där 336 ekonomichefer intervjuades, var 
aktiemarknadens generella förutsättningar den enskilt viktigaste faktorn kopplat till timing. Två 
övriga faktorer som ansågs viktiga för att bestämma tidpunkten för börsintroduktionen var 
marknadens förutsättningar och behovet av kapital för att fortsätta växa. Att kvalitetsbolag 
nyligen genomfört börsintroduktioner och att den initiala avkastningen varit hög bland tidigare 
börsintroduktioner ansågs av ekonomicheferna inte spela lika stor roll. De använder istället 
börsklimatet som beslutsunderlag snarare än marknaden för börsintroduktioner. Brau och Fawcett 
(2006a) menar också att mindre bolag inte har samma möjlighet att vänta på rätt tillfälle att 
genomföra en börsintroduktion då de måste ha tillgång till aktiemarknadens kapital för att kunna 
fortsätta växa till skillnad från större företag.  
 
2.1.3 Val av finansiell rådgivare och marknad  
Första steget i en börsintroduktion är att anlita en finansiell rådgivare som hanterar 
börsintroduktionen. En finansiell rådgivare kan arbeta själv eller samarbeta med andra finansiella 
rådgivare för att sprida ut risken. Därefter utför den finansiella rådgivaren en analys på bolaget 
för att kunna erbjuda ett prisförslag och bedöma vilken avkastning bolaget kan erhålla på den 
publika marknaden (Benveniste & Spindt, 1989; Koba, 2013, 13 september). Det formella 
kontraktet som skrivs mellan en finansiell rådgivare och företaget ska specificera vilken roll den 
finansiella rådgivaren kommer ha både innan och efter att aktierna blir tillgängliga på marknaden. 
Det finns två typer av kontrakt som dominerar: firm-commitment-kontrakt och best-effort-
kontrakt. Vid ett firm-commitment-kontrakt tar den finansiella rådgivaren risken genom att köpa 
alla aktier och sedan återsälja dem på marknaden. Vid ett best-effort-kontrakt köper inte den 
finansiella rådgivaren några aktier i bolaget utan agerar endast mäklare för företaget (Draho, 
2004).  
 
Nästa steg i processen är valet av marknadsplats. Företaget kan välja att börsintroduceras på en 
reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform. En reglerad marknad är lämplig för 
större och stabila företag då den omfattas av mer regler. De reglerade marknader som finns i 
Sverige är Nasdaq OMX Stockholm AB och Nordic Growth Market NGM AB. Mindre och 
snabbväxande företag gör sig mer lämpade för en multilateral handelsplattform då reglerna inte är 
lika omfattande där. I Sverige är dessa marknader First North (som drivs av Nasdaq OMX 
Stockholm AB), Nordic MTF (som drivs av Nordic Growth Market NGM AB) och Aktietorget 
(Europeiska Kommissionen, 2013; Finansinspektionen, 2014b). Företaget måste ta hänsyn till 
framförallt två faktorer innan de väljer marknadsplattform. Dels att det finns en efterfrågan på 
aktierna och dels att de uppfyller de regler som marknadsplatsen har (Jenkinson & Ljungqvist, 
2001).  
 
2.1.4 Komma i kontakt med investerare 
Efter att företaget och den finansiella rådgivaren kommit överens om ett preliminärt eller 
slutgiltigt prospekt behöver bolaget marknadsföra börsintroduktionen. Den finansiella rådgivaren 
rekommenderar ofta företaget att åka ut på en road show (Jenkinson & Ljungqvist, 2001). 
Begreppet kommer från att parterna åker till olika städer och talar med potentiella investerare. 
Syftet är att skaffa sig information kring intresset av att teckna aktien för att kunna fastställa ett 
rimligt teckningspris (Ritter & Welch, 2002). Jenkinson och Ljungqvist (2001) menar på att 
företaget inte ska tillhandahålla investerarna mer information om bolaget än vad som redan finns 
i prospektet. Utan en road show är en möjlighet för den finansiella rådgivaren att samla in 
information kring investerarnas syn på bolaget och dess värdering. I samband med 
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börsintroduktionen genomförs ofta en nyemission och för att säkerställa att börsintroduktionen 
blir fulltecknad erbjuds investerare att gå in som garanter för nyemissionen. Det ger en viktig 
signal till marknaden att företaget har investerare bakom sig som tror på företagets framtid och är 
villiga att bistå med kapital (D'Agostino, Hellgren, & Fröderberg, 2007).  
 
2.1.5 Prissättning och tilldelning  
Sista steget i en börsintroduktion är att fastställa teckningskursen och tilldelningen av aktierna 
och det inleds genom att göra en förvärvsgranskning. Tillsammans med den finansiella 
rådgivaren arbetar företaget med att samla in den information som krävs av reglerade 
institutionerna och marknadsplatsen. Underlaget används sedan för att fastställa företagets värde 
och en rimlig teckningskurs. Olika metoder som kan användas för att bestämma företagets värde 
är bland annat P/E-tal eller kassaflödesmodellen, det vill säga nuvärdet av företagets framtida fria 
kassaflöden (Roosenboom, 2007). Prissättningen kan vara framarbetad specifikt för vissa 
målgrupper då ett lägre pris är mer attraktivt för privata investerare medan ett högre pris visar på 
kvalitet som lockar fler institutionella investerare (Fernando, Krishnamurthy & Spindt, 1999). 
Informationen som samlas in används för att skapa ett initialt prospekt där den finansiella 
rådgivaren sätter ett prisintervall för aktien. Meningen är att prisintervallet ska ligga till grund för 
diskussioner med potentiella investerare så att bolaget kan skaffa sig en uppfattning om 
marknadens efterfrågan. I vissa fall sätter företaget och den finansiella rådgivaren ett fast pris 
innan de träffar potentiella investerare och då behövs inget initialt prospekt, utan ett slutgiltigt 
prospekt upprättas direkt (Jenkinson & Ljungqvist 2001). När introduktionen är undertecknad 
kan alla bud tillgodoses och den finansiella rådgivaren kan köpa de aktier som inte blivit 
tilldelade. Om introduktionen är övertecknad behövs någon form av tilldelningsregler som kan 
variera i olika länder. I de flesta länder skalas buden ner tills dess att utbudet möter efterfrågan 
(ibid).  
 
Om bolaget däremot inte fastställt ett pris inleds en process för att ta reda på investerarnas 
efterfråge-kurva. För att göra det finns två alternativ, antingen genom anbudsförfarande eller en 
formell auktion. Den vanligaste metoden är genom anbudsförfarande och där beskriver Jenkinson 
och Ljungqvist (2001) följande tre steg. I det första steget bestämmer den finansiella rådgivaren 
vilka investerare som ska bli inbjudna för att delta. I de flesta fall är privata sparare exkluderade 
och den finansiella rådgivaren väljer istället att sätta undan en andel aktier som privatspararna 
kan köpa efter det att anbudsförfarandet är avslutat. Anledningen är främst att företaget vill 
undvika att ha ett för stort antal investerare att diskutera med. En finansiell rådgivares främsta 
roll är att förse företaget med välinformerade investerare som kan bidra till att hitta en lämplig 
teckningskurs (Ibid).  
 
I det andra steget ska de inbjudna investerarna indikera sitt faktiska intresse och efterfrågan på 
aktier. Intresset visas genom en budgivning där investerarna kan ge olika typer av bud.  

o “Strike bid”: budgivaren köper ett specifikt antal aktier för vilket pris som helst inom det 
initiala prisintervallet.  

o “Limit bid”: ett bud som specifikt anger hur många aktier och till vilket pris budgivaren är 
intresserad av att köpa.  

o “Step-bid”: ett bud som innefattar flera “limit bids”, det vill säga budgivarens egna 
efterfrågekurva.  

Processen tar ca 8-10 dagar, då kan investerarna lägga flera bud, och både ändra och dra tillbaka 
sina bud tills dess att budgivningen är avslutad (Ibid).  
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Den finansiella rådgivaren har genom anbudsförfarandet kunnat skapa en slutgiltig 
efterfrågekurva för aktierna. Informationen används sedan i det tredje och sista steget då 
teckningskursen och tilldelningen av aktierna fastställs (Ibid, Cornelli & Goldreich, 2001). När 
tilldelningen och priset är bestämts skapas det slutgiltiga prospektet och aktierna kan vanligtvis 
börja handlas på börsen inom några dagar (Jenkinson & Ljungqvist, 2001). Prospektet lämnas till 
Finansinspektionen för granskning och godkännande (Finansinspektionen, 2014c).    
  
Efter att aktierna släppts på den publika marknaden väljer vissa finansiella rådgivare att fortsätta 
tillhandahålla tjänster och rådgivning till det börsintroducerade företaget. En viktig del kan vara 
att stabilisera aktiepriset när handeln börjat på den publika marknaden. Det gör den finansiella 
rådgivaren genom att köpa aktier vid ett utbudsöverskott och sälja vid ett efterfrågeöverskott. 
Andra tjänster som erbjuds kan vara en fortsatt analystäckning som i sin tur leder till större 
investeringsaktivitet i aktien. Det kan också bli aktuellt med ett fortsatt samarbete mellan den 
finansiella rådgivaren och företaget om de i framtiden behöver hjälp med att samla in ytterligare 
kapital (Jenkinson & Ljungqvist, 2001).  
 
 
2.2 Underprissättningsteorier 
 
2.2.1.Informationsasymmetri mellan den finansiella rådgivaren och företaget 
Informationsasymmetri innebär att en eller fler aktörer på marknaden har mer information om det 
börsintroducerade bolaget i fråga och dess värdering. En sådan asymmetri kommer göra att dessa 
värderar bolaget annorlunda och det uppstår en situation där någon gynnas och någon annan 
missgynnas av okunskapen (Ang, 1991; Benveniste & Spindt, 1989). 
 
Schenone (2004) har undersökt hur relationen mellan den finansiella rådgivaren som hanterar 
börsintroduktionen och det börsintroducerade företaget påverkar i vilken utsträckning som en 
underprissättning sker. Anledningen till att en underprissättning uppstår är ofta på grund av den 
informationsasymmetri som finns mellan bolaget som börsintroduceras och marknaden. Parterna 
har olika uppfattningar om vilket som är det rätta värdet på grund av de inte har tillgång till 
samma mängd av information (Benveniste & Spindt, 1989). Det anses finnas en risk för att den 
finansiella rådgivarens kunskap om marknaden är överlägsen företagsledningens. Är så fallet 
kommer den finansiella rådgivaren kunna underprissätta aktien i syfte att förenkla 
marknadsföringen av börsintroduktionen och ställa sig in hos potentiella investerare (Baron & 
Holmstrom, 1980; Baron, 1982). Samtidigt måste den finansiella rådgivaren avväga att inte 
systematiskt underprissätta på ett sätt så att företag i börsintroduktionsfasen inte längre vill anlita 
dem för att de tror att de kommer bli utnyttjade (Ljungqvist, 2005). I linje med detta påvisar Fang 
(2005) att de bäst ansedda finansiella rådgivarna har de lägsta underprissättningsmarginalerna vid 
processen i samband med börsintroduktion vilket företag även tenderar att uppmärksamma och 
ha som ett av de starkaste argumenten när de kommer till sitt val av finansiell rådgivare (Carter & 
Manaster, 1990; Krigman, Shaw & Womack, 2001). Forskning (Schenones, 2004) visar på att 
företag med en etablerad relation till sin finansiella rådgivare upplever en i snitt 17 % lägre 
underprissättning än bolag som anlitar en finansiell rådgivare där det inte finns någon tidigare 
relation. De finansiella rådgivare som även lånat ut pengar till företaget har starkare incitament 
att övervaka och kontrollera låntagaren vilket leder att de får tillgång till mer information än de 
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finansiella rådgivare som bara hanterar börsintroduktionen. Det stämmer överens med Loughran 
och Ritters (2002) teori om den intressekonflikt som kan uppstå mellan den finansiella rådgivaren 
och företaget. Om den finansiella rådgivaren undanhålls information om företaget och 
aktietilldelningen kommer detta inte att vara gynnsamt för företaget. Den finansiella rådgivaren 
kommer medvetet bjuda ut aktierna till ett lägre pris än vad som är nödvändigt och skapa en 
underprissättning. Författarna (ibid) menar också att i samband med att grundarna tar hem vinsten 
av sina investeringar, helt eller delvis, kommer de bli positivt överraskade av sin nya 
förmögenhet och att förlusten som uppstår i samband med underprissättningen framstår för dem 
som marginell. 
 
2.2.2. Informationsasymmetri mellan företaget och investerare 
Brau och Fawcett (2006a) menar att underprissättning uppstår som ett resultat av 
informationsasymmetri mellan företaget som börsintroduceras och potentiella investerare. 
Underprissättningen kommer naturlig för pålästa investerare som gjort en genomgående analys av 
företaget, sett dess värde och sedan investerat i börsintroduktionen. Den förtjänst som 
investeraren gör är en belöning för att signalera positiv information om aktien och företaget 
genom sin handling att teckna (Benveniste & Spindt, 1989; Benveniste & Wilhelm, 1990; Spatt 
& Srivastava, 1991).  
 
Investerare som deltar i börsintroduktionen förväntar sig att bli kompenserade för företagets 
fundamentala risk och de kostnader som uppstår vid problematiken kring adverse selection 
(Michaely & Shaw, 1994). Med adverse selection menas att investerare inte har tillräckligt med 
information för att veta om börsintroduktionen kommer bli lyckosam eller inte, därav vill 
investeraren bli garanterad ersättning för den risken (ibid). Investerarna bistår även med en stor 
del likvida medel vilket innebär en likviditetsrisk som de vill ha extra kompensation för (Ellul & 
Pagano, 2006).  Enligt Hanley och Wilhelm (1995) är institutionella investerare mottagarna av 
stor del av den vinst som uppkommer i samband med en underprissättning vid en 
börsintroduktion. Underprissättning uppstår som en kostnad av att företaget vill kompensera 
investeraren med positiv information om värdet på aktierna för att de i sin tur bidrar med 
information om deras verkliga intresse och efterfrågan på börsintroduktionen (Benveniste & 
Spindt, 1989). Investerarna agerar dock strategiskt genom att anmäla sitt intresse för en 
börsintroduktion för att sedan undvika att köpa en stor andel om de anser att börsintroduktionen 
inte kommer bli lukrativ (Hanley & Wilhelm, 1995).  
 
An och Chan (2008) har funnit att ett företag som fått en kreditvärdering av ett kreditinstitut 
innan börsintroduktionen har minskat osäkerheten kring företaget och har generellt mindre 
underprissättning. Utfallet av kreditvärderingen behöver dock inte påverka underprissättningen, 
utan just det att värderingen existerar som är det väsentliga. Brist på information om företaget 
skulle kunna leda till överprissättning vilket kan vara skadligt för den finansiella rådgivarens 
anseende. Risken finns då att aktien blir undertecknad (Ljungqvist, 2005) eller att 
ickeinformerade tecknar i linje med ”vinnarens förbannelse” (Rock, 1986) varpå priset faller i 
efterhandeln och företaget får dålig publicitet. Investerarna är medvetna om detta. En positiv 
feedback på aktien från dem skulle innebära att priset skulle kunna höjas och att 
börsintroduktionen fortfarande skulle bli fulltecknad. För att fortfarande motivera investerarna till 
att ge uppriktig feedback genomförs en underprissättning som gör att båda parter gynnas (Ritter 
& Welch, 2002). Jenkinson och Jones (2009) påvisar också att en mer fördelaktig tilldelning kan 
användas som kompensation för uppriktig feedback från investerarna. Investerarna har dels motiv 
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att ha kunskap om företagets intjäning och kassaflöde samt att värderingen ligger som grund för 
konsensus i branschen bland övriga investerarna. Investerare som genom konsensus inser att en 
aktie inte kommer bli tecknad av andra investerare kommer även dem undvika att teckna (Ritter 
& Welch, 2002) och aktier tenderar därför att antingen bli mycket övertecknade eller mycket 
undertecknade, inte medelteckande (Amihud, Hauser & Kirsh 2001). 
 
2.2.3 Informationsasymmetri mellan olika investerare 
Rock (1986) beskriver en modell som bygger på informationsasymmetrin mellan investerare som 
är mer välinformerade än andra angående kvaliteten och potentialen hos företaget. Det innebär att 
den välinformerade investeraren bara kommer delta i attraktiva börsintroduktioner där aktien 
kommer vara underprissatt. Medan den oinformerade investeraren kommer delta i både 
överprissatta och underprissatta börsintroduktioner. Vid underprissatta börsintroduktioner 
kommer den välinformerade investeraren ansöka om många aktier och få en större tilldelning 
medan den oinformerade investeraren kommer få en liten tilldelning. Motsvarande effekt uppstår 
vid överprissatta börsintroduktioner där den oinformerade kommer få en betydligt större 
tilldelning och således en större del av förlusten, därav “vinnarens förbannelse”.  
 
Welch (1992) presenterar en teori som bygger på en informationskaskad, vilket innebär att senare 
investerare fullständigt litar på köpbeslutet från tidigare investerare och bortser från sin egen 
information om företaget. Trots att deras egen information vittnar om en positiv kursutveckling 
kan investerare tveka om introduktionen inte är fulltecknad.  För att förhindra en undertecknad 
börsintroduktion och den negativa publicitet som kan efterfölja väljer företaget att underprissätta 
bolaget för att på så sätt locka de första investerarna. Dessa skapar intresse och en kaskad som 
leder till att fler och fler investerare väljer att teckna aktier. Demers och Lewellen (2003) 
förklarar att underprissättning leder till en positiv marknadsmässig effekt genom att intresset via 
olika medier ökar och skapar en värdefull publicitet kring aktien och företaget. Enligt Habib och 
Ljungqvist (2001) är endast företagsledningen intresserade av underprissättningen till den grad då 
de anser att kostnaderna blir för stora, och att företagsledningen kan påverka underprissättning 
genom de kostnader de lägger ner på att marknadsföra börsintroduktionen. Vidare menar de 
(ibid) att vid utfärdandet av introduktionen spenderas mer på att marknadsföra börsintroduktionen 
och allmänheten tilldelas en större del av aktierna och detta leder till en reducerad 
underprissättning.  
 
2.2.4 Ägarspridning 
Brennan och Franks (1997) talar om ägarspridning vid börsintroduktion som något positivt. 
Författarna (Ibid) visar i sin forskning att köpare som velat teckna stora andelar av aktierna aktivt 
diskrimineras för att företaget skall nå ett bredare, diversifierat ägande och för att maktbalansen 
ska förändras så lite som möjligt. Ett ökat intresse och en ökad handel i företagets aktie resulterar 
i en mer exakt prissättning och värdering av företaget vilket är viktigt för företagets aktieägare. 
Det skapar en mer likvid marknad och kostnaderna för aktieägarna minskar. Problemet med en 
aktie med låg likviditet är att det kan uppstå stora kostnader i samband med köp eller sälj av 
aktier och konsekvensen kan bli att investerare håller sig borta från aktien eftersom det inte går 
att lämna innehavet smidigt vid en sättning i marknaden (Nasdaq, 2015; Dinkelspiel & Mårder, 
2015). Bradley och Jordan (2002) menar på att antalet aktier som erbjuds till marknaden jämfört 
med antalet teckningsförbindelser som utfärdats innan börsintroduktionen påverkar 
kursuppgången under första handelsdagen. Om färre aktier finns tillgängliga på marknaden 
kommer efterfrågan på dessa aktier vara hög och resultera i att aktiekursen stiger.  
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2.2.5 Flipping och Spinning 
Booth och Chua (1996) menar att underprissättningen är ett verktyg för ägarspridning genom så 
kallad flipping. Då erbjuder ett lågt pris en möjlighet att ta hem en snabb vinst genom att teckna 
underprissatta aktier för att sedan sälja dem vidare direkt på marknaden. Detta sprider aktierna 
vidare och dessutom får fler upp ögonen för bolaget. De köpare som kategoriseras som 
ickeinformerade tenderar enligt forskning (Krigman, Shaw & Womack, 1999; Bayley, Lee & 
Walter, 2006) att i större utsträckning än informerade avyttra aktier som har en god tillväxt på 
lång sikt och på så vis gå miste om potentiella vinster. Termen spinning används när den 
finansiella rådgivaren väljer att erbjuda underprissatta aktier till någon högt uppsatt inom 
företaget eller framträdande riskkapitalister i utbyte mot fortsatta affärer med den finansiella 
rådgivaren. Dessa personer säljer sedan direkt de underprissatta aktierna och gör en vinst 
(Maynard, 2002; Griffith, 2004). Liu och Ritter (2010) menar att cheferna och styrelsen är mindre 
benägna att söka det högsta anbudet på marknaden om de istället får betalningen vid sidan om, av 
den finansiella rådgivaren. Börsintroduktioner där ledningen blivit erbjudna aktier, det vill säga 
där spinning har förekommit, är underprissatta med 23 % mer än andra börsintroduktioner (ibid).  
 
 
2.3 Signalering  
 
2.3.1 Signalering genom den finansiella rådgivaren 
I samband med börsintroduktionen kan anlitande av en ansedd finansiell rådgivare vara en signal 
på att företaget är ett seriöst bolag som är värt att investera i (Booth & Smith, 1986; Carter & 
Manaster, 1990; Carter, Dark & Singh, 1998). Valet av den ansedda finansiella rådgivaren kan 
även vara ett sätt att undvika oönskade underprissättningar (Carter & Manaster, 1990; Krigman, 
Shaw & Womack, 2001). Dessa bolag tenderar att i mindre utsträckning uppleva kortsiktiga 
underprissättningar (Carter, Dark & Singh, 1998). Företag som inte har en särskilt stor spridning 
på sina aktier vill ta en låg risk vid börsintroduktionen vilket gör att de väljer ansedda finansiella 
rådgivare. Den finansiella rådgivaren vill samtidigt behålla sitt goda rykte genom att sätta ett 
rimligt pris (Carter & Manaster, 1990). Krigman et al. (2001) menar i sin studie att anledningen 
till att företag byter finansiell rådgivare inte beror på kostnaden eller den förväntade 
avkastningen, utan för att en finansiell rådgivare med bättre rykte blir tillgänglig.  
 
Enligt Brau och Fawcett (2006a) menar de intervjuade ekonomicheferna att framförallt tre 
kriterier styr valet av finansiell rådgivare:  

o Den allmänna uppfattningen av den finansiella rådgivarens rykte och status.  
o Analytikernas kvalitet och rykte hos den finansiella rådgivaren.  
o Den finansiella rådgivarens branschexpertis och kontakter.  

 
2.3.2 Signalering vid lock up-avtal 
Lock up-avtal är ett avtal mellan bolaget och en betydande person inom bolaget som äger aktier. 
När börsintroduktionen sker har denna person avtalat att inte avyttra sina aktier under en viss tid 
framöver, vanligtvis sex månader (Aggarwal, Krigman och Womack 2002). Forskare (ibid) 
menar att ledningen medvetet kan göra en underprissättning för att skapa momentum 
informationsmässigt så att prisnivåerna är onormalt höga när deras egna lock up-avtal går ut. 
Vidare så kan insynspersoner med lock up-avtal släppa värdefull information i samband med 
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avtalets utgång vilket också, genom analytiker, kan driva kursen även om detta är ett tydligt 
tecken på egenintresse snarare än intresse för företaget (Brav & Gompers, 2000). Detta innebär 
att de gör en högre förtjänst vid sin aktieavyttring än om ingen underprissättning skulle 
förekommit. Samtidigt menar forskare (Courteau, 1995; Brau, Lambson & McQueen, 2005) att 
bara det faktum att insynspersoner håller sig med längre lock up-avtal är ett tecken på företagets 
kvalitet. Insynspersoner i företag med sämre kvalitet på sin börsintroduktion skulle också kunna 
ha lock up-avtal men riskerar då att analytiker hinner rapportera att bolaget ser sämre ut än 
prospektet menade och att aktiepriset faller. Med anledning av detta kommer få insiders som är 
medvetna om att deras innehav är övervärderat gå med på lock up-avtal (Brau & Fawcett, 2006b). 
 
2.3.3 Signalering vid underprissättning mot media 
Allen och Faulhaber (1989) menar att en tydlig underprissättning är ett sätt att signalera, genom 
media, att aktien är attraktiv då denna har rusat efter börsintroduktionen. På så vis kan företag 
använda den kostnad som underprissättning innebär som marknadsföring istället för reella 
marknadsföringskostnader. Demers och Lewellen (2003) påvisar i sin forskning också positiv 
relation mellan mängden medieomnämnanden och underprissättning samt positiv relation mellan 
underprissättning och hemsidebesök hos internetföretag.  
 
 
2.4 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
I förhållande till vår forskningsfråga kan vi se ett mönster i den teoretiska referensramen som kan 
förklara varför underprissättning sker. Genom informationsasymmetri uppkommer olika nivåer 
av kunskap vilket leder till att en aktör kommer veta mindre när börsintroduktion och prissättning 
sker vilket gör att de har sämre förutsättning att ta kvalificerade beslut. Timing för 
börsintroduktionen framstår som en viktig faktor gällande avkastning eftersom investerare är mer 
benägna att placera pengar på börsen om allmänhetens uppfattning är positiv. Signaleringen från 
det börsintroducerande bolaget tenderar enligt teorin också att påverka till möjlig 
underprissättning genom att bolaget medvetet kan sätta ett underpris. Därför är prissättning och 
signaleringen den innebär intressant att fokusera på då den bygger på medvetna beslut från 
företaget. Detta tar vi med oss när vi angriper empiridelen av studien.  
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3. Metod 
	  
 

I studiens tredje kapitel presenteras de val som gjorts under studiens gång. Här diskuteras den 
abduktiva ansatsen som valts och hur den kvalitativa empirin samlats in. Det ges en beskrivning 
av studiens teorival, kunskapssyn, undersökningsmetod, angrepssätt, litteraturstudie, urval, 
datainsamling och analysmetod. Kapitlet avslutas med en diskussion om studiens trovärdighet i 
form av dess validitet och reliabilitet.  
 

 
 
3.1 Teorival  
En börsintroduktion är en komplicerad och omfattande process som innefattar många olika 
ställningstagande för bolaget att ta hänsyn till. För att skapa en inledande förståelse för hur en 
börsintroduktion går till har vi valt att utgå från Brau och Fawcetts (2006a) beskrivning av de 
olika steg som processen innefattar. Kombinerat med andra vetenskapliga artiklar och egna 
intervjuer har vi därefter skapat en modell över de steg som är vanligast förekommande vid en 
börsintroduktion. Vi har fokuserat på underprissatta bolag och processen ligger till grund för att 
undersöka företagsledningen strategiska resonemang kring den uppkomna underprissättningen. 
För att redogöra för ledningens strategiska resonemang utgår teorin från underprissättningsteorier 
som innefattar informationsasymmetri, ägarspridning, flipping, spinning och signalering. 
Områdena har valts för att ha möjlighet att göra en djupgående analys som ligger i linje med att 
vi har valt att göra en kvalitativ studie. Eftersom tidigare studier diskuterar dessa begrepp och 
teorier anser vi att det är en bra teoretisk grund för att kunna göra en förklarande och ingående 
empiri.  
 
 
3.2 Kunskapssyn 
Vid forskningsstudier har vi en skyldighet att sträva efter ett objektivt och sakligt förhållningssätt 
(Ejvegård, 2002). Detta är problematiskt i vårt och många andra ämnen där det förekommer 
subjektiva åsiktsskillnader, kontroversialitet eller pågående debatt eftersom kunskapskällor har 
egna intressen (ibid). Positivt är då istället att en fallstudie låter oss vara koncentrerade på den 
specifika företeelsen underprissättning. Kunskapsinsamlandet sker genom det urval och 
tillvägagångssätt som optimerar möjligheten att analysera och kritiskt granska denna företeelse 
(Bell, 2000). Enligt Jacobsens (2002) hermeneutiska världsbild måste verkligheten studeras 
genom människors uppfattning av densamma eftersom rådande förhållanden är konstruerade av 
dem. Vårt förhållningssätt är abduktivt och kan inte placera studien till fullo under det 
hermeneutiska förhållningssättet även om den överlappar med många av hermeneutikens 
grundläggande värderingar. I detta synsätt är kunskapen inhämtad genom en närhet till källan och 
även om målet är neutralitet framställs kunskapen genom kvalitativa val som gjorts i 
forskarrollen.  Kunskapen är unik i sin sammanställning och så pass lokalt inhämtad att den inte 
kan anses som ackumulerad till forskningen innan studien genomfördes. Samtidigt på den 
positivistiska sidan möter vi krav på en önskan om att bidra med kumulativ kunskap. Jacobsen 
(2012) menar att kunskap som inhämtas från en specifik kontext ofta stödjer kunskap inom 
samma område som hämtats från en annan kontext. Men den nya informationen som inhämtas 
kan bidra med ny lokal kunskap samtidigt som generell kunskap inte utan vidare kan appliceras 
på en viss kulturs eller tids förhållande (ibid), något som mer kan hänvisas till i ett induktivt 



	   14	  

synsätt (Bryman & Bell, 2011). Den kunskap vi tillskansar oss i vår datainsamling är i mångt och 
mycket inte revolutionerande. I och med värdet av förståelse för den lokala kunskapen skulle 
krav på banbrytande fynd göra att vi nästa aldrig fick ny kunskap eftersom resultatkraven var 
orimliga (ibid). Vår ansats låter oss istället ta vedertagna teorier och se hur dessa spelar in i de 
strategiska ställningstaganden bolagen gör. Jacobsen (2012) hänvisar till att empiriska studier 
ofta kritiseras för uppsparkande av öppna dörrar men att dörrarna inte är stängda för alla utan att 
kunskapen är ojämnt fördelad. Kan vi genom undersökning av tre olika bolags och deras 
finansiella rådgivares resonemang kring underprissättning redogöra för en förklaring till resultatet 
torde detta inte vara applicerbart på alla företag i generella drag. Däremot kan den vara en 
utveckling och tillskott till redan känd kunskap (ibid) och på så vis istället kunna användas i olika 
utsträckning på framtida studier om underprissättningar.  
  
 
3.3 Undersökningsmetod 
Då målet med vår studie är att få fram en så utförlig beskrivning kring situationen som möjligt 
och höra intervjuobjektens syn och tolkning var en kvalitativ ansats mest lämplig (Jacobsen, 
2002; Yin, 2009). Detta för att kunna få en djupare förståelse för de val som ledningen i 
respektive bolag gjort och vilka inneboende motiv som legat bakom. Jacobsen (2002) och 
Saunders, Lewis och Thornhill (2009) menar att en kvalitativ ansats är lämplig när delarna av 
ämnet är oklara och målet är att få fram en mer nyanserad beskrivning av det. Individerna som 
intervjuas befinner sig i en speciell kontext där studiens syfte är att ta reda på mer om det 
sambandet och hur individerna resonerar i en viss situation. Vi har därför valt att fokusera på ett 
fåtal respondenter för att få en djupare förståelse för företagsledningarnas resonemang. Fördelen 
med en kvalitativ ansats är att det är en interaktiv process som gör det möjligt att komplettera 
information under studiens gång (ibid). Nackdelen med en kvalitativ ansats är att intervjuerna är 
tidskrävande vilket gör att problem gällande representativiteten uppstår. Information går som 
regel inte att generalisera då intervjupersonen bara representerar sitt eget företag eller finansiell 
rådgivare (Jacobsen, 2002; Yin, 2009). Trots detta anser vi att ett kvalitativt fokus gav oss bäst 
möjlighet för att redogöra och beskriva ledningens tankar kring underprissättning.  
 
 
3.4 Angrepssätt 
I denna studie har en abduktiv ansats tillämpats. En abduktiv ansats är en kombination av en 
deduktiv och en induktiv ansats och kan ses som en bredare, mer förklarande teoriansats då den 
inkluderar båda forskningsansatser (Alvesson & Sköldberg, 2008). Genom en mer omfattande 
metodansats kan vi komplettera teorin efter att empirisk data samlats in (Haig, 2005). En 
abduktiv ansats anses vara användbar om forskarens mål är att lära sig nya saker utifrån empirin 
(Alvesson & Sköldberg, 2008; Dubois & Gadde, 2002). Dubois och Gadde (2002) menar att en 
fallstudie kräver en interagerad process då fallstudier utvecklar teorin genom djupgående insikter 
om undersökningsobjekten som insamlas från en extensiv empiri-insamling. Empiriska 
observationer kan resultera i att outforskade områden kan behövas kompletteras med ytterligare 
teori eller intervjufrågor (ibid). Då processen vid en börsintroduktion är komplicerad och motiven 
för underprissättning varierar mellan olika bolag var det viktigt att välja en forskningsansats som 
gav oss utrymme att komplettera både teori och empiri med nya infallsvinklar. Enligt Dubois och 
Gadde (2002) är en abduktiv ansats en ständig systematisk kombination mellan studiens ramverk, 
teori, empiri och fallstudie vilket innebär att områdena influerar varandra och det är viktigt att 
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matcha teorin med fallstudien. Då vi har gjort fallstudier på tre företag och intervjuer med deras 
finansiella rådgivare kan vi använda oväntade resultat för att utveckla teorin och skapa en större 
förståelse för processen vid en börsintroduktion och resonemanget kring underprissättning. 
Risken med ett abduktivt synsätt är att forskaren omedvetet väljer studieobjekt som är baserat på 
tidigare erfarenheter och utesluter andra alternativa tolkningar (Patel & Davidson, 2011). För att 
undvika en subjektiv studie och skapa en djupgående och genomarbetad teori har vi använt 
många referenser för att ta del av flera olika forskares resultat.  
 
 
3.5 Litteraturstudie 
Den litteraturstudie som ligger till grund för denna fallstudie har genomförts med utgångspunkt 
ur tidigare forskning kring underprissättning vid börsintroduktioner. Fokus har legat på studiens 
två huvudområden, processen vid börsintroduktion och underprissättningsteorier. För att få en 
bredare förståelse för hur varierande börsintroduktioner kan vara beroende på vilket företag det 
gäller har många allmänna forskningsreferenser använts, medan mer specifik forskning använts 
för att få en djupare förståelse för strategiska resonemang vid underprissättning.  
 
I sökandet efter vetenskapliga artiklar har huvudsakligen databaserna Google Scholar och 
Högskolan i Halmstads sökmotor Summon använts. Sökorden “IPO”, “underpricing”, 
“underwriter”, “strategy” och “signaling” användes primärt för att ta fram relevanta, 
vetenskapliga artiklar. Sökorden är baserade på successivt lärande kring ämnet och insikten att 
engelska sökord ger betydligt bättre resultat i databaserna. Utöver dessa artiklar kunde vi finna 
ytterligare värdefull information via dess referenser. Vi har använt relevant, rekommenderad 
metodlitteratur som använts tidigare i våra studier och som vi hittat via Högskolan i Halmstads 
bibliotek. Vidare har vi använt aktuella medier för att belysa intresset kring ämnet och få en 
bredare kunskapsbas. De prospekt och memorandum som tagits fram i samarbete mellan 
respektive företag och de finansiella rådgivarna ligger tillsammans med teorin till grund för de 
frågeformulär som vi använt under våra intervjuer. 
 
I och med att arbetet fokuserar på tre svenska börsintroduktioner har vi låtit bli att ta med teorier 
om ämnet som främst är relevanta för bolag i andra länder. Exempel på en sådan typ av teori är 
underprissättning med anledning av att minimera risken för att bli stämd, med hänvisning till 
lagstiftning i USA som ger investerare rätten till detta om de känner sig lurade efter en 
misslyckad börsintroduktion (Lowry & Shu, 2002). Då de svenska och amerikanska 
rättssystemen och samhällena ser olika på denna fråga och sättet de generellt stämmer bolag på, 
bör det anses orimligt att vår syn på underprissättning ska påverkas på grund av sådan forskning. 
Medan vi valt bort den typen av teorier har vi istället tagit med teorier som är applicerbara på 
våra svenska bolag. De förutsättningar bolagen arbetar utifrån överensstämmer då med de ramar 
de bolag som forskningen undersökt har arbetat med. 
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3.6 Urval 
	  
 BIMobject AB Optifreeze AB Gabather AB 
Bransch Informationsteknik Frysteknik Läkemedelsutveckling 
Börsvärde (SEK) 210 077 250 108 030 000 113 292 071 
Grundat 2011-06-21 2011-03-03 2014-05-05 
VD Stefan Larsson Fredrik Westman Bert Junno 
Styrelseordförande Sven Holmgren Pär Henriksson Svein Mathisen 
Säte Malmö Lund Malmö 
    

 
Tabell 1 (Avanza, 2015a; Avanza, 2015b; Avanza 2015c; Retriever, 2015a; Retriever 2015b; Retriever 2015c).  
 
Vi har valt att studera tre stycken företag som börsintroducerats 2014. Det har varit BIMobject 
Optifreeze och Gabather. För att få tag på kompetenta personer inom företaget som dessutom har 
både inflytande och kunskap om börsintroduktionen och dess motiv valde vi att ta kontakt med 
företagens VD eller styrelseordförande. Inom mindre företag arbetar dessa personer nära 
varandra vilket gör att båda personerna har insikt om varför vissa val har gjorts och hur företaget 
har resonerat under processen vid börsintroduktion (S. Holmgren, Intervju, 27 februari 2015; F. 
Westman, Intervju, 25 februari 2015; B. Junno, Intervju, 29 april 2015). Efter att intervjuerna 
med företagen genomförts tipsade respondenterna att vi borde ta kontakt med deras finansiella 
rådgivare Sedermera Fondkommission respektive Corpura för att få en djupare förståelse för 
processen vid bolagens börsintroduktion. Då de har mer ingående information om 
börsintroduktionens olika praktiska delar och dessutom kan ge sin bild över hur de tror företagen 
har resonerat vid specifika val tyckte vi detta lät som en bra idé och kontaktade därefter 
Sedermera och Corpura. Jacobsen (2002) skriver att för att kunna utnyttja den kvalitativa 
metodens flexibilitet behöver inte hela urvalet väljas innan första intervjun. Genom att bara avtala 
intervju med en mindre grupp ges det möjlighet att komplettera med nya och bättre anpassade 
intervjuobjekt. Vi menar att Sedermera och Corpura kan bidra med en annan synvinkel över 
bolagens val och resonemang vilket gör att vi kan jämföra båda parters svar och triangulera 
samspelet mellan dem. De kan som utomstående verifiera processen vid börsintroduktionen och 
redogöra för likheter och skillnader mellan bolagen.  
 

 
Figur 1 (egen upparbetning).  
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Första steget i urvalsprocessen var att välja företag som är börsintroducerade 2014 och som har 
sitt huvudkontor inom ett rimligt reseavstånd från Halmstad. Därför avgränsade vi oss till 
västkuststräckan Göteborg till Malmö. Vi valde företag som börsintroducerats 2014 för att dessa 
ska vara relevanta till rådande ekonomiska klimat och för att introduktionen ska vara färskt i 
minnet för de ansvariga, samt att vederbörande är kvar i företaget. Ingen värdering har lagts 
utifrån företagets bransch eller dagliga verksamhet utan vi har valt att fokusera på 
börsintroduktionen. Vidare hade vi krav på att dessa företags börsintroduktioner skulle ha haft en 
kraftig uppgång, minst 25 %, första handelsdagen, det vill säga en tydlig underprissättning. 
Denna uppgång ska sedan varit stabil eller uppåtgående och inte ha rekylerat ner till det initiala 
teckningspriset. Detta på grund av att vi inte vill att bolaget ska vara uppsnackat och att priset 
stiger av den anledningen (Ritter & Welch, 2002) utan att det är just underprissatt jämfört med 
jämviktspriset på marknaden. Börsintroduktionen ska vara företagets första så att de inte har varit 
tillgängligt för allmänheten innan, och att priset således inte är påverkat av marknaden genom 
tidigare handel. Genom att beskriva företagens process vid en börsintroduktion kan läsaren få en 
förståelse för vilka förutsättningar bolagen står inför, och det genererar också en större förståelse 
för den underprissättning som skett. Målet är att introducera ämnet för att sedan förhålla oss till 
den fördjupning syftet och problemformuleringen redogör för. Denna fördjupning exkluderar 
processen som sådan i teknikaliteter, regleringar och generell fakta om börsen. Istället tar vi med 
relevanta biuppgifter som direkt eller indirekt påverkar motiveringen för underprissättning. Detta 
för att skapa en intressant och tydlig fallstudie.  
 
 
3.7 Datainsamling 
Primärdata har samlats in genom fem intervjuer med företagen BIMobject, Optifreeze och 
Gabather och med finansiella rådgivarna Sedermera och Corpura. Intervjuerna har utförts både på 
plats hos bolagen och via telefon, och tiden har varierat mellan 45-60 minuter. Jacobsen (2002) 
menar att en halvtimmesintervju är för kort för att få fram relevant information medan över en 
och en halv timme är för långt för att undvika att intervjuobjektet blir ofokuserad. Enligt Bell 
(2000) är det viktigt att respondenten får avgöra var intervjun ska äga rum så att personen både 
känner sig trygg i omgivningen och kan välja det alternativ som är mest tidseffektivt ur 
respondentens synvinkel. Därför ägde vissa intervjuer rum på intervjuobjektens arbetsplats och 
på en plats där vi kunde sitta avskilt så att vi slapp bli störda av medarbetare. Medan vissa 
intervjuer gjordes via telefon då respondenterna ansåg detta vara mest tidseffektivt. Innan 
intervjun informerade vi respondenten om tidsramen och att frågorna skulle beröra företagets 
börsintroduktion, och hur företagets ledning interagerar med intressenter och resonerar under 
processen.  
 
För att underlätta empiriåtergivningen valde vi att spela in alla intervjuer. Dels för att underlätta 
för vår egen del så att vi inte missade något men också för att inte riskera felaktigheter vid 
återgivning av citat och annan information. Jacobsen (2002) menar att ett bra samtal kräver fokus 
under intervjun vilket gör det svårt för anteckningar. Genom att spela in intervjun är det lättare att 
upprätthålla en naturlig samtalskontakt och intervjun flyter på lättare. Dock ansåg vi att det är 
nyttigt att anteckna en del under intervjuns gång för att komma ihåg vad respondenten sagt och 
kunna ställa följdfrågor och skapa en bättre och djupgående intervju. Under intervjuerna 
användes intervjuguiderna som återfinns i bilaga 1 och 2. Frågorna som ställdes var öppna med 
möjlighet till följdfrågor. Då vårt syfte är att höra företagsledningens resonemang var det viktigt 
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att frågorna är utformade på ett sådant sätt så att respondenten har möjlighet att beskriva och 
förklara. Enligt Jacobsen (2002) är en öppen intervju strukturerad till viss grad genom att det 
finns en lista över ämnen som ska tas upp. Därför är vår intervju förstrukturerad till viss del 
genom att vi har en del huvudpunkter som frågorna är uppbyggda kring. En öppen intervju som 
till viss del är förstrukturerad ger respondenten möjlighet att prata fritt men ändå med fokus på 
vissa ämnen (ibid). För att ha möjlighet att komplettera empirin och skapa en större förståelse för 
respondenternas resonemang har vi valt att i efterhand maila ut fler frågor.  
 
 
3.8 Analysmetod 
Efter att intervjuerna sammanfattas och beskrivits i empirin är nästa steg att analysera materialet. 
Det har gjorts först genom en inomanalys och sedan en jämförelseanalys. En inomanalys 
undersöker företagen och intervjuobjekten var för sig där den viktiga aspekten är teman (Ayres, 
Kavanaugh & Knafl, 2003). Att kunna utläsa vilka aspekter som är viktiga respektive oviktiga för 
att skapa ett bra underlag som underlättar jämförelse mellan fallstudierna (Rückert-John, 2010). 
Därför har vi inom varje fallstudie valt ut ett antal empiriskt intressanta teman som varit underlag 
för nästa steg, jämförselseanalysen. Genom en flerfallsstudie är det möjligt för de som genomfört 
intervjuerna att upptäcka skillnader och likheter mellan och inom fallstudierna. Målet är att 
återberätta dessa upptäckter mellan fallstudierna och jämföra dem med den teori som tidigare 
presenterats (Baxter & Jack, 2008; Yin, 2003). En jämförelseanalys ska undersöka både 
likvärdiga teman samt skillnaderna mellan intervjuobjekten för att möjliggöra en grundlig analys 
som kunna ge flera lösningar på studiens problem (Rückert-John, 2010). Vi har valt att fokusera 
på likheter mellan företagen, snarare än skillnader då vi vill se ett enhetligt samband mellan 
företagen och inte aspekter där de agerat olika. Dessa mönster som vi kunnat se mellan 
fallstudierna har sedan jämförts och tolkats med teorin för att ge flera möjliga förklaringar och 
svar till vår frågeställning.  
 
 
3.9 Studiens trovärdighet 
	  
3.9.1 Validitet 
Validitetens syfte är att mäta studiens giltighet och relevans och kan delas upp i två 
huvudområden, intern och extern giltighet (Bell, 2000; Jacobsen, 2002). Intern giltighet avser att 
undersöka om vår studie faktiskt mäter det som vi avser att undersöka (Jacobsen, 2002). Vårt 
syfte är att undersöka underprissatta företag och för att höra företagsledningens resonemang har 
vi tagit kontakt med tre underprissatta företag och intervjuat dess VD eller styrelseordförande. Vi 
är medvetna om att det finns fler underprissatta bolag på marknaden som kan ha andra motiv, 
men företagens tydliga underprissättning kombinerat med avståndet gjorde att respondenternas 
som valts ut är mest relevanta för studien.  
 
Extern giltighet avser att undersöka om studiens resultat är tillämpligt i andra sammanhang, det 
vill säga i vilken grad resultaten kan generaliseras (ibid). Då vi bara valt ut ett fåtal respondenter 
där vi avser att höra företagens resonemang och förklaringar avser vi inte att generalisera 
resultaten. Andra respondenter kan ha andra åsikter kring ämnet vilket gör att studiens resultat 
inte är möjligt att generalisera. Syftet med en kvalitativ studie är i regel att få fram hur människor 
tolkar och förstår en given situation, snarare än att generalisera (ibid).  
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3.9.2 Reliabilitet 
Reliabiliteten syftar till den tillförlitlighet i vilken utsträckning en annan forskare med samma 
möjligheter skulle kunna återupprepa denna studies resultat (Bell, 2000). Samtidigt som vår 
uppgift är att återberätta på ett så neutralt sätt som möjligt har vi dock varit tvungna att kritiskt 
analysera teorin för att kunna skapa en relevant intervjuguide med vilken vi samlat in empirin. 
Dessutom är våra intervjuobjekt subjektiva individer som, även om de har en vilja att vara 
neutrala och informativa, har egenintressen i egenskap av intressenter vilket kan bero på tid och 
kontext. Skulle tiden och kontexten vara en annan när nästa forskare återskapar studien är det 
därför inte säkert att resultatet blir det samma, detta faktum måste vi vara medvetna om då vi drar 
våra slutsatser. Eftersom studien är kvalitativ har vi i väldigt liten utsträckning möjlighet till 
kontrolltest (ibid). Däremot har vi haft möjlighet till återkopplingsfrågor till respondenterna på 
saker vi ansett utelämnats eller där svaren inte framstått som uttömmande efter att vi strukturerat 
upp dem. Allt för att på ett subjektivt plan kunna undvika faktafel i så stor utsträckning som 
möjligt. 
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4. Empiri 
 
 

I studiens fjärde kapitel presenteras det empiriska material som ligger till grund för att ge svar 
på studiens syfte och frågeställning. De fem respondenterna har varsitt avsnitt där 
underrubrikerna följer samma struktur som teorin och intervjuguiden. Respondenterna 
företräder sig själva och företaget och beskriver hur de tillsammans med företaget resonerat 
under börsintroduktionens gång. Företagens finansiella rådgivare redogör för de diskussioner 
som förekommit mellan parterna och ger sin syn på företagens resonemang.  
 

 
 
4.1 Optifreeze 
   

 
Tabell 2 (Optifreeze, 2014; Avanza, 2015b).  

 
4.1.1 Presentation av Optifreeze och Fredrik Westman 
Optifreeze är ett bolag beläget i Lund som utvecklar metoder för att frysa ned matvaror, framför 
allt bär och grönsaker så att de i mindre utsträckning förlorar smak och struktur vid nedfrysnings- 
och tiningsprocessen. Deras patenterade teknik förhindrar iskristaller att spränga varans celler, en 
förmåga som inspirerats från proteiner i bland annat hägg, höstvete och ishavsfisk. Bolaget 
börsintroducerades på aktietorget 2014 och hade en initial kursökning på drygt 37 procent första 
handelsdagen. Intervjuobjekt är VD Fredrik Westman2, som har lång erfarenhet av business to 
business-kommunikation och sitter som styrelseledamot i Arc Aroma Pure AB där Optifreezes 
styrelseordförande Pär Henriksson är VD. 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Härefter FW. 

Optifreeze 

Teckningskurs 4,10 SEK per aktie.  

Slutkurs första 
handelsdagen 

5,65 SEK (en ökning med 38 %)  

Marknadsplats Aktietorget. Första handelsdag var 16 juni 2014. 

Lock-up-avtal Sex stycken investerare har förbundit sig att inte utan skriftligt 
medgivande från AktieTorget avyttra mer än 15 procent av sitt ägande 
under en tidsperiod om 12 månader från och med första handelsdagen 
på AktieTorget.  
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4.1.2 Varför börsintroduktion? 
Syftet var, enligt FW, att pengarna skulle användas för att utveckla metoden och skala upp 
företagets process, från labb med enskilda bär och grönsaker. FW menar att banklån inte är 
tillgängligt för den typ av projekt som Optifreeze driver. Venturekapital-alternativet blir helt 
enkelt för lite pengar till för stor risk i ett tidigt skede. Affärsänglar var också ett diskussionsämne 
men de ansågs ta för stor andel av företaget för att sådan finansiering skulle kännas rimlig. Detta 
sammantaget gjorde att det helt enkelt inte fanns några andra finansieringsalternativ. 
 
4.1.3 Timing 
2014 valdes som en rimlig tid att börsintroducera sig på grund av avvägningar. Att 
börsintroducera sig tidigare hade varit en möjlighet, men då har företaget kommit kortare i 
utvecklingsprocessen. Därför finns det inte så pass mycket substans i företaget att en värdering 
kan göras som de känner att bolaget har potential för. En avvägning för att det inte skulle vara allt 
för sent eftersom driften hela tiden kostar pengar. Optifreeze såg till systerbolaget Arc Aroma 
Pure som hade en fin introduktion och kursutveckling vilken kunde ge en fingervisning att 
intresset för bolag av denna typ var stor. 
 
4.1.4 Val av finansiell rådgivare och marknad 
Processen, tror FW, är enklare än vad många tror. Han menar att många bolag i innovationsfasen 
skräms lite av processen då de istället skulle kunna nyttja den finansieringsmodell Optifreeze 
använt. Det första steget är att knyta till sig en fondkommissionär likt Sedermera, sedan tycker 
FW att processen blir enkel. För det är mycket administration på vägen som är komplex med 
Bolagsverket, Skatteverket och Euroclear. Det vill säga många instanser med formella åtgärder 
och beslutsfattande i bolagsstämma. Sedan får bolaget hjälp av fondkommissionären att ta fram 
ett investerarmemorandum. Sedermera valdes eftersom Optifreeze ledning visste att de var 
pålitliga efter att de gjort ett bra jobb med Arc Aroma Pure och att de i princip har monopol i 
Skåne och södra delarna av landet i sin nisch. Detta för att de gjort ett bra jobb på sina uppdrag.  
 
Listvalet hamnade på Aktietorget som är en NTF (oreglerad marknad). Alternativet hade varit en 
reglerad men företaget nådde inte upp till de krav som ställs för att börsintroduceras där. De 
alternativen som fanns var då NGM, Aktietorget och First North. Det var egentligen aldrig någon 
diskussion då en framgångsrik börsintroduktion av systerbolaget Arc Aroma Pure varit så 
tillfredsställande gällande gott bemötande samtidigt som många Lundabaserade bolag 
börsintroducerat sig på denna handelsmarknad. Där har även FW och Pär Henriksson varit 
delaktiga i ett par stycken. Däremot har FW på senare tid noterat att fler och fler väljer First 
North som ägs av Nasdaq OMX på grund av att det är ett starkare varumärke. Men därmed inte 
sagt att de är ett bättre val. 
 
En projektledare hanterar myndighetskontakt och marknadsföring, en skribent från 
fondkommissionen skriver tillsammans med företaget en beskrivning av företaget, dess 
verksamhet och introducerar ledande personer. Det är ett tungt arbete som ska vara korrekt, 
säljande, men inte överdrivet. 
 
4.1.5 Komma i kontakt med investerare 
Tre månader innan börsintroduktionen togs kapital in genom en riktad emission till privata 
investerare för att kunna förbereda börsintroduktionen. Detta genom att ta fram en hemsida, ta 
fram informationsmaterial och finansiera nyemissionen. Då gick främst FW, Pär Henriksson och 
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styrelseordföranden i Arc Aroma Pure ut till sina egna nätverk och kontaktade de som vanligtvis 
har intresse av den typen av investeringar. Dessa investerare tillhandahölls teckningsemissioner 
som gjorde att de var garanterade tilldelning i den kommande nyemissionen. FW menar att 
generellt sett så går bolag likt Optifreeze till egna nätverk, fondkommissionen till sitt nätverk, 
och till de som bolagen möter på road shows, i processen att hitta investerare. 
Fondkommissionären har en lista på investerare som brukar investera 5000 eller mer och vid 
nyemissioner skickas memorandum via e-post för att väcka deras intresse. De investerare som är 
beredda att investera väsentligt högre summor kontaktas istället via telefon. 
 
4.1.6 Prissättning och tilldelning 
Många variabler vägs in menar FW. Först försöker en potential i bolaget bedömas och sedan ska 
tron på vad marknaden är villig att betala vägas in. Företaget kan vara värt x miljoner men att 
marknaden betalar y miljoner på grund av olika omständigheter. FW ger geopolitisk osäkerhet i 
Ryssland och tidigare misslyckade börsintroduktioner som exempel. Då får teckningskursen helt 
enkelt rättas efter detta. Fondkommissionärens åsikter är centrala att ta hänsyn till när det 
kommer till värderingen, eventuellt viktigast. I och med sina uppdrag har de bra insyn i hur 
marknaden för tillfället resonerar.  
 
Förutom produkten vill ledningen också gärna räkna in den forskning som bedrivits inom 
företaget och den kassa som företaget besitter vid börsintroduktionen som del i värderingen. FW 
menar vidare att det finns krav från stora investerare som vill ha en viss rabatt per aktie för att gå 
in och ta den risk som ett teckningsåtagende innebär. En del vill bara ha tilldelningsgaranti som 
krav för att gå in som tecknare då de tror att det finns en risk för överteckning. Ägare, menar FW, 
kan komma att dra sig tillbaka vid full tilldelning i syfte att gynna företaget. Att aktien steg första 
dagen är något som FW noterat men han menar att det i hans värld är oväsentligt. Rörelse framåt 
är det viktiga, att få projektet hamn och få fram produkten. Utan detta går det under och det är 
istället när bolaget börjar sälja produkten som det blir intressant att titta på värderingen på börsen. 
I och med att marknaden är nervös och att investerare gärna vill ha en bra utväxling på grund av 
att de tar en hög risk i den osäkra marknaden. FW menar att även om aktien ökat i värde efter 
börsintroduktionen betyder inte det att de kanske kunde fått så mycket vid börsintroduktionen. 
Istället kunde det funnits en risk att det förhållandevis höga priset gjort att den kraschat istället. 
Därför är det mycket strategi bakom prissättningen att skaffa sig glada och nöjda aktieägare 
genom att få upp aktiepriset. Det är viktigt att lyssna på fondkommissionären och kanske även gå 
till potentiella investerare för att få en bra syn på marknadsintresset. Då kan de urskiljas bättre 
vad företaget har för potential, produkt- och kursmässigt samtidigt som de får veta 
marknadstemperaturen. Sammantaget är det en avvägning för att hitta ett rimligt pris genom 
denna information.  
 
4.1.7 Informationsasymmetri 
De som har tilldelats teckningsförbindelser får ingen extra kunskap. När bolaget går publikt så 
måste det vara transparent på ett annat sätt och det gäller från och med att ett memorandum är 
klart, det vill säga innan road shows. Försöker någon frångå reglerna kan Finansinspektionen 
vidta åtgärder. I egenskap av börsintroducerat bolag får de inte delge marknaden information som 
kan vara kursdrivande utan att först ha skickat informationen som pressmeddelande via de 
kanaler som stadgas av Aktietorget. 
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4.1.8 Ägarspridning 
Företaget har också ett krav på sig gällande teckningsspridning på minst 200 olika ägare efter 
börsintroduktionen. FW menar att spridningen också är positiv och viktig “annars har man inte 
på en börs att göra”. 
 

4.1.9 Flipping och Spinning 
FW vet ej huruvida någon spinning eller flipping har förekommit i samband med 
börsintroduktionen. 
 
4.1.10 Signalering 
De forskare som grundade företaget har lock up-avtal som fortfarande gäller. Resonemanget gick 
enligt FW som så att det är viktigt att signalera till marknaden att de som står bakom bolaget inte 
ser det som ett snabbt sätt att bli rik utan att de snarare binder sig vid en mast som sitter på 
företagsskeppet. Sjunker företaget följer han med, och tvärtom. FW hänvisar till andra bolag som 
tidigare haft väldigt svårt att få in kapital om de själva inte velat stå bakom sitt eget företag då det 
skapar en osäkerhet på dess kvalitet gentemot potentiella investerare. Eftersom Optifreeze har 
lock up-avtal lämnar huvudägarna företaget sist om innovationen skulle fallera. Så hårt tycker 
han att det ska vara när de går ut och ber om pengar. FW påpekar att den kraftiga ökningen 
noterats av affärspress, men att det inte är något som han tänker på. Istället för att titta för mycket 
på aktiekursen ser FW på vad som behövs för att produktifiera och kunna börja sälja. FW 
hänvisar vidare till bolag som börsintroducerats tidigare och varit fulltecknade men som sedan 
halverats i pris. Han deltog själv i både den riktade emissionen och i nyemissionen på grund av 
två skäl. Dels så tycker han att nyckelpersoner, i alla fall VD, bör ha aktier i bolaget där hen 
verkar. Dels tror han genuint på utväxlingen av investering på sikt i företaget. Sedermera köpte 
en post på 827 393 SEK3 vilket också är ett säkerhetstecken för andra investerare tillsammans 
med köp av teckningsoptioner, menar FW. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Exakt summa vår anmärkning. 
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4.2 BIMobject 
 

 
Tabell 3 (BIMobject, 2013; Avanza, 2015a).  
 

4.2.1 Presentation av BIMobject och Sven Holmgren 
BIMobject grundades 2011 och är ett snabbväxande företag med 55 anställda. Det är VDn Stefan 
Larsson som är grundare och som utifrån tidigare erfarenheter jobbat fram affärsidén. Han såg att 
det fanns ett gap i projekteringsprocessen mellan arkitekten och byggfirmorna och har skapat en 
portal med en produktkatalog som bygger på 3D-modulering i form av CAD-teknik. Användarna 
är både arkitekter, byggbolag och designers. De kan gratis ladda ner produkterna från 
produktkatalogen och har möjlighet att använda dem i sina egna ritningar. Affärsmodellen bygger 
på att ta betalt av tillverkarna för varje produkt som de lägger ut i katalogen och även sälja de 
analysverktyg som BIMobject tillhandahåller direkt till tillverkarna. Sven Holmgren4 har varit 
ordförande i BIMobject sen 2013 och har många tidigare chefsbefattningar och styrelseuppdrag 
och även varit involverad i andra börsintroducerade bolag.  
  
4.2.2 Varför börsintroduktion? 
SH beskriver att de var tvungna att prioritera tillväxt och deras mål var att bli standard inom 
branschen. För att genomföra detta krävs kapital. Det fördes diskussioner med Venturekapital-
bolag och trots stort intresse från USA ansåg BIMobject att de strikta kraven var ett för stort 
hinder och att de i det skedet inte var ett tillräckligt etablerat företag. Istället vändes blickarna 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Härefter SH. 

BIMobject 

Teckningskurs 7,50 SEK per unit (en unit består av en ny aktie och två 
teckningsoptioner). 

Villkor för 
teckningsoption 

Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption 
teckna en ny aktie i Bolaget till en kurs om 7,70 – 10,50 SEK per aktie.  
 

Slutkurs första 
handelsdagen 

16,10 SEK (en ökning med 115 %).   

Marknadsplats First North. Första handelsdag var 13 januari 2014. 

Lock-up-avtal Fyra stycken investerare har tecknat ett lock-up-avtal som innebär att 
de förbinder sig att behålla åtminstone 85 % av sitt aktieinnehav under 
de närmaste 12 månaderna, räknat från BIMobjects första handelsdag 
på First North. 
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mot börsen och genom att prata med andra företag som börsintroducerats och gått igenom den 
processen menar SH att ”börsklimatet var helt idealiskt vid den tidpunkten”. Att gå igenom en 
börsintroduktion visar på att bolaget klarat av en granskning av de ekonomiska rapporterna och 
det har enligt SH öppnat upp för samarbeten med stora amerikanska och svenska företag som inte 
skulle varit möjliga annars.  
 
4.2.3 Timing 
SH menar att ska bolaget börsintroduceras på någon av de mindre listorna är det viktigt att de 
läser av trenderna hur börsen utvecklats. Han berättar om ett annat bolag där han sitter i styrelsen 
som börsintroducerats på börsen sämsta dag förra året och som fortfarande inte återhämtat sig till 
teckningskursen. Så BIMobject undersökte intresset genom att tillfråga ett antal personer om de 
var intresserade av att köpa aktier i företaget. Det tillsammans med börsklimatet gjorde att de 
anade att det var rätt läge att börsintroduceras.  
  
4.2.4 Val av finansiell rådgivare och marknad 
BIMobject hade inte tidigare haft någon kontakt med Sedermera. Både SH och andra inom 
företaget hade dock tidigare haft kontakt med de större fondkommissionärerna och för att kunna 
ha möjlighet att vara en kund som fick stor uppmärksamhet fick de välja bort dessa. Istället blev 
de rekommenderade Sedermera av ett annat bolag och den lokala förankringen kombinerat med 
att BIMobject kunde anses vara en stor och viktig kund gjorde att valet föll på Sedermera. 
  
SH berättar att fondkommissionären i stor utsträckning styr ett bolags tänkande. När du är ett 
mindre bolag så har du inte samma erfarenhet sen tidigare. Fondkommissionären hjälper bolaget i 
alla beslut och har stor erfarenhet från liknande börsintroduktioner. De är väldigt viktiga och är 
med under hela börsintroduktionen. I början av processen skapas ett detaljerat körschema i 
samråd med Sedermera där det framgår vad som kommer ske de närmsta månaderna och vilka 
datum som gäller. Det innefattar hela processen kring börsintroduktionen och i vilken ordning de 
olika delarna genomförs. 
  
Valet av First North som handelsplattform skedde på rekommendation av bland annat Sedermera 
berättar SH och han anser personligen att First North inger ett seriösare intryck än till exempel 
Aktietorget. SH beskriver också att det är en plattform där det skrivs mycket om bolagen i media 
och att det är många bolag som börsintroduceras där. Ett bra och inte så komplicerat regelverk 
men som ändå liknar de större listorna vilket gör det till en bra språngbräda till en större 
marknadsplats. Att listan kontrolleras av Nasdaq visar på en seriositet och kvalitetsstämpel som 
kan användas i marknadsföringssyfte. 
  
4.2.5 Komma i kontakt med investerare 
En del kontakter med investerare anordnas av BIMobject själva och en del av Sedermera då de 
tar ut en procentuell avgift för det kapital som de drar in. Därför ville SH och andra affärsänglar 
inom bolaget utnyttja sina egna nätverk för att hitta finansiärer. BIMobject meddelade 
finansiärerna att de trodde börsintroduktionen skulle bli övertecknad och att de kunde garantera 
att de minst skulle få tillbaka 50 % av insatsen men att de då måste teckna ett visst antal aktier. På 
så sätt var BIMobject garanterade en initial summa innan börsintroduktionen på 14,2 miljoner 
SEK som utgjorde cirka 70 % av den planerade nyemissionsvolymen. Det är en viktig strategisk 
faktor att i slutet av road showen kunna säga att många redan har tecknat aktier och att 
börsintroduktionen kommer bli övertecknad. Det skapar ett incitament för intresserade 
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investerade att titta på bolaget. Utöver road shows anordnade Sedermera träffar där BIMobject 
kunde prata med investerare. De pratade även på Aktiespararnas bolagsträff, mötte några banker 
och hade sina egna privata investerarträffar. På dessa var det VDn Stefan Larsson som var ute 
och presenterade bolaget. 
  
4.2.6 Prissättning och tilldelning 
Teckningsoptionerna var tänkta som en kvalitetsstämpel då det måste visa ”proof of concept” 
(bevis på att de är ett bra bolag) gentemot marknaden. Angående prissättning och intervallet på 
teckningsoptionerna har Sedermera haft en viktig roll för att vägleda och hitta rätt pris. Mycket 
handlar enligt SH om att ha bra fingertoppskänsla vilket innebär att det är viktig att diskutera och 
resonera fram och tillbaka med fondkommissionären. SH menar att de inte hade olika uppfattning 
om priset utan att diskussionerna handlade om hur de kunde sätta ett pris som gjorde aktien 
intressant på marknaden samtidigt som det skulle motsvara ett rättvist värde. De ville inte prisa ut 
sig utan skapa en ”win-win-situation” för aktieägarna vilket innebar att de inte tog i så mycket 
med priset som de kunde ha gjort. ”För det man absolut inte vill ha är ju en notering där du inte 
blir fulltecknad.” De ville, genom att inte sälja ut alla aktier direkt utan även sälja 
teckningsoptioner, visa på att det är ett ungt företag som är ödmjuka. De ville också bevisa för 
aktiemarknaden att det är redo och att aktieägarna skulle kunna få vara med på den här resan. 
Han berättar att de diskuterade ett pris kring 10-11 SEK men valde att lägga sig lägre för att 
framförallt undvika risken att inte bli fulltecknade. Sedermera var överens om prissättningen och 
tyckte inte att de skulle sätta ett för högt pris och riskera en låg täckningsgrad, utan de ville hitta 
en balanserad nivå som varken över- eller underskattade bolagets värde. Samtidigt vill de sätta ett 
pris som ger visst utrymme för en kurshöjning men måste agera balanserat i förhållande till de 
ursprungliga aktieägarna och bolaget.  
 
Sedermera hade ingen direkt kontakt med sina investerade för att höra sig för om ett lämpligt pris 
utan menar att de istället använder sin erfarenhet och kontakter för att ge sin bedömning om vad 
som är ett rimligt pris för aktien. BIMobject hade inte heller någon direkt kontakt med investerare 
angående prissättningen. SH menar också att det inte alltid behöver bero på om aktien är 
felprissatt eller inte som avgör om aktien blir fulltecknad. Det kan finnas andra faktorer som inte 
går att styra över, till exempel att Riksbanken höjer eller sänker reporäntan som kan få 
konsekvenser på aktiemarknaden. 
 
4.2.7 Informationsasymmetri 
SH berättar att de investerare som deltagit på road showen, träffar som Sedermera anordnat eller 
privata investerarträffar inte medvetet fått ta del av mer information än övriga investerare. 
Samtidigt går det inte att kommunicera all information lika till alla intressenter utan de ges 
möjlighet att delta på eget initiativ. Han påpekar att kursdrivande information givetvis 
kommunicerats i laga form.  
 
Angående om investerarna hade tillräckligt med information för att förutse den prisstegring som 
skedde först handelsdagen tycker SH att det är svårt att avgöra. Han menar att det ofta blir en 
hype kring vissa aktier där affärsidén är förståelig och det går att utläsa en potentiell uppsida. Att 
potentiella aktieägare har haft ett väldigt positivt beteende till aktien har också påverkat en hel 
del.  
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4.2.8 Ägarspridning 
Teckningsoptionerna som handlades tillsammans med aktien har en del sålt av vilket gör att 
ägarspridningen har ökat. Även enskilda teckningsoptioner har sålts vilket ökat på spridningen av 
aktier. SH menar att det är viktigt med en bra ägarspridning för att få likviditet i aktien. Det 
behövs då de mindre listorna som First North inte är särskilt likvida och det går inte att sälja av 
stora poster aktier utan att priset sjunker avsevärt. 
  
4.2.9 Flipping och Spinning 
SH kan inte svara på om det är många som har avyttrat aktier under första handelsdagen för 
snabb avkastning och han tror inte att de som står som teckningsåtagare hade avyttrat aktier strax 
efter att börsintroduktionen hade ägt rum.   
 
4.2.10 Signalering 
BIMobject har upprättat ett lock up-avtal som skydd för att inte huvudägarna ska ”springa iväg” 
så fort aktien är börsintroducerad och SH berättar att det är rätt vanligt att ett sådant avtal skrivs. 
De har använt sig av branschmedia på så sätt att de bland annat haft annonser i Dagens Industri 
och intervjuats som veckans bolag i Veckans Affärer. 
  
Angående den kraftiga kursuppgången menar SH att det går att anse att aktien var felprissatt från 
första början och att de kunde sålt aktien för 12 SEK istället. Samtidigt får de genom 
kursuppgången mer tid på sig att operativt visa resultat för aktieägarna. De var medvetna om att 
de inte räknar med att generera vinst förrän 2016/2017 och att de genom kursuppgången får en 
lättare resa framöver. Genom att bjuda på en viss initial kursuppgång blir det lättare att försvara 
att aktieägarna inte kan räkna med någon utdelning förrän om några år framöver. På frågan om de 
ville signalera något med det låga priset svarar SH att de inte hade någon klar avsikt att 
underprissätta aktien. Utan det var framförallt viktigt att aktien inte blev överprissatt och skulle 
kunna leverera något tillbaka till aktieägarna.  
 
SH berättar att det var inget de direkt ville signalerna i valet av Sedermera som 
fondkommissionär utan det var personkemin, den lokala förankringen och priset som gjorde att 
valet föll på Sedermera.  
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4.3 Gabather  
 

 
Tabell 4 (Gabather, 2014; Avanza, 2015c).  
 

4.3.1 Presentation av Gabather och Bert Junno 
Gabather är ett läkemedelsutvecklingsbolag som har sitt säte i Malmö och testar och framställer 
nya läkemedel. Bert Junno 5  är VD för Gabather och var tidigare VD för den statliga 
venturekapital-fond som är huvudägare i Gabather, Forskarpatent.  
 
4.3.2 Varför börsintroduktion? 
BJ har startat många bolag tidigare och han anser att det är en större frihet att som VD driva ett 
publikt bolag än ett privat bolag. Ingen venturekapital-ägare som sitter på axeln och berättar hur 
företaget ska skötas. BJ menar att eftersom han har drivit många företag innan vet han hur det går 
till att klara sig utan venturekapital-bolag. Så han funderade inte direkt på andra former av 
finansiering. Genom hans tidigare erfarenheter hade han kontakt med affärsänglar och privata 
investerare som direkt kunde gå in med pengar. För att skydda affärsänglar mot utspädning av 
aktierna i ett senare skede är det faktiskt bättre att gå publikt och de har också möjlighet att stiga 
ur när de vill genom att företaget får mer likviditet i aktien. Om du först tar in affärsänglar och 
sen venturekapital-bolag så brukar de vara så att venturekapital gör så att affärsänglarna blir 
utspädda till nästan ingenting. Det gör att de har svårt att få igenom sin investering vilket BJ 
anser är oschysst.  
 
4.3.3 Timing 
De startade företaget i augusti 2014 och BJ menade att det inte var lönt att driva runt och inte 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Härefter BJ. 

Gabather 

Teckningskurs 3,00 SEK per unit (en unit består av en ny aktie och en 
teckningsoption).  

Villkor för 
teckningsoption 

En teckningsoption berättigar till teckning av en aktie för 4,50 SEK.  
 

Slutkurs första 
handelsdagen 

4,60 SEK (en ökning med 53 %).   

Marknadsplats Aktietorget. Första handelsdag var 3 november 2014. 

Lock-up-avtal De fem största aktieägarna i Gabather har tecknat ett lock-up-avtal om 
att behålla minst 90 procent av sina respektive innehav i Bolaget under 
de kommande tolv månaderna, räknat från den första handelsdagen för 
på Aktietorget. 
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göra något, utan patent blir äldre så de ville sätta bolaget på börsen direkt så de kunde få in mer 
kapital. Det är givetvis enklare att börsintroducera bolaget när det är ett gynnsamt börsklimat men 
han menar också att det är fullt möjligt att få en fulltecknad nyemission vid ett dåligt börsklimat. 
Det beror på hur företaget presenteras och hur processen genomförs. BJ menar inte att de var 
tvungna att passa på för att börsklimatet var bra, men samtidigt funderade de inte heller på att 
skjuta upp börsintroduktionen till ett senare tillfälle för att få mer substans i bolaget.  
 
Värderingen är viktig att ta hänsyn till och detta menar BJ är för att de som är med i 
börsintroduktionen ser att de får en utveckling på sina aktier i positiv riktning istället för att du 
maxar värderingen och att de blir besvikna för att aktien sjunker med 25 %. Då får du troligtvis 
inte tillbaka samma personer i nästa projekt.   
 
4.3.4 Val av finansiell rådgivare och marknad 
BJ har haft väldigt bra erfarenhet av Sedermera och tidigare jobbat med personerna där när han 
börsintroducerat andra bolag. Den här gången valde BJ och Gabather att jobba med Corpura som 
har sitt säte i Malmö men då personerna bakom Corpura tidigare har arbetat på Sedermera kände 
han båda sedan innan. Så BJ berättar att han snarare följde personerna än namnet på bolaget. I 
dessa sammanhang väljer du ofta ett bolag som du har tidigare erfarenhet med, snarare än att 
prata med flera stycken och spela ut de finansiella rådgivarna mot varandra och hitta bästa 
erbjudandet. Då finns risken att ingen vill vara med. Valet av Aktietorget som handelsplattform 
menar BJ också berodde på tidigare erfarenhet. Det är en väl fungerande handelsplats med bra 
likviditet och andra tjänster som informationsgivning och uppföljning fungerar bra. Ett bolag i ett 
sådant tidigt skede som Gabather befann sig kan ha svårt att börsintroducera sig på andra 
plattformar. Nasdaq OMX är till exempel mer för företag som har försäljning och omsättning. 
Enligt BJ är det viktigaste att marknaden har en bra likviditet i handeln och även om First North 
har blivit avsevärt mycket bättre var likviditeten ett problem om du tittar ett år tillbaka. En dålig 
likviditet skapar osäkerhet om investerarna inte vet att de kan köpa och sälja aktier till rätt pris. 
Därför föll valet på Aktietorget som även har mindre krångligt regelverk än First North. En bra 
likviditet i marknaden ger en rättvis prissättning på aktien och det finns alltid köpare och säljare 
som möter varandra. Det går att omsätta en större volym om någon vill göra ett inköp, eller om 
någon vill sälja en större del av sitt innehav uppstår inte samma stress över att behöva sälja för 
billigt.  
 
4.3.5 Komma i kontakt med investerare 
En del investerare kontaktade Corpura via deras kontaktnät och en del kände BJ sen tidigare. Han 
säger att han kunde startat upp bolag liknande Gabather även utan externa investerare men att 
större nätverk kan vara viktigt när det inte är så många i företaget. Vidare menar BJ att han 
genom sina tidigare erfarenheter inte har några problem att hitta investerare. Han anser att road 
shows är en viktig del i kapitalanskaffningen, framförallt om företaget är helt okänt. Men även 
för mer kända företag, då det är en bra mötesplats för att träffa investerare och befintliga 
aktieägare och de har möjlighet att träffa bolagets representanter och ställa frågor. BJ säger att det 
är viktigt att ha respekt för aktieägarna och investerarna att det i grunden är deras pengar som ska 
förvaltas.  
 
4.3.6 Prissättning och tilldelning 
Inledningsvis skapas ett memorandum som i Gabathers fall upprättades både på svenska och 
engelska för att kunna användas i framtiden om de vill söka till exempel EU-anslag och kapital 
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utomlands.  
 
BJ berättar att de inledningsvis resonerade över den fas bolaget befann sig i. Bolaget var i mångt 
och mycket i forskningsstadiet men det fanns en del patent som blivit godkända och de hade fått 
klartecken att en del av deras substanser gick att tillverka. Därför kan BJ sympatisera med bolag 
som skjuter upp börsintroduktionen för att få mer substans i bolaget och befinna sig i ett mognare 
skede. Sen handlar det om att titta på marknaden i Sverige och undersöka vilken fas Gabather 
befinner sig och jämföra med andra projekt. BJ säger att de försökte lägga priset i en liknande 
nivå och han säger också att de fick viss kritik för att de hade lagt sig för lågt men menar ändå att 
det är bättre att aktieägare får en uppvärdering av sin investering än att de blir besvikna. Det finns 
ett värde av att ta hand om alla aktieägare i ett mindre bolag som Gabather. Förutom egna 
analyser fördes en dialog med Corpura där börsklimat, finansiella läget, intresse och riskaptit 
kopplat till prissättning diskuteras. BJ menar att företagets måste bevisa lite innan det går att 
prata om en rejäl uppvärdering och det är först nu, ett halvår efter börsintroduktionen som 
Gabather börjat prestera på riktigt. De som har haft tålamod och följt bolaget kan vara nöjdare 
idag då kursen står i tre gånger så mycket som teckningskursen. Det fördes diskussioner med 
investerare om prissättning och tilldelning där du måste ha vissa teckningsåtagare som är 
garanterad tilldelning för att visa Aktietorget att företaget kan bedriva en verksamhet och att det 
finns någon som garanterar nyemissionen.  
 
4.3.7 Informationsasymmetri  
Innan bolaget är listat kommer huvuddelen av information från memorandumet och alla får 
således tillgång till samma information. Viktigt att kommunicera nyheter på en nivå så att inte 
konkurrenter snor idéer i och med att bolaget är ett forskningsbolag. Angående kursstegringen på 
första handelsdagen trodde BJ absolut inte att investerarna hade någon möjlighet att förutspå det 
utan det är en risk som de tar och kursen kunde lika gärna gått ner med 50 %.  
 
4.3.8 Ägarspridning 
Aktien blev övertecknad och då utlovades en minimitilldelning som aktieägarna skulle få ta del 
av, minst 2000 aktier. Därefter en procentuell tilldelning beroende på hur mycket de tecknat för. 
Anledningen var för att det finns att minimikrav på antalet aktieägare på Aktietorget på minst 200 
aktieägare. Därför finns det ett värde i att sprida aktien på fler aktieägare.  
 
4.3.9 Flipping och Spinning 
BJ tror att det fanns en del investerare som hade bestämda målkurser och som sålde så fort aktien 
nått de nivåerna. Vidare så sätter lock up-avtalet stopp för spinning.    
 
4.3.10 Signalering 
Grundare och nyckelpersoner inom företaget som varit ägare sedan företaget startade har skrivit 
på lock up-avtal. BJ menar att det ser illa ut om aktiva inom företaget säljer ut direkt efter 
börsintroduktion. Kursuppgången kan delvis förklaras med att aktien blev dubbelt övertecknad. I 
övrigt säger BJ att det inte går att räkna med en sådan kursuppgång utan att aktien lika gärna kan 
gå ner. Han nämner att det många gånger inte är själva bolaget som driver kursuppgången utan att 
börsklimatet till och med kan ha större inverkan. Från branschmedia fick inte bolaget något större 
intresse, endast Aktiespararna hörde av sig.  
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4.4 Sedermera Fondkommission 
 
4.4.1 Presentation av Sedermera Fondkommission och Andreas Sandgren 
Sedermera är en fondkommissionär som är belägen i Ängelholm och Lund. En av få som sitter 
utanför Stockholm och jobbar med mikro- och Small Cap-bolag. Företaget har specialiserat sig 
på kapitalanskaffningar, börsintroduktioner och tjänster för börsintroducerade bolag. Andreas 
Sandgren6 är verksamhetsansvarig på Sedermera, Civilekonom i grunden och har jobbat på 
Sedermera sedan 2004. Han har jobbat mycket med bland annat bolagsrätt och blev 
verksamhetsansvarig 2011.  
 
4.4.2 Varför börsintroduktion? 
Beslutet att börsintroduceras togs redan innan BIMobject och Optifreeze kom till Sedermera. 
Dels för att valet låg i bolagets händer och dels så är Sedermeras speciella område just denna 
form av kapitalanskaffning. Däremot kan Sedermera avråda bolag som kontaktar dem från att 
börsintroduceras om de anser att det inte är rätt för just detta bolag. 
 
4.4.3 Timing 
2014 var ett bra år att börsintroduceras, med en bra kombination av marknadsklimat med positivt 
inställda investerare och finansiella behov för båda bolagen. AS menar att det hade krävts väldigt 
mycket av försämrat klimat för att de skulle avrått bolagen att börsintroducera sig eftersom de var 
så pass intressanta och att det hade gått bra ändå. Hade marknadsförutsättningarna varit för dåliga 
kunde Sedermera och bolagen tagit gemensamma beslut att skjuta upp börsintroduktionen tills 
dess att förutsättningarna var förändrade. 
 
4.4.4 Val av finansiell rådgivare och marknad 
De hade ingen tidigare relation till BIMobject och kom i kontakt med dem genom en 
affärsbekant. AS tror att de fick ett bra intryck jämfört med konkurrenter samt att det var en 
fördel att de satt nere i Skåne. Optifreeze kände de sedan tidigare genom Arc Aroma Pure som de 
tidigare börsintroducerat och hade en god relation till genom framför allt Pär Henriksson. 
 
Optifreeze valde att börsintroducera sig på Aktietorget och BIMobject på First North. Sandgren 
tycker båda marknadsplatserna är bra så att det inte spelar jättestor roll. Men om ett bolag har 
många internationella kunder eller generellt rör sig mycket internationellt är det bra att kunna 
säga att det är börsintroducerat på en Nasdaq-marknadsplats (det vill säga First North som ägs av 
Nasdaq) för att det är ett starkt varumärke vilket då blir en kvalitetsstämpel. Även om 
marknadsplatserna i grunden är lika. Aktietorgets fördel är dock att det börsintroducerande 
bolaget får lite mer för pengarna och att det är mer prisvärt. Det kämpar lite mer och ger lite 
bättre service eftersom de är underdogs och ger mertjänster som till exempel en 
pressmeddelandetjänst. På First North måste företaget betala en certifierad rådgivare, Sedermera i 
BIMobjects fall, och paketet blir dyrare. På Aktietorget är det Aktietorget själva som övervakar 
så alla bolag följer regelverket medan den certifierade rådgivaren gör det på First North. Detta 
kan göra att bedömningen av regelverket blir mer splittrad på First North och på Aktietorget ger 
en renare bild. Konkret skulle detta innebära att om företagen valt First North skulle det inbringat 
mer arbete till Sedermera, men de ser att de måste hänvisa bolagen till den bäst passande 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Härefter AS. 
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marknadsplatsen. BIMobject var i en annan fas med Europalansering, planerar att satsa mer 
internationellt och i slutändan globalt, medan Optifreeze fortfarande är i ett utvecklingsstadie. 
NGM var inte aktuellt för att det inte finns så mycket intresse. Small Cap var båda bolagen för 
små för. Därför brukar AS förespråka First North eller Aktietorget framför NGM. Det är ett bra 
första steg att börsintroduceras på en mindre marknadsplats. Ett listbyte har inte diskuterats men 
AS menar att bolag som utvecklas väl vill gå till Small Cap, alternativt att det blir uppköpt.  
 
4.4.5 Komma i kontakt med investerare 
I båda fallen var en viss andel säkerställda på förhand genom teckningsförbindelser. Det ger en 
trygghet att bolaget redan har ett par stora investerare i ryggen när det går till marknaden, både 
för bolaget självt och för investerare på marknaden. För att lyckas få en bredd i ägandet 
genomförs marknadsföring via pressmeddelanden och diverse kommunikationer inom deras 
investerarnätverk. Road showen var uppdelad i ett par träffar med 50 till 100 personer och de som 
går in som teckningsåtagare, både stora- och småbeloppsinvesterare, möter och lyssnar på VD 
med en till fem personer. I och med att Sedermera fungerade som certifierad rådgivare var det 
uteslutet att köpa BIMobject-aktier i deras börsintroduktion men de köpte för 827393 SEK i 
Optifreeze för egen och tio stycken klienters räkning. Teckningsåtagarna får tillgång till 
informationen om bolagen i ett tidigare skede än allmänheten, men de får inte mer information. 
Skulle de fått mer information som inte offentliggjorts skulle de sitta på insiderinformation och 
inte varit tillåtna att handla i aktien. 
 
4.4.6 Prissättning och tilldelning 
Sedermera skriver prospektet och hjälper då företagen att få med all den information som måste 
vara med enligt regelverket från Finansinspektionen för att övriga intressenter ska få viktig 
information och därmed kunna skapa sig en rättvis bild av bolaget i fråga. Sedermera tar in 
feedback från bolaget med beskrivning av målsättning och verksamheten men det är Sedermera 
som skriver och sammanställer. I och med att all information kommer från företaget så ligger allt 
juridiskt ansvar på respektive styrelse. Hett marknadsklimat och medföljande psykologiska 
påverkningar vid introduceringstillfället menar AS var orsaken till att aktierna steg så kraftigt i 
den initiala handeln. Prissättaren måste se till så att teckningskursen håller även i ett sämre 
teckningsklimat. Eftersom dessa förhållanden kan svänga väldigt snabbt är det istället viktigt att 
se till bolaget självt. Sedermera skulle därför gjort samma bedömning om de rådande 
marknadsförhållanden hade varit annorlunda. Att öka värderingen på grund av bra 
marknadsförhållanden kan leda till att många investerare gått in på för höga nivåer och känner sig 
besvikna. Detta blir inte heller en bra affär för befintliga aktieägare, för om aktien sedan hamnar 
på nivåer under introduktionspris kommer förtroendet och viljan att stödja framtida steg i att söka 
externt kapital minska. I BIMobject var de som gått in som teckningsåtagare på förhand 
garanterade hälften av sin tilldelning om aktien skulle bli övertecknad, vilket den nu också blev. 
BIMobject valde att i första hand beakta spridning och i andra hand strategiskt viktiga kontakter. 
I Optifreeze fanns också teckningsåtagare men eftersom aktien blev mer än dubbelt övertecknad 
fick de bara halva sin önskade andel. Kravet på teckningsåtagare var endast att de garanterade att 
köpa sin andel aktier mot att de fick garanti till viss tilldelning vid överteckning. 
 
En bra prissättning tycker AS är där båda parter är nöjda efteråt. Den befintliga ägaren ska känna 
att denne fått ett bra värde på sitt innehav efter att de börsintroducerats och motsvarande för de 
som gått in i nyemissionen. Han menar att de kom väldigt bra överens med bolagen om priserna 
och att de inte hade några betydande meningsskiljaktigheter när det kom till den slutgiltiga 
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prisnivån. AS tror att alla inblandade är nöjda med utfallet i både BIMobjects och Optifreeze 
prissättning.  
 
4.4.7 Informationsasymmetri 
Vissa finansiella rådgivare ingår avtal att teckna aktier i sitt bolag om börsintroduktionen skulle 
bli undertecknad. AS hänvisar dock till Sedermeras regelverk att de aldrig tecknar aktier i bolag 
där de är certifierad rådgivare som i BIMobject. I Optifreeze där de tecknade för sin egen och 
klienters räkning tecknade de enligt regelverket men endast under börsintroduktionsdagen. Sedan 
dess har Sedermera skärpt regelverket och numera tecknar de aldrig aktier i de nyemissioner som 
de håller i för att i störst möjliga mån undvika intressekonflikter. 
 
4.4.8 Ägarspridning 
First North har minst 300 ägare som spridningskrav och Aktietorget minst 200 ägare. AS menar 
att företagen jobbar för så stor spridning som möjligt så att det blir handel i aktien. 
 
4.4.9 Flipping och Spinning 
AS bedömer att den höga initiala uppgången av aktierna har fått till följd att tecknande 
investerare snabbt nått sitt målpris och därmed avyttrat sina aktier snabbt vilket också inneburit 
hög likviditet. 
 
4.4.10 Signalering 
Merparten av åtagarna var enligt AS egentligen för små för lock up-avtal i båda företagen och 
generellt riktar sig dessa avtal mot ägare med fem procent eller mer av aktierna. AS menar att det 
finns en intressekonflikt i att behålla aktierna för att inge förtroende och önskan att kunna driva 
kursen tills lock up-avtalets slutdatum nås och avyttra dem till högsta möjliga pris. Men i 
egenskap av storägande insynsperson måste du rapportera försäljning och när marknaden tagit till 
sig informationen kommer säljaren istället ha minskat värderingen på sitt resterande innehav. 
Därför tror AS att tydlighet är bättre om storägaren har för avsikt att avyttra aktier genom att 
tillkännage det som en målsättning med börsintroduktionen så att alla som köper aktier är 
medvetna om förutsättningarna. Detta gör att alla vet vad de ger sig in på och att det senare inte 
blir så kontroversiellt. Om bolaget kan hitta en större, mer långsiktig strategisk köpare är det 
bättre, istället för att sälja innehavet på marknaden. Sedermera hjälper företagen att hitta dessa 
långsiktiga köpare för att utfallet för respektive bolag ska bli så gynnsamt som möjligt. 
 
AS menar att de försöker få upp ett brus kring bolagen så de känns igen, och marknadsföra 
genom många kanaler, inte bara road shows. De kan ha en annons i tidningar, marknadsföra det i 
fondkommissionens nätverk eller släppa pressmeddelanden som syns brett. Företag som 
börsintroduceras på Aktietorget kan få uppmärksamhet innan börsintroduktionen via deras 
hemsida som har många besökare. Både BIMobject och Optifreeze fick uppmärksamhet i 
branschtidningar och AS menar att det var tacksamma förhållanden för båda. Eftersom Arc 
Aroma Pure börsintroducerats tidigare var branschen medveten om Optifreeze, och BIMobject 
hade en bra historia kring sig. BIMobject skrevs upp en del och fick då en tillfälligt överdriven 
värdering som senare gick ned och stabiliserades. Båda bolagen ansågs som så bra 
investeringskandidater att de spreds bra själva och Sedermera behövde egentligen inte lägga ned 
så mycket jobb och energi på den delen. Men de försöker ändå alltid ha en bra marknadsföring. 
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4.5 Corpura 
 
4.5.1 Presentation av Corpura och Kristofer Westergren 
Corpura är en liten Corporate finance-rådgivare med två anställda som har ett förflutet från 
Sedermera Fondkommission. De har kontor i Stockholm och Malmö och erbjuder rådgivning vid 
kapitalanskaffning, projektledning och börsintroduktioner. Företaget bildades 2012 och riktar sig 
främst mot Aktietorget och First North. Kristofer Westergren7 jobbade under fem år med 
Corporate finance-rådgivning på Sedermera. Han har erfarenhet av projektledning och finansiell 
rådgivning under många kapitalanskaffningar, värderingar, och börsintroduktioner. 
 
4.5.2 Varför börsintroduktion? 
KW menar att de ansvariga i Gabather hade erfarenhet kring att börsintroducera bolag sedan 
tidigare. Detta gjorde att de kände till förutsättningarna och sett att det fungerat bra att 
börsintroducera sig på Aktietorget. Dessutom gav en börsintroduktion en bra möjlighet att ta in 
nytt kapital genom teckningsoptionerna, om verksamheten gick som förväntat. Detta för gynna 
den fortsatta utvecklingen av bolagets produkter. Men när Corpura kontaktades hade Gabather 
egentligen redan bestämt sig för att börsintroduceras.  
 
4.5.3 Timing 
KW menar att det under de senaste åren varit ett fint klimat för att börsintroduceras. Precis efter 
börskraschen 2008-2009 var det svårt då riskaptiten var liten, speciellt för småbolag som är 
förknippade med ytterligare risk. Men från 2012 och framåt har KW sett allt fler 
börsintroduktioner då börsen gått bra och räntorna sänkts. Räntorna, menar han, kanske inte 
främst förknippas med småbolag, men det finns ett signalvärde i sänkningen. Signalen gör inte att 
mer pengar frigörs från investerargrupperna men det säger att det inte finns många andra ställen 
att placera pengarna vilket leder till att de söker sig till börsen. Efter att de framför allt söker sig 
till Stockholmsbörsen kommer en andel också trilla ned till småbolagslistorna. Redan innan de 
träffade Gabather ansåg de att klimatet för denna typ av bolag var fördelaktig. Att ledningen i 
Gabather hade erfarenhet av börsintroduktioner i detta klimat gjorde dem mer benägna att 
börsintroducera sig just 2014. Risken med att börsintroduceras då anser KW var att tjugo 
liknande bolag kommer ut med besked om börsintroduktion samtidigt och slåss om samma 
kapital. Trycket är ännu högre under första delen av 2015 då extremt många börsintroduktioner 
sker. När diskussionen kring Gabathers tidsplan fördes så visste KW och hans kollega av 
erfarenhet att väldigt många börsintroduktioner sker under september till november. Därför ville 
de vara tidigt ute och BJ presenterade planen att gå till börsen den 9e september8. Den 16-18 
september hölls investerarträffar och sista dagen att teckna var 1a oktober. Detta visade sig vara 
ett bra drag då Gabather den 3e oktober kunde gå ut med ett pressmeddelande att 
börsintroduktionen blivit kraftigt övertecknad.  
 
4.5.4 Val av finansiell rådgivare och marknad 
KWs uppfattning var att Gabather uppskattade att Corpura var ett litet bolag där de kunde ha en 
personlig relation med varandra och ett nära samarbete med ledning, VD och ägare. Detta gav 
dem en trygghetskänsla då de vet vem som är ansvarig om något går fel men också vem de ska 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Härefter KW. 
8	  Exakta datum i stycket vår anmärkning.	  
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ringa när frågor om annat uppstår. 
 
Både KW och hans kollega Tobias Ekelin hade haft samarbete med BJ tidigare. Detta tror KW 
spelade in som faktor också när BJ vände sig till dem. Kombinationen av att veta att de kunde 
förvänta sig ett bra jobb från den finansiella rådgivarens sida och att de visste att det sociala 
fungerade väl skulle då varit anledningen till att Corpura anlitades. 
 
KW menar att det inte är särskilt stor skillnad på de olika marknaderna First North och 
Aktietorget. Både när det gäller regelverk, likviditet och förmåga till kapitalanskaffning är 
marknaderna likvärdiga. Ofta är det bolagen själva som har en åsikt om vilken plattform som är 
bäst som är baserat på deras tidigare erfarenheter eller marknadernas rykte. Till exempel First 
North gagnas en del av Nasdaqs starka varumärke.  
 
4.5.5 Komma i kontakt med investerare 
Precis som alla andra finansiella rådgivare har de ett nätverk av investerare som är intresserade av 
bolag som Gabather. Först skaffar Corpura sig sin egen uppfattning baserat på de värderingar de 
fått presenterade för sig och generella åsikter om bolaget. Därefter tog de beslutet att de trodde 
bolaget kunde komma att väcka intresse hos deras investerarnätverk.  
 
4.5.6 Prissättning och tilldelning 
Gällande det exakta priset per aktie hade KW och Gabather samma erfarenhet av att det är 
fördelaktigt att sätta ett lågt pris per aktie, runt 59 SEK. Även om värderingen är densamma när 
det finns runt 20 gånger färre aktier med en aktiekurs på 100 SEK så har Corpura sett en tendens 
till ökad handel i bolag med en låg aktiekurs. Vidare ingick teckningsoptioner i upplägget med 
börsintroduktionen. Aktievärdet skulle passera en 50-procentig uppgång för att de skulle nyttjas 
fullt ut. Psykologisk känns 7,50 SEK lättare att nå än motsvarande 150 SEK enligt KW och det 
var ytterligare ett argument för att priset skulle landa i spannet kring 5 SEK.  
 
Ur marknadens synvinkel tror KW att om investerarna anser att börsintroduktion har en attraktiv 
nivå kan det säkert leda till en prisstegring. Om investerarna istället anser att prisnivån är för hög 
är risken stor att börsintroduktionen blir undertecknad. Det är svårt att avväga var gränsen går 
mellan att börsintroduktionen blir över- eller undertecknad. En marginell höjning av 
teckningspriset kan göra att en stor andel av investerarna håller sig borta från att teckna aktier. Å 
andra sidan kan en rabatterad kurs göra att intresset blir mycket större. Utöver detta måste 
börsintroduktionsklimatet och eventuella värdeskapande nyheter som rör bolaget tas in i 
beräkningen. 
 
Att värdera denna typ av bolag är väldigt svårt. Vad finns det för kapitalbehov, vad är det för 
börsintroduktionsklimat i branschen och vilka patent har de? Två bolag i samma fas kan skilja sig 
väldigt mycket åt när de är i olika branscher. Bolagsledningen ser till vilket sätt de inger 
förtroende och slutligen kan de anta att en kraftigt övertecknad nyemission kommer generera en 
initial prisstegring. Värderingen, säger KW, var Gabather dock ganska klara över när de vände 
sig till Corpura. Detta upplevde han som betryggande för att de var ett bolag som visste vad de 
ville och hade erfarenhet och belägg för sina handlingar.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Notera att detta är ett räkneexempel från KW. Det verkliga teckningspriset var 3 SEK och teckningsoptionerna 
kunde nyttjas fullt ut vid 4,50 SEK.  
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4.5.7 Informationsasymmetri 
Med tanke på att bolaget var relativt nystartat fanns betydligt mer utförlig information i 
memorandumet än vad som tidigare kommunicerats. Därför anser KW att tidigare investerare inte 
kunna tillskansa sig mer information om bolaget och dess potentiella värde än de som nu 
tecknade mindre poster i börsintroduktionen. 
 
4.5.8 Ägarspridning 
Innan börsintroduktionen hade Gabather en riktad emission mot privata investerare och eftersom 
bolaget var nystartat gavs en lägre kurs till investerarna för att kunna attrahera kapital med kravet 
att de förband sig att teckna lika mycket till i nyemissionen i samband med börsintroduktionen. 
Men eftersom Aktietorget har kravet att på en ägarspridning om minst 200 ägare så var ingen 
garanterad tilldelning i börsintroduktionen.   
 
4.5.9 Flipping och Spinning 
KW har ingen direkt åsikt om spinning eller flipping har förekommit utan det blir väldigt 
spekulativt om han ska uttala sig om det.  
 
4.5.10 Signalering 
KW tyckte att lock up-avtal var en förutsättning för att sälja aktier. Principen att börsintroducera 
ett bolag för att sälja aktier omgående sänder inga bra signaler utåt till nya investerare och det är 
ur Corpuras sätt att se på det inte den främsta anledningen till att ett bolag ska börsintroduceras. 
Då är det bättre att göra en spridningsemission så att huvudägarna säljer ut aktier i samband med 
den. Detta så att det inte slår ned som en bomb att de säljer ut aktier bara för att det finns en exit-
möjlighet. 
 
Förutom att alla nyheter distribueras från Aktietorget genom nyhetskanaler så har inte KW sett 
några separata artiklar eller annan typ av mediekommunicering om bolagets börsintroduktion. 
Han menar att trots en kraftig överteckning eller prisstegring så brukar mediauppbådet lysa med 
sin frånvaro på grund av att det ändå handlar om relativt små summor för marknaden i stort.  
 
KW menar att nyemission i samband med en börsintroduktion är den svåraste typen av 
nyemission för denna sorts bolag. Då det inte finns någon historik eller nyhetsflöden kring 
bolaget samt att det är nystartat, även om forskningen pågått en längre tid, så ökar det 
sammantaget risken. Det investerarna då tittar på är varför de ska hoppa på detta bolag och inte 
ett som redan är börsintroducerat. Ett sådant bolag skulle de kunna följa några år bakåt i tiden, se 
vilket kapital de har i kassan, ungefär hur länge de klarar sig på det och vad de har för 
nyhetsflöden. När det kommer ned på väldigt specifik medicinsk forskning är det svårt att värdera 
om bolaget kommer kunna nå en kommersiell fas, och då måste bolaget kunna signalera andra 
mer lättförståeliga faktorer. I Gabathers fall var det att hålla sig på en relativt låg värderingsnivå 
jämfört med branschen och att ha trovärdiga personer bakom bolaget.  
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5. Analys 
 
 

I studiens femte kapitel fokuseras de centrala delarna som genom arbetet har överraskat 
empiriskt och teoretisk. Dessa delar blir då intressanta att jämföra med motsvarande teorier och 
empirier. Vi låter främst likheter mellan bolagen framhållas, och de av dessa som belyser 
skillnader mot teorin, för att öppna upp en analys till att finna flera lösningar på studiens 
problem. En inomanalys har föregått kapitlet varpå den följande jämförelseanalysen är vad som 
presenteras i avsnittet. Kapitlet avslutas med propositioner som ska sammanfatta de viktigaste 
reflektionerna från varje huvudområde.  
 

 
 
5.1 Underprissättning som ett sätt att tjäna snabba pengar? 
Teorierna om grundarna (Ang och Brau, 2003; Ritter och Welch, 2002; Rock, 1986) framstår 
som mer cyniska än empirin belyser beträffande bakomliggande motiv till underprissättning och 
börsintroduktioner. Vår analys gör gällande att grundarna har ett genuint intresse av att driva 
bolaget vidare och få det att växa. Detta poängteras i betydligt högre grad än cyniska antaganden 
som att de vill åt en attraktiv börsintroduktion i bra marknadsklimat för att få en bra försäljning 
och ta hem vinster ur verksamheten, utan snarare vill de göra det för att bolaget ska få framtida 
investeringsmöjligheter. Att få lön för den tid och de resurser som de under många år lagt ned på 
bolaget nämns aldrig som anledning till börsintroduktionen. Den cyniska ansatsen motsätts dels 
med juridiskt bindande lock up-avtal hos grundarna och dels den marknadsmässiga effekt som en 
utförsäljning skulle innebära i mening att vederbörande inte skulle ha möjlighet att avyttra en stor 
andel av bolaget utan att kursen gick ned. Dessutom utesluter lock up-avtalen spinningen som 
hade varit en förlängning av lönen för mödan. Underprissättningen i detta sammanhang 
härstammar ur en vilja att skapa en ömsesidigt fördelaktig situation.  Där vill börsintroducerande 
bolag inte riskera att sätta ett pris som skrämmer bort investerare, så att börsintroduktionen blir 
undertecknad. Detta skapar också en spridning och likviditet i aktien samtidigt som investerarna 
gynnas finansiellt av ett marknadsmässigt lågt pris. 
 
 
5.2 Skapa förtroende  
 
5.2.1 Lock up-avtal 
Lock up-avtal används för att signalera en seriositet till marknaden att ingen av de större ägarna 
använder börsintroduktionen som ett kortsiktigt sätt att göra en vinst genom att sälja av aktierna 
direkt. Det ska inte vara den främsta anledningen till att ett företag genomför en börsintroduktion. 
Ett lock up-avtal används som förtroendeingivande gentemot marknaden och frånvaron av ett 
lock up-avtal skulle kunna göra skada för så pass små bolag. Därför är ett lock up-avtal en 
kvalitetsstämpel som innebär att företaget kan sätta en högre teckningskurs och det borde 
resultera en i lägre underprissättning. En frånvaro av ett lock up-avtal hade inneburit en högre 
ackumulerad risk och kunde lett till att investerarna förväntat sig en högre rabatt vid 
prissättningen för att spegla den ökade risken. FW anser att om innovationen fallerar ska bolagets 
ägare lämna skeppet sist och han hänvisar till att andra företag haft svårt att få in kapital om de 
inte velat stå bakom sitt företag. Det skapar en osäkerhet kring bolagets egentliga kvalitet 
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gentemot potentiella investerare. Den analys som gjorts utifrån empirin skiljer sig från teorin där 
studier (Aggarwal et al., 2002; Brav & Gompers, 2000) menar att ledningen kan skapa ett 
informationsmomentum för att driva kursen i samband med utgången av lock up-avtal samt att 
insiders med liknande intresse kan släppa värdefull information självmant. Då insynspersoner 
måste rapportera försäljning kommer marknaden hinna reagera på försäljningar av en betydande 
mängd aktier. Detta kunde då istället leda till att insynspersonens totala förmögenhet kommer 
kunna vara lägre än innan och att den dåliga signalen det medför inte uppskattas av resterande 
ägare i bolaget. Sammantaget blir det då högst irrationellt att bedriva avyttringar på sådant sätt.  
 
5.2.2 Teckningsförbindelser 
En förklaring till varför många börsintroduktioner haft en hög initial kursuppgång är för att de 
flesta bolag haft teckningsförbindelser som garanterar nyemissionen till viss del och det resulterar 
i att färre aktier finns tillgängliga på marknaden. Det i sin tur leder till att efterfrågan på dessa 
aktier kommer vara hög och då kommer också aktiekursen att stiga. Teckningsförbindelser är en 
viktig strategisk faktor då det visar på att det finns ett intresse kring bolaget som kommer 
generera fler investerare. Det signalerar trygghet både inom bolaget men även till andra 
investerare att det finns investerare som backar upp bolaget. En rabatterad kurs gör att en större 
andel investerare kommer vilja teckna aktier i bolaget och möjligheten att få en övertecknad 
börsintroduktion ökar. För mindre företag som ska börsintroduceras är det viktigt att kunna 
bevisa för marknaden att bolaget kommer kunna prestera över en längre tid och det visar 
företagen genom att utfärda teckningsoptioner. Teckningsoptionerna är precis som 
underprissättning ett sätt att locka investerare, men till skillnad från att göra det genom en låg 
teckningskurs och en initial kursuppgång görs det genom en förväntan om en framtida 
kursuppgång. Teorin är samstämmig med empiriunderlaget till den del där de menar att ha 
investerare som går in som garanter för nyemissionen ger en viktig signal till marknaden. Det 
visar på att företaget har investerare bakom sig som tror på företagets framtid och som också är 
villiga att satsa sitt eget kapital i verksamheten (D’Agostino et al., 2007). Teckningsförbindelser 
kan därför vara en del av förklaringen till varför företagen är underprissatta och att aktien rusat 
under första handelsdagen. Den initiala kursuppgången påverkas av antalet aktier som erbjuds till 
marknaden jämfört med hur många som tecknats innan börsintroduktionen (Bradley & Jordan, 
2001). Om inte utbudet är tillräckligt stort för att möta den efterfrågan som finns kommer det 
påverka aktiens kursuppgång under första handelsdagen. Dock anser respondenterna att 
säkerställa nyemissionen är viktigare än att få bättre betalt för sin börsintroduktion. Teoridelen 
har formats för att belysa motiv i introduktionsprocessen och direkta motiv för signalering vilket 
utelämnar teckningsoptioner då har en indirekt påverkan på risk och underprissättning. Vad som 
dock framkommer i empirin är att teckningsoptionerna är säkerställande incitament för 
investerarna som påvisar att bolaget och dess aktie kommer visa tillväxt över tid. Det är ett sätt 
att skapa förtroende gentemot investerarna.     
 
5.2.3 Ägarspridning   
Utifrån empirin går det att utläsa att genom en underprissatt aktie ökar intresset för bolaget och 
det kommer kunna resultera i en mer likvid aktie och en större ägarspridning. Det är framförallt 
viktigt på mindre marknadsplatser som Aktietorget och First North där en illikvid aktie skapar 
stora kostnader när aktieägare vill stiga ur eftersom aktiekursen sjunker avsevärt. Konsekvensen 
av en illikvid aktie kan bli att investerare håller sig borta från aktien på grund av den stora 
osäkerhet och risk som det medför. För att förhindra aktier med dålig likviditet på börsen har 
både Aktietorget och First North minimikrav på 200 respektive 300 aktieägare. Ett sätt för 
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företagen att öka ägarspridningen är att alla aktieägare är garanterade en minimitilldelning men 
då finns också risken att stora institutionella investerarna inte kan teckna så stora poster aktier 
som de föredrar vilken innebär reducerade teckningsförbindelser. Det blir därför en balansgång 
mellan en säkerställd nyemission och en stor ägarspridning som bolaget måste ta hänsyn till. 
Teorierna (Bradley & Jordan, 2001, Dinkelspiel & Mårder, 2015; Nasdag, 2015) stämmer 
överens med empirin om att problemet med en aktie med låg likviditet är att det kan uppstå stora 
kostnader vid köp och sälj av aktier och att konsekvensen kan bli att investerare håller sig borta 
från aktien eftersom det inte går att sälja av aktierna utan att aktiekursen sjunker. Därför kan en 
rabatterad kurs göra att intresset för bolag ökar och enligt KW finns det en risk att marginell 
höjning av teckningspriset leder till att en alltför stor andel av investerarna undviker att teckna 
aktier i bolaget.   
 
 
5.3 Timing för intresset 
Den analys vi gjort på timing för intresset kommer fram till att avkastningsargumentet framstår 
som till synes ointressant för grundarna förutom att bara få en fullteckning. En sådan insikt 
framhåller stewardshipteorin framför agentteorin, teorier som blir relevanta att ta till då de tydligt 
belyser det förhållandesätt grundarna har till sin ägarroll. Agentteorin skulle varit att 
intressekonflikten i börsintroduktionskontexten gjort så grundarna ser om sina personliga 
intressen främst (Davis, Schoorman & Donaldson, 1997). Då utfallet och riskerna är oklara skulle 
en agentteoretiker anse att grundarens situation skulle leda till att denne maximerar sin intjäning 
vid en möjligt lukrativ börsintroduktion. Den nu istället framhållna stewardshipteorin (ibid) 
hänvisar till att de har ett genuint intresse av att se bolaget och dess investerare lyckas. Här ser 
grundaren långsiktigt till framtida kapitalbehov och bolagets fortsatta trovärdighet bland 
intressenter. 2014 var onekligen ett bra år att börsintroduceras med hänvisning till 
respondenternas svar där de alla framhåller klimatet som näst intill optimalt. Trots medvetenheten 
om att marknaden var positiv, bolagen hade bra potential och responsen från marknaden innan 
var god, gick bolagen ändå in med en försiktig inställning. Detta med hänvisning till andelen 
teckningsåtagare bolagen kontrakterade innan börsintroduktionerna som garanterat dem höga 
andelar teckning. Med tanke på den kraftigt stigande kursen så framstår det som att alla positiva 
omständigheter till trots var bolagen högst osäkra på det utfall som skulle komma. I teorierna 
framhålls att bolag tenderar att skjuta upp börsintroduktioner om det anser att förhållanden är för 
osäkra och inte tillräckligt gynnsamma finansiellt. Genom att titta på Optifreeze, BIMobjects och 
Gabathers förutsättningar torde de istället vara gynnsammast möjliga. Bolagen verkar göra allt i 
sin makt för att reducera risken de ställs inför till noll. Detta understryker vad alla fem 
respondenter sagt, att det allra viktigaste vid en börsintroduktion är att inte bli undertecknad. I vår 
teori (Benninga et al., 2005) påstås det att anledningen till att bolag väntar in attraktiva 
marknadsförhållanden är för att vederbörande vill få så bra avkastning på sin andel i det bolag 
som säljs ut vilket då framstår som inkorrekt.   
 
 
5.4 Riskkompensation 
Det analysen av empirin pekar mot är en ömsesidig brist på information i sammanhanget där 
bolaget och den finansiella rådgivaren kompenserar de osäkra förhållanden som råder gentemot 
investerarna, genom att sätta ett marknadsmässigt lägre pris som motiverar dem att ta risken. 
Detta går då istället i linje med teorin (Ellul och Paganos, 2006) om att investerare vill ha en 
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riskkompensation av sådan typ i denna situation. Det är också tydliggörande när bolagens riktade 
emissioner sätts till ett lägre pris innan börsintroduktionen då risken per definition är högre då. 
Teorin om informationsasymmetri, som är frekvent omnämnd hänvisar till att intressenter som är 
delaktiga i börsintroduktionen (den finansiella rådgivaren, bolaget, upplysta och icke upplysta 
investerare) på olika sätt kunnat tillskansa sig informationsfördelar, är således felaktigt. Varken 
BIMobject, Optifreeze eller Gabather har ännu plus på nedersta raden och förväntas inte ha det på 
ett tag framöver. De tre företagen tenderar känna sig tvungna att hålla sig god med investerarna 
med tanke på den riskabla investering dessa gjort och att det är osäkert när den verkliga 
avkastningen kommer. AS hänvisar också till att de inte höjde priset specifikt på grund av 
börsklimatet för att inte göra investerarna besvikna vilket tyder på en risk-avert inställning 
gentemot investerarna. FW menar också att det finns krav från stora investerare som vill ha en 
viss rabatt per aktie för att gå in och ta den risk som teckningsåtagande innebär.  
 
 
5.5 Informationsasymmetri 
Analysen av informationsasymmetrin och respondenternas förhållandesätt till den pekar på att när 
välinformerade investerare förutser en kursstegring följer resterande investerare deras köpbeslut 
vilket skapar en informationskaskad. Detta betyder att de inte gjort en grundlig analys av bolaget 
med hjälp av tillgänglig information utan litar på tidigare investerares köpbeslut (Welch, 1992). 
Om företaget då vet att börsintroduktioner generellt blir väldigt övertecknade eller väldigt 
undertecknade blir det i praktiken ett krav för bolaget att säkra upp med en underprissättning för 
att bli fulltecknade. Hade bolaget kunnat skapa en teckningsgrad på lagom nivå hade de i 
framtiden ändå haft möjlighet till kapitalanskaffning för att investerarna visste att det var ett 
fungerande bolag. Men blir det kraftigt undertecknat kommer investerarna bli osäkra, vilket 
tvingar bolaget att underprissätta för att skapa en kraftig överteckning. Under processen vid en 
börsintroduktion är det mycket information som ska ges ut till marknaden och den största delen 
av informationen om företagen får potentiella aktieägare via företagens prospekt eller 
memorandum. Empirin säger att all kommunikation sker i laga form, men att de inte kan 
kommunicera all information lika utan att det är lättare att ta till sig informationen genom att vara 
engagerad på investerarträffar. Däremot finns det inget som säger att de sämre informerade 
investerarna inte kunde ha deltagit på sådana informationsgivande evenemang om de ansträngt 
sig. Det innebär att alla investerare får ta del av samma information och att teorin om att 
underprissättning uppstår på grund av reell informationsasymmetri mellan företaget och 
investerarna inte stämmer. Teorin (Brau and Fawcett, 2006a) menar att underprissättningen 
kommer naturligt för pålästa investerare som gjort en grundlig analys av bolagen men 
respondenterna är alla tveksamma till att investerarna har kunnat förutspå den kursstegring som 
ägt rum. KW och BJ säger att det är omöjligt att förutspå och att aktien lika gärna kunde gått ner 
med lika mycket. De är också överens med teorin (Ritter & Welch, 2002) om resonemanget 
angående bolagens svårvärderlighet, vilken menar att investerare undviker att teckna aktier i 
bolag som enligt konsensus kommer bli undertecknade. I linje med detta säger då KW att bolagen 
i efterhand kan fråga sig om de satte ett för lågt pris, men att en liten prishöjning kan skrämma 
bort en stor andel av investerarna.  
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5.6 Sammanfattande propositioner 
Nedan följer en sammanfattning och precisering av studiens resultat i form av ett antal analytiska 
propositioner. Dessa propositioner skall ses som kvalificerade antaganden som beskriver och 
förklarar hur företagsledningen resonerar vid kring underprissättning och vilka strategiska val 
som de förhåller sig till under processen vid en börsintroduktion. 
 
5.6.1 Långsiktigt perspektiv  
Teorier om underprissättning vill framhäva en cynisk syn på företagsledningen i bolag som 
börsintroduceras. Vår studie visar snarare att de överlag är långsiktiga i sitt tankesätt och tar 
beslut vid introduktionen som är för företagets bästa och för att kunna driva företaget långsiktigt. 
Således formulerar vi följande proposition: 
 
Proposition 1: Företagsledningen resonerar i sin strategi kring underprissättning utifrån 
företagets bästa och viljan att driva företaget vidare. 
 
5.6.2 Lock up-avtal 
Lock up-avtal visar på en ambition hos företagsledningen att de inte ska sälja sitt innehav på kort 
sikt. Detta reducerar en del av den risk som kunnat finnas i att investera i bolaget och därför 
måste företagsledningen inte riskkompensera med underprissättning i lika stor utsträckning. 
Således formulerar vi följande proposition: 
 
Proposition 2: Lock up-avtal gör att företagsledningen har en lägre underprissättning i sin 
strategi.  
 
5.6.3 Teckningsförbindelser 
Om företagsledningen kan hänvisa till att de har teckningsförbindelser som täcker en stor andel 
av nyemissionen vid börsintroduktion visar det på starka investerare som tror på bolaget. Detta 
signalerar trovärdighet och skapar därigenom mindre underprissättningsbehov. Således 
formulerar vi följande proposition:  
 
Proposition 3: Teckningsförbindelser gör att företagsledningen har en lägre underprissättning i 
sin strategi. 
 
5.6.4 Teckningsoptioner 
Genom att utfärda teckningsoptioner skapar bolaget ett incitament för dem själva att lyckas på 
lång sikt. Lyckas de med sin verksamhet så kommer de komma upp i en attraktiv nivå och 
därigenom kunna få in mer pengar i framtiden. Detta blir en riskkompensation för investerarna 
och mindre behov för bolaget att underprissätta aktien. Således formulerar vi följande 
proposition: 
 
Proposition 4: Teckningsoptioner används för att långsiktigt reducera investerarrisken. 
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5.6.5 Ägarspridning 
Blir en aktie underprissatt kommer det bli ett intresse kring introduktionen vilket leder till att 
många potentiella investerare kommer vilja köpa. Köper många kommer aktien att spridas och 
med hög ägarspridning kommer det finnas likviditet i aktien vilket minskar risken att äga den. 
Således formulerar vi följande proposition:  
 
Proposition 5: Underprissättning lockar investerare som i sin tur ökar ägarspridningen.  
 
5.6.6 Fullteckning från marknaden 
Det gynnsamma klimat som lockar bolag till börsen är ingen arbitragesituation då garanti för 
fullteckning från marknaden inte finns. Empirin pekar på att bolagen är högst osäkra kring 
huruvida börsintroduktionen ska bli lyckosam. Eftersom klimatet inte är ett säkert kort använder 
de därför sig av flera verktyg för att nå fullteckning. Således formulerar vi följande proposition:    
 
Proposition 6: Börsklimatet anses av företagsledningen inte säkra fullteckning. 
 
5.6.7 Riskkompensation 
Då bolaget är i en tidig fas och osäkerheten kring den är hög vill investerarna bli kompenserade 
för den risk de tar. Därför kan bolagen underprissätta sina aktier för att det låga priset ska väga 
upp, och den riskfyllda investeringen ska vara motiverad. Således formulerar vi följande 
proposition:  
 
Proposition 7: Underprissättning ses av företagsledningen som ett sätt att kompensera för den 
risk som investerarna tar.  
 
5.6.8 Under- vs. överteckning 
Engagerade investerare kommer tillskansa sig information och göra en bättre genomlysning av 
företaget vilket påverkar övriga investerare som inte är lika engagerade. Dessa följer istället de 
engagerade och skapar en informationskaskad vilket leder till att aktier blir väldigt över- eller 
undertecknade. Med hänvisning till detta kan bolag attrahera engagerade investerare med 
underprissättning och få en kraftig överteckning. Således formulerar vi följande proposition: 
 
Proposition 8: Företagsledningen anser att en lägre teckningskurs ökar möjligheten för 
fullteckning.  
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6. Slutsatser, implikationer och fortsatt forskning 
 
 

I studiens sjätte kapitel görs en återkoppling till dess syfte och därefter presenteras studiens 
viktigaste slutsatser från varje huvudområde. Vidare beskrivs de praktiska implikationerna för 
finansmarknaden och dess intressenter samt de teoretiska implikationerna för forskningen i stort. 
Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning.  
 

 
 
6.1 Slutsatser 
Syftet med denna studie var att beskriva och förklara företagsledningens resonemang kring 
underprissättning och redogöra för deras strategiska val under processen vid en börsintroduktion. 
Genom fallstudier på tre stycken företag som alla börsintroducerats 2014 och intervjuer med 
deras finansiella rådgivare har analyser och jämförelser genomförts i syfte att besvara 
problemformuleringen.  
 
Resultatet av studien visar att teorier om underprissättning är mer cyniska än vad verkligheten 
visar. Grundare är mer stewardship-, snarare än agentteoretiskt, inriktade och vill inte få en snabb 
avkastning utan snarare driva företaget vidare och få det att växa. Detta ligger till grund för en 
trovärdighet som investerare kräver om de ska investera i en börsintroduktion. Investerarna är 
benägna att investera baserat på risknivå och en hög sådan tenderar att ställa krav på bolaget i 
form av lägre prissättning. Företagen använder lock up-avtal, teckningsförbindelser, 
teckningsoptioner och ägarspridning för att reducera risken för investerarna och visa på att det 
finns långsiktiga ambitioner inom företaget. Ett lock up-avtal används som en kvalitetsstämpel 
mot investerarna som gör att företaget kan minska sin underprissättning. Existensen av 
teckningsförbindelser leder till att färre aktier måste tecknas för att nå fullteckning och det 
signalerar ett intresse kring bolaget. Teckningsoptionerna är ett incitament för företaget att lyckas 
långsiktigt vilket attraherar investerare och skapar förtroende. En större ägarspridning minskar 
kostnaderna när investerare vill kliva ur aktien. Dessa metoder har bolaget för att minska den 
upplevda, ackumulerade investeringsrisken i aktien.  Sammantaget leder det till att bolaget istället 
kan ha en mindre underprissättning än vad som annars skulle accepterats av investerarna.  
 
Eftersom engagerade investerare skapar marknadskonsensus som resterande följer, tenderar 
aktier att bli väldigt övertecknade eller väldigt undertecknade. Marginella skillnader i 
teckningspriset kan avgöra vilket utfallet blir. Trots gynnsamma marknadsförhållanden finns 
ingen garanti för en lyckad börsintroduktion. Därför tvingas bolaget skapa mer attraktiva 
förhållanden för investerarna i form av underprissättning.  
 
 
6.2 Implikationer 
Vår studie belyser vilka orsak-verkan-samband som ligger bakom de beslut tagna av företaget 
och hur intressenter påverkar. Investerare vill bli kompenserade för den risk de tar genom att 
teckna aktier i en börsintroduktion. Studien beskriver på vilket sätt företagsledningen förhåller sig 
till detta, hur deras strategi ser ut för en väl genomförd börsintroduktion, och vilka intressenter de 
måste ta hänsyn till. Att företagens börsintroduktion har varit underprissatta öppnar upp för kritik, 
både att det är medvetet val att underprissätta och att ledningen på förhand borde ha satt en högre 
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teckningskurs. Målet med vår studie var att undersöka ledningens resonemang och resultatet visar 
på att det är en komplicerad process där det finns många faktorer som måste övervägas. 
Grundarna är inte så cyniska och kortsiktiga som både teorin och verkligheten kan ge sken av, 
utan målet är att visa på en långsiktig tro på bolaget. Studien bidrar till en djupare förståelse för 
de resonemang som företagsledningen för och sätter ord på de siffror som underprissättningen 
representerar.  
 
Ur ett teoretiskt perspektiv bidrar studien med nya resultat för bakomliggande faktorer till varför 
en underprissättning sker. Den diskuterar hur företagsledningar på ett mer strategiskt plan 
resonerar angående termer som lock up-avtal, teckingsförbindelser, ägarspridning, timing, 
riskkompensation och informationsasymmetri. Vår studie fyller det kunskapsbehov som 
formulerats i problemdiskussionen där det funnits brist på studier som undersöker de 
bakomliggande motiven för en underprissättning och låter företagsledningen redogöra för de 
beslut de tagit snarare än att bara titta på den initiala kursstegringen. Kritik som riktats mot 
företagen för den underprissättning de bedriver torde baserat på ovanstående inte heller vara 
befogad, då strategin snarare än att vara av ondo är tvungen för att få fullteckning. Under studiens 
gång har vi också kunnat konstatera att teckningsoptioner inte omnämns i relevant teori trots att 
bolag i stor utsträckning använder sådana. Vi menar därför att de teorier som omgärdat 
kunskapsbehovet som beskrivits i problemdiskussioner har exkluderat dessa eftersom de 
fokuserar på processen kvantitativt. Med en kvalitativ angreppsvinkel kan vi däremot nu påpeka 
att teckningsoptionerna fungerar som en direkt kvalitetsstämpel på introduktionen då bolaget har 
ett incitament att leverera mervärde och en följande kursstegring. 
 
 
6.3 Förslag till fortsatt forskning 
I denna studie har tre intervjuer genomförts med företag som alla börsintroducerat 2014 och för 
att verifiera processen och deras resonemang har intervjuer med deras finansiella rådgivare även 
utförts. För att få ett bredare perspektiv över hur börsklimatet kan påverka företagens strategi och 
vilka nya val de måste ta hänsyn till hade det varit intressant att intervjua bolag som när de 
börsintroducerats befunnit sig i olika faser av en konjunkturcykel. Det hade gått att utläsa större 
skillnader i deras resonemang angående börsklimatet och gett möjlighet att djupare analysera hur 
börsklimatet påverkar utgången av en börsintroduktion. Både BIMobject, Gabather och 
Optifreeze är relativt små företag som inte hunnit bli ledande inom sin bransch. Därför hade ett 
större urval som även inkluderat stora etablerade företag varit intressant då de hade öppnat upp 
för nya förklaringar och infallsvinklar utifrån deras resonemang.  
 
Resultatet av denna studie visar på att det finns ett samband mellan att företag underprissätter och 
att det leder till en större ägarspridning, en mer likvid aktie och ett ökat intresse bland investerare. 
Det hade därför varit intressant att göra en kvantitativ undersökning över det kausala sambandet 
mellan faktorerna underprissättning, ägarspridning, likviditet och investerarintresse. Är alla 
faktorer påverkade av att företaget utfärdar en underprissatt aktie eller kan det vara så att det är 
ägarspridning och intresset för aktien som skapar underprissättningen. En kvantitativ studie hade 
kunnat ge med en statistisk säkerställd analys en förklaring till vilka faktorer som kan härledas ur 
underprissättning och hur de påverkar varandra.  
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Bilagor  
 
Bilaga 1 - Intervjuguide Gabather, BIMobject och Optifreeze 
Allmänt  
Kan du berätta kort om bolaget och din roll? 
 
Motiv 
Varför valde ni att börsintroduceras? Hur resonerade ni? 
Funderade ni på andra former av finansiering? 
 
Timing 
Varför valde ni att börsintroduceras 2014?  
Har planerna funnits under en längre tid? 
 
Beskriv hur processen kring börsintroduktionen gick till.  
 
Val av finansiell rådgivare och marknad 
Hur resonerade ni kring valet av finansiell rådgivare? Tidigare relation? (Sedermera/Corpura) 
Kan du berätta lite kort om valet av marknad? (Aktietorget/First North)  
 
Komma i kontakt med investerare 
Hur kom ni kontakt med investerare? 
 
Prissättning och tilldelning 
Hur såg processen ut när ni jobbade fram prospektet?  
Hur resonerade ni kring teckningskursen och tilldelningen?    
Hur ser diskussionen ut med de institutionella investerarna? Krav?  
 
Informationsasymmetri  
Har institutionella investerare fått tillgång till mer information än andra investerare?  
Kunde Sedermera/Corpura tagit reda på mer om bolaget för att sätta ett mer korrekt pris? 
Tror du investerarna hade tillräckligt med information for att förutse den prisstegring som aktien 
hade första handelsdagen? 
 
Ägarspridning 
Hur ser företaget på ägarspridning? 
 
Flipping och Spinning 
Eftersom aktien steg mycket på första handelsdagen, vet du om det var många aktieägare som 
avyttrade aktier under första handelsdagen för snabb avkastning? 
Har någon av de som står som teckningsåtagare avyttrat några aktier strax efter notering? 
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Signalering  
Hur resonerar ni kring lock up-avtal?  
Ville ni signalera något med underprissättningen? 
Använde ni branschmedia på något sätt i samband med börsintroduktionen?  
Aktien steg 38%/115%/53% på första handelsdagen, hur tänker du kring kursuppgången? 
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Bilaga 2 - Intervjuguide Sedermera Fondkommission och Corpura 
Allmänt  
Kan du berätta kort om bolaget och din roll? 
 
Motiv 
Hur förhöll ni er till BIMobject/Optifreeze/Gabathers val av finansieringsform?  
 
Timing 
Hur ser ni på timingen att börsintroduceras 2014?  
 
Beskriv hur processen kring börsintroduktionen gick till.  
 
Val av finansiell rådgivare och marknad 
Hade ni någon tidigare relation? 
Varför tror ni företagen valde just er? 
Kan du berätta lite kort om valet av marknad? (Aktietorget/First North)  
Varför valde bolagen olika marknadplatser? (Riktad till Sedermera) 
 
Komma i kontakt med investerare 
Hur kom ni kontakt med investerare? 
 
Prissättning och tilldelning 
Hur såg processen ut när ni jobbade fram prospektet?  
Hur ser ni på teckningskursen och vilken granskning gjordes på Optifreeze/BIMobject/  
Gabather? 
Hur ser diskussionen ut med de institutionella investerarna? Krav?  
 
Informationsasymmetri 
Har institutionella investerarna fått tillgång till mer information än andra investerare?  
Tror du investerarna hade tillräckligt med information för att förutse den prisstegring som aktien 
hade första handelsdagen? 
 
Ägarspridning 
Hur ser ni på ägarspridning? 
 
Flipping och spinning 
Eftersom aktien steg mycket på första handelsdagen, vet du om det var många av era egna eller 
andra teckningsåtagare som avyttrade aktier strax efter noteringen? 
Vet du om det var många aktieägare som avyttrade aktier under första handelsdagen för snabb 
avkastning? 
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Signalering  
Ni köpte aktier i både Optifreeze men inte i BIMobject, hur tänker ni kring det? (Riktad till 
Sedermera) 
Ville företagen signalera något med lock up-avtal? 
Tror ni företagen ville signalera något med underprissättningen? 
Använde ni branschmedia på något sätt i samband med börsintroduktionen?  
Aktien steg 38%/115%/53% på första handelsdagen, hur tänker ni kring kursuppgången? 
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