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Sammanfattning

Efter flera års väntan på möjligheten till återköp av egna aktier har nyligen en ny lag trätt i
kraft i Sverige vilken ger företagen möjlighet att återköpa 10 % av sina egna aktier. Det som
tidigare varit möjligt för konkurrenter i andra länder blev nu möjligt för svenska börsnoterade
företag från den 10 mars 2000. Debatten har tidigare kretsat mycket kring kursmanipulationer
och insideraffärer vilket skall förhindras med en reglerad lagstiftning.

Syftet med denna uppsats är att identifiera vilka motiv som ligger bakom företagsledningens
beslut att återköpa egna aktier. Med utgångspunkt från företag som fått mandat vid respektive
bolagsstämma att genomföra återköpsprogram har vi tagit kontakt med åtta företag där vi har
genomfört telefonintervjuer med personer med anknytning till ledningen. Vi utgick inte från
några specifika kriterier då vi sökte kontakt med företagen. Detta har sin grund i att vi inte
hade för att avsikt att generalisera våra resultat.

Bakom företagsledningarnas önskan att få återköpa egna aktier ligger ofta flera motiv.
Förfarandet syftar till att förbättra kapitalstrukturen i företagen. Det är ofta den viktigaste
orsaken för överlikvida företag. En justerad kapitalstruktur leder i de flesta fall till en högre
vinst per aktie vilket ökar aktieägarvärdet.

Våra slutsatser är att återköp av egna aktier är en bra möjlighet för företag att justera
kapitalstrukturen och för undervärderade företag att öka aktieägarvärdet. De senaste åren har
aktieägarvärdet fått ökad betydelse. Företag som inte fokuserar på principal/agentteorin blir
ofta mindre intressanta för många investerare. Dock vill vi inte rekommendera företag som är
högt värderade samt de med goda tillväxtmöjligheter att återköpa egna aktier.



Abstract

After several years the possibility of repurchasing own shares has finally become legal for
Swedish public held companies. Since March 10, 2000, companies are allowed to repurchase
10 % of its common stock. An option that used to be legal for foreign competitors has also
become a reality for Swedish companies. The debate has been surrounded by fear of
manipulation of a company’s own stock but the law makes that quite unlikely.

The purpose of this thesis is to identify why companies choose to repurchase their own stock.
We have examined eight companies that were given the approval from its owners to complete
a repurchase program. We have held interviews by phone with people related to the
management. We didn’t search for any specific kind of companies when examining this
subject. That is because we were not looking to generalize our empirical studies.

There are often a couple of motives why management decides to buy back some of its stock.
All the companies have a wish of optimizing its capital structure. Often that is the most
important motive for companies with a lot of excess cash. An adjusted capital structure will
also raise the company’s earnings per share and shareholder value.

Our conclusion is that companies that repurchase its own shares will have a good opportunity
to adjust its capital structure. Undervalued companies may raise shareholder value which in
recent years has been more important to companies. Firms not focusing on the
principal/agent-theory may be less interesting to a lot of investors. Our opinion is that we do
not want to recommend companies to repurchase own shares if they have a high value or good
growth opportunities.
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1. PROBLEMOMRÅDE

1.1 Aktuellt med återköp av egna aktier

I svensk rätt gäller sedan år 1895 ett förbud för aktiebolag att förvärva egna aktier. Avsikten
var att skydda bolagets borgenärer då förfarandet kan få samma effekter som en återbetalning
till aktieägarna i samband med en nedsättning av aktiekapitalet. Detta innebär naturligtvis en
ökad risk för borgenärerna eftersom eventuella förluster täcks upp av aktiekapitalet. Om aktie-
kapitalet sätts ned så finns det alltså mindre kapital att ta ur då förluster ska täckas och
borgenärerna blir då lidande vid en konkurs. På senare tid har förbudet främst motiverats med
att förvärv av egna aktier kan medföra risk för spekulation och stödköp i egna aktier.
(Regeringens proposition 1999/2000:34)

De senaste årens positiva utveckling inom svenskt näringsliv har inneburit stora vinster för
många aktiebolag. Tillsammans med företagsöverlåtelser har de lett till överlikviditet i
bolagen. Som en följd av detta har återköp av egna aktier aktualiserats, vilket har lett till en
proposition från regeringen. (ibid)

I propositionen föreslås att noterade publika bolag, dvs. bolag som har ett aktiekapital på
minst 500 000 kr och som kan vända sig till allmänheten för att skaffa kapital, skall få
förvärva och överlåta egna aktier. Förvärven skall ske på en börs, en auktoriserad marknads-
plats eller någon annan reglerad marknad. Förvärvet får uppgå till högst 10 % av samtliga
aktier i bolaget. Efter förvärvet skall även täckning finnas för bolagets bundna egna kapital.
(ibid) En annan väg att gå är att rikta ett offentligt erbjudande till aktieägarna. Det ska i första
hand riktas till samtliga aktieägare men det behöver ej omfatta alla typer av aktier.

De nya reglerna trädde i kraft den 10 mars 2000.

1.2 Flera motiv till återköp

Hittills har drygt 60 bolag redan formulerat en policy eller meddelat att stämman ska föreslå
en återköpspolicy. Om bolagen utnyttjar den fullt ut, och att de som ännu inte presenterat
detaljer får mandat att handla med 10 procent av aktierna, har de tillsammans möjlighet att
återköpa aktier för 70 miljarder kronor. Pengar som i så fall kommer aktieägarna till handa
under det närmaste året. Förutom ett par bolag, bl a IT-företaget Tieto Enator och
telekombolaget LM Ericsson, så är det uteslutande bolag i den ”gamla” ekonomin som vill
utnyttja möjligheten till återköp av egna aktier. (Dagens Industri nr 82/2000) Med den
”gamla” ekonomin menas företag som är i mogna branscher och alltså har en låg och stabil
tillväxttakt, och som på senare år har blivit allt lägre värderade av börsens aktörer.

Eftersom återköp av egna aktier är ett nytt fenomen i Sverige - tidigare kunde man dock
förvärva egna aktier som sedan makulerades - kan ingen riktigt säga hur det kommer att falla
ut. Skälen till regeringens förslag är att återköp av egna aktier kan bidra till ett mer effektivt
utnyttjande av näringslivets resurser, vilket i förlängningen kan vara samhällsekonomiskt
lönsamt eftersom kapitalet normalt investeras i nya verksamheter (Reg. prop. 1999/2000:34).
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Det svenska näringslivet har länge efterfrågat möjligheten att återköpa egna aktier. Frågan är
viktig inte minst för börsens investmentbolag där återköp är ett sätt att försöka minska
substansrabatten i aktiekursen. Substansrabatten är skillnaden mellan substansvärdet
(skillnaden mellan marknadsvärdet på företagets tillgångar och dess skulder) och marknads-
värdet på aktien (Bra Böckers Lexikon, 2000). Att återköpa egna aktier vid höga rabattnivåer
kan vara ett mycket konkurrenskraftigt investeringsalternativ.

Återköp av egna aktier förväntas gynna aktieägarna i enlighet med principal/agentteorin.
Teorin (som utvecklas i referensramen) innebär att företagsledningen har ett ansvar inför
aktieägarna att skapa största möjliga värde på bolaget. Många av motiven till återköpen
medför ett ökat aktieägarvärde. Signalhypotesen (som också behandlas i referensramen)
förklarar vilka signaler ett återköpsprogram ger till investerare. Ett återköpsprogram kan till
exempel ses som en signal till aktieägarna att ledningen anser att aktien är undervärderad.

Flera företag ser återköp som en bra möjlighet att förbättra kapitalstrukturen (Dagens Industri
nr 12/2000). Det har börjat ställas allt högre krav på att företagen inte skall binda för mycket
kapital i rörelsen. Tanken är att kapitalstrukturen ska vara effektiv och att överflödiga medel
skall föras över till aktieägarna. Dessa kan sedan själva välja var pengarna skall placeras.
(Aktiespararen 12/99)

För företagsledningar i överlikvida bolag med mycket pengar i kassan så väntas alltså återköp
bli ett intressant alternativ. Ett annat sätt att minska kassan är att göra en stor engångs-
utdelning. Oavsett tillvägagångssätt så är förhoppningen att börskursen skall stiga.
Riskkapitalet minskar och hävstångseffekten (se avsnitt 3.5.1) ökar. Tanken är att nyckeltalen
skall förbättras då dessa beräknas på ett mindre antal aktier. (ibid)

Kritiska bedömare gör gällande att återköp av egna aktier tenderar att stärka
företagsledningens makt i förhållande till aktieägarna. Dock ger inte egna aktier rösträtt, bland
annat därför att en företagsledning inte ska kunna använda egna aktier för att stoppa fientliga
bud. En annan aspekt är att institutionella placerare, t ex fondkommissionärer, gynnas
skattemässigt mer än privata personer. Något som också kan vara värt att nämna är att den
ökade hävstångseffekten som uppnås genom återköp likaväl kan verka åt det andra hållet. Det
vill säga att förlusten per aktie blir större om företaget skulle redovisa förlust.

I debatten om återköp har dock det främsta argumentet mot att tillåta sådana förvärv varit
riskerna för kursmanipulationer. Genom att köpa tillbaka egna aktier så påverkar företaget
kursutvecklingen. (Lagutskottets betänkande 1999/2000: LU9) Denna s k aktiva kursvård kan
dock övergå till ren manipulation. Andra nackdelar som kan förekomma är ökad ägar-
koncentration och sämre likviditet som utgör två risker som få verkar ha ägnat en tanke. En
sämre likviditet kan leda till att investeringar i nya projekt uteblir. (Dagens Industri nr
14/2000).

Genom teorierna och empirin som vi behandlar i denna uppsats så hoppas vi kunna ta reda på
varför företag väljer att återköpa egna aktier.
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1.3 Syfte

Huvudsyftet med uppsatsen är att öka förståelsen för företagsledningens motiv till att återköpa
egna aktier.

Genom att identifiera och beskriva företagens motiv kan vi få mer förståelse för

• hur företagsledningen betraktar fördelar och nackdelar
• vilka förväntningar de har på denna nya möjlighet
• vilka signaler företagsledningen tror/hoppas det ger till marknaden

1.4  Företagsledningens perspektiv

Då vi vill identifiera olika företags motiv till återköp är det därför helt naturligt att uppsatsen
kommer att skrivas ur företagsledningens perspektiv. Såväl teori som empiri används ur detta
perspektiv.
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2 Metod

2.1 Forskningsansats

Vår uppsats har utgått från existerande teorier och utifrån dessa har vi dragit slutsatser. Vi har
inte eftersträvat att utforma nya teorier eller hypoteser. Uppsatsen utgår alltså från ett
deduktivt synsätt.

Vi har använt oss av en deskriptiv ansats då syftet till stor del är av beskrivande karaktär.
Beskrivande undersökningar kan vara av mycket varierande slag, t ex hur riksdagen fungerar
(Lundahl & Skärvad, 1992, s. 80). Med återköp av egna aktier ville vi beskriva motiven och
de övriga för- och nackdelar som föreligger för de företag som planerar att återköpa sina egna
aktier.

Vårt metodiska angreppssätt hade en kvalitativ prägel. Metoden har primärt ett förstående
syfte vilket också var meningen med uppsatsen. Vidare var vi inte heller inriktade på att pröva
om informationen hade generell giltighet, utan snarare vad som låg bakom olika företags
beslut att återköpa egna aktier. Det kan dock vara en vägledning för företag inom samma
bransch som planerar att återköpa aktier. Det centrala var att få mer förståelse för det
problemkomplex vi studerade (Holme & Solvang, 1997, s.14).

Den viktigaste skillnaden i jämförelse med en kvantitativ metod är hur siffror hanteras. Vårt
primära syfte var att samla in data som inte gick att kvantifiera, dvs. motiven till återköp. Om
syftet däremot hade varit att följa upp resultaten av återköpen t ex genom att mäta en
eventuell ökning av vinst per aktie och förändrad kapitalstruktur så hade studien varit
kvantitativ. Då återköpen inte hunnit komma igång på allvar vid denna uppsats tillkomst, fann
vi det inte aktuellt att följa upp resultaten. För att kunna få en liten uppfattning om hur
börskursen har utvecklats för företagen sedan återköpen började har vi följt företagen Tornet
och Trelleborg. Dessa företag valdes för att de hade kommit längst med återköpsprogrammen.
Resultaten skall på intet sätt ses som statistiska resultat. Det var ännu för tidigt att uttala sig
om de faktiska verkningarna av återköpen samt att uttala sig om vad som verkligen låg bakom
kursförändringarna.

I uppsatsen har vi utgått från aktörssynsättet. Aktörssynsättet bygger på antagandet att
verkligheten existerar som en social konstruktion. Bilden av verkligheten är alltså inte
objektiv utan beror på vem som betraktar den. Vi har försökt beskriva och förstå flertydiga
samband mellan tolkningar av verkligheten. Ett sådant synsätt innebär också att det är svårt att
generalisera resultaten från intervjuerna vilket inte heller var vår avsikt. Vi ville inte dra
slutsatser som skulle gälla för alla företag som återköper egna aktier (Arbnor & Bjerke, 1994).

2.2 Undersökningsansats

Med utgångspunkt i vårt syfte valde vi att intervjua 8 företag. Vi hade från början för avsikt
att genomföra fallstudier på ett fåtal företag för att komma in på djupet med komplexa
problem. Med tanke på att fenomenet var så pass nytt för många företag och att tillgången till
information angående återköpen var knapphändig så ansåg vi det bättre att genomföra
intervjuer där vi lät företagen motivera återköpen. Ur det kunde vi sedan utveckla vad det



5

kunde innebära ur olika aspekter, t ex för aktieägarvärdet. Detta resulterade i deras subjektiva
bedömning av vad man förväntar sig av återköpen, vilka för- och nackdelar det kan medföra
för företaget. Intervjuerna skedde med personer från, eller i nära anknytning till, företags-
ledningen.

Det kändes mer relevant och intressant för oss att undersöka fler företag och identifiera deras
syn på återköpen då det visade sig vara svårt att gräva djupare i motiven. De inledande
intervjuerna gick ut på att försöka komma in på djupet. Men med hänsyn till företagets ovilja
att lämna ut för ”mycket” information, i samband med ovan nämnda förklaringar, insåg vi
ganska snart att det skulle bli svårt att genomföra fallstudier med tillfredsställande resultat.
Därav beslutade vi oss för intervjuer där vi självklart försökte få en så god inblick som möjligt
då vi identifierade företagens motiv till återköp av egna aktier.

Intervjuerna genomfördes som respondentintervjuer, dvs. vi intervjuade personer som själva
var delaktiga i företeelsen vi studerade. För att samtalet skulle bli otvunget och spontant och
samtidigt kunna ge uttryck för den intervjuades åsikter och synpunkter, var vi hela tiden
uppmärksamma och öppna i intervjusituationen. Vi lät den intervjuade redovisa och
argumentera för sina åsikter så att den intervjuade skulle känna att vi lyssnade på honom och
tog allvarligt på hans uppfattningar. Detta för att försöka få till stånd en intervju som
präglades av tillit (Holme & Solvang, 1997, s. 104 ff).

Intervjuerna skedde via telefon. Detta berodde på tidsbrist hos både oss och företagen. Våra
intervjuobjekt var också belägna långt från vår ort där vi vistades under denna uppsats
tillkomst. Det var även önskemål från företagen att intervjuerna skulle ske via telefon efter att
de fått ta del av vårt frågeformulär som låg till bas för intervjuerna.

Fördelarna med telefonintervjuer är att de går fort att genomföra och att frågor kan följas upp.
Samtidigt blir det svårare att ställa alltför komplicerade frågor samt känsliga frågor. Vi
upplevde dessa faktorer under vårt arbete. Det ska också tilläggas att intervjuerna var en
blandning av intervju och samtal. Vid samtal är det inte intervjuaren som hela tiden har
initiativet och ställer frågor, utan det är mer frågan om ett balanserat utbyte av kunskaper och
erfarenheter. På så sätt kan utredaren få fram nya och oväntade aspekter på utredningsområdet
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997, s. 87 ff).

2.2.1 Urval av företag

Vår urvalspopulation bestod av företag som är noterade på OM Stockholmsbörsen och som
meddelat att de tänkt återköpa aktier. Vi vände oss först till de företag som redan hunnit att
genomföra delar av återköpen. Därefter tog vi kontakt med företag som uttalat att de ska
genomföra återköpsprogram. Vi avsåg inte att undersöka en speciell bransch eller företag med
”specifika egenskaper”, som t ex höga substansrabatter, utan alla företag var av intresse.

2.3 Datainsamlingsmetod

Vi började med att samla in sekundärdata. Detta gjorde vi på Luleå universitetsbiblioteks
databaser, ABI/Informal Globe och Ebsco, där vi sökte vetenskapliga artiklar för att finna
både existerande teorier och för att få relevant bakgrundsinformation. De sökord vi använde
oss av var ”repurchasing own shares”, ”motives for buybacks”, ”shareholder theories”, och
”signaling hypothesis”. På biblioteket sökte vi även litteratur som kunde hjälpa oss att få fram
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fakta av vikt. På Internet och i dagspress så letade vi efter företag som uttalat att de tänkt
återköpa egna aktier. Därefter så gick vi in på respektive företags hemsida för att få fram fakta
om företaget samt kontaktpersoner som vi antingen tog kontakt med via telefon eller e-mail.

Primärdatan samlades in vid de intervjuer som gjordes vid de företag vi valde att studera. Av
de frågemetoder som fanns att tillgå valde vi att göra intervjuer med företagens
informationsansvariga, VD, vice VD samt med andra personer med kunskap i ämnet. Då vi
fått klartecken för intervjuer så sände vi över frågorna vi ville ha besvarade till vårt arbete.
Efter att ha låtit intervjuobjekten i lugn och ro ha fått ta del av frågorna så ringde vi upp dem
och förde en konversation via telefon. Vi fick tillfällen att åter ta kontakt med vissa företag för
att få svar på nya frågor som dök upp under arbetets gång samt för att göra kompletteringar av
”gamla” frågor.

För att kunna skriva lämpliga frågeställningar till ämnet om återköp av egna aktier gjorde vi
en förundersökning för att öka vår kunskap inom detta ämne. Detta skedde med hjälp av
dagspress, kurslitteratur och vetenskapliga artiklar.

Så fort ett bolag fattat beslut om att köpa egna aktier skall det omedelbart offentliggöra
beslutet. Dessa uppgifter skall lämnas genom pressmeddelanden. Med hjälp av Internet och
tidskriften Dagens Industri kunde vi finna företag som gjort detta.

2.4 Validitet

Med validitet menas ett mätinstruments förmåga att mäta det som man avser att det skall mäta
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997, s. 38). Validiteten stärks av att då vi har tagit kontakt
med bolagen fått prata med de som besitter kunskap i ämnet. Som vi tidigare varit inne på är
mycket information hemlig av förklarliga skäl. Det som skulle kunna sänka validiteten är om
man misstänker att respondenterna undanhållit fakta som skulle kunna vara av vikt för
studien.

En ytterligare svårighet med att ha hög validitet är att vi inte har några konkreta förhållanden
som skall undersökas. Intervjuerna låter respondenterna uttala fritt om motiven och tänkbara
effekter med återköpen vilket ger en subjektiv åskådning av problemet vilket kan leda till
lägre validitet. För att öka validiteten antecknade vi fortlöpande under intervjuns gång och
därefter sammanställde vi genast materialet på dator. Då vissa svar var tveksamma eller då vi
inte själva var säkra på att vi uppfattat svaren korrekt så vände vi oss åter till respondenterna.

2.5 Reliabilitet

Med reliabilitet avses att ett mätinstrument, t ex ett enkätformulär, skall ge tillförlitliga och
stabila utslag (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997, s. 39). Vårt syfte med uppsatsen är som
bekant att ta reda på motiven till publika aktiebolags återköp av egna aktier. Då
bolagsstämman bemyndigat styrelsen om återköp är det av största vikt att informationen
sprids till aktiemarknaden omedelbart efter beslutet. Detta sker genom ett pressmeddelande
vilket enligt Näringslivets Börskommittés rekommendation skall innehålla ”motiven till köpet
i korthet samt, så långt praktiskt möjligt, de finansiella effekterna på bolagets resultat och
ställning, också uttryckt per aktie”. Med detta som bakgrund kan vi via intervjuerna få bättre
förståelse för de faktorer som ligger bakom beslutet till återköp. Denna information måste
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vara trovärdig för att inte förtroendet för företaget skall minska markant. Detta ansåg vi skulle
ge hög reliabilitet.

Det som antagligen minskar reliabiliteten är det faktum att respondenternas svar måste antas
gälla för den tidpunkt då intervjun begav sig. Om samma frågor skulle ställas vid ett senare
tillfälle skulle svaren mycket väl kunna bli annorlunda än vid intervjutillfället. Detta som en
naturlig följd av att respondenten då har tagit del av nya kunskaper och erfarenheter som
påverkar deras uppfattning om återköp av egna aktier.
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3 Referensram

Likt flera andra finansiella nymodigheter har metoden för återköp av egna aktier utvecklats i
USA. Där har återköp under de senaste 10-15 åren blivit ett viktigt inslag på aktiemarknaden.
Det är därför naturligt att de flesta teorier i detta kapitel baseras på teorier från utlandet,
främst USA. Vi förväntar oss dock att dessa teorier även går att tillämpa på svenska företag.

3.1 Flera tänkbara motiv till att återköpa egna aktier

I den amerikanska litteraturen finns många tänkbara motiv till varför företag vill återköpa
egna aktier. De flesta företag ser återköpen som ett behändigt sätt att göra sig av med
överskott av likvida medel men det är inte ovanligt att en del bolag finansierar återköpen med
belånat kapital. Bland flera motiv till återköp kan nämnas: (Kirch, BarNiv & Zucca, 1998)

1) Signal att företagsledningen anser att företaget är undervärderat av kapitalmarknaden
2) Ett alternativ till utdelning till aktieägarna
3) Syfte att öka vinsten per aktie
4) Förbättra kapitalstrukturen
5) Skydd mot fientliga uppköp (I såväl debatten om återköp samt i litteraturen har inte större

vikt fästs vid detta motiv varför vi har valt att inte gå in djupare på detta område i teorin.)

3.2 Signalhypoteser och marknadens reaktion

Alla ovanstående orsaker är tänkbara men signalernas betydelse har mer och mer framhållits
som en viktig förklaring. Den traditionella signalhypotesen, TSH, motiveras av att tillgången
till information skiljer sig avsevärt mellan marknadsplatsen och företagsledningen. TSH kan
tolkas på två sätt. Företag kan meddela ett återköp för att medvetet tillhandahålla information
till marknaden. Alternativt kan företaget genomföra återköp av andra skäl, men endast när
ledningen anser att aktiekursen är för lågt värderad. T ex kan ett företag återköpa aktier för att
ändra sin kapitalstruktur eller för att betala ut överskott av likvida medel. Men om ledningen
är intresserat av långsiktigt välstånd för sina aktieägare så bör man undvika att göra dessa
återköp om man anser att aktien är övervärderad. På grund av kungörelsen av återköpet så
avslöjas indirekt ledningens positiva inställning till den framtida aktiekursen. (Ikenberry,
Lakonishok & Vermaelen, 1995)

Oavsett om signalerna är medvetna eller utan baktanke så vilar signalhypotesen på
marknadens effektivitet. Om aktiemarknaden är effektiv då det gäller att tolka information så
borde priset omedelbart justeras på ett objektivt sätt och till fullo spegla det sanna värdet på
den nya informationen. Vidare borde ingen värdeöverföring uppstå mellan de aktieägare som
behåller sina aktier på längre sikt och för de som säljer tillbaka sina aktier till bolaget. (ibid)

3.2.1 Informationens betydelse

Information är en ovanlig handelsvara. På finansiella marknader kan rätt information vara
värd miljoner, men bara om andra investerare inte har samma information samtidigt. Så fort
viktig finansiell information har läckt ut så når det genast alla större finansiella centra. Företag
lägger ned mycket tid och pengar för att ge information till placerare. Detta för att inte
investerarna skall bli misstänksamma och då inte vilja betala så mycket för bolagets aktier.
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Många finansiella beslut är av extra stor vikt då de signalerar information till investerare. Till
exempel så kan beslutet att minska kontantutdelningarna till aktieägarna ge signaler om
problem för bolaget. Aktiekursen kan falla kraftigt när bolaget tillkännager minskade
utdelningar. Detta beror inte på den minskade utdelningen per aktie, utan därför att
minskningen bringar dåligt budskap om framtiden. (Brealey & Myers, 1991, s. 6)

3.2.2 Undervärdering som motiv

När ledningen tillfrågas varför de återköper egna aktier så brukar den vanligaste orsaken vara
undervärdering eller att deras aktier är ett bra investeringsalternativ, två orsaker som
samstämmer med TSH. Paradoxalt är att om priset justeras omedelbart så kan man fråga sig
hur aktien kan vara en god investering för långsiktiga sparare. På en effektiv marknad så
kommer inte aktien längre att vara undervärderad efter tillkännagivandet vilket leder till att
ledningen inte längre är lika motiverad att genomföra återköpen. (Ikenberry, Lakonishok &
Vermaelen, 1995)

Dock brukar företagsledningen inte inställa återköpsprogrammen. Orsaken till det är att den
verkliga marknadsreaktionen är för låg då marknadens genomsnittliga reaktion bara är ca
3,5 % på ett företags tillkännagivande om återköp. En sådan svag reaktion stämmer inte
överens med företagsledningens uppfattning om aktiens underprissättning. Detta beror
antingen på att ledningen är för optimistisk angående företagets värde eller på att marknaden
är skeptisk till om aktien verkligen är undervärderad och därför ignorerar signalen vilket leder
till att kurserna justeras långsamt över tiden. Lakonishok och Vermaelen (1990) fann i sina
studier att aktierna i några fall, efter ett meddelande om återköp, fortfarande efter 2 år gick att
köpa till ”reapris”. Detta kan hänföras till en andra hypotes: Underreaction Hypothesis (UH).
Sett ur ett annat perspektiv så är 3,5 % inte mycket mer än de dagliga kursrörelserna för
många aktier. (ibid)

Givet att meddelande om återköp av egna aktier ger positiva signaler så väljer en del företag
att inte fullfölja sina återköp efter tillkännagivandet. En förklaring till varför de avbryter är att
deras mål med aktiekursen nås innan återköpen har genomförts. Detta antagande stämmer
överens med en studie som genomfördes av Stephens och Weisbach (1998) som fann att
företag återköpte mindre aktier under perioder då aktien uppvisade starkare kurser. (McNally,
1999)

Ledningen för företag som återköper egna aktier ser dock överlag ut att ha haft rätt då man har
köpt aktierna då man ansett dem ha varit undervärderade. De företag som köpt sina aktier och
inte sålt ut dem under de fyra första åren har nämligen haft en kursutveckling som överträffar
en motsvarande akties kursutveckling (som har samma storlek och samma substansvärde i
förhållande till marknadsvärde) med 12,6 %. När värdet av meddelandet och avkastningen på
lång sikt (4 år) läggs ihop så är storleken på den totala undervärderingen ca 15 %, en nivå som
mer överensstämmer med ledningens uppfattning. Det medför alltså ett värde för aktieägare
som sparar på längre sikt. (Ikenberry, Lakonishok & Vermaelen, 1995)

Ikenberry, Lakonishok och Vermaelen genomförde en studie på 1 239 företag som genom
Wall Street Journal lät meddela att de skulle återköpa egna aktier mellan 1980 och 1990 via
handel på NYSE (New York Stock Exchange), ASE (American Stock Exchange) och
NASDAQ. Det sammanlagda värdet av bolagens intentioner för återköpen uppgick till ca 150
miljarder dollar. (ibid)
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Motiv vid tiden för meddelandet att återköpa egna aktier har testats empiriskt av flera
forskare. Många är samstämmiga om att undervärdering är ett viktigt motiv. Resultaten från
studierna stämmer överens med studien som genomfördes av Ikenberry, Lakonishok och
Vermaelen (1995) som kom fram till att kursstegringen till följd av meddelandet om återköp
pågick i 4 år. Dock står Kirch, BarNiv och Zucca i konflikt med studien i ett avseende. Trots
att den sammanlagda övernormala avkastningen (CAR), som beräknas från 1 dag före
meddelandet, nådde ett maximum på ca 3,9 % 40 dagar efter meddelandet, så hade
förbättringen i aktiekursen nästan utplånats efter 1 år. Denna skillnad kan bero på att dessa
författare begränsade sig till att studera bolag på New York Stock Exchange. (Kirch, BarNiv
& Zucca, 1998)

3.2.3 Företag med substansrabatter

Om undervärdering är ett av de viktigaste motiven till återköp så borde det vara särskilt
viktigt för företag som är lågt värderade i förhållande till substansvärdet. Vad som är
förvånansvärt är dock att marknadens omedelbara reaktion på återköpsprogrammen är lika
stor för alla företag oavsett detta faktum. Men i det långa loppet är det ändå så att det är
företag med låga marknadsvärden i förhållande till substansvärde som får den mest
gynnsamma kursutvecklingen. Den genomsnittliga kursstegringen överstiger här motsvarande
aktiers utveckling med 45,3 % under en fyraårsperiod. Detta förutsatt att man håller kvar
aktierna i lager under denna tid. Företag som är värderade i linje med sitt substansvärde eller
högre än detta har inte uppvisat några som helst avvikande kursrörelser jämfört med
motsvarande aktiers kurser. (Ikenberry, Lakonishok & Vermaelen, 1995)

3.3 En jämförelse mellan återköp av egna aktier och utdelningar till aktieägare

Enligt Brealey och Myers så får det inte några effekter på aktieägarvärdet om ett bolag väljer
att återköpa egna aktier istället för att lämna kontantutdelningar. Detta förutsätter att aktien är
rätt värderad. (Brealey & Myers, 1991, s. 380)

Antag att t ex en teknisk strukturomvandling ej genererar ett positivt nuvärde på
investeringen. Man inställer då projektet och lämnar istället $ 1 000 i utdelning (tidigare
öronmärkta för investeringar) fördelade på 1 000 aktier, dvs. $ 1 per aktie. Bolaget hade innan
utdelningen tillgångar värderade till $ 10 000 och efter utdelningen uppgick dessa till $ 9 000,
dvs. $ 9 per aktie. (ibid)

Om man istället använder $ 1 000 för återköp av egna aktier så kan man köpa 100 st. aktier.
Då återstår 900 aktier som fortfarande är värda $ 10 per aktie (9 000/900). Aktieägarna får
ingen kontantutdelning på $ 1 men i gengäld blir deras aktier värda $ 10 i stället för $ 9. (ibid)

Notera att när aktier återköps så överförs värdet till favör för de aktieägare som inte valt att
sälja sina aktier. De får ingen kontantutdelning men kommer att äga en större del av bolaget
än vad man gjorde tidigare. $ 1 000 används för att köpa ut några av aktieägarna. (ibid)

Oavsett motiv så har allt fler företag valt att genomföra program för återköp av egna aktier i
stället för utdelningar. Trots allt så kan de ägare som vill realisera sina aktier sälja av sitt
innehav och på så sätt ta del av företagets ”belöning”. (Epstein, 1999) En fördel med återköp
av egna aktier jämfört med utdelningar är att det är en skattefri transaktion. Skatt på den
värdeökning som uppnås genom återköp betalas först då aktierna säljs medan utdelningar
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beskattas samtidigt som de utbetalas. Utdelningar är också dyrare än återköp för stora företag
med många aktieägare eftersom det blir större administrativa kostnader, bl a för att skicka
brev till samtliga aktieägare. (Weiss, 1998)

Om man jämför återköp av aktier med utdelningar till aktieägare så finner man att återköpen
leder till att vinst per aktie ökar mer än vid utdelningar (allting annat lika). Man kan t ex tänka
sig att ett företag med 100 miljoner utestående aktier (värderade till 300 pence per styck) och
att vinsten är 30 miljoner pund (30 pence per aktie). Antag vidare att man delar ut hela vinsten
dvs. 30 pence per aktie till aktieägarna. Om vinsten följande år ligger kvar på samma nivå (30
miljoner pund) så blir givetvis vinsten per aktie också lika stor som föregående år (30 pence).
Om företaget däremot hade beslutat att återköpa aktier det första året för hela vinsten (30
miljoner pund) så hade den totala vinsten året därpå inte fördelats på 100 miljoner aktier utan
90 miljoner dvs. vinsten per aktie blir 33,3 pence istället för 30 pence. (Allen, 1996)

Ses ett företags aktiekurs som resultatet per aktie multiplicerat med P/E-talet så förväntas
alltså aktiekursen stiga från 300 pence till 333 pence då vinsten per aktie har stigit från 30
pence till 33,3 pence om P/E-talet ska vara på samma nivå som tidigare. (ibid)

Men att tro på detta är att avfärda marknaden som ineffektiv, eftersom företagets kassaflöde är
lika stort oavsett vad utbetalningen kallas. Att tro att värdet för aktieägarna är 300 pence om
man kallar den utdelning, men 333 pence då den kallas återköp är alltså inte riktigt.
Aktieägarna har ju faktiskt gått miste om en utdelning på 30 pence per aktie om man väljer att
återköpa i stället för att dela ut. (ibid)

Aktiepriset kan dock mycket väl stiga, men det kan inte ses som en säker indikation på
företagets värde såsom avses i traditionell finansiell teori och i andra analysmetoder som t ex
shareholder value analysis. De enda personerna som tjänar på det här är de som säljer sina
aktier efter att priset har stigit. Detta sker på bekostnad av de som köper dem. Oturligt nog är
sådana missförstånd som associeras med aktieåterköp utbredda. (ibid)

Alla omständigheter pekar på att aktiekursen påverkas av bokförda värden och nyckeltal och
därför inte speglar inlåsta värden. Alltså är alla antaganden att de gör detta osunda, eller som
Lord Keynes skrev för över 50 år sedan: ”Då investeringsbeslut börjar likna ett casino så är
risken stor att de blir felaktiga”. (ibid)

Samtidigt som utdelningar blir allt mer omodernt så ökar värdet i pengar på återköpen. För
företag som är noterade på S&P 500, Standard & Poor’s (amerikanskt börsindex), översteg
återköpen faktiskt kontantutdelningarna till aktieägarna för första gången 1997. Under 1998
så uppgick återköpen till nästan 150 miljarder dollar, tre gånger så mycket som 1994,
samtidigt som utdelningarna uppgick till 115 miljarder dollar, en ökning med mer blygsamma
35 %. (Epstein, 1999)
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Återköpen genomförs vanligen genom en mäklare som tilldelar medel till de som vill sälja.
Förfarandet driver upp aktiekursen, och genom att reducera antalet aktier, även vinst per aktie.
Detta gillas onekligen av bolagen. Men möjligtvis som en eftertanke, återköp ger också bättre
flexibilitet på det sätt aktieägarna tar del av överskottsmedlen. När ett företag minskar
utdelningen så straffas normalt dess aktie. Därför försöker företaget att hålla samma nivå på
utdelningarna för att behålla marknadens förtroende. Men återköpens storlek är en slags
obemärkt policy som stiger och sjunker med kassaflödet, vilket innebär små förpliktelser att
bibehålla beloppen på stadigvarande nivå. (Epstein, 1999)

3.3.1 Utdelningar eller återköp beroende på förutsättningarna

En akademisk trio, Jagannathan och Stephens (båda från University of Missouri) och
Weisbach (University of Illinos), tycker att återköpsprogrammen är en av de mest
signifikativa trenderna bland företagen på 1990-talet. De påstår att utdelningarna inte längre
löper någon risk för utdöende. De förklarar det med att återköp och utdelningar används vid
olika tidpunkter i verksamhetscykeln av olika typer av bolag. (Lazo, 1999) Som diagrammet
ovan visar så har återköp blivit mer labila än kontantutdelningar som ökar stadigt över tiden.
Och forskningen visar att återköp förknippas med tillfälliga ökningar i kassaflödet medan
utdelningar används av företag med permanent stora kassaflöden. (Epstein, 1999) Företag
återköper egna aktier om deras aktier går dåligt på marknaden. Om däremot aktien går bra så
ökar utdelningarna. (Lazo, 1999)

3.4 Principal/agent-teorin

Förhållandet mellan ett företag och dess ägare, ledningen och de anställda samt mellan ett
företag och andra företag kallas för principal/agent förhållande. I en sådan relation så binder
sig agenten att företa något som påverkar en principal. En agent är en person (eller ett företag)
som utför ett specifikt jobb. En principal är ett företag (eller person) som anställer en person
att utföra ett specifikt jobb. Exempel: om du är aktieägare i Bank of America är du principal
och bankens företagsledning är dina agenter. Din vinst beror på hur bra ledningen sköter sitt
jobb. Om du är fönsterputsare så är du agent och banken principal. Banken vill ha rena
fönster, men kvaliteten på ditt arbete avgör om de får det eller ej. (Parkin, 1994, s. 209 ff)

Målet för företagets ägare är att generera största möjliga vinst. Men att driva ett företag är inte
bara att ge order och att få dem åtlydda. I de flesta företag så är det inte möjligt för aktieägare
att överblicka ledningen och ibland även svårt för ledningen att överblicka sina anställda och
de företag som levererar varor och tjänster. För att nå målet måste företagets ägare (principal)
intala företagets ledning (agent) att få ut maximal vinst. Som bonus får ledningen ofta ta del
av företagets vinst. (ibid)

Trots att det vore mest idealt för berörda parter så överensstämmer inte alltid
företagsledningens intressen med företagets ägare. Enligt många studier så verkar
kompensationen till företagsledningen inte vara relaterad till de finansiella framgångarna i
deras organisationer. Då deras kompensation ofta inte är nära knutet till produktionsresultatet
så väljer ledningen företagsstrategier som berikar dem utan att det nödvändigtvis belönar dess
aktieägare. Detta är ett s k agentproblem där företagsledningen misslyckas med att handla i de
intressen som vore bäst för ägarna. (Wright, Kroll & Parnell, 1998, s. 128 ff)
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Agentförhållanden leder ofta till problem mellan ledningen i ett publikt bolag och dess ägare.
Agentteorin har i första hand fokuserat på olika mål och risktaganden där konflikter brukar
uppstå. Målet för en principal är maximal avkastning. Därför är förmåner och kostnader
relevanta i finansiella termer. Målet för en agent däremot är inte bara att öka förmögenheten
för egen vinning, utan också att öka icke-monetära fördelar som t ex överdrivet lyxiga kontor.
(Wright & Mukherji, 1999)

Enligt agentteorin så kan principaler och agenter också ha olika syn på riskspridning. Risker
finns såväl med placering av företagets medel som osäkerhet i omvärldsmiljön. Ur agentsyn
så kan principaler vara riskneutrala då de kan sprida dess ägarskap mellan olika företag och
andra investeringar. Agenter förväntas vara mer riskaversiva då de inte kan diversifiera sitt
arbete. Principal-agentrelationer kan därför påverkas olika beroende på skillnaderna mellan
mål och risktagande hos parterna. (Wright & Mukherji, 1999) Företaget visar att man bryr sig
om sina ägare då man återköper egna aktier. Målen blir mer samstämmiga mellan ledningen
och ägarna. Ett återköpsprogram kan inte ske utan att ledningen, styrelsen och aktieägarna är
överens om det. Då de likvida medlen reduceras måste ledningen göra lönsamma
investeringar vilket ger lite utrymme för investeringar som inte är i ägarnas intressen.

3.4.1 Finansiella omstruktureringar i förhållande till agentteorin

Vid finansiella omstruktureringar så vill man reducera företagets kassa som är tillgänglig för
företagsledningen så att de inte frestas att slösa aktieägarnas värde på icke-vinstgivande
projekt som kan vara tilltalande av personliga skäl för ledningen. Då man minskar storleken
på kassan så sätter man också press på ledningen att lägga vikt på effektivitet så att man
minskar eventuell ekonomisk slapphet. Kassan som är tillgänglig för ledningen kan överföras
till aktieägarna genom t ex återköp av egna aktier. (Wright, Kroll & Parnell, 1998, s. 90 ff)

En finansiell omstrukturering drivs av agentteorin. Premisserna för agentteorin är att
företagsledningen ofta kompenseras och belönas på basis av strategier som är i egna intressen
och som inte nödvändigtvis belönar aktieägare. Till exempel så kan ledningens belöning öka
mer genom tillväxt och diversifiering vilket missgynnar en förbättring av företagets värde.
Några forskare har även argumenterat att ledningens belöning kan vara oberoende av dess
prestationer. (ibid)

Alltså, en finansiell omstrukturering används för att minska agentkostnaderna. Betonas bör att
en finansiell omstrukturering har blivit mer framstående då antalet och storleken på
institutionella investerare och stora aktieägare har ökat. Sedan 1980-talet har institutionella
investerare och de med stora innehav blivit betydelsefulla aktieägare och kan därför p g a sitt
betydande innehav tvinga ledningen till en finansiell omstrukturering i syfte att förbättra
företagets värde. (ibid)

Ett återköp sänder positiva signaler till analytiker och aktieägare. Det visar att
företagsledningen har insett vikten av aktieägarvärdet. Om det utförs som en del av en
strategisk plan att skapa en optimal kapitalstruktur, och bara överskottsmedel används till
återköp, så ger det signaler till marknaden att omvärdera företaget. Men om det görs som en
skenmanöver för att förbättra vinsten per aktie, eller om aktieägarna tror att företaget behöver
likvida medel till investeringar, så kommer det mer som en chock för aktieägarna. (Currie,
1998)
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3.5 Förhållandet mellan eget kapital och tillgångar

En av de enklaste ekonomiska anledningarna till att företag köper tillbaka sina aktier är för att
minska det egna kapitalet i förhållande till tillgångarna. Man vill åtminstone ha kontroll på
dess ökning samtidigt som tillgångarna fortsätter att växa. (Det kan även göras med en ökad
aktieutdelning, men det är inte lika lönsamt ur skattesynpunkt för aktieägarna.) Förhållandet
mellan eget kapital och tillgångar, dvs. soliditeten, visar företagets mix av eget kapital och
skuldfinansiering och en förändring av denna kan få effekter på företagets värde. Exempel: ett
företag kan välja att öka dess skuldfinansiering om det upplevs att marknadsaktörerna
misstror företagsledningens investeringsbeslut. Om investerare inte kan avgöra när ett bolag
har vinstgivande investeringsmöjligheter så kan de i stället komma att misstänka att bolagets
tillväxt bortom en viss storlek beror enbart på ledningens vilja att öka resurserna under sin
egen kontroll. Följden kan bli att marknaden håller nere börskursen för de företag som växer
för mycket. När företagsledningen inser detta kan de omstrukturera sin finansiering för att
visa att de verkligen har vinstgivande projekt. Mer specifikt kan de finansiera investeringarna
medföra mer skulder än vinster. De återkommande kostnaderna för skulderna tillåter
ledningen att argumentera för att de vinstgivande projekten kommer att föras tillbaka till
finansiella fordringshavare i stället för att vara till ledningens förfogande. (Laderman, 1995)

3.5.1 Kapitalstruktur

Ett företags kapitalstruktur karaktäriseras vanligen genom att måttet för eget kapital ställs i
relation till ett mått på totalkapitalet. I stället för ett soliditetstal av detta slag kan man istället
använda ett mått på företagets skuldsättningsgrad. Skälet är att relationen S/E lättare kan
infogas i formelsamband. Mått på skuldsättningsgrad och soliditet har ett identiskt
informationsinnehåll. (Johansson, 1995, s. 27 ff)

Räntabilitet på eget kapital (RE) är uppenbarligen beroende av räntabiliteten på totalt kapital
(RT) liksom av den genomsnittliga låneräntan (RS) och skuldsättningsgraden (S/E). Detta
samband kan sammanfattas i följande grundformel: RE = RT + (RT – RS) * S/E. (ibid)

Den risk som mäts som spridningen i räntabiliteten på totalt kapital kan man kalla rörelserisk.
Det är den risk som är förknippad med företagets investeringspolitik, produktpolitik,
prispolitik, marknadspolitik och övriga delar av företagspolitiken förutom finansierings-
politiken, dvs. RT är opåverkad av företagets kapitalstruktur. (ibid)

Den risk som mäts som spridningen i räntabiliteten på eget kapital kan benämnas totalrisk och
är beroende av den totala företagspolitiken inklusive finansieringspolitiken. Skillnaden mellan
totalrisk och rörelserisk är således hänförlig till finansieringspolitiken och benämns följakt-
ligen finansiell risk. Den sammanhänger med spridningen i S/E-bidraget. Med utgångspunkt i
denna formel kan man även precisera samband mellan förändringar i de däri ingående måtten.
(ibid)

Ett bolags förvärv av egna aktier kan få samma effekter som en återbetalning i samband med
en nedsättning av aktiekapitalet (Regeringens proposition 1999/2000:34). Det innebär i
praktiken att skuldsättningsgraden (S/E) ökar.

Skillnaden mellan RT och RS benämns förräntningsmarginalen på lånat kapital. Förräntnings-
marginalen multiplicerad med skuldsättningsgraden ger som resultat det bidrag till
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räntabiliteten på eget kapital som det lånade kapitalet lämnar. Ju högre skuldsättningsgraden
är, desto större är alltså verkan på räntabiliteten på eget kapital. (Johansson, 1995, s. 30)

Om ett bolag har mycket likvida medel som genererar låg ränta på t ex ett bankkonto kan det
vara en god idé att återköpa egna aktier (Weiss, 1998). Genom återköp reducerar man antalet
utestående aktier. Färre aktier innebär högre vinst per aktie fastän bolagets vinst är kvar på
oförändrad nivå. Är däremot nettokostnaden större än de fördelar som uppnås genom att
reducera antalet utestående aktier så innebär detta en lägre vinst per aktie. Återköp är alltså ett
bra instrument för överlikvida företag med låga P/E-tal att förbättra sin kapitalstruktur.
(Chamberlin, 1999) P/E-talet är det vanligaste verktyget vid värdering av vinster. Det
beräknas enligt följande:

P/E-talet =  Pris per aktie / Vinst per aktie         t ex  P/E = 150 / 12 = 12.5

P/E-talet visar placeraren det antal årsvinster som han måste betala för sin investering
(=marknadsvärdet) och gör det möjligt att jämföra investeringen med andra alternativ. Bristen
med detta resonemang är att P/E-talet baseras på de senaste vinsterna samtidigt som placerare
”köper” framtida vinster. Aktierna i ett bolag vars vinster förväntas öka har, allt annat lika,
högre P/E-tal än aktierna i ett bolag där vinsterna inte förväntas öka. Samma gäller om
marknaden bedömer ett företags vinster som osäkra. Då kommer dessa aktier ha ett lägre P/E-
tal än företag med ett mer säkert vinstflöde. (Lewis & Pendrill, 1996, s. 408 ff)

Även om den operativa verksamheten i företaget går bra så kan företagsledningen visa att
man bryr sig om sina aktieägare genom att återköpa sina egna aktier. Detta höjer shareholder
value, dvs. aktieägarvärdet. Aktierna i dessa företag stiger ofta mer än vad som är berättigat
av den ökade hävstångskraften ensamt. Detta återger investerarnas positiva stöd för företags-
ledningens fokus på aktieägarna. Ledningen anser att det är ett bättre alternativ än att använda
det fria kapitalet till investeringar, uppköp eller utdelningar. (Edwards & Cameron, 1996)

3.6 Återköp av egna aktier för att öka aktieägarvärdet

På 1990-talet har ledningen inom många företag allt mer fokuserat på att optimera värdet på
verksamheten för att öka avkastningen till aktieägarna. Målet är att öka aktieägarvärdet
(shareholder value) genom att fokusera på aktiekursen, och rikta uppmärksamheten på
företagets mål  vilka inte alltid överensstämmer med aktieägarnas intressen. Om tillväxt är ett
uttalat mål för företaget, men tonvikten i stället läggs på storlek och marknadsandelar, så blir
avkastningen på kapital otillräcklig som kompensation till aktieägarna för riskerna de tar.
Följden blir att aktiekursen kommer att falla. En aktieägarvärdeanalys syftar till att
omdefiniera mål så att både ledningens och ägarnas intressen stämmer överens. (Management
Accounting, Nov. 1997) Detta är i överensstämmelse med vad som gäller för principal/agent-
teorin.

Slutsatsen av en sådan övergång är att företagsledningens prestationer mäts i förändringarna
av aktieägarvärdet, och att ledningens motivation ska anknyta till löner och belöningar vid
prestationer i driften via aktieägarvärdet. Aktieägare tycker uppenbarligen att sådana
prestationslöner är konsistenta med deras egna intressen då det medför en reduktion av
kortsiktiga manipulationer från ledningens sida och att det uppmuntrar till bedrivande av en
långsiktig tillväxt på aktiekursen. (ibid)
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Återköpsprogram är ett bra sätt att öka aktieägarvärdet då ytterligare investeringar i den
traditionella verksamheten inte längre är speciellt lönsamma, i vart fall inte för aktieägarna.
Många företag som upplever detta dilemma har i dagsläget stora positiva kassaflöden och
frågan är var de ska investera dem. De kan t ex  köpa andra företag, betala av på lån eller köpa
tillbaka sina egna aktier. Företagsledningar känner väl till sin verksamhet och den aktuella
branschens cykler och är medveten om börsens överreaktioner osv. Med andra ord vet man
när ett köpläge uppstår. (Haber, 1996)

I företag som beslutar om återköp så anser företagsledningen att det är det bästa
investeringsalternativet de för tillfället har. Det visar på att ledningen har en stark tro på den
egna verksamheten samt på det faktum att affärerna utvecklas positivt. (ibid)

3.7 Återköp som investeringsalternativ

När man analyserar ett återköpsprogram är det viktigt att värdera det som en investering.
Skulle pengarna kunna användas bättre i andra investeringsmöjligheter som genererar högre
avkastning till aktieägarna? Det finns många olika metoder att bedöma effekter med eller utan
ett återköpsprogram. Av flera faktorer bör största beaktande ges effekterna på räntabiliteten på
eget kapital (RE), vinst per aktie och aktiekursen. (Hunsicker, 1998)

Förbättrad avkastning på eget kapital. Återköp av egna aktier minskar nettoinkomsterna p g a
kostnaderna som kan hänföras  till återtagna aktier. Å andra sidan, genom att återköpa egna
aktier så minskar företagets egna kapital, dvs. nämnaren i beräkningen av räntabilitet på eget
kapital (vinst/eget kapital). Detta sker i mycket stor utsträckning vilket resulterar i ökad RE.
Effekterna på RE illustreras i tabell 1 och 2 nedan. (ibid)

Ökad vinst per aktie. I likhet med förbättrad räntabilitet på eget kapital så minskar
nettoinkomsterna med ett återköpsprogram, men däremot förbättras vinsten per aktie. Ett
återköpsprogram hjälper också till att motverka att vinst per aktie späds ut som resultat av ett
aktieoptionsprogram. Effekterna på vinst per aktie illustreras i tabell 1 och 2. (ibid)

Stärker aktiekursen. Återköp är ett användbart verktyg för att förhindra att aktien blir under-
värderad. Normalt brukar ett återköpsprogram leda till att aktierna stiger, dels p g a att efter-
frågan på börsen ökar, dels p g a att nyckeltalen för RE och vinst per aktie förbättras.
Aktieägarvärdet (shareholder value) ökar genom ett återköpsprogram då återstående aktie-
ägare belönas med ett proportionellt högre ägarskap i bolaget. (ibid)

Slutligen, många investerare säljer sina aktiepositioner på regelbunden basis för att finansiera
nya möjligheter. Ett pågående återköpsprogram tillåter både företaget och investeraren att dra
nytta från den ökade likviditeten. (ibid)

Friedman, Billings, Ramsey & Co har utvecklat den s k Deposit Premium Valuation Method,
som illustrerar vilken inverkan ett pågående återköpsprogram har. De jämför skillnaderna om
ett företag väljer att återköpa respektive inte återköpa aktier över en 3-års period (vi illustrerar
exemplet de första 2 åren). Vidare antas att 5 % av aktierna återköps under den första 6-
månadersperioden, ytterligare 5 % under nästa 6-månadersperiod osv. (ibid)
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Tabell 1: Återköpens verkan på ABC Bancorp år 1

Tillgångarna i detta exempel antas växa med 2,5 % på halvårsbasis och utdelningarna antas
växa med 5 % på halvårsbasis. För att kunna jämföra prisförhållanden så antas aktiekursen
stiga med 12 % årligen både i exemplet med återköp och exemplet utan. Vinst per aktie
beräknas på antalet utestående aktier. (Hunsicker, 1998)

Tabell 1 illustrerar betydelsen av de två första omgångarna av de 5-procentiga återköpen.
Aktiekursen är $20 i början av år 1. I slutet av år 1 har det bokförda värdet minskat med ca
7 % till $12,11 jämfört med $13,03 utan återköp. Den marginella förbättringen i RE och vinst
per aktie är klart märkbar efter den andra 6-månadersperioden i jämförelse om återköp ej
genomförts. (ibid)

Tabell 2 visar effekterna av de 5-procentiga återköpen som görs i vardera av de två
nästkommande 6-månadersperioderna. I slutet på år 2 är nu det bokförda värdet ca 14 %
mindre än vad det skulle ha varit utan återköpen ($11,91 med återköp och $13,92 utan
återköp). Fortsättningsvis ser man att ännu större förbättringar i RE och vinst per aktie. RE
förbättras med 28 % till 11,5 % (RE utan återköp = 9 % och RE med återköp = 11,5 %).
Dessutom förbättras vinst per aktie med 10 % till $1,35 (med återköp = $1,35 och utan
återköp = $1,23. (ibid)

Tabell 2: Återköpens verkan på ABC Bancorp år 2

Aktieåterköpsm odell för e tt företag
(belopp i tusental USA-dollar, utom  per aktie-data) Återköp Ej återköp Återköp Ej återköp

Bokfört v ärde per aktie v id periodens början 12,12
Antal utestående aktier v id periodens början 16 500 16 500 15 675 16 500
T illgångar v id periodens början 2 000 000 2 000 000 2 039 965 2 057 713
Eget kapital v id periodens början 200 000 200 000 190 209 207 525
M inskning av eget kapital från  återköp

Ingångspris 20 21,2
Återköpta aktier 825 784
Beräknat genom snittl. återköpspris 20,6 21,8
Utbetald sum m a 16 995 17 086

Justerat nettov ärde efter återköp 183 005 173 124
Årlig utdelning 2 413 2 475 2 407 2 599
Eget kapital v id periodens slut 190 209 207 525 180 295 214 976
Antal aktier v id periodens slut 15 675 16 500 14 891 16 500
Bokfört v ärde per aktie 12,13 12,58 12,11 13,03
Soliditet (eget kapital/tillgångar) 9,30% 10,10% 8,70% 10,20%
Räntabilitet på eget kapita l 9,90% 9,80% 10,30% 9,50%
Vinst per aktie i genom snitt per 6-m ån.period 0,6 0,61 0,63 0,61

År 1: Första 6 m ånad. År 1: Andra 6 m ånad.

Aktieåterköpsm odell fö r e tt före tag
(belopp i tusental US A-dollar, u tom  per aktie-data) Återköp E j återkö p Återköp E j återkö p

Antal utestående aktier v id periodens början 14 891 16 500 14 147 16 500
T illgångar v id periodens början 2 080 802 2 116 793 2 122 530 2 177 269
Eget kapita l v id periodens början 180 295 214 976 170 255 222 348
M in skn in g av eget kap ital från  återkö p

Ingångspris 22,4 23,74
Å terköpta aktier 745 707
B eräknat genom snittl. återköpspris 23,07 24,42
U tbetald sum m a 17 179 17 270

Justerat nettov ärde ef ter återköp 163 117 152 984
Årlig utdeln ing 2 401 2 729 2 395 2 865
Eget kapita l v id periodens slut 170 255 222 348 160 088 229 633
Antal ak tier v id periodens slut 14 147 16 500 13 439 16 500
Bokfört v ärde per aktie 12,03 13,48 11,91 13,92
Solid itet (eget kapita l/tillgångar) 8 ,00% 10,20% 7,40% 10,30%
Räntabilitet på eget kapita l 10,90% 9,20% 11,50% 9,00%
Vinst per aktie i genom snitt per 6-m ån.period 0,66 0,61 0,69 0,62

Å r 2 : T redje  6 m ånad. Å r 2: F järde 6 m ånad.
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Innan återköpen hade ABC Bancorp följande värden:

Tillgångar 2 miljarder dollar Aktiekurs $ 20
Eget kapital 200 miljoner dollar Utdelning/aktie $ 0,30
Antal aktier 16,5 miljoner st. Vinst/aktie $1,21
Soliditet 10 % P/E-talet 16,5
RT 1 % RE 10 %

Som vi kan se efter år 2 så har företaget fortfarande en trygg kapitalbas då soliditeten är
7,4 %. Detta ska jämföras med ett förhållande på 10,3 % utan återköpsprogrammet.
(Hunsicker, 1998).

Om aktier återköps för $ 20 så kan detta ske till en rabatt på företagets värde. Om rabatten
överstiger företagets RE på 10 % är det en indikator på att återköpsprogrammet kommer att
öka vinsten per aktie. Det är således ett intressant investeringsalternativ. Ett annat sätt att se
på återköpsprocessen är att företagsledningen ställer sig följande fråga: Skulle vi köpa en
identisk kopia av vår finansiella institution om det fanns tillgängligt och vi hade möjlighet till
detta till dagens prisnivåer? Rent hypotetiskt: det bör i minnet hållas att
kostnadsbesparingarna i affären är 100 % och att ingen goodwill skapas! Oavsett om
företagsledningen är köpare eller säljare så bör dess yttersta mål vara att se till att aktiekusen
stiger till, eller till och med över, substansvärdet.

En hög börskurs gör vanligtvis aktieägare nöjda och kan förhindra fientliga bud på företaget.

3.8 Att ha i åtanke då man planerar att återköpa egna aktier

I USA har återköp tidigare haussat upp vissa aktier och marknaden som helhet. I dag behöver
det nödvändigtvis inte få samma effekter. Orsaken till detta är att de mest populära aktierna
redan har en hög värdering och att det således blir svårt att utnyttja fördelarna med återköp.
David Ikenberry, ekonomiprofessor på Rice University, och Melissa R. Brown, chefs-
analytiker på Prudential Securities, kom i sina studier 1995 och 1997 fram till att billiga aktier
fick den största uppsvingen samtidigt som dyra aktier endast steg marginellt. Återköp hade
t o m en negativ effekt på de högst värderade aktierna. ”Buybacks aren’t a magic bullet – in
some cases, they’re value-destructive”, sade Ikenberry. (Sivy, 1999)

När ett bolag återköpt sina egna aktier så försakar de räntan som de kunde ha tjänat på
köpeskillingen. Den här kostnaden är delvis kompenserad av utdelningar som bolaget inte
längre behöver dela ut på aktierna efter återköpet. Om de förlorade ränteintäkterna är större än
nyttan av det krympande antalet utestående aktier så kan bolagets vinst per aktie minska.
Andra faktorer, t ex  förändringar i bolagets finansiella ställning, spelar också en viss roll.
(ibid)

Erfarenheter från USA visar att återköp av aktier som har höga P/E-tal får små eller ingen
verkan på börskursen. Återköp kan fortfarande vara försvarbart för bolag med små P/E-tal
speciellt om de har stora kassaflöden samt saknar goda alternativa investeringar. (ibid)

Återköpsprogram signalerar att företagsledningen anser att aktien är undervärderad och
således ett bra köp. Investerare följer oftast deras exempel och köper aktier i bolaget vilket
driver upp aktiekursen. (Gallun, 1998) Men att ha i åtanke är att en del företagsledningar
tycks tro att deras prestationer endast mäts genom nivån på aktiekursen. Det är en av
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anledningarna till varför aktieåterköpen inte har hejdats trots stigande börskurser. En annan
anledning är att företagsledningen ofta har stora optionsprogram vilket kan leda till att man
återköper aktier i bolaget trots att detta inte är det bästa alternativet på lite längre sikt. Man
återköper alltså aktier i hopp om att aktiekursen skall stiga kortsiktigt för att säkra sina egna
optioner. (Sivy, 1999)
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4 Empiri

4.1 Trelleborg AB

Vi har den 17 maj 2000 via telefon intervjuat Jan Björk, chief financial officer, på Trelleborg
AB.

4.1.1 Företaget

Trelleborg AB är en världsomspännande industrikoncern som grundades 1905 och har 12 700
anställda i 35 länder. Nettoomsättningen uppgick 1999 till 23 345 miljoner kronor.
Trelleborgkoncernen förser bl a fordons-, lant- och skogsbruk-, bygg-, verkstads- och
offshoreindustrin med polymerbaserade produkter och högteknologiska lösningar i nära
samarbete med kunderna (www.trelleborg.com).

4.1.2 Återköp ett bra instrument för att förbättra aktieägarvärdet

Trelleborg vill som koncern expandera inom industrisektorn. Ledande internationella
positioner skall eftersträvas i ett antal utvalda kundsegment. Expansionen kan ske både inom
befintliga produktområden och inom nya produktområden. För att nå starka marknads-
positioner vill Jan Björk få bättre balans på kapitalstrukturen.

Genom att tydligt fokusera koncernens verksamheter och samtidigt utnyttja hela den
finansiella kapaciteten skapas förutsättningar för en förbättrad lönsamhet – och därmed också
ett förbättrat aktieägarvärde. Då är återköp av egna aktier ett bra instrument för att uppfylla
det.

4.1.3 Överkapitaliserat trots expansion

Anledningen till att man valt att återköpa egna aktier är att bolaget trots expansionen är
kraftigt överkapitaliserat. Återköpen skall ge möjlighet att optimera kapitalstrukturen i
företaget. I dag har Trelleborg alldeles för mycket eget kapital i förhållande till lånen.
Soliditeten är 66 %. Målsättningen är att S/E skall ligga mellan 75-125 %. Innan återköpen
hade Trelleborg inga skulder, endast kontanter. Man har planerat att finansiera en del av
återköpen med lån. Målsättningen är att kraftigt minska kassan.

Bolagsstämman bemyndigade den 13 april 2000 styrelsen att återköpa 10 % av de utestående
aktierna. Förvärven kommer att ske på OM Stockholmsbörsen till vid förvärvstillfället
gällande börskurs. Det ska i sammanhanget nämnas att detta endast gäller B-aktierna som går
att köpa över börsen, dvs. återköpen inkluderar inte A-aktierna. Syftet med återköpet är att
justera bolagets kapitalstruktur. Ur aktieägarperspektivet så vill bolaget köpa aktierna av de
ägare som inte är intresserade av att behålla sin del i bolaget. Återköp är en effektiv teknik att
måna om sina kvarvarande aktieägare, bl a av skattemässiga skäl om företaget hade föredragit
en utdelning i stället, menar Jan Björk.

Jan Björk säger att man kan komma att återköpa maxbeloppet egna aktier, dvs. 10 % som är
lagstadgat och som bolagsstämman bemyndigat. Återköpen sker som logiskt är när priset är
gynnsamt. Man ska dock ha i åtanke att Trelleborgsaktien har ett kraftigt rabatterat pris. De
återtagna aktierna ska man antingen sälja till institutioner genom riktade erbjudanden eller
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använda vid förvärv, dock ej via börsen. Det kan även bli möjligt att man ”dödar” dem.
Anledningen till att man ej säljer dem via börsen är att man vill undvika diskussioner om
kursmanipulation, dvs. köpa och sälja när kursen är gynnsam för företaget. Bolagsstämman
gav inte tillstånd till försäljning via börsen. En ytterligare möjlighet man har med de återköpta
aktierna är att de kan användas för optionsprogram till ledande befattningshavare inom
koncernen.

Då alternativa investeringar kom på tal sade Jan Björk att man väljer det investeringsalternativ
som är bäst för företaget för tillfället. Trelleborg har en stark finansiell position vilket gör att
de kan genomföra de investeringar som bedöms vara lönsamma för bolaget samtidigt som de
genomför ett återköpsprogram.

Att återköp också är ett intressant alternativ för Trelleborg är följden av studerandet av
konkurrenter i andra länder, främst USA, som uppvisat en positiv kursutveckling efter att ha
genomfört återköpsprogram.

4.1.4 Påverkan på aktiekursen

Återköpen förväntas generera en kursstegring, åtminstone kortsiktigt. Under perioden 8 maj –
16 maj 2000 har Trelleborg AB återköpt sammanlagt 7 605 700 av sina aktier, fördelat på 7
återköpstillfällen. Det totala antalet aktier uppgår till 117 341 524 st. vilket innebär att bolaget
återköpt ca 6,5 % av aktierna. Kursen har visat en uppåtgående trend sedan första återköpen
då kursen stod i 59,7 kronor. Vid senaste återköpet kostade en B-aktie 64,6 kronor. På 8 dagar
har alltså kursen stigit med knappt 5 kronor, dvs. med 8,2 %. En stor del av denna uppgång
torde kunna hänföras till aktieåterköpen. Dock är det svårare att göra en bedömning av vad
återköpen kommer att innebära på lång sikt för Trelleborgs aktiekurs, säger Jan Björk.

4.1.5 Två signaler

Först meddelar Trelleborg banken, som sköter affärerna, att man ska återköpa aktier. Direkt
därefter informerar man börsen om återköpsprogrammet. Genom att återköpa egna aktier vill
Trelleborg i synnerhet framhäva två signaler till aktiemarknaden. Dels vill de visa att
företaget anser att aktiekursen är alldeles för lågt värderad. Det framgår inte minst av
substansrabatten på 80 kronor och P/E-talet som är 9. Dels vill man förändra balansstrukturen
genom att minska det egna kapitalet. Avsikten är att göra det bättre för aktieägarna. Om man
tittar ur det internationella perspektivet så vill internationella investerare inte att man skall
sitta på pengarna. I den aspekten är svenska placerare lite mer toleranta, tycker Jan Björk.

Ett återköp på dagens kursnivå skulle, vid nuvarande resultatnivå, höja bolagets avkastning på
eget kapital och vinst per aktie.
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4.2 Svenska Handelsbanken

Vi har gjort en telefonintervju med Bengt Barsk som är informatör på Handelsbanken Finans i
Stockholm.

4.2.1 Företaget

Handelsbankens övergripande mål är att ha en högre lönsamhet än ett vägt genomsnitt för
övriga börsnoterade svenska, norska och finska banker. Kvaliteten på bankens tjänster ska
leva upp till krävande kunders förväntningar, samtidigt som kostnadsnivån ska vara lägre än i
andra banker. Banken ska vara en universalbank vilket betyder att man ska tillhandahålla alla
banktjänster som finns såväl till företag som till privatpersoner. Handelsbanken är ett starkt
decentraliserat företag då organisation och arbetssätt utgår från de lokala kontorens ansvar för
enskilda kunder (Handelsbanken årsredovisning 1999).

4.2.2 Överkapitaliserat

Handelsbankens främsta motiv till att återköpa egna aktier är att få en bättre kapitalstruktur.
Handelsbanken är ett företag som enligt Bengt Barsk är överkapitaliserat och man ser återköp
som det bästa sättet att nå en optimal kapitalstruktur. Detta ska gynna aktieägarna då antalet
utestående aktier minskar och man på så sätt får bättre avkastning av det kvarvarande egna
kapitalet.

4.2.3 Återköpta aktier skall förvaras i lager

Handelsbanken köper sina egna aktier över börsen och lägger sedan dessa i lager. Detta
innebär enligt Bengt Barsk att man har tillgång till dem om man beslutar sig för att göra
förvärv eller andra investeringar. På så sätt blir man inte låst på samma sätt som man skulle ha
blivit om aktierna hade makulerats. Hur mycket aktier som ska återköpas finns ingen exakt
siffra på, men Bengt säger att man har två övre gränser för detta. Den ena gränsen är att
återköpen inte ska omfatta mer än 50 miljoner aktier och den andra gränsen är att summan för
de totala återköpen inte får överstiga 4 miljarder kronor.

4.2.4 Förväntningar på aktiekursen

Bengt Barsk medger att man har vissa förväntningar på aktiekursen men förklarar att han inte
får uttala sig om detta. Han anser att analytikerna och marknadens aktörer själva bör ta
ställning då det gäller börskurser och förväntningar av det här slaget. Om börsen som helhet
sjunker så kommer givetvis Handelsbanken också att sjunka och motsatsen gäller naturligtvis
om börsen stiger menar Barsk. Trots att det inte är hans sak att spekulera så anser han att det
verkar orimligt att tro att kursen skulle sjunka på grund av återköpen. Han påpekar också att
ledningen har syntetiska optioner som löper över fyra år och som blir värdelösa om inte
aktiekursen i SHB har stigit minst 11 % per år från och med årsskiftet 99/00 då kursen stod i
ca 100 kronor per aktie. Då återköpen inleddes samma dag som bolagsstämman hölls, dvs. 14
april 2000, så kostade aktien fortfarande ca 100 kronor. Per den 22 maj 2000 har aktien stigit
till ca 124 kronor, dvs. en ökning med 24 %. Till samma datum uppgick återköpen till ca 5,1
miljoner aktier, vilket motsvarar ca 0,7 % av antalet utestående aktier.
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4.2.5 Nackdelar med återköp

Den enda nackdelen Barsk skulle kunna tänka sig är att ratinginstituten, dvs. de som bedömer
kreditvärdigheten, anser att risken i aktien ökar då man genom återköpen får en mindre
kapitalbas. Handelsbanken har dock tagit kontakt med berörda institut och försäkrat sig om att
så inte är fallet. I övrigt så kan han inte alls se några nackdelar förknippade med återköp,
åtminstone inte för Handelsbankens del.

4.2.6 Signaler till marknaden

Barsk räknar med att marknaden kommer att tolka Handelsbankens återköpsprogram som att
bolaget idag har för mycket kapital och på ett smidigt sätt vill göra sig av med detta för att
uppnå en optimal kapitalstruktur, dvs. han tror att marknaden tolkar återköpen på rätt sätt.

4.2.7 Inga alternativ till återköp av egna aktier

Barsk kan inte se att det finns några andra alternativ som på ett lika effektivt sätt kan förbättra
kapitalstrukturen i SHB då t ex en extra utdelning leder till negativa skattekonsekvenser för
aktieägarna. Om man jämför utdelningar med återköp så inser man att återköp är helt
skattefria för en aktieägare som behåller sina aktier i bolaget och alltså inte beskattas förrän
den dagen då aktierna säljs medan en utdelning beskattas omgående.

4.3 Atle

Vi har gjort en telefonintervju med Johan Hähnel, informationschef på Atle AB. Atles ledning
har på vårens bolagsstämma fått mandat för att återköpa maximalt 10 % av bolagets egna
aktier. Den 4 maj 2000 återköpte Atle 9 800 aktier i bolaget. Det var det första, och hittills
enda, återköpet som gjorts.

4.3.1 Private equity-bolag

Atle är i dag Sveriges ledande börsnoterade private equity-bolag. Detta innebär att man
investerar i onoterade företag med goda möjligheter till värdetillväxt. I affärsidén ingår att
förvärva, utveckla och därefter avyttra företag. Atle ser som främsta uppgift att generera en
uthållig och god avkastning på det investerade kapitalet. Sedan Atle grundades 1992 har
avkastningen på s k exits (avyttringar) överstigit 50 % per år. Aktiens totalavkastning sedan
bolagets bildande har i genomsnitt uppgått till 29 % årligen vilket kan jämföras med findatas
(ett jämförande avkastningsindex) totalavkastning som under samma period i snitt har uppgått
till 26 % per år (Atle årsredovisning 1999).

4.3.2 Återköp ett kompletterande instrument

Atles enda motiv till återköpen är enligt Johan Hähnel att förbättra kapitalstrukturen för att på
så sätt förbättra vinsten per aktie. Eftersom Atle i stor utsträckning lånar till sina investeringar
så kan man säga att man lånar pengar till att genomföra återköpen. Johan Hähnel betonar dock
att ingenting av Atles verksamhet kommer att bli lidande på grund av återköpen. Han menar
att alla investeringar som är intressanta kommer att genomföras oberoende av aktieåterköpen
då han inte klassar återköp som ett investeringsalternativ utan endast som ett av flera
instrument att förbättra kapitalstrukturen.
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4.3.3 Ovisshet om storleken på återköpen

Atles första återköp har skett via börsen och om det blir tal om nya återköp så kommer dessa
också att ske via börsen. Hur stort antal aktier som ska återköpas ville inte Johan Hähnel svara
på dels för att han anser att detta kan skada bolaget då stora aktörer kan sälja ut stora poster i
samband med återköpen men påpekar samtidigt att man helt enkelt inte vet hur mycket aktier
som totalt ska återköpas. De återköpta aktierna kommer att läggas i lager.

4.3.4 Atles kapitalstruktur

Atles soliditet är idag 48 %. Hur denna siffra ser ut när alla återköpen är klara går inte att
uttala sig om då man inte vet (eller åtminstone inte vill avslöja) hur många aktier som ska
återköpas. Dessutom påpekar Johan Hähnel att soliditeten i Atle inte enbart beror på hur
mycket aktier som återköps utan kanske ännu mer på hur mycket Atle expanderar sina
investeringar i nya företag. Målet är att ha en soliditet på minst 35 % (Atles årsredovisning
1999).

4.3.5 Hög substansrabatt

Johan Hähnel kan inte se några nackdelar då återköpen som ska göras inte anses utgöra någon
begränsning med avseende på de planerade investeringar som Atle avser att göra under de
närmaste åren. Han säger också att man inte kommer att återköpa aktier om börskursen skulle
stiga över substansvärdet eftersom det då inte längre är lönsamt. Atles börskurs ligger i
dagsläget på ca 155 kronor per aktie medan substansvärdet beräknas till ca 200 kronor per
aktie, dvs. substansrabatten är ca 30 %

4.3.6 Hög nivå på utdelningarna

Johan Hähnel anser att återköp endast är ett av flera alternativ att förbättra kapitalstrukturen,
och att man inte har återköpt aktier av principiella skäl utan att det likaväl skulle gå att göra
en extrautdelning. Han betonar dock att dagens utdelningar redan är på en hög nivå då man
delar ut nära hälften av årsvinsten till sina aktieägare. Kapitalstrukturen förbättras ju också då
man gör investeringar och då Atle redan idag är ett expansivt bolag och tidigare har gjort
lönsamma investeringar så tycker Johan att investeringar i nya bolag är bättre än återköp av
egna aktier om man måste välja mellan dessa alternativ. Det innebär att Atle inte kommer att
låta bli att göra dessa investeringar p g a återköpen utan ser endast dessa som ett
kompletterande instrument för att få en bättre kapitalstruktur.

4.3.7 Inga förväntningar på börskursen

Johan Hähnel har inga förväntningar på hur börskursen ska utvecklas till följd av återköpen.
Det är heller inte säkert att Atle återköper mer än vad man hittills har gjort då han återigen
betonar att Atle är ett expansivt bolag med många investeringsmöjligheter och att det
framförallt är detta som ska driva upp kursen. Detta faktum gör det dessutom svårt att mäta
hur mycket av en eventuell kursuppgång som beror på återköpen och hur mycket som beror
på andra faktorer. Han uppger att de har läst om återköp i utlandet och tagit intryck av hur det
fungerar och vad det kan vara bra för, men anser inte att de har påverkats av hur andra bolag
har gjort, utan utvärderar själva från gång till gång om återköp av egna aktier är bra eller
dåligt för företaget.
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4.4 Diös AB

Vi har gjort en telefonintervju med Pär Ulén, VD för fastighetsbolaget Diös AB. Bolaget har
redan börjat återköpa sina aktier och han verkar vara odelat positiv till denna möjlighet.

4.4.1 Fakta om företaget

Diös grundades i Sala år 1921 av Anders Diös och var till en början ett byggföretag. 1990
såldes byggrörelsen och Diös är nu ett renodlat svenskt fastighetsförvaltande företag.
Affärsidén är att aktivt och långsiktigt äga och förvalta attraktiva lokaler och bostäder med
koncentration till regioncentra i Mellansverige (Diös årsredovisning 1999).

4.4.2 Öka aktieägarvärdet genom att förbättra nyckeltalen

Det huvudsakliga motivet till återköp av egna aktier är enligt Pär Ulén att förbättra
nyckeltalen och därmed öka aktieägarvärdet. För Diös är detta ett alternativ till att investera i
nya fastigheter. Eftersom fastighetspriserna idag är relativt höga så anser Diös att det är bättre
med återköp av egna aktier. Detta innebär i praktiken att man investerar i sina befintliga
fastigheter till ett kraftigt rabatterat pris, eftersom Diösaktien idag handlas till kraftig
substansrabatt. Hela bolaget är idag undervärderat med 600 miljoner kronor vilket motsvarar
en substansrabatt på ca 40 %. Aktieåterköp är alltså en prissättningsfråga för Diös. Om
scenariot vore tvärtom, dvs. om aktiekursen hade varit hög och fastighetspriserna låga så
skulle man investera i nya fastigheter istället. Diös har idag en soliditet på ca 35 %. Efter
återköpen kommer soliditeten att ligga på ca 30 %.

4.4.3 Tillvägagångssätt

Diös kommer att återköpa 10 % av de egna aktierna dvs. det maximalt tillåtna antalet. Detta
förutsatt att börskursen ligger på ”rätt” nivå, dvs. låga nivåer i förhållande till substansvärdet.
Om aktiekursen stiger till en nivå som inte bedöms vara attraktiv längre så kommer återköpen
att upphöra. Återköpen kommer att ske via börsen, vilket Pär Ulén motiverar med att de som
är missnöjda med bolaget alltid kan sälja sina aktier. De som däremot tror på aktien kommer
att få förbättrade nyckeltal på aktierna i sitt innehav. Alla vill inte sälja sina aktier så i stället
för att återköpa 10 % av samtliga ägares aktier blir det valfritt att sälja. Då aktierna är
återköpta så ska de läggas i lager. Företagsledningen anser att aktierna sedan bör makuleras.
Dock krävs ett beslut av bolagsstämman för att så ska ske, vilket innebär att detta kan ske
först efter nästa bolagsstämma. Diös kommer inte att ta lån för att finansiera återköpen då
kassan idag uppgår till ca 500 miljoner kronor, vilket är mer än vad som behövs till återköpen.
Pär Ulén poängterar dock att pengarna som går till återköp annars skulle ha använts till att
amortera på befintliga lån vilket alltså indirekt innebär att man lånar till återköpen.

4.4.4 Förväntningar på börskursen

Pär förväntar sig inte att börskursen ska nå substansvärdet. Han menar att om börsens aktörer
värderar fastighetsbolag på ett visst sätt så är det svårt att motivera att ett enda bolag ska
värderas så mycket mer än alla andra. Diös har följt fastighetsindex ganska nära och kommer
troligen inte att ha några större avvikelser i framtiden heller.
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4.4.5 Åsikter om nackdelar med återköp och kursmanipulation

Pär Ulén ser egentligen inga nackdelar med aktieåterköp. Hade börskursen varit hög och
fastighetspriserna låga så skulle det inte finnas någon anledning till återköp av egna aktier.
Han ser det endast som en möjlighet till en alternativ investering och som ett ytterligare
instrument för att höja aktieägarvärdet. Dock håller han med om att återköp av egna aktier kan
leda till kursmanipulation. Vidare menar han dock att om man ägnar sig åt detta så innebär det
bara till att man lurar sig själv. Om man t ex köper egna aktier till ett högt pris för att
manipulera kursen samtidigt som fastighetspriserna är låga så innebär detta en dålig
investering, och varför skulle man vilja göra det?

4.5 Scandic Hotels

Vi har den 22 maj 2000 gjort en telefonintervju med Kerstin Svanqvist, controller på Scandic
Hotels.

4.5.1 Nordens ledande hotellföretag

Scandic Hotels är Nordens ledande hotellföretag med 130 hotell i 9 länder. Deras affärsidé är
att erbjuda många människor det mest prisvärda hotellboendet under arbete och fritid.
Scandics strategi är att vara renodlad hotelloperatör. Målsättningen är att utveckla den starka
varumärkespositionen och öka marknadstäckningen i Norden. Scandics omsättning 1998 var 5
miljarder kronor och antalet årsanställda är ca 6 800 personer (www.scandic-hotels.com).

4.5.2 Flera motiv till aktieåterköp

Kerstin Svanqvist sade att det fanns flera motiv, men det var främst två motiv hon ville
framhäva framför andra. Först och främst vill Scandic ändra kapitalstrukturen. Soliditeten på
60 % upplevs som hög. Genom att minska det egna kapitalet med aktieåterköp har man
uttryckt ett önskemål om en soliditet på 48 %.

För det andra så vill Scandic använda de återköpta aktierna för framtida förvärv. De återköpta
aktierna skall alltså inte makuleras, utan läggas i lager för eventuella framtida förvärv.
Handeln med aktierna sker via börsen. Tanken är att framförallt negativa aktieägare skall sälja
av sitt innehav. Ett ytterligare motiv är att öka aktieägarvärdet som blir en realitet i form av
ökad avkastning på det egna kapitalet, dvs. ökad vinst per aktie. Samtidigt som de flesta andra
börsbolag gick bra 1999 hade Scandic Hotels en dålig utveckling på aktien och vill nu att den
ska stiga.

Tanken är att Scandic Hotels skall återköpa 7-8 % av de egna aktierna.

4.5.3 Dubbla budskap

Vid bolagsstämman som hölls den 5 april innevarande år beslöts om såväl återköp av egna
aktier som nyemission. Detta ger dubbla budskap. Nyemissionen gjordes för att kunna
genomdriva köp av aktier i Provobis Hotel & Restaurang AB. Säljarna vill ha betalt i aktier
för att slippa betala reavinstskatt på de sålda aktierna.
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Anledningen till att man återköper aktier är att man vill komma till bukt med
kapitalstrukturen. Dock förväntar Kerstin Svanqvist att det kommer att ta tid att genomföra
återköp på 8 %, om det ens går att genomföra i framtiden. Detta beror på att omsättningen är
relativt låg på bolagets aktier. Frågan är också hur många som är beredda att sälja och i vilken
mängd det kommer att ske. Mycket av kapitalet är bundet vilket är en begränsande faktor.
Detta kan delvis förklara varför man valde att göra en nyemission samtidigt som man
beslutade om ett återköpsprogram.

4.5.4 Tidpunkt för återköpen och kursutveckling för Scandic Hotels

Återköpen började den 4 maj då 200 000 aktier återköptes. På morgonen kostade aktien 93,50.
Vid stängningsdags hade aktien ett värde på 94,50 kr. Det andra, och hittills senaste, återköpet
skedde den 10 maj. 122 600 aktier återköptes. Då steg aktien med 2 kronor, från 91 till 93
kronor. Då hade sammanlagt ca 0,5 % av de 63 750 000 aktierna återköpts. Då börsen stängde
på kvällen den 19 maj kostade en aktie 101 kronor. Sedan återköpen inleddes har alltså kursen
stigit med 8 %.

4.5.5 Övriga reflektioner på återköpen

Kerstin Svanqvist tycker inte att det föreligger någon risk för kursmanipulation. Hon har viss
förståelse för kritiken att andra investeringsalternativ kan vara bättre och att återköp tyder på
idéfattigdom. Dock har de precis genomfört en stor investering så det gäller inte för dem. Hon
sade att det är en bra möjlighet att göra något åt kapitalstrukturen samtidigt som man kan ge
aktiekursen en extra skjuts. Undervärdering i form av höga substansrabatter är något som
framförallt gäller för investmentbolag och fastighetsbolag, så det var inget motiv för Scandic
Hotels. Hon kunde inte finna några nackdelar med återköp.

4.6 Autoliv

Vi har gjort en telefonintervju med Mats Ödman, informationsdirektör på Autoliv, angående
återköp av egna aktier. Styrelsen godkände i början av maj år 2000 ett återköpsprogram för
Autoliv. Vid tidpunkten för inlämnandet av denna uppsats hade Autoliv fortfarande inte
återköpt några aktier.

4.6.1 Världens ledande bilsäkerhetsföretag

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag med försäljning till alla större
biltillverkare. Affärsidén är att utveckla, tillverka och sälja system över hela världen som
förhindrar trafikolyckor och minskar skaderisken på bilåkande. Koncernen har över 60 hel-
eller delägda bolag med över 22 000 anställda i 29 bilproducerande länder (Autoliv Inc.
årsredovisning 1999).

4.6.2 Positivt kassaflöde

Autoliv har ingen stor kassa men däremot ett positivt kassaflöde. Deras fria kassaflöde uppgår
till 300 miljoner kronor. Utav dessa är 100 miljoner ägnade för att expandera organiskt.
Därmed återstår alltså 200 miljoner kronor.
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4.6.3 Skapa shareholder value

Mats Ödman berättade att fyra olika möjligheter fanns att ”göra sig av” med
överskottsmedlen. Dessa var att göra nya investeringar, betala av lån, återköpa egna aktier
eller att höja utdelningen. De två sistnämnda möjligheterna övervägdes i Autoliv. På
bolagsstämman beslutades det om att återköpa egna aktier. Motivet är att skapa shareholder
value, dvs. att öka aktieägarvärdet. Dessutom resonerade Mats Ödman att man binder upp
bolaget vid en större utdelning då aktieägarna kommer att förvänta sig höga utdelningar även i
framtiden.

Innan återköpen har Autoliv en skuldsättningsgrad på 30 %. Efter återköpen beräknas S/E
uppgå till närmare 40 %. Kostnaden på eget kapital ligger mellan 10 % och 11 %. Motivet var
som tidigare nämnts att öka aktieägarvärdet. För att skapa mervärde så förväntar man sig att
börskursen skall stiga och att de återtagna aktierna skall generera högre vinst per aktie. På så
sätt skapas shareholder value.

Då vi åter kontaktade Autoliv fick vi tala med Hans Björck, ekonomi- & finansdirektör. Med
återköpen ligger inte någon omedelbar signal till marknaden att de t ex anser att bolaget är
undervärderat. Det kan mer tolkas som att de vill hålla en viss nivå på skuldsättningsgraden
för att hålla nere WACC, dvs. den genomsnittliga kapitalkostnaden.

4.6.4 Treasury stocks

Det finns ingen tidsram för när aktierna skall återköpas. Det finns heller inga givna intervall
på hur många aktier som skall återköpas. Dock förväntar man sig inte att återköpa maxantalet
aktier, dvs. 10 %. Då Autoliv är ett amerikanskt bolag behandlas de återköpta aktierna som s k
treasury stocks. Med det menas att man lägger dem på lager för att sedan när som helst kunna
sälja dem eller för att köpa upp företag.

Autoliv återköper aktierna då de anser dem vara för lågt värderade. Aktiekursen bedöms i dag
vara låg, därav beslutet om återköp. Vid meddelandet att man skulle återköpa aktier var
marknadens reaktion positiv: kursen steg genast med $ 2, till $ 281.

4.6.5 Möjliga nackdelar med återköp

Vid frågan om Mats Ödman kunde se några nackdelar med återköp svarade han att
aktiekursen kan bli för hög. Då lönar det sig inte att köpa hem aktierna. Dels räcker pengarna
till färre aktier, dels blir det inte ekonomiskt försvarbart om aktien redan är högt värderad. Då
borde man i stället överväga att spendera överskottsmedlen på andra alternativ. Risken finns
också att återköpen kan överdrivas. Med det menar Mats att skuldsättningsgraden, S/E, kan
bli för hög. Räntekostnaderna kan bli väldigt stora om nu aktiekursen skulle vara högt
värderad. Lånen som indirekt finansierar återköpen ger räntekostnader som inte bärs upp av
nyttan av det färre antal aktier man kan återköpa vid en hög aktiekurs.

                                                          
1 1 USA-dollar = 9,18 kronor per den 23 maj 2000.
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4.7 SSAB

Vi har den 24 maj 2000 via telefon intervjuat Anders Unnberg, vice VD på SSAB.

4.7.1 Fakta om företaget

SSAB-koncernen driver en målmedveten nischstrategi som syftar till att befästa ställningen
som en ledande tillverkare av höghållfast tunnplåt och kylda stål inom grovplåtsområdet.
Denna nischorientering och ett nära samarbete med kunderna har givit koncernen en ställning
som specialstålsföretag inom handelsstålsområdet. Omsättningen 1999 uppgick till 16,8
miljarder kronor och medeltalet anställda var 9 595 st. (www.ssab.se).

4.7.2 Justera kapitalstrukturen

På bolagsstämman som hölls den 27 april 2000 fick styrelsen mandat att återköpa 11,2
miljoner aktier, dvs. 10 % av antalet utestående aktier. Förvärven omfattar både A- och B-
aktierna och sker över OM Stockholmsbörsen till vid förvärven gällande börskurs. Anders
Unnberg motiverade återköpen med att bolaget vill förändra kapitalstrukturen då SSAB har en
väldigt stark balansräkning. Meningen är att minska soliditeten, som i dag uppgår till 58 %,
och öka nettoskulden från 1,8 miljarder kronor till 3 miljarder kronor. Återköpen skall alltså
finansieras med ökad upplåning. Då återköpen har genomförts skall eget kapital ha minskat
med 1,1 miljarder kronor, dvs. till 10 miljarder kronor. Skuldsättningsgraden, S/E, kommer att
vara 30 %. Hittills har SSAB återköpt ca 0,5 % av de egna aktierna.

Vad avser aktiekursen sade Anders Unnberg att det borde leda till högre kurser, men det är
ändå omöjligt att spekulera i vad återköpen kommer att ha för effekt på kursen i framtiden.
Han betonade också att de inte genomförde återköpsprogrammet i primärsyfte att påverka
eller vårda kursen. Anders Unnberg berättade att företaget väntat länge på möjligheten att få
återköpa egna aktier. För två år sedan kunde man inte vänta längre. Då genomförde SSAB ett
inlösenprogram som får samma nettoeffekt som återköp då det gäller att ändra
kapitalstrukturen. Den stora skillnaden var att de återtagna aktierna måste makuleras.

4.7.3 Om kritiken på återköp

Själv kunde Anders Unnberg inte finna några nackdelar med återköp. Han har insett risken
med att det kan få en kursdrivande effekt om återköpen genomförs på fel sätt.

Om kritiken på att återköp tyder på idébrist svarade Anders Unnberg att SSAB genomför alla
investeringsprojekt som de finner vara lönsamma för företaget. Han hade ingen förståelse för
kritiken. Däremot kan han förstå kritiken med kursmanipulationer. Han säger själv att han är
en s k insider och att det därigenom kan förekomma manipulationer med börskursen. Insiders
sitter inne med såväl positiv som negativ information vilket innebär att man kan styra sitt
innehav därefter. För SSAB gäller dock att de endast har blivit bemyndigade att återköpa
aktierna, dvs. de får inte sälja ut dem över börsen igen. Efter återtagandet skall aktierna läggas
i lager för att eventuellt kunna användas för framtida investeringar.
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4.7.4 Signaler till marknaden

En av signalerna som återköpen ger till marknaden är att styrelsen och ledningen förstår
återköpsmekanismen. Det visar att man månar om sina aktieägare då aktiekursen vårdas och
utgör ett bevis för att företaget har goda kassaflöden.

Anders Unnberg sade även att det hade varit tänkbart med en extra stor utdelning, men att en
utdelning har ett annat signalvärde. Om en stor utdelning endast är en engångsföreteelse blir
aktieägarna besvikna vid senare utdelningar. Med återköp behöver företaget inte heller lämna
ifrån sig pengarna om de t ex vill förvärva ett annat företag i framtiden. På så sätt passar
återköp bättre som en engångsföreteelse.

Ett återköp på dagens kursnivå skulle med nuvarande resultatnivå höja avkastningen på eget
kapital och vinsten per aktie.

4.8 Tornet

Vi har gjort en telefonintervju med Britt-Marie Einar, informationschef på Fastighets AB
Tornet.

4.8.1 Företaget

Tornets vision är att de skall vara det självklara alternativet som investeringsobjekt, hyresvärd
och som arbetsgivare inom fastighetsbranschen. Tornet ska äga fastigheter på delmarknader i
Sverige med ekonomisk tillväxt. Ett övergripande mål är att skapa och realisera värden för
aktieägarna. Aktiens utveckling samt aktieutdelningen måste därvid ligga i nivå med de bästa
fastighetsbolagen (Tornet årsredovisning 1999).

4.8.2 Ökat substansvärde och vinst per aktie

Tornet anser idag att återköp av egna aktier är den bästa investering som kan göras. Detta
förklarar Britt-Marie Einar med att ytterligare investeringar för att öka fastighetsbeståndet
leder till att substansrabatten ökar ytterligare. Då Tornets aktie idag handlas till en
substansrabatt på ca 40 % så innebär det att ett fastighetsförvärv som sker till gällande
marknadspris direkt nedvärderas med motsvarande procentsats av marknaden. Återköp av
egna aktier däremot leder i stället till att man höjer substansvärdet på aktien just därför att
priset på de egna aktierna ser ut som de gör i dagsläget. Vad Tornets ledning vill åstadkomma
med återköpen är att skapa värde för sina aktieägare. Förutom att substansvärdet höjs så ökar
även vinsten per aktie. I förlängningen så kommer det troligtvis också att innebära att
utdelningen till aktieägarna ökar. Britt-Marie Einar hoppas också på att kursen skall stiga men
vill inte uttala sig om hur mycket då det alltid är svårt att i förväg avgöra hur marknaden
reagerar.
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4.8.3 Lån för att finansiera återköpen

Tornet har inte tillräckligt med likvida medel för att förvärva de egna aktierna. Detta betyder
att de till stor del lånar för att finansiera återköpen. De återköpta aktierna skall till en början
läggas i lager. Om bolagsstämman beslutar att ytterligare återköp skall göras så måste också
de tidigare återköpta aktierna dödas.

4.8.4 Värnar om sina aktieägare

Britt-Marie Einar hoppas på att aktieägarna och marknaden som helhet ska tolka återköpen
som att Tornet vill värna om sina aktieägare. Ledningen vill visa att de gör allt för att skapa
bästa möjliga värdeutveckling. Av detta skäl så anser hon också att ett återköp är bättre än
kortsiktigt höjda utdelningar. Detta förklarar hon med att en stabil och långsiktig utdelnings-
policy är bättre för aktieägarna, då marknaden tenderar att straffa företag som sänker nivån på
utdelningarna. Britt-Marie Einar säger att Tornets ledning inte på något sätt känner sig
tvingade av aktieägarna att återköpa egna aktier utan att det har skett helt på eget initiativ.

4.8.5 Svårare att genomföra förvärv

En nackdel som kan tänkas finnas med återköp är att det fria egna kapitalet minskar, vilket
kan göra det svårare att genomföra de strategiska förvärv man önskar. Så länge aktierna ligger
i lager finns bara fördelar med återköpen. Kritiker har hävdat att det kan föreligga viss risk för
manipulering av kursen, och visst finns risken i teorin men det torde knappast vara någon fara
i praktiken. De regleringar som omfattar denna fråga är så pass strikta att manipulering  av
aktiekursen i stort sett är omöjlig, menar Britt-Marie Einar.



32

5 Analys

I detta kapitel skall vi redovisa de empiriska resultaten och göra en koppling med de teorier vi
har berört. Vi skall härmed försöka ge en bild av hur företagen överväger besluten att låta
återköpa egna aktier.

5.1 Företagens motiv till att återköpa egna aktier

Det råder nästan samstämmighet vad gäller företagens motiv till att återköpa egna aktier. Alla
företagen har mer eller mindre uttryckt att de vill justera sin kapitalstruktur. Autoliv och de
båda fastighetsbolagen, Diös och Tornet, som vi har undersökt har inte direkt nämnt att de vill
förändra kapitalstrukturen. Både Tornet och Diös vill dock förbättra nyckeltalen, bl a vinsten
per aktie, vilket uppnås genom att man förändrar kapitalstrukturen. Oavsett motiv så innebär
återköp av egna aktier att kapitalstrukturen kommer att förändras då det egna kapitalet
kommer att minska och skulderna i flera fall kommer att öka.

För att förstå resonemanget kan man tillämpa hävstångsformeln. Skuldsättningsgraden, S/E,
är det som förändras vid återköp. Det egna kapitalet minskar vilket leder till att S/E blir högre
än tidigare. Denna ökas ytterligare om återköpen finansieras med lån. Om förräntnings-
marginalen är positiv så kommer räntabiliteten på eget kapital att öka (Johansson, 1995).

5.1.1 Överkapitaliserade företag

Företag som Trelleborg, Handelsbanken och SSAB är kraftigt överkapitaliserade. Dessa
företag ser därför möjligheten att återköpa egna aktier som ett bra sätt att göra sig av med
överskottsmedlen och samtidigt förbättra kapitalstrukturen. Enligt Ikenberry, Lakonishok och
Vermaelen (1995) så är ett av motiven till att företag återköper egna aktier att göra sig av med
överskottsmedel. Då man minskar storleken på kassan så måste ledningen förvalta de
återstående medlen på ett effektivt sätt för att inte verka inkompetenta. Målen blir mer
samstämmiga mellan principaler och agenter (Wright, Kroll & Parnell, 1998). Jan Björk på
Trelleborg sade att internationella investerare inte tycker om när företagen sitter på pengarna
och att det också gäller i Sverige, även om toleransnivån här är högre.

5.1.2 Aktieägarvärdet

Samtliga företag som vi har intervjuat har sagt att de bryr sig om aktieägarvärdet. Genom att
utnyttja hela den finansiella kapaciteten så skapas förutsättningar för en förbättrad lönsamhet
och därmed också ett ökat aktieägarvärde. Bl a skriver Currie (1998) i sin artikel att återköp
sänder positiva signaler till aktieägarna. Det visar att företagsledningen har insett aktieägar-
värdet. Men om företaget behöver likvida medel till investeringar så kan det enligt Currie i
stället ses negativt ur en aktieägares perspektiv. Johan Hähnel på Atle säger att inga planerade
investeringar kommer att bli lidande p g a aktieåterköpen. Återköpen skall mer ses som ett
komplement till investeringarna, dvs. investeringarna kommer i första hand.

5.1.3 Substansrabatter

Av våra åtta undersökningsobjekt så var det fyra företag som framhöll att de idag handlas till
kraftiga substansrabatter. Dessa var Atle, Diös, Tornet och Trelleborg. Alla fyra sade sig vara
villiga att avbryta återköpen om börskursen går över substansvärdet. Det är inte längre
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lönsamt med aktieåterköp om så skulle vara fallet resonerade de. Detta överensstämmer med
en studie som genomförts av Stephens och Weisbach (1998) där företag avbröt återköps-
program då målet med aktiekursen uppnåtts.

Genom återköp av egna aktier investerar man i sitt eget bolag till ett kraftigt underpris.
Fastighetsbolagen Diös och Tornet är de som ansåg det mest uppenbart att aktieåterköp är den
bästa investeringen som kan göras då prisbildningen på fastigheter ser ut som den gör idag. På
så sätt ökar dels substansvärdet på aktien vilket borde minska substansrabatten, men även
vinst per aktie ökar. Det motsatta skulle ske om man fortsätter att investera i fastigheter.

Atle däremot ger intryck av att tro på att marknaden så småningom ska få upp ögonen för att
deras affärsidé är bra och därför kommer att uppvärdera bolaget. Atle är som bekant inget
vanligt investmentbolag utan ett så kallat private equity-bolag med stark tillväxt. Trots detta
så värderas Atle idag som vilket annat investmentbolag som helst, dvs. med kraftig
substansrabatt.

Enligt Ikenberry, Lakonishok och Vermaelen (1995) så genomför företag återköp när
ledningen anser att aktiekursen är för lågt värderad. Deras studier visar också att det är företag
med låga marknadsvärden i förhållande till substansvärde som får den mest gynnsamma
kursutvecklingen på lite längre sikt.

5.2 Nackdelar med återköp

Då vi frågade våra intervjuobjekt om eventuella nackdelar med återköp fick vi många olika
svar. Atle, Scandic och Trelleborg kan överhuvudtaget inte hitta några nackdelar med återköp
av egna aktier. Handelsbanken nämner att ratinginstituten eventuellt skulle kunna anse att
risken i aktien kan öka. Diös anser att återköp kan leda till kursmanipulation men påpekar att
det bara leder till att lura sig själv vilket knappast någon borde vara intresserad av. Autoliv
nämner att om kursen blir för hög så blir det direkt olönsamt. Skuldsättningsgraden blir då
hög och nyttan av att antalet aktier minskar understiger den ökade räntekostnad som är en
följd av återköpen.

SSAB påpekar att kursmanipulationer kan uppstå på grund av att insiders köper och säljer. De
försvarar sig med att deras bolagsstämma bara har gett bemyndigande om återköp, och alltså
inte om försäljning av de återköpta aktierna. Tornet framhåller att det kan bli svårare att
genomföra förvärv om man beslutar att makulera aktierna. De nämner också att kurs-
manipulationer kan förekomma rent teoretiskt, men att lagen är så pass starkt reglerad att
risken är minimal. I Regeringens proposition (1999/2000:34) omnämns kursmanipulationer
som ett av de starkaste argumenten mot att tillåta förvärv av egna aktier.

Enligt Sivy (1999) kan en företagsledning som har stora optionsprogram återköpa aktier för
att driva upp kursen och därmed säkra sina optioner i slutet på ett optionsprogram. Det är
negativt för företaget om återköp egentligen inte är det bästa alternativet på lite längre sikt.

Vad beträffar Autoliv så har både Chamberlin (1999) och Sivy (1999) skrivit om Mats
Ödmans resonemang angående de negativa aspekterna. Om nettokostnaden är större än de
fördelar som uppnås genom att reducera antalet utestående aktier så innebär detta en lägre
vinst per aktie. Högt värderade företag har således svårt att utnyttja fördelarna med återköp då
de ofta leder till direkt motsatta effekter än vad som vore önskvärt.
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I övrigt kan inte våra empiriska studier kopplas till de teorier om nackdelar med återköp som
omfattas av denna uppsats. Det utesluter givetvis inte att det kan finnas andra teorier som kan
kopplas till vår empiri.

5.3 Alternativ till återköp

När ett företag utvärderar ett återköpsprogram så finns det ofta andra alternativ som bör tas i
beaktande. Utdelningar är t ex ett sådant alternativ. Enligt Weiss (1998) så finns det dock
vissa fördelar med återköp jämfört med utdelningar. En fördel är att återköpen är en skattefri
transaktion, och det bidrar till att öka aktieägarvärdet då skatt betalas först vid realisation.
Eftersom många av de företag vi undersökt har betonat vikten av ett ökat aktieägarvärde då
man återköper aktier, så är det en viktig orsak varför de föredrar återköp. Principal/agent-
relationerna förbättras också då ledningen visar att man bryr sig om sina aktieägare genom att
återköpa egna aktier.

En annan aspekt som Brealey och Myers (1991) nämner är att om ett företag väl har höjt
nivån på utdelningarna så är det svårt att senare sänka den. Det leder normalt till att
aktiekursen sjunker. Orsaken är inte själva sänkningen utan de signaler om framtiden som det
ger. Dessa argument har också kommit fram i vår undersökning som en fördel med återköp
jämfört med höjda utdelningar.

Andra alternativ som kommit fram i vår undersökning är t ex som Mats Ödman på Autoliv
nämner att göra nya investeringar eller att betala av på lån. Det sistnämnda är dock inget
alternativ om man är ute efter att förändra kapitalstrukturen på det sätt som Autoliv och även
de övriga sju företagen vill. Skuldsättningsgraden minskar ju givetvis om belåningen minskar.

5.4 Signaler till marknaden

Ikenberry, Lakonishok och Vermaelen (1995) säger att företagsledningen ger antingen
omedvetna eller medvetna signaler till marknaden då de beslutar om återköp. Eftersom
ledningen är de som har mest information om företaget så tolkas deras agerande ständigt av
marknaden. De framhåller att ett aktieåterköp tenderar att vara positiva nyheter då en
företagsledning inte är intresserat av att skada företaget. Ett aktieåterköp kan aldrig vara
positivt för företaget om aktiekursen är övervärderad. Med andra ord innebär det att kursen
torde vara undervärderad samt att andra eventuella fördelar kan uppnås genom återköp av de
egna aktierna.

Allt detta förutsätter givetvis att principal/agentrelationen fungerar som den ska. Enligt
Wright, Kroll och Parnell (1998) så innebär det att  företagsledningens belöningar ökar när de
skapar värde för aktieägarna. Beslut om aktieåterköp kommer då endast till stånd om
aktieägarna gynnas av förfarandet.

De bolag som i vår undersökning har uttalat sig om vilka signaler aktieåterköpen tros ge till
marknaden har svarat ganska lika på en punkt. De tror alla att marknaden ska tolka återköpen
som att de vill antingen förbättra kapitalstrukturen eller öka vinsten per aktie, vilket vi tolkar
som liktydigt. Handelsbanken vill signalera att de vill göra sig av med överlikvida medel.
SSAB instämmer i det påståendet samt hoppas att det även ska ses som ett bevis på goda
kassaflöden och att ledningen har förstått vad återköpsmekanismen innebär. Trelleborg vill
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visa marknaden att de idag är för lågt värderade, något som Autoliv inte säger sig ha för
avsikt att göra trots att de idag anser sig för lågt värderade. Tornet vill visa att de bryr sig om
värdeutvecklingen för sina aktieägare. Det är något som även alla andra mer eller mindre
indirekt säger då fördelarna med en bättre kapitalstruktur är en högre vinst per aktie.

Med andra ord så stämmer teorierna om signaler ganska väl överens med vad vi har kommit
fram till i våra undersökningar. Poängteras bör dock att vi inte har undersökt hur marknaden
tolkar signalerna utan hur företagsledningen tror eller kanske egentligen hoppas att de ska
tolkas.

5.5 Kursutveckling för Tornet och Trelleborg efter återköp

Återköp ger, enligt signalhypotesen, signaler om att ledningen tycker att aktiekursen är för
lågt värderad. Ikenberry, Lakonishok och Vermaelen (1995) genomförde under 1980-talet en
studie på 1 239 företag där de bl a kom fram till att den omedelbara reaktionen vid
tillkännagivandet om ett återköpsprogram ledde till en kursstegring på 3,5 %. Den relativt
svaga reaktionen tyder på att marknaden inte tolkar signalen om aktiens underprissättning
som ledningen önskar. Detta kallas för ”underreaction hypothesis” och innebär att kurserna
justeras långsamt över tiden, i upp till fyra år.

Av diagrammen nedan, hämtade ur Dagens Industri nr 104/2000, framgår att de båda
undervärderade bolagen haft ett uppsving sedan de inledde återköpen den 8 maj 2000. Dessa
företag har länge släpat efter index men den senaste tiden fått bättre fart. Efter åtta dagar då
Trelleborg hade återköpt ca 6,5 % av aktierna så hade kursen stigit med 8,2 %. På två veckor
fyllde Tornet sin kvot på 10 %, vilket är maxantalet aktier det enligt lag är tillåtet att återköpa.
Vid de inledande köpen noterades Tornetaktien till 116 kronor. Då börsen stängde samma dag
som de sista återköpen skedde kostade en aktie 123 kronor, dvs. en uppgång med ca 5,7 %.
Det måste i sammanhanget nämnas att siffrorna baseras från första dagen för återköpen och
inte för tiden vid tillkännagivandet om återköp av aktier.

Vad dessa resultat berättar är att båda företagen under undersökningsperioden har gått bättre
än index. Effekterna av återköpen är således tydliga. Hur mycket som kan tillskrivas deras
förtjänst går endast att spekulera i. Återigen måste vi påpeka att det ännu är för tidigt att
avgöra hur kursen kommer att utvecklas framgent och att det inte var vårt syfte att analysera
och värdera resultaten. Frågan är hur mycket som kan tillskrivas signalhypotesen och hur
mycket som beror på att efterfrågan på aktien ökar i och med återköpen.
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6 Slutsatser

Motiven till varför företag väljer att återköpa aktier har i vår undersökning visat sig bero på
flera faktorer. Gemensamt för alla företag är att de vill optimera sin kapitalstruktur. Förvärv
av egna aktier är ett bra sätt att justera den då skuldsättningsgraden ökar. Det gillas inte av
investerare att företag med stora kassor sitter på pengarna. Jämfört med en utdelning till
ägarna så kan de återtagna aktierna läggas i lager för att eventuellt användas vid förvärv eller
expansion. På så sätt får aktieägarna ändå ta del av företagets överskottsmedel. Det sätter
heller ingen press på ledningen att ha kontinuerligt höga utdelningar som vid en minskning
skulle kunna få ödesdigra konsekvenser för företagets framtida värde. Ett återköpsprogram
ger signaler om att företagsledningen uppfattar den egna aktien som undervärderad och att
man dessutom handlar i sina aktieägares intressen. För att en företagsledning i dag skall vara
framgångsrik tror vi att det krävs att fokus riktas på aktieägarna.

För företag med kraftiga substansrabatter samt undervärderade företag torde återköp vara ett
ypperligt tillfälle att förbättra situationen. Det har inte minst teorierna som Ikenberry,
Lakonishok och Vermaelen (1995) visat på. Vår uppsats har inte fokuserat på statistiska data
av den förklaringen att det ännu har gått för kort tid sedan det blev tillåtet med återköp för att
man ska kunna dra några slutsatser om vad återköpen inneburit för företagen. Dock syns
tydliga trender på de företag som har varit lågt värderade och de som släpat efter index.
Uppgången har varit påtaglig för de företag som vi har studerat. Vi tror att återköp är ett bra
instrument för att vända en negativ trend, åtminstone kortsiktigt. Man bör ha i åtanke att
kursuppgången kan stagnera i takt med att återköpen avslutats. För att det även skall föra med
sig något gott på lång sikt för aktieägarna så måste företagsledningen bevisa att återköpen inte
bara är en tillfällig manipulation av kursen.

De negativa aspekterna med återköpen verkar inte ha rönt så stor uppmärksamhet från de
företag som vi har undersökt. På förhand har mycket kretsat kring kursmanipulationer men
det borde stävjas dels av hårda regler men också av att flera bolagsstämmor inte tillåter
försäljning av återtagna aktier över börsen. Vi tror dock att återköp kan vara olönsamt för
företag som är högt värderade om man köper tillbaka aktierna vid en ogynnsam (hög) kurs.

6.1.1 Våra rekommendationer

För företagen Tornet och Diös inom fastighetsbranschen tycker vi att återköp är det bästa
investeringsalternativet man kan göra med dagens förutsättningar. Detsamma gäller för
företag som länge har varit undervärderade och för företag som tampats med kraftiga
substansrabatter. I övrigt gör osäkerheten kring återköpens faktiska verkningar på sikt att vi
tycker att alternativa investeringar bör prioriteras före återköp av egna aktier, åtminstone för
företag med goda tillväxtmöjligheter. Vi anser dock att varje företag är unikt och att fördelar
och nackdelar noga måste övervägas innan ett beslut tas om att ett återköpsprogram skall
genomföras.
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6.1.2 Förslag till vidare forskning

Till detta arbete kan göras en uppföljning i form av en statistisk studie som visar den faktiska
utvecklingen av företag som genomfört återköpsprogram. Man kan då t ex titta på börskursens
utveckling, vinst per aktie och räntabilitetsmått. Då kan man ge en mer rättvis bild av
återköpens effekter på såväl kort som lång sikt.
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INTERVJUFRÅGOR – Återköp av egna aktier

1 a) Vilket/vilka är motiven för att återköpa egna aktier?
  b) Vad hoppas ni uppnå med detta?

2 a) Hur stor andel av aktierna planerar ni att återköpa?
   b) Hur skall aktierna återköpas?

3) Vad har ni planerat att göra med de återköpta aktierna?

4 a) Hur ser er kapitalstruktur ut?
   b) Hur kommer den att se ut efter återköpen?

5) Vilka förväntningar har ni på börskursen?

6) Har återköp på utländska marknader påverkat er?

7) Vilka nackdelar kan återköpen tänkas innebära för er?

8) Vissa kritiker (Aktiespararen) hävdar att andra investeringsalternativ är
bättre och att återköp tyder på idéfattigdom och att företaget därför bör
läggas ned. Vad anser ni om detta?

9) Andra kritiker säger att det föreligger risk för kursmanipulation? Hur ställer
ni er till det?

10) Om aktiekursen stiger, kommer ni då att fullfölja planerna på återköp?

11) Hur ser substansvärdet ut i förhållande till börskursen?

12 a) Finns det tillräckligt med likvida medel i kassan till återköpen?
    b) Kan det bli aktuellt med lån för att finansiera återköpen?

13) Vilka förväntningar har ni på signalerna som återköpen ger till marknaden?

14) Varför väljer ni att återköpa aktier i stället för att göra en extrautdelning?

15) Känner ni er tvingade av aktieägarna att återköpa egna aktier? Motivera!


