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Sammanfattning
Titel: EMQ-modellen - En övergripande modell för att estimera illikviditetsrabatten
Författare: Mathias Uddfors & Erik Martinsson Åberg
Handledare: Øystein Fredriksen
Bakgrund: Illikviditetsrabatten (DLOM) är en omdiskuterad rabatt som ofta leder till konflikt vid
värdering. DLOM uppstår i en brist på säljbarhet och problematiken ligger i att denna rabatt inte är
observerbar och kan även anses subjektiv. DLOM beror också på flertalet ofta unika faktorer vilket
medför att rabatten kan skilja sig kraftigt från fall till fall. DLOM kan anta allt från negativa värden upp
till 90 % vilket medför att bolagets slutgiltiga värde i stor grad beror av denna rabatt. Således blir det
relevant att bestämma en korrekt nivå för denna rabatt utifrån vetenskaplig litteratur och praxis.
Fallföretaget för denna studie, PwC, har efterfrågat en ny modell för att estimera DLOM. Detta på grund
av ett ökat fokus från Skatteverket och Fallföretagets kunder att kontrollera om estimeringar av DLOM
har utförts på ett korrekt och argumenterbart sätt. I dagsläget hävdar Fallföretaget att ämnet har givits
bristande uppmärksamhet i branschen, varför en uppdatering av deras nuvarande metodik för att
estimera DLOM är kritisk för sitt fortsatta arbete.
Syfte: Denna studies syfte är att analysera och skapa en modell, grundad i validitet och praktisk
genomförbarhet, som estimerar illikviditetsrabatten.
Genomförande: På grund av att rabatten inte är observerbar uppstår ett behov av att identifiera substitut
för rabatten och förstå sambandet mellan dessa och DLOM. Till hjälp har en omfattande
sammanställningsstudie gjorts i ämnet tillsammans med en fallstudie av Fallföretagets nuvarande
metodik. Baserat på detta och triangulering har en modell sedan utvecklats. Denna modell har sedan
tillämpats på fyra värderingsfall som tillhandahållits av Fallföretaget. Utifrån detta följer sedan en
analys på Fallföretagets metodik, den framtagna modellen och en jämförelse av dessa.
Resultat: EMQ-modellen är en modell som bygger på tre metoder för att estimera DLOM. De tre
metoderna är en empirisk metod, en matematisk metod och en kvalitativ metod. Två intervall för vad
DLOM kan anta för värden utifrån bolagsspecifika data skapas utifrån den empiriska och matematiska
metoden. Dessa intervall viktas sedan ihop till ett intervall med avseende på inlåsningsperioden för
innehavet som ska värderas. Slutligen undersöks kvalitativa faktorer som ger ett bestämt värde inom
intervallet för DLOM. De tre metoderna är valda utifrån att ta hänsyn till de faktorer som påverkar
DLOM för att sedan överföra dessa till ett faktiskt värde för DLOM. Modellen är även skapad för att
vara anpassningsbar till varje specifikt värderingsfall.
Nyckelord: Illikviditetsrabatt, Säljbarhet, Rabatter, DLOM, EMQ-modellen

Abstract
Title: EMQ-model - An overall model for estimating the Discount for Lack of Marketability
Authors: Mathias Uddfors & Erik Martinsson Åberg
Supervisor: Øystein Fredriksen
Background: The marketability discount (DLOM) is a controversial discount that has often led to
conflict in valuation. DLOM is derived from a lack of marketability and the problem lies in the fact that
DLOM is not observable and also considered subjective. Furthermore, DLOM depends on multiple
often unique factors, which means that the discount can differ greatly from case to case. DLOM can
assume values ranging from negative values and up to as much as 90%, which means that the company's
final value to a great extent depends on this discount. Thus, it becomes relevant to determine a
reasonable level of this discount based on scientific literature and practice.
The case company for this study, PwC, has requested a new model to estimate DLOM. The reason
behind the request is that the Swedish Tax Agency and customers of the case company have increased
its effort on controlling whether estimates of DLOM have been carried out in a correct and arguably
manner. Currently, the case company claims that the subject has been given a lack of attention in the
industry, which is why an update of their current methodology for estimating DLOM is critical for their
continued work.
Aim: The aim of this report is to create and analyze a model, based on validity and practical feasibility,
which estimates the marketability discount.
Completion: Due to the fact that the discount is not observable creates a need for identifying proxies
for the discount and an understanding of the connection between these and DLOM. An extensive
literature study together with a case study on the case company has been made in order to achieve this.
A model is then developed based on this and triangulation. The model is then used on four valuation
cases, provided by the case company. After that follows an analysis of the methodology of the case
company, the model of this study and a comparison between these two.
Findings: The EMQ-model is a model that is based on three methods for estimating DLOM. The three
methods are an empirical method, a mathematical method and a qualitative method. Two possible
intervals for DLOM is created based on company-specific data by the empirical and mathematical
method. These intervals are then weighted together into one interval with respect to the restriction
period for the holding to be valued. Finally, qualitative factors that provide a definite value are
investigated within the interval of DLOM. The three methods are chosen based on considering the
factors affecting DLOM. The model is also created to enable adaptability to each specific valuation
case.
Keywords: Marketability discount, Discount for lack of marketability, Marketability, Discounts,
DLOM, EMQ-model
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Fallföretaget för denna studie, PwC (benämnt Fallföretaget), har efterfrågat en ny modell i syfte att
estimera Illikviditetsrabatten, även kallad Discount for Lack of Marketability (DLOM). Problematiken
ligger i att DLOM kan anses subjektiv och beror på flertalet ofta unika faktorer vilket medför att DLOM
kan skilja sig avsevärt mellan olika bolag. Fallföretaget har genom erfarenhet byggt upp en bra bild
över vad DLOM bör ha för ungefärligt värde för olika bolag men upplever att det finns klar
förbättringspotential vad gäller metodik för att estimera denna rabatt.
Till sina värderingar då DLOM estimeras bifogar Fallföretaget i dagsläget ett appendix innehållande ett
flertal studier där medelvärden för DLOM mäts samt ett antal rättsfall där domstolen beslutat om
storleken på DLOM. Fallföretaget genomför inga beräkningar och baserar det estimerade DLOM på en
övergripande analys av kvalitativ karaktär.
Förutom att de studier och rättsfall som nyttjas riskerar att bli för generella att tillämpa på enskilda
bolag så finns också problem med oprecisa värden, då intervallet för DLOM blir brett i metodiken.
Detta medför ibland svårigheter att motivera validiteten inför kunder och argumentera varför metoderna
går att tillämpa på det specifika bolaget (Petersson, 2019).
I Europa och Sverige har ämnet seglat upp och blivit av stort intresse först på senare tid och således
saknas mycket av den forskning som gjorts i USA i en europeisk kontext. Anledningen till det ökade
intresset i Sverige och hos Fallföretaget baseras på ett ökat fokus från Skatteverket och Fallföretagets
kunder i Sverige att kontrollera att en estimering av DLOM utförts på ett korrekt och försvarbart sätt
vid exempelvis incitamentsprogram.
I USA har DLOM varit hett omdebatterad bland värderare en längre tid och mycket forskning har gjorts
på området. Vad gäller rättsfall som behandlar företagsvärdering är DLOM den enskilt största orsaken
till tvister (Laro & Pratt, 2005). Då DLOM och andra rabatter ofta ger ett stort utslag på det slutliga
värdet på ett bolag resulterar det i ett stort intresse från myndigheter att ifrågasätta giltigheten i en
värdering (NACVA, 2012). När rättstvister uppstår krävs av värderaren att kunna försvara sitt värde av
bolaget och förklara för tredje part varför sin värdering av bolaget är den rätta (McCarthy, 2017).
Emellertid är det både komplext och kritiskt att justera ett bolags värde hänfört från bristande säljbarhet
(Abrams, 2001). Med bakgrund av att ämnet inte givits särskild hög prioritet bland värderare är sällan
försvaret av en värdering erforderlig och därav justeras DLOM ofta efter domslut.
En korrekt och välmotiverad DLOM är kritisk vid företagsvärdering då ett bolags slutgiltiga värde i stor
grad beror på denna, givet att DLOM kan anta allt från negativa värden och upp till 90 %. Således blir
det relevant att kunna bestämma en reliabel storlek på denna rabatt utifrån vetenskaplig litteratur och
praxis. Subjektiviteten i DLOM förstärks av att DLOM i sig inte är direkt observerbar vilket leder till
användandet av substitut för att estimera DLOM. Dessa substitut försöker estimera DLOM men
påverkas i olika grad av ytterligare faktorer. Att förstå sambandet mellan dessa substitut och DLOM,
och dess validitet, blir därmed av högsta vikt.
Fallföretaget hävdar att branschen i övrigt givit ämnet bristande uppmärksamhet och inom akademin
belyses detta av den välkände värderaren James Alerding genom sitt citat “You spend hours and hours
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coming to the value of the business, then you spend five minutes hacking off thirty percent of the value
you just calculated. It can be frustrating” (McCarthy, 2017).

1.2 Problemformulering
DLOM uppstår hos innehav som på ett omedelbart sätt inte kan likvideras. En försäljning på en marknad
med bristande säljbarhet innebär ofta att priset förändras och det krävs således ofta en rabatt till köparen
(Damodaran, 2002). Att skydda sig mot risken av värdeförändringar i en tillgång och möjligheten att
helt eliminera risken, hanteras ofta genom försäljning av innehavet. Att inneha en tillgång som på ett
enkelt sätt inte kan likvideras innebär således en förhöjd risk som behöver beaktas vid en värdering
(NACVA, 2012).
Varför ett innehav kan anses sakna säljbarhet, förutom att det saknas köpare, kan också bero på att det
finns regleringar som hindrar en försäljning. En situation då DLOM uppstår på grund av att det inte
finns några köpare syftar främst på köp av alla, eller delar av ett bolags aktier där aktierna inte handlas
på publika handelsplattformar för aktiehandel. Vid tillfällen då regleringar hindrar försäljning är
anledningen ofta att investerare förbinder sig att inte sälja innehav under en period. Exempel då
regleringar hindrar försäljning är då ett bolag erbjuder incitamentsprogram till ledningen.
Incitamentsprogram kan vara olika typer av options- och aktieprogram som syftar till att motivera,
behålla och belåna nyckelpersoner i bolaget. Dessa program har ofta en bindningstid för aktierna vilket
medför att det appliceras en DLOM på dessa. Dessutom kan det anses finnas en DLOM på börsnoterade
bolag som handlas på mindre, mer illikvida handelsplattformar (Damodaran, 2002).
Trots att det forskats mycket på DLOM är informationen bristfällig vad gäller att praktiskt gå tillväga
vid en estimering av DLOM, i synnerhet vid en kvalitativ bedömning av bolaget. Det finns en rad olika
matematiska modeller och empiriska studier för estimering av DLOM men ofta saknas information om
hur man nyttjar dessa modeller i praktiken. Det är därför högst relevant att på detaljnivå beskriva på det
praktiska tillvägagångssättet för hur DLOM bör estimeras.
För att möjliggöra ett framtagande av en modell som syftar till att estimera DLOM, behöver nuvarande
tillvägagångssätt och forskning förstås, särskilt Fallföretagets metodik. Detta för att vidare kunna
utveckla en förbättrad modell. Med anledning av detta har följande frågeställningar formulerats:
●
●

Vad har metodiken Fallföretaget nyttjar i nuläget för att bestämma DLOM för brister?
Finns det någon enskild metod, eller kombination av metoder, i syfte att uppnå validitet och
generaliserbarhet, som kan nyttjas för att på ett tillförlitligt sätt estimera DLOM?

1.3 Syfte
Syftet med denna studie är att analysera och skapa en modell, grundad i validitet och praktisk
genomförbarhet, som estimerar illikviditetsrabatten.

1.4 Disposition
Kapitel 1 Intresserar och problematiserar ämnet för läsaren. Studiens syfte och frågeställningar
formuleras. Avsikten är att ge läsaren en god inledande bakgrund till ämnet och varför ämnet är relevant
att studera.
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I Kapitel 2, den teoretiska referensramen, ges läsaren det teoretiska ramverket studiens baseras på.
Syftet är att ge en grundläggande förståelse för ämnet företagsvärdering i allmänhet och samt en djupare
förståelse över DLOM. Läsaren introduceras i definitioner av relevanta begrepp som är nödvändiga för
studiens fortskridande. Tidigare studier, vetenskapliga modeller de vanligaste metoderna och annan
relevant teori för DLOM presenteras. För att nyansera och bredda synfältet inom området presenteras
även teori och modeller som inte nyttjas för att besvara syftet. Detta för att ge ytterligare argument
varför de föredragna metoderna väljs.
Fallföretagets metodik, Kapitel 3, redogör för Fallföretagets synsätt i ämnet och nuvarande metodik för
att estimera DLOM. Detta för att senare belysa brister i metodiken och möjliggöra en jämförelse med
studiens framtagna modell.
I Kapitel 4 presenteras den vetenskapliga metoden studien grundar sig i. Den valda forskningsansatsen
förklaras tillsammans med arbetsgången för att ta fram den slutgiltiga modellen för att estimera DLOM.
Befintliga metoder kritiseras och analyseras och argumentering görs även över varför den slutgiltiga
modellen väljs.
Den framtagna modellen, EMQ-modellen, samt fyra estimeringar av DLOM utförda med EMQmodellen presenteras i Kapitel 5. Tillvägagångssätt och resultat från estimeringarna av DLOM
presenteras i detta kapitel. Ytterligare information om de olika fallen återfinns i Bilaga 1.
I Kapitel 6 återfinns en analys av Fallföretagets metodik, EMQ-modellen och resultaten från de fyra
fallen. Diskussion görs kring varför resultaten från Fallföretagets metodik och EMQ-modellen skiljer
sig åt samt bakomliggande faktorer. En bedömning över riktigheten i förmågan att estimera DLOM
görs såväl för Fallföretagets metodik som EMQ-modellen i detta kapitel.
I Kapitel 7 presenteras slutsatsen och en diskussion förs kring EMQ-modellen. Diskussion förs även
kring forskningens bidrag till forskning samt förslag på framtida forskning på området. Kapitlet avslutas
med en diskussion kring etiska- och sociala aspekter.

1.5 Avgränsningar
I studien studeras endast DLOM i intervallet 0–100 % och DLOM antas heller inte kunna anta andra
värden än värdena i intervallet. Studiens resultat beaktar således inte de fall där premier för säljbarheten
påvisas istället för en rabatt.
I denna studie studeras endast användandet av DLOM på bolag, andra tillgångsslag studeras inte.
Den framtagna modellen estimerar endast DLOM för innehav som innebär en minoritetspost. Den
teoretiska referensramen och dess antaganden gäller således enbart för minoritetsposter.
EMQ-modellen tar ingen hänsyn till vilka bolagsfaktorer som beaktats vid beräkning av det ojusterade
företagsvärdet innan DLOM applicerats.

3

2 Teoretisk referensram
Detta kapitel innehåller den teoretiska referensram som studien och analysen bygger på. I början av
kapitlet beskrivs grundläggande koncept och relevanta begrepp definieras för att få en bra förståelse
för området. Därefter beskrivs de vanligaste metoderna som används för estimering av DLOM. Om
läsaren enbart önskar fördjupa sig i de metoder som används i EMQ-modellen ska Kapitel 2.7.1
Restricted Stock Studies, 2.7.3 Stout Restricted Stock Study, Longstaffs-, Finnertys-, Ghaidarovs FSP
optionsmodell i 2.7.4, samt 2.7.6 Mandelbaums faktorer läsas. Kapitlet avslutas med en
sammanfattning av metoderna.

2.1 Liquidity och marketability
Innan en djupare diskussion kring DLOM behöver begreppen liquidity och marketability definieras och
differentieras då de kan anses överlappa varandra.
Definitionerna av liquidity och marketability som används i forskning kring DLOM är ofta förenklade
vilket leder till att begreppen kan tolkas på olika sätt. En sammanvägning av definitionerna för liquidity
och marketability har därför gjorts från International Glossary of Business Valuation Terms (AICPA,
2001) samt ASA Business Valuation Standards (ASA, 2009) som definierar begreppen något
annorlunda. Den sammanvägda definitionen av begreppen är följande:
Liquidity (svenska: likviditet) - Möjligheten att snabbt omvandla ett innehav (tillgång, företag,
ägarandel, värdepapper eller immateriell tillgång) till likvida medel alternativt att betala en skuld utan
signifikant kapitalförlust eller kostnad
Marketability (svenska: säljbarhet) - Möjligheten att snabbt eller frivilligt omvandla ett innehav
(tillgång, företag, ägarandel, värdepapper eller immateriell tillgång) till kontanter till en minimal
kostnad, vilket speglar förmågan och lättheten att förflytta innehavet, eller försäljningsgraden av
innehavet
Den stora skillnaden mellan dessa två begrepp är att om ett innehav ska anses likvid får en avyttring
inte innebära en signifikant kapitalförlust medan så inte är fallet för att innehavet ska anses säljbart. För
att förtydliga skillnaderna mellan begreppen kan sägas att om ett innehav är likvid är den också alltid
säljbar, är innehavet icke-säljbart är det även illikvid. Men om ett innehav är illikvid behöver det
nödvändigtvis inte även vara icke-säljbart. Det kan fortfarande vara möjligt att sälja innehavet men
förbehållet att det inte kan ske snabbt eller utan signifikant kapitalförlust (Engineering/Valuation
Program DLOM Team on IRS, 2009). Likviditet och säljbarhet som begrepp är inte binära utan kan
anta olika grad beroende på innehav. Alltså, om ett innehav inte handlas på en publik handelsplattform
kan den anta olika grad av säljbarhet beroende exempelvis på företagets popularitet eller ägarstruktur.
Vid värdering av en tillgång förekommer både Discount for Lack of Liquidity (DLOL) och Discount for
Lack of Marketability (DLOM, svenska: Illikviditetsrabatt). Där DLOM är en rabatt som appliceras vid
brist av säljbarhet och DLOL appliceras vid brist av likviditet. Detta kan uppfattas förvirrande då
DLOM istället för DLOL på svenska översätts till illikviditetsrabatt. Direkt översatt blir DLOM
säljbarhetsrabatt då marketability översätts till säljbarhet. För att följa tidigare svensk forskning på
området översätts begreppet även i denna studie till illikviditetsrabatt.
För att särskilja huruvida det rör sig om DLOL eller DLOM identifieras om innehavet som värderas är
handlad på en publik handelsplattform. Om så är fallet nyttjas DLOL. Om innehavet inte handlas på en
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publik handelsplattform kommer innehavet alltid vara illikvid men med varierande grad av säljbarhet
och därför appliceras DLOM. Generellt sett brukar DLOM vara högre än DLOL (Alerding et al., 2017).

2.2 Värde
För att förstå hur rabatter och premier appliceras på bolag vid värdering krävs en fundamental förståelse
av vad värde innebär. Det finns inte ett universellt värde utan flera typer och definitioner av värde finns.
Därför är det viktigt att definiera synen på värde.
Enligt Bernström (2014) är de tre vanligaste standarderna för vad värde är hos onoterade bolag: fair
value, fair market value och investment value. Fair value är det pris en tillgång handlas för mellan två
villiga parter, alltså då ingen av parterna är tvingad eller behöver sälja på grund av likvidation (Financial
Accounting Standards Board, 2001). Fair market value är en utökning av fair value där parterna också
är villiga men även har samma kunskap och relevanta fakta om affären (United States v. Cartwright,
1973). Investment value kan sägas vara motsatsen till fair market value då värdet baseras på individuella
investeringskrav och förväntningar hos investeraren. Investment value reflekterar även vad den
specifika investeraren anser risken vara för investeringen istället för fair market value där det råder
marknadskonsensus över risken (Hitchner, 2017).

2.3 Värderingsmetoder
För att skapa en förståelse över vilket värde på tillgången/bolaget som rabatter och premier ska
appliceras på krävs att det ojusterade värdet på tillgången/bolaget behöver bestämmas. Enligt
Damodaran (2012) finns det tre olika värderingsmetoder vilka är: Discounted Cash Flow Valuation,
Relative Valuation och Contingent Claim Valuation. De tre värderingsmetoderna beskrivs kortfattat
nedan.

2.3.1 Discounted Cash Flow valuation
Discounted Cash Flow (DCF) Valuation är den värderingsmetod som övriga metoder är uppbyggda på.
Den som förstår DCF-metoden kan analysera och använda andra metoder för att värdera tillgångar och
bolag (Damodaran, 2012). I DCF-metoden beräknas nuvärdet för bolaget genom diskontering av dess
framtida förväntade kassaflöden med en lämplig föredragen riskjusterad avkastningsränta. Värderaren
kan antingen utgå från kassaflödet “Free Cash Flow to Firm” (FCFF) eller “Free Cash Flow to Equity”
(FCFE). Skillnaden mellan dessa kassaflöden är att FCFF tillräknas både aktieägare och långivare
medan FCFE endast tillräknas aktieägare. För att beräkna värdet på det egna kapitalet (aktiernas värde)
måste FCFF justeras med bolagets nettoskuld för dagen då värderingen sker. Baseras dock DCFvärderingen på FCFE ges värdet på aktierna direkt och behöver därför inte justeras (Bernström, 2014).
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2.3.2 Relative Valuation
Relative Valuation är den vanligaste metoden för företagsvärdering (Bernström, 2014). Bolagets värde
tas i metoden fram genom att bolaget jämförs med liknande börsnoterade bolag. De jämförbara bolagen
väljs utifrån bolag som har liknande verksamhet, bolagsstruktur samt framtidsutsikter som bolaget som
ska värderas. Därefter väljs ett antal relevanta nyckeltal vilka de jämförbara bolagen och bolaget som
ska värderas jämförs mot. Dessa nyckeltal kan exempelvis vara P/E-tal1, soliditet2 eller antalet anställda.
Utifrån bolagsvärdet på de jämförbara bolagen och deras värden på nyckeltalen som jämförs väljs sedan
ett bolagsvärde för bolaget som värderas. (Bernström, 2014)

2.3.3 Contingent Claim Valuation
Contingent Claim Valuation är en värderingsmetod där matematiska modeller används vilka är skapade
för att värdera optioner. Dessa modeller användes till en början endast för att värdera optioner men har
på senare tid även accepterats som värderingsmetod i ett mer traditionellt värderingssammanhang
(Damodaran, 2012). Optioner ger ägaren utdelning om priset på underliggande tillgång når över eller
under ett förutbestämt pris beroende på om det är en köp- eller säljoption. Så länge andra tillgångar har
liknande egenskaper som en option kan tillgången värderas med en optionsmodell. Exempelvis har en
aktie i ett onoterat bolag som ska noteras om ett år liknande egenskaper som en köpoption för bolagets
aktie med en löptid på ett år och dess värde skulle därför kunna beräknas med en optionsmodell. Detta
medför att optionsmodeller även är en värderingsmetod med möjlighet att estimera DLOM (Alerding
et al., 2017).
Den populäraste optionsmodellen är Black-Scholes modell som skapades 1973 av Fischer Black, Myron
Scholes och Robert Merton (Black, 1973; Merton, 1973). Modellen användes till en början enbart för
att beräkna priset på europeiska optioner men har på senare tid modifierats till att beräkna ett flertal
typer av optioner och tillgångar (Damodaran, 2012).

2.4 Ett innehavs olika nivåer av värde
Vid en företagsvärdering existerar flera nivåer av värde som behöver beaktas. Dessa nivåer beror främst
på huruvida bolaget är noterat eller inte, alltså om bolaget är likvid och säljbart eller inte. Vidare beror
det på om andelen aktier som säljs innebär en post som ger kontroll i bolaget vad gäller antalet röster
på bolagsstämman samt om posten ger ett strategiskt värde till innehavaren. Skillnaden i värde mellan
en kontrollpost och en post som inte ger en kontrollerande position, alltså en minoritetspost kallas
kontrollpremie. Omvänt uppstår en Discount for lack of control, benämnt DLOC, om värdet för en
kontrollpost är känt och värdet för en minoritetspost i bolaget efterfrågas (Mercer, 2015).
Den lägsta nivån av värde uppstår i ett minoritetsinnehav som ej kan anses säljbar. En tillgång som
anses säljbar ger innehavaren möjlighet att sälja tillgången efter eget intresse. Existerar det en tro från
investeraren att bolagets värde ska minska eller om investeraren är kritisk till bolagets inslagna väg och
ledningens vägval står det denne fritt att sälja tillgången om den är säljbar. Av den anledningen
värdesätter investerare säljbara tillgångar och värderar dessa högre än om så inte är fallet (Laro & Pratt,
2005). Det uppstår då en skillnad mellan en minoritetspost som är säljbar och en minoritetspost som
1

P/E är en förkortning för price/earnings och visar alltså priset på en aktie i förhållande till bolagets
vinst per aktie (Avanza, 2019).
2
Soliditet är ett nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital.
(UC, 2019)
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inte är säljbar eller har låg säljbarhet vilket ger upphov till DLOM, se Figur 2:1 för en illustration
(Mercer, 2015).
Figur 2:1 Illustration av olika nivåer av värde

Källa: Mercer, 2015

På senare tid har en ny syn på värde uppkommit där nivåerna delats upp och specificerats ytterligare.
Detta för att få en ökad och mer detaljerad förståelse över hur rabatter och premier appliceras på bolag
och vad som innefattas vid de olika nivåerna av värde. Dessa olika nivåer redovisas nedan och
visualiseras i Tabell 2:1 (Alerding et al., 2017).
Tabell 2:1 Den nya synen på olika nivåer av värde

Nivå av värde

Typ av bolag

Karaktäristik för nivån

Noterat bolag
Onoterat bolag

Kontroll och strategiskt värde

Likvid/Säljbar minoritets/Kontrollpost

Noterat bolag

(Aktivt handlat aktiepris) *
(Antal utställda aktier)

Likvid/säljbar kontrollpost

Noterat bolag

Aktivt handlat bolagsvärde

Likvid/säljbar minoritetspost

Noterat bolag

Aktivt handlat aktiepris

Illikvid kontrollpost

Onoterat bolag

Onoterat bolagsvärde med
kontroll

Illikvid/icke-säljbar
minoritetspost

Onoterat bolag

Onoterat bolagsvärde utan
kontroll

Strategisk kontrollpost

Källa: Alerding et al., 2017
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Enligt det uppdaterade synsättet är den högsta typen av värde ett bolag kan anta en Strategisk
kontrollpost vilken både noterade och onoterade bolag kan anta. Det betyder att posten innehar 100 %
av rösterna i bolaget samt att posten ger ytterligare positiva effekter hos innehavaren som exempelvis
synergieffekter med andra innehav. Värdet för denna nivå beräknas genom att en strategisk premie
adderas på bolagsvärdet. Bolagsvärdet beräknas oftast genom DCF-värdering eller relativvärdering (se
Kapitel 2.3.1 och 2.3.2).
Under den Strategiska kontrollposten återfinns nivån Likvid/säljbar minoritets-/kontrollpost som endast
noterade bolag kan anta. Värdet för denna nivå beräknas genom att multiplicera det totala antalet
utställda aktier med den aktivt handlade aktiekursen, varför endast noterade bolag kan anta denna nivå.
Hos en Likvid/säljbar kontrollpost beräknas istället värdet genom bolagsvärdet. Storleken på posten i
antalet aktier multipliceras med aktiekursen som erhållits från beräkningen av bolagsvärdet. En
Likvid/säljbar minoritetspost återfinns också endast hos noterade bolag och värdet för denna beräknas
genom att multiplicera antalet aktier för posten med den aktivt handlade aktiekursen. Den aktivt
handlade aktiekursen kan i vissa fall anta samma värde som aktiekursen från beräkningen av
bolagsvärdet. Detta medför att en Likvid/säljbar minoritetspost ibland kan anta samma värde som en
Likvid/säljbar kontrollpost (Bernström, 2014).
En illikvid kontrollpost återfinns endast hos onoterade bolag på grund av att aktierna i noterade bolag
är likvida i varierande grad, men för kontrollposter finns fortfarande en grad av säljbarhet om än
bristfällig. Värdet för en illikvid kontrollpost beräknas på samma sätt som för en Likvid/säljbar
kontrollpost med skillnaden att en rabatt appliceras på den Illikvida kontrollposten på grund av den
minskade likviditeten. I dagsläget finns ingen empirisk data för att kvantifiera en rabatt för den
minskade likviditeten på Illikvida kontrollposter, varför denna rabatt anses vara komplicerad att
estimera (Hitchner, 2017).
Nästkommande nivå av värde är en icke-säljbar minoritetspost och även den återfinns endast hos
onoterade bolag. Denna post är illikvid och innehar låg eller obefintlig säljbarhet på grund av att
innehavaren själv sällan kan bestämma om och när innehavet ska säljas. Värdet på denna post beräknas
genom bolagsvärdet med avdrag för bristande kontroll och säljbarhet, alltså DLOM och DLOC.
Vid ett förvärv som innebär både en justering med avseende på kontroll och säljbarhet behöver båda
rabatterna tas i beaktning. Om än att DLOC och DLOM inte är oberoende, säljbarheten påverkas
exempelvis vid ökad grad av kontroll (Abrams, 2001), så är gängse tillvägagångssätt att estimera de
båda separat (NACVA, 2012). Att justera mellan olika nivåer av värde i bolaget, och därmed bestämma
DLOC och DLOM är bland den mest omdebatterade och kontroversiella delen i företagsvärdering
(Abrams, 2001). Rabatter och premier är i sig inte en observerbar och handlad vara och det finns inte
en urskiljbar och bevisat värde för hur stor en rabatt eller premie bör vara. Således existerar inte en
exakt vetenskap för estimering av rabatter och premier och därmed karaktäriseras estimeringarna ofta
av subjektivitet. Större justeringar i bolagets värde utgörs främst av rabatter och premier som appliceras
varför det kan anses relevant att dessa blir så korrekta som möjligt (NACVA, 2012).
Värt att poängtera är att syftet med denna studie åligger att skapa en modell för att estimera en rabatt
med avseende på säljbarhet. När det gäller kontroll tas enbart hänsyn till hur den relativt sett påverkar
DLOM. Således erfordras enbart en distinktion enligt Figur 2.1 och skillnaden mellan en säljbar och en
icke-säljbar tillgång och, givet att skillnaden inte är binär, graden av säljbarhet.
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2.5 Användningsområden för DLOM
DLOM estimeras främst då ett bolag behöver värderas inför en eventuell försäljning av bolaget.
Ytterligare används DLOM också för att exempelvis beräkna värdet av Carried interest hos Private
Equity-bolag och Management Incentive Programs vilket föranleder att dessa två begrepp behöver
beskrivas mer ingående.
Carried interest är den del av avkastningen från en investering som ges till förvaltarna av
riskkapitalfonder. I riskkapitalfonder brukar förvaltarna (d.v.s. riskkapitalbolaget) ta ut en årlig avgift
på ca 2 % av fondens portföljvärde men även en avgift beroende på om portföljen ger överavkastning.
För de externa investerarna i fonden betalas således en avtalad grundavgift och, givet att en
överavkastning i relation till en förbestämd nivå uppnås, även en extra avgift. Denna typ av avgift, även
kallad Carried interest brukar vara 20 % av den totala avkastningen från riskkapitalfonden (Tax Policy
Center, 2019). Avgiften kan ses som en provision till förvaltaren för god förvaltning av fonden (Lemke
et al., 2013). Carried interest från riskkapitalfonden betalas vanligtvis ut vid försäljning av fondens
portföljbolag. Detta skapar en inlåsningseffekt hos förvaltaren vilket medför att säljbarheten begränsas
för avkastningen.
Management Incentive Programs, (svenska: incitamentsprogram) är en typ av belöningsprogram och
riktar sig främst till nyckelpersoner och styrelseledamöter i bolagen. Syftet med programmen är att
motivera, behålla och belöna nyckelpersonerna i bolaget. Programmen bygger ofta på att
nyckelpersonen erhåller aktier eller optioner kopplade till bolaget vilka ger personen avkastning om
bolaget presterar bra och personen har kvar sin anställning under den avtalade perioden (Skatteverket,
2019). Detta skapar en inlåsningseffekt hos den anställde då säljbarheten begränsas på grund av
specifika avtal. Aktierna eller optionerna som erhålls brukar ofta vara kopplade till bolagets värde varför
det är relevant att estimera DLOM för bolaget. Dessa program behöver dock inte vara kopplade till
bolagets värde utan kan ge avkastning utifrån andra faktorer. I denna studie diskuteras dock endast
Management Incentive Programs som är kopplade till underliggande bolags värde där DLOM är av
intresse att estimera.

2.6 DLOM i praktiken
En undersökning över amerikanska värderares tillvägagångssätt vid estimering av DLOM, Survey on
Discount for Lack of Marketability (DLOM), genomfördes hösten 2018 av Business Valuation
Resources med 96 amerikanska värderingsexperter som respondenter. Business Valuation Resources
(2018) har i undersökningen ställt frågor till värderingsexperter om vilka metoder och faktorer de nyttjar
i sitt dagliga arbete för att estimera DLOM. Metoderna som nyttjas av värderingsexperterna kan ses i
Tabell 2:2.
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Tabell 2:2 Undersökning över vilka metoder som är populärast på den amerikanska marknaden för att estimera
DLOM

Metod

Andel respondenter

Restricted Stock Studies
Mandelbaum factors
The FMV Restricted Stock Study (FMV Opinions)
Pre-initial public offering (pre-IPO) studies
Partnership Profiles (PartnershipSpectrum)
Restricted stock equivalent analysis
The Finnerty study
The Longstaff study
The Chaffe study
Pluris Data (Pluris Valuation Advisors)
Quantitative marketability discount model (QMDM)
Cost of flotation
Public versus private P/E acquisition ratios (Mergerstat)
Long-term equity anticipation securities (LEAPS)
Hertzel and Smith analysis
Bajaj analysis
NICE (William Frazier)
Karen, Kopper, and Wruck analysis
Denis, Ferris, and Sarin analysis
Ashok B. Abbott liquidity analysis
Bid-Ask spread method
DLOM Guide and Toolkit
Other (please specify in the comment field below)

74,74 %
74,74 %
38,95 %
37,89 %
31,58 %
18,95 %
17,89 %
12,63 %
11,58 %
10,53 %
10,53 %
8,42 %
8,42 %
7,37 %
3,16 %
2,11 %
2,11 %
2,11 %
2,11 %
2,11 %
1,05 %
13,68 %
23,16%

Källa: Business Valuation Resources, 2018

Enligt undersökningen tar 74,74 % hänsyn till Mandelbaums 10 faktorer vid estimering av DLOM vilka
beskrivs i Kapitel 2.7.6. I Tabell 2:3 kan ses i hur stor grad de tio olika faktorerna beaktas.
Tabell 2:3 Vilka av Mandelbaums tio faktorer som är populärast på den amerikanska marknaden

Mandelbaums faktorer

Andel respondenter

Restrictions on transferability
Amount of control in the transferred shares
Holding period for the stock
Dividend policy
Company’s redemption policy
Financial statement analysis
Nature of the company
Company management
Private vs. public sales of the stock
Costs associated with a public offering

93,06 %
80,56 %
79,17 %
76,39 %
76,39 %
73,61 %
66,67 %
59,72 %
51,39 %
36,11 %

Källa: Business Valuation Resources, 2018
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2.7 Metoder för att estimera DLOM
Nedan följer en redogörelse över ett flertal av de studier och metoder som är mest tongivande i den
vetenskapliga floran för att estimera DLOM. De metoder som redogörs är valda utifrån deras
vetenskapliga grund och huruvida de redan nyttjas i praktiken (se Tabell 2:2 i Kapitel 2.6). Metoder
som inte används i EMQ-modellen tas även upp i detta kapitel för att öka förståelsen för läsaren över
vilka metoder som används av värderare. Dessutom underlättar det för argumentationen kring varför
metoderna i EMQ-modellen väljs. Kapitlet är strukturerat utifrån att underlätta förståelsen av de olika
metoderna för läsaren. Till att börja med presenteras ett antal studier och databaser som bygger på
historiska transaktioner. Därefter presenteras de matematiska metoderna och sedan förklaras de
kvalitativa faktorer som behöver tas i beaktning vid estimering av DLOM. Slutligen presenteras en
sammanfattning av metoderna som används för att estimera DLOM.

2.7.1 Restricted Stock Studies
Restricted stocks är ett amerikanskt aktieslag som enligt den amerikanska lagen Securities Act of 1933
(2018) är en oregistrerad aktie som saknar rätt att handlas på en handelsplattform. När lagen skrevs
gällde inskränkningen i rätten att handla aktien, inlåsningsperioden, även kallad restriktionsperioden, i
två år. 1997 ändrades perioden från två år till ett år. Sedan 2008 stipulerar lagen en inskränkning av
rätten till handel under en period om sex månader. Förutom restriktioner i rätten att handla aktien har
den identiska egenskaper med företagets registrerade aktier (NACVA, 2012; Engineering/Valuation
Program DLOM Team on IRS, 2009). Att det saknas rätt att handla aktien skapar naturligt en
illikvid/icke-säljbar marknad och den oregistrerade aktien värderas sålunda lägre än den registrerade
aktien.
Denna rabatt har varit föremål för flertalet studier, Restricted Stock Studies, som syftar till att jämföra
värdet, vid samma tidpunkt, på de oregistrerade och registrerade aktierna. Skillnaden som uppstår
härleds som DLOM och studierna tillhandahåller således empirisk data för att bestämma DLOM. Då
de oregistrerade aktierna inte kan handlas på en handelsplattform förlitar sig studierna på privata
transaktioner. Studierna baseras på en prisjämförelse på den oregistrerade aktien, som saknar rätt till
börshandel, och den säljbara registrerade aktien, enligt ekvation (1). Skillnaden i pris uttrycks i procent
och samtliga transaktioner aggregeras till ett medel- och medianvärde i studierna (NACVA, 2012).
Transaktionerna i studierna har en standardavvikelse för DLOM på ungefär 20 % och i somliga studier
antar DLOM negativa värden, alltså en premie istället för en rabatt, upp till 90 % DLOM. Utifrån Tabell
2:4 beskrivs de studier vars slutsatser anses mest intressanta nedan.
(1) 𝐷𝐿𝑂𝑀𝑅𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 = 1 − 𝑇𝑝 /𝑀𝑝
𝑇𝑝 = 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠, 𝑜𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒
𝑀𝑝 = 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑝å 𝑓𝑟𝑖𝑡𝑡 ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑎𝑑 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒
Trout (1977) hade som syfte med sin studie att ta fram en regressionsmodell för att estimera DLOM.
Genom att använda sig av regressionsanalys kom Trout fram till att antal aktier som är utställda, andel
av aktier som investeraren äger, andel av aktier som investeraren är intresserad att köpa samt värdet av
andelen aktier investeraren är intresserad av är starkt korrelerade med storleken på DLOM.
Moroney (1973) studerade 146 transaktioner och ett flertal rättsfall på DLOM. DLOM estimerades till
35,6 % i medelvärde och 33 % i median utifrån transaktionerna. En slutsats från studien var att
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domstolar accepterade rabatter mellan 10–30 % men att de också övervärderade bolagen utifrån
Restricted Stock Studies.
Stryker & Pittock (1983) studerade 28 transaktioner med ett intervall mellan 7–91 % DLOM med en
median om 45 %. Studien kom fram till att bolag som hade varit vinstdrivande de senaste fem åren
generellt hade lägre DLOM än bolag som varit vinstdrivande färre år. Studien kom även fram till att
Restricted stocks med längre restriktionsperiod hade högre DLOM samt att bolag med god finansiell
ställning hade lägre DLOM.
Silber (1991) kunde i sin studie med 69 transaktioner härleda samband mellan DLOM och egenskaper
hos bolagen. Studien bevisade att de transaktioner med en rabatt understigande 35 % samtidigt hade
högre rörelseintäkter, marginal och börsvärde. Det motsatta sambandet, en rabatt överstigande 35 %
och lägre rörelseintäkter, marginal och börsvärde gällde likväl. Vidare bevisades att det relativa antalet
aktier till försäljning gentemot det totala antalet aktier påverkade rabatten. Ett större antal aktier till
försäljning gav upphov till en högre rabatt.
Hall & Polacek (1994) kunde också i sin studie visa att börsvärde, storlek på vinst, typ av
handelsplattform samt att det relativa antalet aktier påverkade storleken på rabatten. I studien studerades
även 16 rättsfall under perioden 1985–1992 där slutsatsen kunde dras att bättre empiriska bevis och
understödda DLOM estimeringar gav högre DLOM i rättsfallets dom.
Management Planning Inc. har utfört ett flertal studier där deras första studie publicerades 2000 och
studerade Restricted stock-transaktioner under perioden 1980–1996. Den första studien kunde påvisa
att omsättning, vinst, restriktionsperiod, aktiepris, andel av det totala antalet aktier som är utställda samt
aktievolatilitet är faktorer som korrelerar starkt med DLOM. Den andra studien, Management Planning
Inc. (2011), gav något lägre DLOM vilket berodde på att restriktionsperioden i lagen Securities Act of
1933 (2018) ändrades både 1997 och 2008. Författarna till studien nämner att ingen av de tidigare
studierna som utförts genom regressionsanalys har tagit hänsyn till marknadsvillkor i sin modell vilket
denna studie gjorde. Studien kom fram till en rad slutsatser där de viktigaste var att styrräntan och
högkonjunktur korrelerar positivt med DLOM samtidigt som marknadsvolatilitet (VIX3) och bransch
inte korrelerar med DLOM.
Bajaj et al. (1995) utförde en studie på transaktioner mellan 1990–95 med grund i tesen att DLOM bör
vara lägre än den som estimerats utifrån tidigare Restricted Stock Studies. Bajaj kom fram till att andel
av totala antalet aktier som ställs ut, företagets Z-Score4, volatiliteten på företagets avkastning samt om
aktien innehar en restriktionsperiod eller inte, statistiskt signifikant påverkar DLOM (Bajaj, 2001).
Bajajs studie är en av de mer populära och har även accepterats i flera rättsfall som exempelvis McCord
v. Commisioner (2003).
Johnsons (1999) studie omfattade 72 transaktioner mellan 1991–1995 med en genomsnittlig rabatt om
20,2 %. Studien kunde härleda att företagens storlek, försäljning, rörelsevinst, rörelsemarginal och

3

Cboe Volatility Index även kallad VIX index anses vara det främsta måttet för volatiliteten på
aktiemarknaden. Indexet bygger på realpriser på optioner som har S&P 500 indexet som underliggande
tillgång och är designat för att visa investerares syn på aktiemarknaden 30 dagar framåt (Cboe, 2019).
4
Altmans Z-score är en linjär formel som utifrån 4–5 företagsmått förutser om ett företag ska gå i
konkurs inom två år. Om värdet från formeln understiger 1,8 antas det troligt att företaget går i konkurs
medan ett värde över 3 antas företaget mycket troligt inte gå i konkurs (Altman, 1968)
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riskprofil påverkade DLOM. Med anledning av ett ökat intresse för investeringar i Restricted stocks
under observationsperioden var genomsnittet av rabatten i studien lägre jämfört med tidigare studier.
The Columbia Financial Advisors Inc. (2000) studierna utfördes för att påvisa att DLOM minskade då
restriktionsperioden för lagen Securities Act of 1933 (2018) ändrades 1997 från två till ett år. Den första
studien var alltså innan förändringen ägde rum och den andra efter att förändringen ägt rum. Studien
kunde verifiera att DLOM:s medelvärde förändrades efter lagändringen.
The SRR Restricted Stock Study (2011) syfte var att kvantifiera om förändringen i lagen Securities Act
of 1933 (2018) år 2008 påverkade DLOM för transaktionerna efter förändringen. Studien påvisade att
så var fallet då DLOM generellt minskade efter lagändringen 2008 men att den motverkats av hög
marknadsvolatilitet (VIX) under observationsperioden. I studien utfördes även en regressionsanalys där
det påvisades att volatilitet, andel av totala antalet aktier som ställs ut samt utdelning starkt korrelerar
med DLOM. EBITDA, tillväxt i EBITDA, vinst och marknadsvärde korrelerar också med DLOM men
inte lika starkt som tidigare nämnda faktorer.
Studien Trugman Valuation Associates Inc. (2009) hade som syfte att påvisa att finanskrisen 2008
påverkat medelvärdet på DLOM för observationsperioden. Slutsatsen av studien var att finanskrisen
inte hade någon signifikant effekt på DLOM men att företag som ger utdelning bör ha lägre DLOM.
Trugman Valuation Associates Inc. (2011) utförde även en uppdaterad version av studien med längre
observationsperiod som även täckte in tidpunkten då lagen Securities Act of 1933 (2018) ändrades 2008.
Resultatet från studien var förvånande då lagändringen troddes påverka medelvärdet på DLOM
betydligt mer än vad den gjorde. Författarna till studien menar på att detta stödjer antagandet att flera
faktorer behöver tas i beaktning samtidigt för att estimera DLOM. Framförallt restriktionsperioden för
aktien som ska värderas då restriktionsperioden ofta är längre än de sex månader som majoriteten av
transaktionerna i studien hade.
Sedan 2001 har FMV Opinions publicerat studier på Restricted stock-transaktioner från sin databas som
sedan 2017 kallas Stout Restricted Stock Study. Utifrån studierna har det påvisats att investeringens risk,
antal och pris på aktien som ska handlas, signifikant påverkar DLOM. Dessutom har det konstaterats
att marknadsvolatiliteten (VIX) korrelerar starkt positivt med DLOM (Stout, 2018). Mer information
om databasen och resultaten i studierna återfinns i Kapitel 2.7.3.
I Tabell 2:4 kan en sammanställning av studierna ses.
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Tabell 2:4 Sammanställning av Restricted Stock Studies

Studie

Observations
Antal Median Medelvärde
Lägsta
Högsta
-period transaktioner
observation observation

SEC Inst. Investors
(1971)
Gelman (1972)

1966–69

398

24 %

26 %

-15 %

80 %

1968–70

89

33 %

33 %

<15 %

>40 %

Trout (1977)

1968–72

60

-

34 %

-

-

Maher (1976)

1969–73

34

33 %

35 %

3%

76 %

Moroney (1973)

1969–72

146

34 %

35 %

-30 %

90 %

Stryker/Pittock (1983)

1978–82

28

45 %

-

7%

91 %

Wruck (1989)

1979–85

37

12 %

14 %

-

-

Barclay et al. (2007)

1979–97

594

17 %

19 %

-

-

Hall & Polacek (1994)

1979–92

100+

-

23 %

-

-

Hertzel and Smith
(1993)
Management Planning
Inc. (2000)
Management Planning
Inc. (2011)
FMV Opinions Study
(2001)
FMV Opinions Study
(2015)
Willamette
Management
Associates Study (2008)
Silber (1991)

1980–87

106

13 %

20 %

-

-

1980–96

53

25 %

27 %

3%

58 %

1980–09

402

20 %

22 %

-

-

1980–97

230

20 %

22 %

-

-

1980–15

727

16 %

21 %

-

-

1981–84

33

31 %

-

-

-

1981–88

69

-

34 %

-13 %

84 %

Bajaj et al. (1995)

1990–95

88

21 %

22 %

-

-

Johnson (1999)

1991–95

72

-

20 %

-10 %

60 %

The Columbia Financial
Advisors Inc. (2000)
The Columbia Financial
Advisors Inc. (2000)
The SRR Restricted
Stock Study (2011)
Trugman Valuation
Associates Inc. (2009)
Trugman Valuation
Associates Inc. (2011)
Liquistat Study (2007)

1996–97

23

14 %

21 %

1%

68 %

1997–98

15

9%

13 %

0%

30 %

2005–10

98

9%

11 %

-

-

2007–08

80

14 %

18 %

-

-

2007–10

136

14 %

17 %

-

-

2005–06

61

35 %

33 %

-

-

20 %

24 %

Medelvärde samtliga
studier

Källa: Egengjord tabell
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Sammanfattning av resultat från Restricted Stock Studies
Av de tio studierna på Restricted stocks som undersökt om DLOM korrelerar med andra faktorer har
sju av dessa påvisat att andel utställda aktier som är Restricted stocks korrelerar med DLOM. Alltså,
större andel av utställda aktier som är Restricted stocks ger högre DLOM. Utöver detta har även sju av
dessa studier påvisat korrelation mellan graden av hur vinstdrivande företagen som värderas är och
DLOM. Högre vinst hos företaget ger lägre DLOM. Övriga faktorer som har korrelerat med DLOM i
vissa av studierna har endast korrelerat i en minoritet av studierna varför dessa inte presenteras närmare.
Kritik vid användandet av Restricted Stock Studies
Invändningar har rests att använda Restricted Stock Studies som metod och som stöd för att bestämma
DLOM. Främst finns kritik mot den data Restricted Stock Studies baseras på. Studierna är i många fall
gamla, i vissa fall 50 år och återspeglar inte en tidsenlig och marknadsbaserad grund av DLOM då
marknadsförutsättningarna skiljer sig i jämförelse med dagens förutsättningar. Vid användning av
databaser och studier för estimering av DLOM poängterar Ronald M. Seaman (2013) att det är viktigt
att data som används vid estimeringen av DLOM är så nära datumet för värderingen som ska utföras
som möjligt. Även i rättsfall föredras att datan som används är så nära datumet för värderingen som
möjligt enligt Espen Robak (Valusource, 2016). Den stipulerade restriktionsperioden har, enligt tidigare
redogörelse, ändrats efter tid och resulterat i en nedåtgående trend vid mätningar av DLOM med hjälp
av Restricted Stock Studies. Nyttjas Restricted Stock Studies behöver således en värderare motivera
relevansen eller göra ett urval av Restricted stock-transaktioner för att anpassa mot det specifika bolaget
som undersöks (Alerding et al., 2017). Restricted Stock Studies har också förekommit i rättstvister i
USA. I fallet Estate of Josephine T. Thompson (2004) kritiserades värderingsexperterna av domstolen
för att enbart basera DLOM på Restricted Stock Studies utan att ta hänsyn till bolagsspecifika
förutsättningar. På grund av en avsaknad av att motivera relevansen mellan bolaget i fråga och dess
koppling till genomsnittliga rabatter från Restricted Stock Studies har tillvägagångssättet avvisats i
flertal rättsfall (Engineering/Valuation Program DLOM Team on IRS, 2009).

2.7.2 Pre-IPO Studies
Pre-IPO Studies är den näst största gruppen av empiriska studier vilka jämför transaktionsvärden på ett
bolags aktier innan en börsintroduktion (engelska: Initial public offering, IPO) med transaktioner efter
en IPO. Rabatten som då uppstår från priset vid IPOn anses vara ett substitut för DLOM (Pratt, 2009).
Grundaren till Pre-IPO Studies var John D. Emory som samlade data från 1980 fram till 2000 och har
genom åren publicerat flertalet artiklar på området. Emory estimerade DLOM utifrån priset på
aktietransaktioner upp till fem månader innan IPO samt aktiepriset vid IPOn. Priset innan IPOn
dividerades med aktiepriset vid IPOn för att estimera DLOM. Varför han valde aktietransaktioner upp
till fem månader innan IPO var för att han ansåg att en IPO ofta tar fyra till fem månader och därför
reflekterar transaktionerna i studierna säljbarheten och andra värdejusteringar som förändras i och med
IPOn (Emory, 1997). Eftersom tidsramen är så pass kort gjordes inga justeringar på aktievärdet utan
värdet för den onoterade aktien jämfördes med aktievärdet vid IPOn (Pratt, 2009). Transaktioner med
icke-amerikanska bolag, banker och fastighetsfonder exkluderades från studierna (Emory, 2001).
Transaktionerna kontrollerades 2002 i samtliga studier av Emory för att ta bort eventuella fel i studierna
samt justera aktiepriset innan IPO till det äldsta priset som inte översteg fem månader innan IPO. Emory
noterade att justeringarna som utfördes inte påverkade studiernas övergripande resultat. Medelvärdet
för Emorys studier var 46 % DLOM och medianvärdet 47 % DLOM. I Tabell 2:5 redovisas resultatet
från hans justerade studier. från 2002. I Tabell 2:6 redovisas transaktionerna från Emorys studier
fördelade på antal dagar kvar till IPO.
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Tabell 2:5 Sammanställning av Emorys Pre-IPO Studies

Observationsperiod

1980–81
1985–86
1987–89
1989–90
1990–92
1992–93
1994–95
1995–97
1997–2000
1980–2000
Alla transaktioner
Aktietransaktioner
Optionstransaktioner

Antal transaktioner

Antal Medelvärde Medianvärde
kvalificerade
transaktioner

97
130
98
157
266
443
318
732
1847

12
19
21
17
30
49
45
84
266

59 %
43 %
38 %
46 %
34 %
45 %
45 %
43 %
50 %

68 %
43 %
43 %
40 %
33 %
43 %
47 %
41 %
52 %

4088

543
282
261

46 %
50 %
43 %

47 %
52 %
42 %

Källa: Emory et al., 2002
Tabell 2:6 DLOM med avseende på antal dagar kvar till IPO

Antal dagar till IPO
0–30
31–60
61–90
91–120
121–153
Totalt:

Antal transaktioner
18
72
162
161
130
543

Medelvärde
30 %
40 %
42 %
49 %
55 %
46 %

Medianvärde
25 %
38 %
43 %
50 %
54 %
47 %

Källa: Emory et al., 2002

På datan från Emorys studier utförde Hitchner och Morris två Pre-IPO Studies där författarna
undersökte om DLOM ökade om tiden på transaktionen där aktiepriset innan IPOn beräknades ökade.
Dessutom undersökte de om det fanns någon skillnad på DLOM beroende på om transaktionen skedde
fem, fyra eller tre månader innan IPOn. Resultatet av studierna var att DLOM ökar när tiden för
transaktionen innan IPOn ökar (Hitchner, 2017).
Willamette Management Associates utförde 23 studier mellan åren 1975–2002 för att estimera DLOM
på liknande premisser som Emorys studier. Priset på den onoterade aktien jämfördes med aktiepriset
vid IPOn, med skillnaden mot Emory att Willamette använde Pre-IPO-transaktioner mellan 1–36
månader innan IPOn. Willamette exkluderade transaktioner för finansinstitut, bolag vars verksamhet är
kopplad till naturresurser, aktiepris vid IPO lägre än $1, bolag som gick med förlust under eller innan
IPOn samt IPO:s där utställda aktier istället var warranter (Willamette Management Associates Study,
2008). Willamette jämförde även P/E-multipeln innan och efter IPO och justerade IPO-priset beroende
på om P/E-multipeln förändrats under tiden. Justeringar med hjälp av P/E-multipeln genomfördes även
beroende på vilken bransch bolaget var verksamma inom (Hitchner, 2017). För studien som
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genomfördes mellan åren 1998–2002 justerade Willamette urvalet av transaktioner genom att exkludera
transaktioner där personaloptioner var inblandade i IPOn. Willamette rekommenderade även att åren
2001 och 2002 ignoreras eller att de används för medelvärden under perioden 1998–2002 då resultaten
ansågs opålitliga (Willamette Associates Pre-IPO Studies, 2004).
I Tabell 2:7 redovisas resultatet från Willamettes studier.
Tabell 2:7 Willamette Management Associates Pre-IPO Study

Observationsperiod
1975–78
1979
1980–82
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
1998–2002

Antal observerade
bolag

Antal
transaktioner

Medelvärde

Medianvärde

17
9
58
85
20
18
47
25
13
9
17
27
36
51
31
42
17
34
14
22
13
2
5
56

31
17
113
214
33
25
74
40
19
19
23
34
75
110
48
66
22
44
21
28
15
2
7
73

34,0 %
55,6 %
48,0 %
50,1 %
43,2 %
41,3 %
38,5 %
36,9 %
41,5 %
47,3 %
30,5 %
24,2 %
41,9 %
46,9 %
31,9 %
32,2 %
31,5 %
28,4 %
35,0 %
26,4 %
18,0 %
-195,8 %
55,8 %
23,9 %

52,5 %
62,7 %
56,5 %
60,7 %
73,1 %
42,6 %
47,4 %
43,8 %
51,8 %
50,3 %
48,5 %
31,8 %
51,7 %
53,3 %
42,0 %
58,7 %
44,3 %
35,2 %
49,4 %
27,7 %
31,9 %
-195,8 %
76,2 %
36,1 %

Källa: Willamette, 2004

Valuation Advisors DLOM Study är en databas för att estimera DLOM utifrån Pre-IPO-transaktioner.
I databasen estimeras DLOM genom att aktiepriset vid en IPO jämförs mot aktiepriset,
aktieoptionspriset eller priset på konvertibla preferensaktier innan IPO beroende på vilket instrument
som handlats. Priserna på dessa Pre-IPO-instrument i jämförelse mot aktiepriset vid IPOn antas
reflektera DLOM (Engineering/Valuation Program DLOM Team on IRS, 2009). I dagsläget är det den
enda databasen som finns tillgänglig för att estimera DLOM utifrån data för Pre-IPO-transaktioner
(Alerding et al., 2017). Databasen innehåller över 12 000 Pre-IPO-transaktioner (inkl. icke-amerikanska
transaktioner) från 1985 till idag. Utifrån databasen kan alltså en bolagsspecifik DLOM genereras som
är baserad på kvantitativa egenskaper och förväntad restriktionsperiod för bolaget i fråga (Alerding et
al., 2017).
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En slutsats som dragits utifrån studierna som är utförda utifrån databasen är att DLOM ökar då tiden
mellan Pre-IPO-transaktionen och IPOn ökar. Transaktionerna från studierna är även sorterade utifrån
tid kvar till IPO för att belysa denna slutsats. I Tabell 2:8 redovisas resultatet från Valuation Advisors
DLOM studier.
Tabell 2:8 Valuation Advisors Pre-IPO Study DLOM

Observationsperiod
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1995–2012 medelvärde
2008–2012 medelvärde

0–3 mån 4–6 mån 7–9 mån
37,8 %
28,6 %
60,4 %
30,8 %
53,0 %
56,4 %
34,2 %
50,0 %
67,1 %
23,4 %
46,7 %
68,9 %
30,8 %
53,9 %
75,0 %
28,7 %
45,1 %
61,5 %
14,7 %
33,2 %
33,4 %
6,2 %
17,3 %
21,9 %
28,8 %
22,3 %
38,4 %
16,7 %
22,7 %
40,0 %
14,8 %
26,1 %
41,7 %
23,5 %
20,7 %
40,2 %
12,7 %
32,6 %
43,7 %
20,0 %
24,2 %
45,9 %
6,2 %
31,9 %
26,8 %
15,8 %
29,9 %
44,4 %
23,3 %
34,6 %
43,3 %
18,9 %
24,1 %
28,9 %
21,5 %
33,2 %
46,5 %
16,8 %
28,9 %
37,9 %

10–12
mån
50,3 %
69,4 %
76,0 %
71,4 %
76,9 %
68,9 %
52,1 %
39,5 %
39,7 %
56,3 %
46,1 %
46,5 %
56,0 %
52,2 %
41,0 %
47,5 %
50,8 %
35,5 %
54,2 %
45,4 %

1–2 år
60,6 %
71,8 %
80,0 %
71,9 %
82,0 %
76,6 %
51,6 %
55,0 %
61,4 %
57,9 %
45,5 %
56,3 %
54,2 %
41,2 %
34,9 %
51,9 %
62,1 %
44,8 %
58,9 %
47,0 %

Antal
transaktioner
34
270
212
212
694
653
115
81
123
334
296
264
459
41
108
358
281
292
-

Källa: Reilly, 2017

Kritik vid användandet av Pre-IPO Studies
Pre-IPO Studies har kritiserats som metod att estimera DLOM då flertalet invändningar
uppmärksammats vid användning av studierna (Alerding et al., 2017; Engineering/Valuation Program
DLOM Team on IRS, 2009). Främst poängteras att prisskillnaden före och efter en IPO beror på flertalet
faktorer utöver säljbarhet vilket inte antas i Pre-IPO Studies. Varför prisskillnaden beror på fler faktorer
är på grund av att under tiden innan och efter en IPO har skett kan företaget exempelvis ha förändrats
finansiellt eller att externa risker har uppstått. Detta medför att priset på aktierna påverkats av fler
faktorer än endast säljbarheten. Därför har Pre-IPO Studies generellt sett ett högre DLOM än Restricted
Stock Studies.
Skillnaden i priset kan reflektera förändringar i faktorer som saknar ett direkt samband till säljbarheten
(Alerding et al., 2017). Dessa faktorer kan ses nedan.
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● Förändring av räntenivåer på marknaden
● Förändring i riskpremien
● Förändring i bolagets kapitalkostnader
● Förändring i förväntningar av bolagets långsiktiga utveckling
● Förändring i multiplar hos jämförelsebara noterade bolag
● Förändring i ekonomin ur ett makroperspektiv
● Förändring i verksamheten, ex. omsättning, uppköp och kassaflöde
Källa: (Alerding et al., 2017)
Alerding (2017) och Engineering/Valuation Program DLOM Team on IRS (2009) menar också att
prisskillnaden påverkas av upphaussning och partisk data. Upphaussning menas att priset under och
efter börsintroduktion är uppblåst och skapar en hög rabatt i jämförelse med priset vid tidigare
transaktioner. Kritiken mot att Pre-IPO Studies baseras på partisk data handlar om att den studerade
datan enbart studerar lyckade börsintroduktioner och att bolag väljer tidpunkten för en börsintroduktion
med omsorg i syfte att maximera värdet, vilket driver upp rabatten och således inte reflekterar just
säljbarhet. Vidare menar Alerding et al. (2017) att på grund av att en majoritet av bolag som utför en
IPO utgörs av snabbt växande företag speglas förändringen i pris främst av egenskaper hos företaget.
Pre-IPO-metoden har även kritiserats i rättsfallet McCord v. Commisioner (2003) där Pre-IPO Studies
avvisades som metod för att estimera DLOM, främst utifrån ståndpunkten att köpare innan en IPO ofta
är insynspersoner i ledande befattning. Insynspersoner kan kompenseras med ett lägre pris på aktierna
och skapar då en högre skillnad mellan priset innan och efter en IPO som inte är relaterad till DLOM.
James Alerding nämner även att Pre-IPO-metoden är så bristfällig som substitut för DLOM att den bör
användas med försiktighet (McCarthy, 2017).

2.7.3 Stout Restricted Stock Study
Stout Restricted Stock Study, tidigare kallad FMV Restricted Stock Study är ett kvantitativt verktyg för
att nyttja Restricted Stock Studies vid estimering av DLOM. Det är en webbaserad databas som
uppdateras kvartalsvis med över 750 Restricted stock-transaktioner innehållande 60 företagsspecifika
datapunkter vardera från 1980 till idag. I mars 2018 var medelvärdet på DLOM 20,7 % och
medianvärdet på DLOM 15,8 % för alla transaktioner i databasen (Stout, 2018). Tabellerna 2:1–2:6 i
Bilaga 2 illustrerar hur värdena för DLOM är fördelade. Fördelningen är gjord med avseende på DLOM,
årtal, restriktionsperiod, samt hur DLOM fördelas givet den relativa andelen aktier i databasen,
volatiliteten och utdelning.
Stout Restricted Stock Study är den mest erkända och frekvent använda databasen för estimering av
DLOM (Business Valuation Resources, 2018). Databasen nyttjas för att söka fram relevanta
jämförelsetransaktioner utifrån jämförelsebara faktorer mellan det studerade bolaget och bolagen i
Restricted stock-transaktionerna. De jämförelsebara faktorerna som används vid urval av
jämförelsetransaktioner är exempelvis marknadsvärde, EBITDA, omsättning, totala tillgångar,
branschtillhörighet och marknadsvolatiliteten (VIX). Databasen möjliggör sökningar anpassade för det
undersökta bolaget genom att justera sökkriterier efter rådande förhållanden och det undersökta bolagets
finansiella ställning. I förlängningen fås utifrån empirisk data ett riktvärde för det undersökta bolagets
DLOM utifrån tidigare Restricted stock-transaktioner.
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Urvalet över vilka transaktioner som ska tillhöra databasen är strikt och av alla Restricted stocktransaktioner som skett mellan åren 1980 och 2018 har över 95 % sållats bort. Transaktionerna har
sållats bort bland annat av följande anledningar:
1. Restricted stocks var inte identiska, utöver skillnaden från den lägre säljbarheten med de
registrerade underliggande aktierna.
2. Aktien handlades för under $1 eller att aktiens handelsvolym ansågs för låg.
3. Inget pris på underliggande aktie gick att erhålla.
4. Restricted stocks utfärdades i samband med en förändring i bolagets styrning.
5. Transaktionerna indikerade en premie istället för en rabatt.
Källa: (Stout, 2018)
Utöver sållningen har det även gjorts en justering på transaktionerna i databasen på grund av att de
sträcker sig över så pass lång tid (1980–2018). Därför har bolagens finansiella ställning justerats efter
inflationen (Stout, 2018).
Till databasens nackdel är att transaktionerna i databasen är koncentrerade till ett fåtal förhållandevis
riskfyllda branscher såsom IT och läkemedel. Detta vägs dock upp med att databasen är stor och
innehåller nya transaktioner som uppdateras kvartalsvis. Dessutom påvisar skillnaden i pris mellan
underliggande aktie och Restricted stocks endast skillnaden i säljbarhet, alltså DLOM, vilket ger en mer
precis estimering av DLOM än databaser som använder sig av andra typer av substitut-transaktioner.
Slutligen har användandet av enskilda Restricted stock-transaktioner likt Stout-databasen (Stout
Restricted Stock Study) blivit erkänt som metod i ett flertal rättsfall. Exempelvis rättsfallet Temple v.
U.S. (2006) där användandet av enskilda Restricted stock-transaktioner föredrogs framför både QMDM
(se Kapitel 2.7.5) och medelvärden från empiriska studier såsom Restricted Stock- och Pre-IPO Studies
(se Kapitel 2.7.1 och 2.7.2).

2.7.4 Optionsmodeller
Den vanligaste typen av matematiska modeller som används vid estimering av DLOM är
optionsmodeller. Optionsmodeller är baserade på antagandet att om en investerare innehar ickesäljbara aktier eller aktier med begränsad säljbarhet är DLOM värdet av optionen att sälja eller köpa
aktien när den har ett högt pris (Damodaran, 2005). En fördel med optionsmodellerna är att de baseras
på få men centrala parametrar för att estimera DLOM (Alerding et al., 2017). Dessa är tidsperioden
då aktien inte är säljbar samt volatiliteten för aktien (för vissa modeller också utdelningstakt).

Chaffes optionsmodell
Första optionsmodellen som skapades för att estimera DLOM var Chaffes modell som skapades 1993
av David B. H. Chaffe (Chaffe, 1993). Modellen bygger på Black-Scholes optionsmodell. Modellen
använder sig av europeiska säljoptioner med en icke-säljbar aktie som underliggande, där optionspriset
genom marknadspriset är lika med DLOM. Optionen kan bara handlas vid löptidens slut vilket Chaffe
menar på replikerar kraven för Restricted stocks på den amerikanska marknaden (Chaffe, 1993).
Begränsningen medför att DLOM-värdet från Chaffes modell anses vara det minsta värdet för vad
DLOM kan anta (Engineering/Valuation Program DLOM Team on IRS, 2009).
Chaffes modell är formulerad enligt följande:
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(2)

𝐷𝐿𝑂𝑀 = 𝑒 −𝑟𝑇 𝑁(−𝑑2 ) − 𝑒 −𝑞𝑇 𝑁(−𝑑1 )
𝜎2
(𝑟 − 𝑞 + )𝑇
2
(3) 𝑑1 =
𝜎√𝑇
(4) 𝑑2 = 𝑑1 − 𝜎√𝑇

Där 𝑇 är restriktionsperioden, alltså tiden då aktien förväntas vara icke-säljbar uttryckt i år, 𝑟 är den
riskfria räntan per år, 𝑞 är den framtida förväntade utdelningen i procent per år och 𝜎 är volatiliteten för
aktien hos bolaget per år.
Att Chaffes modell tar hänsyn till den förväntade utdelningen är väsentligt då utdelningstakten är en av
de faktorer i Mandelbaums faktorer (se Kapitel 2.7.6) som värderare tar mest hänsyn till enligt Business
Valuation Resources DLOM Survey (2018). Den estimering av DLOM modellen genereras ökar över
tid för att sedan avta vid längre restriktionsperioder (se Figur 2:2), vilket inte reflekterar teorin bakom
DLOM (Heyes, 2011).

Longstaffs optionsmodell
Longstaffs optionsmodell baseras på en exotisk europeisk option som kallas “look back”-säljoption
(Longstaff, 1995). En “look back”-säljoption är en option där innehavaren vid slutdagen för optionen
får välja det optimala priset under restriktionsperioden, alltså optionens löptid, för att maximera vinsten
på sin option. Modellen beräknar ett maxvärde för optionen genom att den antar att investeraren av
optionen har perfekt marknadstiming samtidigt som investeraren äger en tillgång hen inte tillåts sälja.
Om investeraren hade möjlighet att handla skulle hen sälja optionen till maximalt pris. Detta leder till
att DLOM-värdet från Longstaffs optionsmodell är det maximala värdet DLOM kan anta för den
specifika värderingen eftersom en investerare aldrig kan uppnå perfekt marknadstiming (Vianello,
2009). Longstaffs modell räknar ut DLOM med avseende på tiden då aktien förväntas vara illikvid och
underliggande akties volatilitet (Damodaran, 2005).
Longstaffs modell kan ses i ekvation (5):

(5)

𝐷𝐿𝑂𝑀 = (2 +

𝜎2𝑇
𝜎√𝑇
𝑇
𝜎2𝑇
)𝑁(
) + 𝜎√ 𝑒𝑥𝑝(−
)−1
2
2
2𝜋
8

Ashok Abbott (2009) anser att Longstaffs modell resulterar i en premie istället för en rabatt. Abbott
transformerar därför modellen genom att det DLOM som erhållits från ekvation (5) (benämnd
“Longstaffs premie” i ekvation (6)) konverteras till en rabatt genom följande formel:
(6)

𝐷𝐿𝑂𝑀 =

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑠𝑡𝑎𝑓𝑓𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒
1 + 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑠𝑡𝑎𝑓𝑓𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒

Tabellen 2:9 visar DLOM från Longstaffs modell samt Abbotts transformerade modell med avseende
på restriktionsperiod och volatilitet. Enligt Ashok Abbott (2009) är det en omöjlighet att en rabatt är
större än 100 % och därför bör resultatet från modellen betraktas som en premie och modellen
transformeras. Även Margin Green anser att modellen tar fram en premie som bör konverteras till en
rabatt (Green, 2010).
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Tabell 2:9 DLOM för Longstaffs- och Longstaffs transformerade optionsmodell

Longstaffs optionsmodell
Restriktionsperiod (år)
1
2
3
4

DLOM
σ = 25 %
21,6 %
31,5 %
39,5 %
46,6 %

σ = 50 %
46,6 %
70,1 %
90,0 %
108,1 %

Volatilitet
σ = 75 % σ = 100 % σ = 125 %
75,3 %
108,1 %
145,2 %
116,7 %
172,0 %
236,9 %
153,0 %
229,9 %
321,9 %
186,9 %
284,9 %
404,0 %

Longstaffs transformerade optionsmodell
Restriktionsperiod (år)
1
2
3
4

DLOM

σ = 25 %
17,7 %
23,9 %
28,3 %
31,8 %

σ = 50 %
31,8 %
41,2 %
47,4 %
51,9 %

Volatilitet
σ = 75 % σ = 100 % σ = 125 %
43,0 %
51,9 %
59,2 %
53,9 %
63,2 %
70,3 %
60,5 %
69,7 %
76,3 %
65,1 %
74,0 %
80,2 %

Källa: Egengjord tabell

Longstaffs modell är användarvänlig då den enbart erfordrar två parametrar att estimera. Således är
modellen behändig att implementera i exempelvis Microsoft Excel vilket kan vara en anledning till att
det är den näst populäraste matematiska modellen bland värderare för estimering av DLOM (Business
Valuation Resources, 2018).

Finnertys optionsmodell
John D. Finnerty publicerade sin modell 2002 i artikeln The Impact of Transfer Restrictions on Stock
Prices men som sedan uppdaterades 2012 i artikeln An Average-Strike Put Option Model of the
Marketability Discount. Finnertys modell baseras på en asiatisk säljoption vilket betyder att
avkastningen från optionen beror på underliggande aktiekurs medelvärde under optionens löptid (von
Helfenstein, 2017). Generellt sett ger denna typ av option lägre DLOM än vanliga europeiska
säljoptioner likt Chaffes modell. Detta på grund av att när ett medelvärde tas fram reduceras
volatilitetens påverkan på optionen under löptiden (Hitchner, 2017). Finnerty antar i sin modell att
investeraren inte har perfekt marknadstiming. Istället vilar antagandet på att investeraren är lika benägen
att sälja aktien närsomhelst under restriktionsperioden och optionens pris är då det aritmetiska
medelvärdet av dess historiska priser (Duffy, 2011). Likt Chaffes modell tar Finnertys modell också
hänsyn till den förväntade utdelningen på underliggande aktie. Finnertys modell ser ut på följande vis:

(7)
(8)

𝑣√𝑇
𝑣√𝑇
𝐷𝐿𝑂𝑀 = 𝑒 −𝑞𝑇 [𝑁(
) − 𝑁(−
)]
2
2

2
2
𝑣√𝑇 = √𝜎 2 𝑇 + 𝑙𝑛[2(𝑒 𝜎 𝑇 − 𝜎 2 𝑇 − 1)] − 2𝑙𝑛[𝑒 𝜎 𝑇−1 ]

Enligt von Helfenstein (2017) ger Finnertys modell bättre resultat än Longstaffs modell då Finnertys
antar att investeraren inte har perfekt marknadstiming.
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Vidare menar Finnerty (2012) att modellen underskattar DLOM, särskilt för längre restriktionsperioder,
om volatiliteten är under 45 % eller över 75 %. Utöver detta kan Finnertys modell aldrig anta ett högre
värde på DLOM än ungefär 32 % vilket kan anses högst osannolikt (Alerding et al., 2017).

Ghaidarovs optionsmodell
Stillian Ghaidarov publicerade 2009 en modell som bygger i likhet med Finnertys modell, på asiatiska
säljoptioner vilka ger ett optionspris som är detsamma som det aritmetiska medelvärdet på
underliggande aktie under optionens löptid (Ghaidarov, 2009). Ghaidarov skapade sin modell utifrån
att han ansåg att modellen som Finnerty skapade 2002 innehöll matematiska fel som bland annat
medförde att DLOM kunde överstiga 100 % om restriktionsperioden var längre än 6 år (Ghaidarov,
2009). Detta är dock korrigerat i Finnertys uppdaterade modell från 2012, vilket är den modell som
presenteras i denna studie. Ekvationen för Ghaidarovs modell kan ses nedan:

(9)
(10)

𝑣√𝑇
𝐷𝐿𝑂𝑀 = 𝑒 −𝑞𝑇 [2𝑁(
) − 1]
2

2
𝑣√𝑇 = √𝑙𝑛[2(𝑒 𝜎 𝑇 − 𝜎 2 𝑇 − 1)] − 2𝑙𝑛[𝜎 2 𝑇]

Vid en jämförelse med Finnertys modell tillåter Ghaidarovs modell att DLOM överstiger 32 % samt att
DLOM inte kan överstiga 100 %. Dock sjunker DLOM hos modellen när utdelningen är tillräckligt
hög, speciellt för långa restriktionsperioder och hög volatilitet vilket inte stämmer överens i praktiken
då DLOM alltid ökar vid längre restriktionsperioder. Detta påvisas tydligt i både Pre-IPO- och
Restricted Stock Studies. I likhet med Finnertys modell antar heller inte Ghaidarovs modell att
investeraren har perfekt marknadstiming. Modellen har även bra passning på data hämtad från Stout
Restricted Stock Study (Alerding et al., 2017). Slutligen överskattar modellen DLOM för höga
volatiliteter enligt Alerding et al. (2017) då en jämförelse gjordes mot DLOM från Restricted Stock
Studies.

Ghaidarovs FSP optionsmodell
2014 skapade Ghaidarov ytterligare en modell, Ghaidarovs FSP modell, för att estimera DLOM med
skillnaden att Ghaidarovs FSP modell utgår från en “forward-starting”-säljoption (Ghaidarov, 2014).
En “forward-starting”-säljoption är en exotisk option som ger optionsägaren rätten men inte
skyldigheten att bestämma startdatum för en europeisk säljoption när som helst innan “forwardstarting”-säljoptionens slutdatum. Modellen antar att hela investerarens kapital är bundet i optionen och
att investeraren inte är tillåten att skydda sin tillgång genom att handla med andra tillgångar (Alerding
et al., 2017). Därför antas modellen enligt Ghaidarov ge en maxgräns för DLOM hos en odiversifierad
och begränsad investerare (Ghaidarov, 2014). Ghaidarovs FSP modell ser ut på följande vis:

(11)

𝜎√𝑇
𝐷𝐿𝑂𝑀 = 𝑒 −𝑞𝑇 [2𝑁(
) − 1]
2
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När den riskfria räntan och utdelningen är 0 % ger Ghaidarovs FSP modell samma resultat som Chaffes
modell. Ghaidarov jämförde sin modell med DLOM-värdena från databasen Stout Restricted Stock
Study och kom fram till att modellen på ett effektivt sätt kan användas som substitut för DLOM
(Ghaidarov, 2014). En motsägelse med Ghaidarovs FSP modell är att när utdelningen är hög och
restriktionsperioden lång, sjunker DLOM när restriktionsperioden ökar. Detta gäller dock för värden
som inte kan anses realistiskt att observera för bolag. Naturligt innebär en längre restriktionsperiod, allt
annat lika, en högre DLOM.

Sammanfattning av optionsmodellerna
Optionsmodellerna är förhållandevis lika till både utseende på formlerna och de estimerade
parametrarna som används. Samtliga modeller använder restriktionsperiod och volatilitet som
estimerade parametrar och några modeller tar också hänsyn till förväntad utdelningstakt. Chaffes modell
tar även hänsyn till den riskfria räntan. Trots att de är förhållandevis lika till utseende och parametrarna
som används ger modellerna varierande värden på DLOM som visualiseras i Figurerna 2:2–2:4. Varför
volatiliteten i graferna valdes till 20–80 % var på grund av att aktiers volatilitet sällan understiger 20 %
respektive överstiger 80 %. Utdelningen sätts till 0 % då det observerats att onoterade bolag, vilka
DLOM främst estimeras på, sällan har en utdelning. Slutligen valdes den riskfria räntan till 3 % utifrån
PwC:s studie Riskpremien på den svenska aktiemarknaden från 2018. Graferna visar att Longstaffs
modell ger högst DLOM och Finnertys modell lägst DLOM för nästan samtliga volatiliteter och
restriktionsperioder. Ghaidarovs FSP modell antar det näst högsta DLOM för samtliga volatiliteter och
restriktionsperioder.
Figur 2:2 DLOM för de olika optionsmodellerna med 20 % volatilitet, 0 % utdelning och 3 % riskfri ränta (Finnerty
ligger under Ghaidarovs linje)
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Källa: Egengjord graf
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Figur 2:3 DLOM för de olika optionsmodellerna med 50 % volatilitet, 0 % utdelning och 3 % riskfri ränta
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Källa: Egengjord graf

Figur 2:4 DLOM för de olika optionsmodellerna med 80 % volatilitet, 0 % utdelning och 3 % riskfri ränta
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Den stora fördelen med optionsmodellerna är att det krävs förhållandevis få antaganden, alltså att antalet
okända parametrar i modellerna är få. Detta leder till att DLOM kan estimeras på ett objektivt sätt.
Samtliga modeller använder sig av volatilitet på underliggande aktie vilket indirekt menas med hur
riskfyllt bolaget är. Bolagets riskprofil och restriktionsperiod är två av de faktorer som värderare anser
viktigast vid estimering av DLOM. Alltså tar modellerna som är användarvänliga för värderare hänsyn
till väsentliga faktorer på ett objektivt sätt. Detta kan vara en anledning till att modellerna är väldigt
populära hos värderare (Business Valuation Resources, 2018).
Reilly och Rotowski (2007) anser dock att optionsmodellerna ger en underskattning av DLOM för
onoterade bolag på grund av att instrumenten som används till modellerna är likvida samt att aktieägarna
till det onoterade bolaget inte har någon möjlighet att skydda sitt aktieinnehav då det inte finns
tillgängliga optioner för det enskilda bolaget (Reilly, 2007).
För optionsmodellerna korrelerar DLOM positivt med volatiliteten och restriktionsperioden samtidigt
som den är negativt korrelerad med utdelningar vilket överensstämmer med teorin om DLOM (Alerding
et al., 2017), undantaget Chaffes- och Ghaidarovs två modeller när restriktionsperioden är lång.
När Optionsmodeller används är det viktigt att tänka på att de endast är ett substitut för DLOM-värdet
då det sällan finns optioner för underliggande onoterade aktie. Alltså går det inte att endast titta på en
specifik modell utan värderaren måste alltid ta hänsyn till andra faktorer/metoder
(Engineering/Valuation Program DLOM Team on IRS, 2009).
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2.7.5 DCF-modeller
Utöver optionsmodellerna finns även DCF-modeller för att estimera DLOM. Den vanligaste DCFmodellen är Quantitative Marketability Discount Model (QMDM). En annan modell för att estimera
DLOM är Tabaks modell som är en förment förbättring av QMDM som medför att DLOM estimeras
på ett mer objektivt sätt relativt QMDM.

QMDM DCF-modell
1997 publicerade Z. Christopher Mercer sin bok “Quantifying Marketability Discounts” där han
beskriver en ny modell som estimerar DLOM, benämnd “Quantitative Marketability Discount Model”
(QMDM). Modellen utgår från att kassaflödet till bolagets aktieägare (FCFE) generellt är lägre än
kassaflödet till hela företaget (FCFF) och att DLOM är kvoten av dessa värden. QMDM-modellen
bygger på en DCF-värdering där modellen estimerar en matris av DLOM-värden där slutligen
värderaren själv får bestämma värdet på DLOM. QMDM-modellen kräver fem parametrar vilka är
minoritetsvärdet av de säljbara aktierna, den förväntade tillväxten av minoritetsägarnas säljbara
innehav, förväntade framtida utdelningar, avkastningskrav för icke-säljbart minoritetsinnehav,
förväntad tillväxt hos bolaget samt restriktionsperiod (Hitchner, 2017).
En fördel med QMDM är att modellen ger en kvantitativ, och därmed objektiv, bas för att bestämma
DLOM. Dessutom tas hänsyn till företagsspecifika faktorer vid estimeringen av DLOM, vilket medför
att DLOM-värdet som estimeras blir mer hänförligt till en enskild värdering. Trots det objektiva
tillvägagångssättet kvarstår problematiken att DLOM-värdet som estimeras till största del bygger på
värderarens egna åsikter och erfarenheter. Om värderaren dessutom endast skulle använda sig av en
klients uppskattning av parametrarna i QMDM kan värderarens trovärdighet och självständighet
ifrågasättas vid val av DLOM (Engineering/Valuation Program DLOM Team on IRS, 2009).
Alerding (2017) menar att resultatet av QMDM-modellen varierar kraftigt och således ger väldigt stora
intervall och kan därför vara svår att implementera. QMDM-modellen är också en mer komplex modell
än optionsmodellerna och skulle kunna vara en förklaring till varför den också används i mindre
utsträckning än dessa modeller (Business Valuation Resources, 2018). Slutligen har även QMDM
upprepade gånger blivit avvisad i amerikanska skatterättsliga tvister (Heyes, 2011). Exempelvis i
rättsfallet Estate of Weinberg v. Commissioner (2000) där domstolen kritiserade användandet av
QMDM som metod för att estimera DLOM då små förändringar i modellen gav drastiska förändringar
på rabatten. Dessutom avslogs användandet av QMDM som metod i rättsfallet Janda v. Commissioner
(2001) då modellen gav ett enligt rättsfallet för högt och godtyckligt DLOM.

Tabaks modell
Dr. David Tabak presenterade 2002 en modifierad modell av QMDM i sin artikel A CAPM-Based
Approach to Calculating Illiquidity Discounts. Tabak ansåg att det fanns en kostnad inbyggd i DLOM
för risk under restriktionsperioden. Denna risk togs hänsyn till genom skapandet av en modell byggd
på CAPM vilken tillät en objektiv estimering av DLOM (Alerding et al., 2017). Till skillnad från
QMDM som gör antaganden både för förväntad tillväxt och investerarens förväntade avkastning
kombinerar Tabak dessa två antaganden till en överavkastning som kan estimeras objektivt (Tabak,
2002). Genom att använda marknadsriskpremier möjliggörs möjligheten att extrapolera “den förväntade
extra avkastningen hos investeraren för den icke-säljbara tillgången” (Tabak, 2002). Då modellen
ignorerar möjligheten till diversifiering menar Tabak att estimeringen av DLOM kan bli för hög genom
denna modell (Tabak, 2002). På grund av dess likhet med QMDM är dess fördelar och nackdelar
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likvärdiga utöver att Tabaks modell anses mer objektiv. Slutligen kan tilläggas att Tabak i sin artikel
blandar begreppen “Marketability discount” med “Illiquidity discount”. Detta medför att det skapar en
osäkerhet kring huruvida modellen beräknar en rabatt för säljbarhet eller likviditet.

2.7.6 Mandelbaums faktorer
Vid estimering av DLOM har domstolar vid upprepade tillfällen krävt kompletterande underlag till
empiriska studier. Förutom empiriska studier har kvalitativa redogörelser för det specifika bolaget
efterfrågats som grund till DLOM då medel- och medianvärden från exempelvis Restricted Stock
Studies anses otillräckliga (Alerding et al., 2017). Även Pratt (2009) påstår att domstolarna vill se
kvalitativa analyser och/eller empirisk data som är relevanta med de specifika förhållanden som råder
för varje enskild värdering just på grund av att varje värdering anses unik.
I det mest citerade rättsfallet, Mandelbaum v. Commissioner (1995), uppstod en situation där två
värderare var överens om bolagets fair market value, d.v.s. det ojusterade värdet innan avdrag för
bristande säljbarhet, medan bedömningen av DLOM skiljde sig. Bolagets anlitade värderare
uppskattade rabatten till 70–75 % och IRS värderingsexpert hävdade en rabatt om 30 %. Båda parter
motiverade sin respektive rabatt till stor del utifrån Restricted Stock- och Pre-IPO Studies samt data
från dessa typer studier. Domstolen i fallet stipulerade ett antal faktorer till värderarna att beakta i sin
bedömning, utöver Restricted Stock- och Pre-IPO Studies (Mariner Capital Advisors, 2016; Alerding
et al., 2017). Rättsfallet ansågs prejudicerande på den amerikanska marknaden och gav upphov till
begreppet Mandelbaums faktorer. Efter prejudikatet har det genomförts studier på faktorerna och enligt
Business Valuation Resources (2018) tar en klar majoritet av värderare i USA hänsyn till dessa faktorer
vid estimering av DLOM. I Tabell 2:10 följer en genomgång av faktorerna.
Tabell 2:10 Mandelbaums faktorer med genomarbetade förklaringar

Mandelbaums
Faktorer
Private vs. public sales
of the stock

Beskrivning
Faktorn kan beskrivas som en jämförelse mellan bolagstransaktioner
på noterade och onoterade innehav. Vid domslutet nyttjades
medelvärden härledda från Restricted Stock Studies och Pre-IPO
Studies som riktvärden för DLOM.

Financial statement
analysis

Bolagets finansiella ställning vid en värdering. Särskilt fokus läggs på
bolagets lönsamhet, storlek och belåningsgrad. Ett bolag med bättre
finansiell ställning ger ett lägre DLOM då det anses mindre riskfyllt än
ett bolag med dålig finansiell ställning.

Company’s dividend
policy

Huruvida bolaget betalar utdelning till sina ägare och framtida
möjligheter till utdelning. Delar bolaget ut likvida medel till ägarna
minskar DLOM. En högre utdelning ger även lägre DLOM.

Nature of the
company

Externa faktorer som påverkar bolaget. Faktorer som undersöks är
exempelvis bolagets marknadsposition, potentiella risker,
framtidsutsikter. Ett företag med goda framtidsutsikter, god position på
marknaden och få potentiella risker ger ett lägre DLOM på grund av
dess popularitet och låga risk för investerare.
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Company’s
management

Bolagsledningens kompetens och egenskaper behöver beaktas som en
faktor vid en värdering av bolaget. Ett företag som har en kompetent
ledning ger lägre DLOM då bolaget anses ha större sannolikhet att
lyckas, vilket ger en lägre risk.

Amount of control in
transferred shares

Storleken på aktieposten samt om posten innehar kontroll, alltså om
den kan påverka beslutsfattande i bolaget. Innehar posten kontroll ger
en större post lägre DLOM. Innehar posten ingen kontroll ökar DLOM
vid större post.

Restrictions on
transferability of stock

Huruvida restriktioner finns vid eventuell försäljning av aktieposten.
Restriktioner för posten ger högre DLOM då en försäljning försvåras.
Omvänt kan det för innehavaren finnas möjlighet att sälja hela eller
delar av ett innehav vilket ger lägre DLOM.

Holding period for
stock

Hur länge en köpare behöver eller måste äga innehavet, både med
avseende på eventuella avtal och möjligheterna till exit som genererar
positiv avkastning. En längre tidshorisont ökar DLOM och vice versa.

Company’s
redemption policy

Huruvida bolaget har företräde att köpa aktierna över en utomstående
investerare. Detta behöver i synnerhet beaktas om det sedan tidigare
finns ett bestämt pris på aktierna lägre än marknadsvärdet på
innehavet, vilket ger ett högre DLOM. Förmånliga villkor, såsom att det
bestämda priset motsvarar marknadsvärdet, ger i sin tur minskad
DLOM.

Costs associated with
making a public
offering

Huruvida det existerar och hur stor kostnaden är för en eventuell
börsintroduktion. Är börsintroduktion den valda avyttringsstrategin,
ger en ökad kostnad för börsnotering en högre DLOM och vice versa.

Källa: Engineering/Valuation Program DLOM Team on IRS, 2009; Hawkins et al., 1996; Alerding et al., 2017;
Pratt, 2009

Enligt Alerding et al. (2017) är Mandelbaums faktorer ett hjälpmedel och komplement för att estimera
DLOM utifrån det enskilda bolaget och dess egenskaper. Främst är det ett tillvägagångssätt som styrker
och förklarar estimeringen av DLOM. Då hänsyn tas till några av Mandelbaums faktorer vid beräkning
av det ojusterade bolagsvärdet har invändningar rests att det finns en risk för att detta tillvägagångssätt
ger en dubbel effekt om de också beaktas vid estimering av DLOM. Således är det viktigt som värderare
att ta detta i beaktning vid estimering av DLOM med Mandelbaums faktorer.
I dagsläget finns inget förslag från tidigare forskning hur man praktiskt använder Mandelbaums
faktorer. Ingen konvertering av faktorerna till faktiska siffror finns heller i dagsläget.

2.7.7 IRS DLOM Job Aid
På grund av att Mandelbaums faktorer kan tolkas som för breda konkretiserades faktorerna i IRS DLOM
Job Aid (2009) till 33 faktorer. Dessa faktorer är uppdelade utifrån om de påverkar bolagets värde
genom ett ägarperspektiv, bolagsperspektiv eller båda samtidigt. Mercer (2012) har sammanställt en
tabell (se Tabell 2:11) utifrån de faktorer IRS DLOM Job Aid (2009) listat som påverkar DLOM.
Forskning gällande hur faktorerna konkret påverkar säljbarheten i faktiska siffror saknas och anses vara
en utmaning att utföra vid användning av faktorerna (Engineering/Valuation Program DLOM Team on
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IRS, 2009). Det finns inte heller någon annan forskning på faktorerna där de konverterats till faktiska
siffror.
Tabell 2:11 IRS DLOM Job Aid 33 faktorer

Faktorer som påverkar säljbarhet

Bolagsnivå

1. Värdet på företagets privat handlade aktier jämfört med de
publikt handlade (Ej tillämpbart på den svenska marknaden)
2. Möjligheter till och historiska utdelningar
3. Direktavkastning
4. Företagets Attraktivitet
5. Branschens Attraktivitet
6. Möjligheter till försäljning eller börsintroduktion
7. Antalet identifierbara köpare
8. Kännetecken av aktieägare med kontrollpost
9. Tillgång till information och dess tillförlitlighet
10. Ledning
11. Rörelsemarginal
12. Storlek på omsättning
13. Book to market kvot
14. Informationskrav
15. Koncentration på ägarskapet
16. Finansiellt tillstånd
17. Andel aktier som innehas av insynspersoner
18. Andel aktier som innehas av institutioner
19. Andel oberoende personer i ledningen
20. Listning på en stor börs
21. Aktiva alternativt passiva ägare
22. Registreringskostnader
23. Möjligheter att hedgea
24. Marknadsvärde
25. Risken i verksamheten
26. Transaktionskostnader
27. Längd på inlåsningsperiod
28. Förväntad längd på innehavsperioden
29. Andel aktier till försäljning relativt total antalet aktier
30. Registrerad eller oregistrerad (ej tillämpbart på svenska
marknaden)
31. Konjunkturens tillstånd
32. Rådande tillstånd på aktiemarknaden
33. Aktiens volatilitet

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Källa: Engineering/Valuation Program DLOM Team on IRS, 2009
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Ägarnivå

X

2.8 Sammanfattning av metoder för att estimera DLOM
Säljbarhet är inte en binär parameter utan snarare i allra högsta grad en relativ term och beror på ett
flertal aspekter. Ett antal metoder med olika vetenskapliga inriktningar för att estimera DLOM har
redovisats med olika för- och nackdelar. Då DLOM ej är observerbar kan hävdas att samtliga metoder
är substitut för DLOM, alltså att ingen av metoderna estimerar enbart DLOM. Detta medför att ingen
av metoderna heller är optimal. James Alerding rekommenderar därför att använda sig av flera metoder
för att ta hänsyn till så många faktorer som möjligt som påverkar DLOM (McCarthy, 2017). De
redogjorda metoderna har således kategoriserats i empiriskt, matematiskt och kvalitativt inriktade
tillvägagångssätt vilket kan ses i Figur 2:5.
Figur 2:5 Kategorisering av relevanta metoder för att estimera DLOM

Källa: Egengjord figur

De empiriska metoderna är ett verktyg som tillhandahåller ett riktvärde utifrån tidigare genomförda
transaktioner. Utifrån de empiriska metoderna nyttjas databasen Stout Restricted Stock Study till EMQmodellen. DLOM kan estimeras utifrån parametrar som tidigare estimeras i en värdering med hjälp av
matematiska metoder såsom Options- och DCF-modeller. Utifrån de matematiska metoderna används
optionsmodellerna Finnertys-, Longstaffs- och Ghaidarovs FSP modell till EMQ-modellen. Det
kvalitativa tillvägagångssättet kompletterar de empiriska och matematiska tillvägagångssätten och ger
en tydlig koppling till det enskilda bolaget som värderas och dess förutsättningar. Utifrån de kvalitativa
metoderna väljs Mandelbaums faktorer med stöd av IRS DLOM Job Aid till EMQ-modellen. En utförlig
redogörelse återfinns i Kapitel 4.3
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3 Fallföretagets metodik
Nedan följer en redogörelse för Fallföretagets metodik vid estimering av DLOM. Först presenteras den
teoretiska grunden för metodiken som sedan följs av en presentation av metodiken. Kapitlet avslutas
med en presentation av fyra fall där Fallföretagets metodik nyttjats vid estimering av DLOM. Kapitlet
är baserat på interna dokument och intervjuer med Daniel Petersson (2019) på Fallföretaget som har
i sitt dagliga arbete att estimera DLOM.

3.1 Teoretisk grund
Fallföretaget estimerar inte DLOM separat utan estimerar istället en aggregerad rabatt som tar hänsyn
till DLOC och DLOM som benämns minoritetsrabatt. Fallföretagets teoretiska grund och de studier
som teorin vilar på är hämtade från den amerikanska aktiemarknaden och utgörs av Restricted Stock
Studies och Pre-IPO Studies samt en rad rättsfall. Den teori och studier som Fallföretaget använder sig
av vid estimering av DLOM åt sina kunder bifogas alltid till kund i form av ett appendix.
Ett antal Restricted Stock Studies presenteras i appendix vilka är från perioden 1968–2007, där
majoriteten av studierna är utförda på 1900-talet. Det Fallföretaget tar fasta på och nyttjar för att
estimera DLOM från dessa Restricted Stock Studies är att den genomsnittliga rabattnivån för samtliga
studier om 35 % samt att en relativt hög andel av Restricted stock-transaktionerna påvisar rabatter över
50 %. Vidare hävdar Falleföretaget att rabatten vanligtvis är högre i de mindre bolagen.
Dessutom presenteras ett antal Pre-IPO Studies i appendix vilka är Willamette Management Associates
Study mellan åren 1975–2000 (2004) samt Emory Study mellan åren 1980–2000 (2001). Från Pre-IPO
studierna har Fallföretaget dragit slutsatsen om en genomsnittlig rabattnivå om 50 %. Fallföretaget
menar att resultaten från Pre-IPO Studies och skillnaden mellan värdet före och efter en
börsintroduktion kan härledas till en förväntning om förbättrad säljbarhet i de underliggande aktierna.
På grund av avsaknad av svensk rättspraxis vid bedömning av rabatt i aktievärde med hänsyn till
bristande säljbarhet och kontroll använder sig Fallföretaget av ett antal rättsfall från den amerikanska
marknaden. Rättsfallen presenteras med namn, årtal och estimerat DLOM. Ett intervall och
genomsnittligt DLOM presenteras även för ett antal tidsperioder hos rättsfallen. Rättsfallen är från
perioden 1969–1989 och gav ett DLOM mellan 15–70 %. Ingen vidare redogörelse eller slutsats av
rättsfallen görs av Fallföretaget.

3.2 Beskrivning av Fallföretagets metodik
Efter att det ojusterade bolagsvärdet beräknats, påbörjas arbetet med att estimera minoritetsrabatten.
Fallföretaget utgår ifrån medelvärden från Restricted Stock Studies och Pre-IPO Studies samt
rättsfallen. Givet att dessa medelvärden ger ett brett intervall av rabatter analyseras sedan
värderingsobjektet. Analysen utgår främst från faktorerna i Tabell 3:1. Med analys menas i detta fall ett
resonemang baserat i erfarenhet som främsta vägledning.

32

Tabell 3:1 Faktorer som Fallföretaget tar hänsyn till vid estimering av DLOM

Faktorer
Inlåsningsperiod

Utdelningsmöjligheter

Uppdragsgivarens förklaring
En längre inlåsningsperiod innebär en högre rabatt, och vice versa.
Exempelvis en värdering av så kallad Carried Interest (dvs vinstdelning i
riskkapitalfonder), med inlåsningseffekt upp mot 10 år, bör åsättas en
rabatt i den övre delen av spannet, medan en värdering av onoterade
optioner med en löptid om 2 år bör åsättas en rabatt i den lägre delen av
spannet (om ens någon rabatt överhuvudtaget).
Om väsentliga utdelningar förväntas ske under inlåsningsperioden minskar
rabatten genom att det skapas likviditet genom utdelningarna.

Möjlighet att
avyttra
finansiella
instrumentet

Vissa finansiella instrument handlas på icke-registrerade handelsplatser
(exempelvis kan ett bolag sätta upp en handelsplats för sina egna aktier
eller så erbjuder majoritetsägaren återköp av aktier). Detta innebär en ökad
möjlighet till likviditet vilket minskar behovet av rabatt.

Avtalsmässiga
begräsningar

I vissa fall kan det genom avtal finnas faktorer som begränsar likviditeten i
det finansiella instrumentet. Det kan dels handla om begränsningar i
möjligheten att avyttra det finansiella instrumentet, dels om begränsningar
i vilket pris som instrumentet kan avyttras till. Det är dock viktigt att i
värderingen endast beakta faktorer som ägaren av instrumentet ej har
kontroll över. Det är till exempel vanligt med så kallade vestingscheman där
en ägare tjänar in sitt innehav genom att vara anställd i bolaget under en
viss period. Om individen avslutar sin anställning innan hen nått full vesting
kommer en viss del av aktierna att återköpas av majoritetsägaren till ett
förbestämt pris (det vanligast är att återköpet sker till det lägsta av
marknadsvärde och initialt förvärvspris). I detta fall får denna avtalsmässiga
begränsning endast en påverkan på rabatten om den anställda ej bedöms
själv kunna styra över (i bred bemärkelse) sin
anställning.

Storlek av aktiepost

Desto större aktiepost (i förhållande till antal utestående aktier) desto
mindre behov av en minoritets- och illikviditetsrabatt. En minoritetsägare
har högst begränsad kontroll över ägarfrågor, bolagets finansiella situation,
strategi eller utdelningspolicy. Detta medför en högre rabatt relativt en
majoritetsägare eller ägare av en större aktiepost.
Källa: Petersson, 2019

Baserat på dessa faktorer, och andra specifika faktorer som bedöms som relevanta i det enskilda fallet,
fastställs sedan minoritetsrabatten. Således görs inga matematiska beräkningar vid estimeringen av
DLOM i dagsläget utan endast en kvalitativ analys på företaget med ett antal medelvärden på DLOM i
beaktande. I den kvalitativa analysen görs en samlad bedömning av de olika faktorernas påverkan på
minoritetsrabatten. Främst grundad i erfarenhet sätter värderaren en slutgiltig rabatt utifrån den samlade
bedömningen samt historiska värderingar på liknande bolag. I de flesta av värderingarna bifogas ingen
förklaring till hur minoritetsrabatten estimerats utom appendixet som alltid bifogas. Det finns inget
uttalat tillvägagångssätt hur minoritetsrabatten estimeras och tillvägagångssättet tolkas därför som
subjektivt.
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3.3 Resultat av Fallföretagets metodik
Nedan presenteras fyra estimeringar av DLOM som är utförda av Fallföretaget mellan åren 2017–
2019. Fallen innehåller konfidentiell information och på grund av detta presenteras endast den
information som är väsentlig för att förstå Fallföretagets estimering av DLOM. Fingerade namn
presenteras på bolagen, dock presenteras bransch för att läsaren ska få en bättre uppfattning om
bolaget och vald estimering av DLOM.

3.3.1 Värdering av bolag XYZ AB
Fallföretaget fick i uppdrag att utföra en företagsvärdering av XYZ AB under 2017 för att värdera XYZ
AB:s värde. Detta på grund av att en minoritetspost planerades att förvärvas av företagsledningen i XYZ
AB. Bolaget är ett onoterat svenskt detaljhandelsbolag som bedriver sin verksamhet i Europa genom
försäljning i varuhus.
Värderingen utfördes genom en DCF-värdering och kontrollerades och stöddes av en relativvärdering
tillsammans med jämförbara transaktioner. Relativvärderingen innehöll 12 bolag vilka delades upp i
två grupper där den ena gruppen, svenska detaljhandelsbolag, innehöll 4 företag och den europeiska
branschgruppen som innehöll 8 bolag med liknande verksamhet som XYZ AB. Jämförbara
transaktioner var samtliga uppköp av bolag i samma bransch som XYZ AB de senaste fem åren (2012–
2016), vilka var 11 till antalet. Värderingen grundades i årsredovisningar för XYZ AB under
räkenskapsåren 2013 till 2017, bolagets ekonomirapport för augusti 2017, XYZ AB:s prognos för 2018
till 2023 samt försäljning per produktkategori för 2016 och 2017. Extern information har inhämtats från
publika källor och externa databaser av Fallföretaget.
Följande information har tagits i beaktning av Fallföretaget vid estimeringen av minoritetsrabatten
(DLOM) för XYZ AB:
●
●

●

●

Bolaget planerade att ge en årlig utdelning på minst 5 % till sina aktieägare de kommande åren.
Minoritetsposten som planerades att förvärvas var mindre än 1 % av aktierna i bolaget vilket
medförde att posten inte hade något inflytande på varken utdelningspolicy eller
avyttringsstrategi.
Majoritetsägarna i XYZ AB hade vid tiden för värderingen inte någon plan på att sälja eller
börsnotera bolaget. Dock fanns det möjlighet att börja avyttra minoritetsposten efter en tvåårsperiod till någon av majoritetsägarna.
Efter två år fanns det ett försäljningsfönster varje nästkommande år där möjlighet fanns att
avyttra en tredjedel av innehavda aktier till majoritetsägarna till ett marknadsmässigt pris.

Estimering av DLOM
Utifrån ovanstående information om XYZ AB har Fallföretaget estimerat minoritetsrabatten till 20 %.
Detta grundas främst i att det är en förhållandevis kort restriktionsperiod på två år, dock med
restriktionen att endast en tredjedel gick att avyttra varje år. Detta medför ett lägre DLOM. Detta vägs
dock upp av att det är en minoritetspost utan inflytande på varken utdelningspolicy eller
avyttringsstrategi. Hänsyn har också tagits till den planerade årliga utdelningen men detta i mindre mån
än ovanstående faktorer. Beaktning vid estimeringen har även tagits till liknande värderingar där 20 %
har ansetts som en rimlig nivå.
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3.3.2 Management Incentive Program för BANK AB
I samband med att ett incitamentsprogram skulle sättas på plats för nyckelpersoner i banken BANK AB
under 2017 blev Fallföretaget ombedda att uppskatta marknadsvärdet av stamaktier i bolaget MIP AB,
ett bolag med direkt exponering mot aktieutvecklingen i BANK AB. Både BANK AB och MIP AB var
onoterade bolag, ägda av riskkapitalbolaget RISK AB. Information kring värderingen av MIP AB och
BANK AB inhämtades genom information skickad från BANK AB om MIP AB samt årsredovisningen
för BANK AB 2017.
Till följd av en hög skuldsättningsgrad i MIP AB kunde värderingen av MIP AB genomfördas med
Black-Scholes värderingsmodell.
Följande information har tagits i beaktning av Fallföretaget vid estimeringen av minoritetsrabatten
(DLOM) för MIP AB:
●

●
●

BANK AB ägdes av riskkapitalbolaget RISK AB som hade en genomsnittlig innehavstid för
sina bolag på fem år. Då RISK AB ägt BANK AB i ett år vid värderingstillfället bestämdes
kvarvarande innehavsperiod (restriktionsperiod) till fyra år.
MIP AB gav inte ut någon utdelning under restriktionsperioden.
Stamaktierna/minoritetsposten som planerades att förvärvas hade vid värderingstillfället inget
inflytande eller kontroll över utdelningspolicy eller avyttringsstrategi i MIP AB eller BANK
AB.

Estimering av DLOM
Utifrån ovanstående information om BANK AB och MIP AB har Fallföretaget estimerat
minoritetsrabatten för stamaktierna i MIP AB till 20 %.
Då estimeringen av DLOM utfördes på ett innehav som kunde värderas genom en Black-Scholes modell
utfördes ingen övergripande värdering i likhet med Kapitel 3.3.1. På grund av detta var informationen
som användes för att estimera DLOM förhållandevis kortfattad.
Estimeringen grundades främst i att posten som skulle förvärvas hade en tydlig restriktionsperiod på
fyra år i och med RISK AB:s innehavsstrategi. Samt att snarlika värderingar använt DLOM på 20 %.

3.3.3 Carried interest för riskkapitalbolaget VC AB
En värdering av det onoterade riskkapitalbolaget VC AB och dess dotterbolag utfördes av Fallföretaget
under 2018, se Figur 3:1 för bolagsstruktur. För uppdraget skulle samtliga av bolagen i
riskkapitalbolaget samt dess underliggande fonder värderas samt en minoritetspost i VC AB General
Partner (“General Partner”) där ägarna hade möjlighet att erhålla Carried interest och Management fee
surplus5, benämnd immateriella tillgångar. I General Partner finns förutom de immateriella tillgångarna
investeringar kallade Co-investments6. Det fanns en inlåsningseffekt i General Partner eftersom
portföljbolag innehas i genomsnitt fem år enligt Preqin (2015). Detta ledde till att DLOM behövde
appliceras på Carried interest, Management fee surplus och Co-investments.

5

Management fee surplus är en avgift som fondförvaltare kan erhålla om fondförvaltningen ger
överavkastning. (Petersson, 2019)
6
Co-investments utgörs oftast av investeringar i portföljbolag i fond från redan befintliga externa
investerare. I detta fall syftar dock Co-investments på investeringar i fonden genomförda av
riskkapitalbolagets ägare (Creed, 2013).
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Figur 3:1 Bolagsstruktur för VC AB

Källa: Egengjord figur

Följande information har tagits i beaktning av Fallföretaget vid estimeringen av minoritetsrabatten
(DLOM) för tillgångarna i VC AB:
●
●

●

Aktier med exponering mot tillgångarna som avsetts att värderas hade inget inflytande eller
kontroll över utdelningspolicy eller avyttringsstrategi i VC AB.
Carried interest förväntades erhållas först i slutet av fondens livslängd vilken var tio år, varför
restriktionsperioden för denna tillgång även bestämdes till tio år.
Co-investments förväntades att realiseras vid eller efter investeringsperiodens slut, vilken var
uppskattningsvis fem år.
Management fee surplus erhölls årligen men återinvesterades oftast i General Partner varför
den kunde likställas med Co-investments vilket gav en restriktionsperiod på fem år.

Estimering av DLOM
Att aktier med exponering mot tillgångarna inte hade något inflytande eller kontroll över
utdelningspolicy eller avyttringsstrategi i VC AB togs hänsyn till i samtliga estimeringar av DLOM.
Men framförallt togs hänsyn till restriktionsperioden för tillgångarna. Carried interest hade en lång
restriktionsperiod på uppskattningsvis 10 år vilket motiverade en DLOM om 40 %. Co-investments
hade en kortare restriktionsperiod på fem år varför DLOM estimerades till 35 %. Management fee
surplus var den mest likvida av tillgångarna men likställdes ändå med Co-investments på grund av
återinvesteringsgraden, varför investeringsstrategin och därmed restriktionsperioden var densamma.
Således estimerades DLOM till 30 % för Management fee surplus.
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3.3.4 Management Incentive Program för ÅÄÖ AB
I samband med att förvaltningsbolaget FÖR AB förvärvade det onoterade IoT7-bolaget ÅÄÖ AB under
2018, erbjöds nyckelpersoner i ÅÄÖ AB ett incitamentsprogram vilken innebar möjlighet att förvärva
en minoritetspost av stamaktier i ÅÄÖ AB. Fallföretaget fick därför i uppdrag att värdera bolaget och
bestämma ett aktiepris för stamaktierna som skulle erbjudas nyckelpersonerna.
Följande information har tagits i beaktning av Fallföretaget vid estimeringen av minoritetsrabatten
(DLOM) för ÅÄÖ AB:
●

●

●

På grund av bolaget är ett tillväxtbolag planerades ingen utdelning att ges ut då ledningen avsåg
att eventuell vinst återinvesteras i företaget i syfte att gynna fortsatt tillväxt. Skulle dock bolaget
besluta om utdelning i framtiden var ägarstrukturen beskaffad på så sätt att
incitamentsprogrammet skulle få en ytterst liten del av utdelningen varför denna kunde antas
obefintlig.
Minoritetsposten som planerades att förvärvas var endast 5,9 % av totala antalet röster i bolaget
och hade inget inflytande eller kontroll över utdelningspolicy eller avyttringsstrategi i ÅÄÖ
AB.
Förvaltningsbolaget FÖR AB hade uttalat att man planerade att sälja ÅÄÖ AB efter en period
om cirka fem år varför fem år antogs som restriktionsperiod.

Estimering av DLOM
Estimeringen grundades främst i värdet för DLOM för liknande värderingar. Men även att bolaget inte
gav utdelning samt att posten inte hade något inflytande eller kontroll över utdelningspolicy eller
avyttringsstrategi. Liten hänsyn togs till restriktionsperioden på fem år. Genom denna bedömning
bestämdes DLOM till 20 %.

3.3.4 Sammanfattning av de fyra fallen
Nedan presenteras en tabell över de resulterande värdena på DLOM för de fyra fallen utifrån
Fallföretagets metodik.
Tabell 3:2 DLOM för de fyra fallen utifrån Fallföretagets metodik

FALL

XYZ AB
BANK AB
VC AB (Carried interest)
VC AB (M.f.s)
VC AB (Co-investments)
ÅÄÖ AB

DLOM

Källa: Egengjord tabell

7

20 %
20 %
45 %
30 %
35 %
20 %

Internet of Things (IoT) är vardagsföremål som med inbyggd elektronik kan styras över nätet. (IoTGSI, 2019).
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4 Metod
Nedan följer en redogörelse över hur studien ska genomföras för att syftet ska besvaras utifrån en
vetenskaplig grund. Den vetenskapliga ansatsen för hur studien ska utföras visualiseras i flödesschemat
nedan.
Figur 4:1 Flödesschema för studien

Källa: Egengjord figur

4.1 Forskningsansats
Den valda forskningsansatsen, evidensbaserad management, baseras på syftet med denna studie, att
förbättra en arbetsprocess för fallföretaget. Detta i kombination med att denna vetenskapliga studie ska
uppfylla de centrala kriterierna validitet, reliabilitet och generaliserbarhet vilket bedömningen av
kvaliteten vilar på enligt Bryman & Bell (2017). Samtidigt finns en tydlig önskan från fallföretaget om
en i ett praktiskt avseende balanserad modell. En önskan författarna av denna studie delar för att den
framtagna modellen kan tillämpas i en framtida arbetsprocess.
Utvecklingen av evidensbaserad management är sprungen ur forskning inom sjukvården och dess mål
att minimera skillnaden i medicinsk praxis och bästa tillgängliga forskningsresultat som sedermera har
applicerats på andra områden. Briner et al. (2009) menar att evidensbaserad management och dess
informationskällor vilar på fyra ben, som ses i Figur 4:2.
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Figur 4:2 De fyra benen i evidensbaserad management

Källa: Briner et al., 2009

Fundamentet i evidensbaserad management baseras på punkten “En kritisk bedömning av bästa
tillgängliga forskningsunderlag”. I denna studie innefattar detta en sammanställningsstudie och att
överföra samt översätta forskningsresultat till fallföretaget (Bryman & Bell, 2017). Detta kan dels
gestaltas i att författarna under studiens gång fört en tät dialog med Fallföretaget. Detta för att resultatet,
förutom önskad akademisk höjd, också är i linje med Fallföretagets behov och målsättning om att knyta
ihop omfattande kunskap inom den samlade akademien med kunskapen hos arbetsgivaren. I
evidensbaserad management är en hörnsten att söka perspektiv och synpunkter av de som påverkas av
forskningen. Utöver datainsamling hos fallföretaget kommer anställda på företaget att ges möjlighet att
nyttja modellen. Förutom att säkerställa att modellen kan replikeras ger detta indikationer på potentiella
förbättringspunkter.
Varför evidensbaserad management väljs som forskningsansats före aktionsforskning8, en närbesläktad
och mer allmänt utbredd metod, beror i huvudsak på den konsultliknande karaktär forskningen antar.
Givet ovan redogörelse är författarnas mål att undvika att ta denna roll. Aktionsforskning genomsyras
vidare av en process med iterativa implementeringar och med anledning av författarnas tidsram och
bristande tidstillgång hos fallföretaget bedöms en iterativ implementationsprocess ogenomförbar.
Någon tydlig distinktion i ett kvalitativt respektive kvantitativt tillvägagångssätt har inte gjorts då
studien tangerar båda. Åsberg (2001) hävdar att en sådan uppdelning i sig också är intetsägande. Att
hävda att frågeställningar och syftet med denna studie har närmats med ett kvalitativt angreppssätt kan
8

Aktionsforskningens är en pragmatisk strategi vars syfte är att ha en direkt och omedelbar påverkan
på forskningsområdet. (Denscombe, 2014)
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dock göras med fog. Ekblad (2011) skriver att en metod är kvalitativ då den inbegriper att gestalta,
beskriva dess egenskaper och karakterisera något, i denna studie DLOM. Studiens syfte är också av en
kvalitativ karaktär givet att ett framtagande av en modell för att kunna estimera DLOM ses som en
teorigenererande process (Alvesson & Sköldberg, 2017). Samtidigt ska påpekas att denna studie också
präglas av en deduktiv9 process med anledning av en del av de studier som den teoretiska referensramen
vilar på för att beskriva egenskaper hos DLOM.

4.2 Datainsamling
Nedan följer en beskrivning över hur datainsamlingen i studien genomfördes. Först beskrivs metoden
som använts för att genomföra litteraturstudien vilket sedan följs av en beskrivning av metoden för hur
studien av Fallföretagets metodik genomfördes. Litteraturstudien består i allt väsentligt av sekundär
datainsamling medan studien av Fallföretagets metodik kan beskrivas som primärdata.

4.2.1 Litteraturstudie
Till grund för att besvara syftet har vetenskapliga artiklar, böcker och annan litteratur om DLOM
studerats. DLOM är en välstuderad rabatt som det har forskats på under en längre tid. Omfånget av den
sekundära datan är omfattande och de olika infallsvinklarna till rabatten är många. Ändock saknas
forskning och studier fokuserat på en svensk och europeisk kontext och litteraturen härrör därför främst
från USA. Litteraturstudien utgick från välrenommerade källor och källorna består av forskare,
värderare och myndighetspersoner. För att hitta källorna till studien har sökningar på DLOM utförts
främst via Google, Google Scholar och EBSCOhost men även andra hemsidor och databaser. Vidare
har besök på Linköpings universitetsbibliotek genomförts. Modeller och studier på området som ansetts
relevanta för studien har sammanställts för att vidare utvärderas.
En genomtänkt och omsorgsfull litteraturstudie är kritisk för denna studie. Utgångspunkten, citerad
Bryman & Bell (2017), och vilka centrala frågeställningar litteraturstudien bör besvara grundar sig i
följande:
●
●
●
●
●
●

Vad som redan är känt om temat
Vilka begrepp och teorier som har använts i samband med temat
Vilka forskningsmetoder som har tillämpats i samband med temat
Vilka debatter eller kontroverser som finns om temat och hur man har studerat det
Vilka oförenligheter (om några) som finns
Vilka de huvudsakliga bidragsgivarna är när det gäller temat.

4.2.2 Studie av Fallföretagets metodik
För att få en god förståelse för fallföretagets metodik har flertalet icke-standardiserade intervjuer
genomförts med författarnas handledare på Fallföretaget. Intervjuerna har utförts i syfte att få en djup
förståelse för Fallföretagets metodik vid estimering av DLOM. Utöver att muntlig information
inhämtats har flertalet interna dokument delgivits. Utöver att inhämta information om metodiken har
fyra värderingsfall tillhandahållits med en utförlig beskrivning över hur Fallföretaget har gått tillväga
för att estimera DLOM i varje fall. De fyra värderingsfallen valdes utifrån att spegla så många olika
9

Enligt Fejes & Thornberg (2015) karaktäriseras en deduktiv slutledningsprocess av att man från en
teori härleder en hypotes och kontrollerar om hypotesen helt eller delvis stämmer eller inte. Detta
synsätt gäller i hög grad för Restricted stock studies och Pre-IPO studies.
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specifika förhållanden som möjligt vid en estimering av DLOM. Fallen valdes även utifrån att deras
aktualitet skulle vara så stor som möjligt.
Att få en god förståelse för Fallföretagets metodik ansågs väsentligt för studiens inriktning samt för att
få en bättre uppfattning över hur en egen modell kan skapas för att estimera DLOM. En litteraturstudie
har även utförts på allt tillgängligt material som Fallföretaget använder sig av vid estimering av DLOM
samt det appendix som alltid bifogas till kund vid estimering av DLOM.
I studien skickades också en standardiserad enkät med öppna svar ut till samtliga erkända värderingshus
i Sverige. Med anledning av bristande kvalité från respondenterna valdes dessa att inte beaktas i denna
studie.

4.3 Metodval
I valet av metoder för studien har triangulering nyttjats. Med triangulering menas dels att nyttja olika
källor för att studera ett ämne. Det innebär också att nyttja olika metoder som angreppssätt för att öka
reliabiliteten i studien. Att triangulera med avseende på olika källor har varit viktigt för att belysa
kritiken mot olika studier och metoder och för att avvisa flertalet av dessa. Detta har sålunda bidragit
till både en bredare och djupare förståelse i ämnet.
Valet av metoder för att estimera DLOM har baserats på att uppfylla kriterierna i syftet, att utveckla ett
tillvägagångssätt som tar avstamp i både validitet och praktisk genomförbarhet. Dessa två egenskaper
kan kontrastera och avvägningar kan inte uteslutas. En komplicerande omständighet är att nivån av
säljbarhet och därmed DLOM, enligt tidigare redogörelse, inte är direkt observerbar och generellt finns
inte data som i sin helhet kan tillämpas på ett specifikt fall. Av den anledningen saknas förutsättningar
för en övergripande kvantitativ ansats, och därmed en kvantitativ analys, till studien. Enligt tidigare
redogörelse finns också begränsade möjligheter att på ett tillfredsställande sätt estimera DLOM
objektivt. För att möjliggöra ett svar på syftet erfordras således en kvalitativ ansats i studiens
övergripande metod.
Med en kvalitativ ansats blir det kritiskt att i största möjliga mån undvika att resultatet från studien
färgas av författarnas egna tolkningar. Författarna ämnar undvika detta genom att befästa slutsatser i
tidigare vetenskaplig teori och genom att söka perspektiv från den tilldelade handledaren på
universitetet och hos Fallföretaget. För att den valda metoden ska vara framgångsrik ur en akademisk
synvinkel förutsätts att författarna, trots en tät kontakt med fallföretaget, kan behålla en oberoende
ställning gentemot densamma. Med anledning av detta begränsas återkoppling från Fallföretaget till
praktisk genomförbarhet, exempelvis huruvida fallföretaget har tillgång till databaser modellen är
beroende av eller att den framtagna modellen inte kräver mer indata än vad som finns tillgängligt.
I denna studie gestaltas trianguleringen i att de olika metoderna DLOM i den slutgiltiga modellen tar
avstamp i den kategorisering av studier som presenterades i Kapitel 2.8, en empirisk, en matematisk
och en kvalitativ metod. Då DLOM är svår att med stringens tolka objektivt har detta varit ett
tillvägagångssätt för att öka objektiviteten i studiens genomförande och därmed medfört ökad kvalité
för studiens genomförande. Från den teoretiska referensramen kan tydligt utläsas att de olika metoderna
har varierande för- och nackdelar vad gäller att uppnå validitet och reliabilitet i estimeringen av DLOM.
Det finns således ingen enskild metod för att estimera DLOM som är optimal. För att uppnå validitet
och reliabilitet krävs av denna anledning flera metoder som kompletterar varandra. Detta uppnås genom
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att kombinera en empirisk, matematisk och kvalitativ metod i modellen. En övergripande metod som
beaktar flera metoder föreslås av författaren R. James Alerding, som menar att värderaren bör inleda
med att titta på jämförbara bolag från exempelvis en databas med Restricted stock-transaktioner, för att
sedan komplettera tillvägagångssättet med andra metoder som exempelvis Optionsmodeller för att
utveckla estimeringen (McCarthy, 2017). De olika delarna i den triangulering som nyttjats som metod
för framtagandet av modellen redogörs för nedan

4.3.1 Val av empirisk metod
Valet av den empiriska metoden stod framförallt mellan Restricted Stock Studies, Pre-IPO Studies och
databaser med dessa typer av transaktioner. Givet den omfattande kritiken mot Pre-IPO Studies och
Pre-IPO-transaktioner som substitut för DLOM i allmänhet har denna metod uteslutits från att utgöra
en del i modellen. På grund av flertalet faktorer utöver säljbarhet som fångas upp i prisskillnaden före
respektive efter en börsintroduktion, anses studierna ge ett missvisande riktvärde för DLOM. Fördelar
som att databaserna innehållande Pre-IPO-transaktioner innehåller fler transaktioner än databaserna
innehållande Restricted stock-transaktioner samt att Pre-IPO Studies har bredare variation i
restriktionsperioderna än Restricted Stock Studies väger således lätt relativt nackdelarna.
Användandet av Restricted stocks-transaktioner som substitut för DLOM reflekterar säljbarhet mer
precist då skillnaden i pris enbart beror på att det ena aktieslaget är börshandlad, till skillnad från
Restricted stocks som är begränsad till privata transaktioner och i övrigt är identiska. Att använda sig
av generella median- och medelvärden från Restricted Stock Studies och liknande studier för att estimera
DLOM anses emellertid som en bristfällig metod enligt forskningen. Hänsyn tas då inte till de specifika
förhållanden och faktorer som råder för bolaget vars DLOM ska estimeras, i synnerhet då det existerar
en stor variation i de aggregerade studierna.
Då Restricted stocks-transaktioner likväl är ett precist substitut för DLOM kan en noggrann estimering
av DLOM uppnås givet att transaktionerna härstammar från bolag med likartad ställning. En stor fördel
med Stouts Restricted Stock Study är just att detta möjliggörs. Anpassad transaktionsdata från bolag
med liknande karaktär såsom branschtillhörighet, prestation och omslutning möjliggörs. På så sätt
uppnås både precision och noggrannhet i estimeringen av DLOM. Stouts Restricted Stock Study är också
den populäraste databasen hos värderare för att estimera DLOM (Business Valuation Resources, 2018).

4.3.2 Val av matematisk metod
Valet av den matematiska metoden står framförallt mellan de två vanligaste typerna av matematiska
metoder, vilka är Optionsmodeller och DCF-modeller. Att använda sig av en DCF-modell för
estimering av DLOM är en komplex uppgift där många antaganden, och därmed en hög grad av
subjektivitet, behöver göras. Risk finns att all bolagsinformation som krävs för estimeringen kanske
inte är tillgänglig. Optionsmodellerna å andra sidan är objektiva matematiska modeller som kräver få
antaganden. För att modellen som ska skapas ska bli praktiskt genomförbar är detta en stor fördel hos
optionsmodellerna. Optionsmodellerna tar även hänsyn till både risken i det specifika företaget och
inlåsningstiden för investeringen. Den estimerade rabatten återspeglas således av dessa centrala
faktorer. Därför föredras optionsmodellerna framför DCF-modellerna i den matematiska metoden.
De Optionsmodeller som nyttjas i modellen är Longstaffs, Finnertys och Ghaidarovs FSP. Varför flera
modeller väljs är på grund av dess olika syften, Finnertys estimerar ett minsta värde för DLOM medan
Longstaffs och Ghaidarovs FSP estimerar ett maximalt värde för DLOM. Detta anses fördelaktigt då
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värderaren får ett intervall för DLOM att beakta, då det trots dess objektivitet fortsatt är ett substitut för
DLOM. Slutligen varierar pålitligheten av DLOM för de olika optionsmodellerna beroende på
restriktionsperiodens längd, vilket fångas upp vid användandet av flera modeller.
Finnertys modell är att föredra som minvärde för DLOM då den till skillnad från Chaffes modell som
potentiellt skulle kunna vara den modell som erhåller minvärde för DLOM inte avtar i värde då
restriktionsperioden ökar. Longstaffs modell föredras som maxvärde då den, till skillnad från
Ghaidarovs- och Ghaidarovs FSP modell, inte avtar vid långa restriktionsperioder. Vidare är Finnertysoch Longstaffs modell de två Optionsmodeller som används mest hos värderare (Business Valuation
Resources, 2018). Varför Ghaidarovs FSP modell ändå väljs som maxvärde för DLOM trots att DLOM
för modellen avtar vid långa restriktionsperioder är på grund av att den tar hänsyn till utdelning. Om
utdelning ges för det undersökta bolaget anses denna faktor obligatorisk att ta i beaktning enligt teorin.
Därför bör Ghaidarovs FSP modell föredras i dessa fall framför Longstaffs modell. Ghaidarovs modell
exkluderas främst på grund av att DLOM avtar för längre restriktionsperioder men även på grund av att
den av författarna till denna studie inte anses utgöra ett tillräckligt bra max- eller minvärde för att
användas. Slutsatsen av valet av Optionsmodeller blir alltså att Finnertys modell alltid används som
minvärde och när bolaget som ska värderas ger utdelning används Ghaidarovs FSP modell som
maxvärde, annars väljs Longstaffs modell som maxvärde.

4.3.3 Val av kvalitativ metod
För att fånga upp drivande faktorer för DLOM är det kritiskt att bolagsspecifik fakta ges hänsyn vid en
estimering av DLOM. Novak (2016) anser att värderaren bör estimera DLOM baserat på empiriska och
teoretiska bevis medan Hitchner (2017) menar att fakta och omständigheter för varje enskild värdering
bör tas i beaktning och är det som i slutändan avgör hur stor DLOM blir. Även i IRS DLOM Job Aid
(2009) anser författarna att det är väsentligt att en estimering av DLOM baseras på bolagsspecifika
omständigheter och fakta. Det är således viktigt med en övergripande förståelse för bolaget som
värderas samt den underliggande datan som används vid estimering av DLOM för att försvara sin
värdering (Hitchner, 2017). Därför är det övergripande syftet med det kvalitativa tillvägagångssättet att
estimeringen av DLOM baseras i största möjliga mån på bolagsspecifika fakta. Detta, förutom att ge en
så korrekt estimering som möjligt, skapar en välmotiverad och tillförlitlig metod för varje enskilt fall
av estimering. Hur omfångsrik det kvalitativa tillvägagångssättet bör vara beror på vad som är praktiskt
genomförbart. I denna avvägning uppfyller Mandelbaums faktorer båda delar. Vad gäller praktisk
genomförbarhet möter Mandelbaums faktorer kriteriet men för att bättre kunna användas praktiskt, tas
också stöd av de 33 faktorer som tagits fram i IRS DLOM Job Aid (2009), härledda från Mandelbaums
faktorer. De 33 faktorerna har använts för att bättre beskriva Mandelbaums faktorer.
Hur Mandelbaums faktorer påverkar estimeringen av DLOM behöver emellertid konverteras till
faktiska siffror varför en inbördes viktning behöver göras mellan faktorerna. Vid en inbördes viktning
behöver det tas i beaktning vad den empiriska och den matematiska metoden i huvudsak tar hänsyn till
för faktorer. Mandelbaums första och andra faktor, Private vs. public sales of stock och Financial
statement analysis, tas i sin helhet i beaktning av den empiriska metoden genom nyttjandet av Stout
Restricted Stock Study. I den matematiska metoden tas den tredje och åttonde Mandelbaumsfaktorn,
Company’s sividend policy och Holding period for stock, i beaktning. Således bör dessa faktorer viktas
lägre vid användning av dessa metoder i den övergripande framtagna modellen.
För andelen utställda aktier i fråga, d.v.s. faktor 6 - Amount of control in Transferred Shares, kan tydligt
ses att en ökad andel utställda aktier ger en högre DLOM utifrån Restricted Stock Studies. Då studien
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har avgränsats genom att endast studera minoritetsposter är det alltså endast postens storlek som tas i
beaktning i denna faktor. Huruvida posten har någon form av kontroll på bolaget tas alltså inte i
beaktning i denna faktor.
Den fjärde och femte faktorn, Nature of the company och Company’s management, som är av kvalitativ
karaktär där branschtillhörighet, konjunkturen, och företagets ledning etc. bedöms påverka företagets
övergripande riskprofil. Då dessa faktorer varken beaktas i den empiriska eller den matematiska
metoden behöver således dessa faktorer viktas högre jämfört med de faktorer som beaktas, allt annat
lika. Likaså för faktorerna Restrictions on transferability of stock och Company’s redemption policy
rekommenderas en hög vikt då faktorerna inte heller tas i beaktning i någon av de övriga två metoderna.
Faktorerna är även två av de populäraste faktorerna som amerikanska värderare tittar på vid
användandet av Mandelbaums faktorer vilket även talar för att de ska viktas högt.
Den sista faktorn, Costs associated with making a public offering, bör i sin tur enbart ges hänsyn om
det i övrigt finns skäl för en DLOM om 0 % samt att börsnotering är en trolig avyttringsstrategi. Denna
faktorn kan då ses som ett minimum för DLOM för ett företag som står i begrepp att börsnoteras.
Slutligen, baserat på att den omfattande litteraturstudien som genomförts inte resulterat i ytterligare
faktorer anses Mandelbaums faktorer erforderliga för en helhetstäckande bedömning av företaget. Då
modellen ska estimera DLOM grundat i validitet har det faktum att faktorerna myntats i domstol stor
betydelse. I diskussion med fallföretaget gällande behovet av fler faktorer har slutsatsen stärkts
ytterligare att Mandelbaums faktorer kan anses heltäckande.

4.4 Resultat
Utifrån Kapitel 4.3 utvecklas en modell för att estimera DLOM. Modellen har implementerats i
Microsoft Excel. Där valet av metoder svarat på vilka metoder som nyttjas för att uppnå validitet vid en
estimering av DLOM, ligger i denna del också att den modell som utvecklas blir relevant i en faktisk
arbetsprocess hos Fallföretaget. Att modellen också uppfyller syftet att vara praktiskt genomförbar. Den
framtagna modellen kommer sedan att tillämpas på de fyra fall som tillhandahållits av Fallföretaget för
att estimera DLOM.

4.5 Analys
Den analytiska delen av studien baseras på djupet. Detta då denna studie ämnar resultera i en
övergripande modell för estimering av DLOM. Generellt baseras studierna om DLOM på en bred och
aggregerad nivå som analytisk utgångspunkt och djuplodande studier på detaljnivå i ämnet är
ofullkomlig. De rön denna studie ämnar bidra med, ett framtagande av en modell, innebär att en djup
analytisk metod erfordras. För detta behöver de aggregerade studier som forskningsfältet domineras av
tydas ner på detaljnivå. Tyngdpunkten på analysdelen ligger i att den modell som studien genererar ger
en så välmotiverad och precis estimering av DLOM som möjligt. Samtidigt behöver detta balanseras
med att den framtagna modellen anses praktiskt tillämpbar på en arbetsplats samt renderar så lika
resultat som möjligt oberoende av användare.
Den analytiska delen kommer att fokusera på Fallföretagets metodik, den framtagna modellen samt en
jämförelse mellan dessa. Huruvida modellen på ett mer precist & noggrant sätt estimerar DLOM samt
fångar upp, och kvantitativt översätter, drivande faktorer för DLOM är centralt.
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4.6 Kriterier för bedömning av studiens kvalité
För att säkerställa studiens kvalité har tre ledord följts under studiens gång, validitet, reliabilitet och
generaliserbarhet. Med begreppet validitet menas hur väl en mätning faktiskt mäter det som är avsett
att mäta, med andra ord en mätnings giltighet. Med reliabilitet menas en studies tillförlitlighet och att
det som undersöks görs väl. Generaliserbarhet innebär att samma observationer och slutsatser uppnås
oberoende av vem som gör studien (Denscombe, 2014). Då DLOM är en subjektiv företeelse har detta
varit av extra vikt med de utmaningar som följer. Att uppnå dessa kriterier har varit grunden i den valda
metoden för studien. Då DLOM inte är observerbar behöver det hållas i åtanke att de studier och
metoder för estimering av DLOM är substitut med följande konsekvenser för kvalitén i arbetet, i
synnerhet vad gäller validiteten. Vidare följer av detta att det inte metodmässigt går att kontrollera och
påvisa validitet. Istället har nedan redogörelse följts för att uppnå densamma.
Syftet med att nyttja triangulering som metod har varit att uppnå validitet och reliabilitet. Detta har
uppnåtts genom att aktivt söka olika infallsvinklar genom att dels nyttja olika källor och dels genom att
studera olika modeller för estimering av DLOM. Genom att basera den teoretiska referensramens olika
delar på olika källor kan hävdas att validiteten ökar (Olsen, 2004). Studier har tolkats av författarna så
objektivt som möjligt. Metoder som av författarna, med stöd av forskning och rättsfall, tolkats för
bristfälliga i validitet och reliabilitet har uteslutits i den slutgiltiga modellen för estimering. Som
exempel kan nämnas att Pre-IPO Studies har uteslutits av den anledningen. För att uppnå
generaliserbarhet i modellen består nödvändiga ingångsvärden i modellen i stort av objektiva värden
för det undersökta företaget. Modeller har uteslutits i den framtagna modellen också med avseende på
generaliserbarhet. Som exempel har DCF-modellen QMDM exkluderats med anledning av bristande
generaliserbarhet på grund av det subjektiva tillvägagångssättet. I de fall subjektivitet är oundviklig har
författarna standardiserat metoden i så hög grad som möjligt. Den subjektiva datan härstammar från den
kvalitativa delen i EMQ-modellen och är en förutsättning för att anpassa en estimering av DLOM till
varje unikt fall.

4.7 En kritisk överblick
4.7.1 Källkritik
Om än att de källor som har nyttjats i studien varit många och valts med omsorg finns inslag som är till
nackdel för kvalitén i studien. Bland annat kan beskrivningarna till vissa av metoderna i referensramen
anses kortfattade. Detta beror på begränsad information om metoderna i de källor som undersökts och
använts vilket minskar studiens reliabilitet. En del av studierna som hänvisas till i referensramen
genomfördes långt tillbaka i tiden och det finns anledning att ifrågasätta dess validitet. Framför allt finns
det i den empiriska modellen transaktioner som givet tidsaspekten, riskerar att vara missvisande för
dagens nivåer för DLOM. Detta på grund av ändrade omständigheter på marknaden. Detta kan undvikas
genom att filtrera bort dessa transaktioner men på bekostnad av att det empiriska intervallet baserar på
färre transaktioner och att sökparametrar kan behöva relaxeras. Vidare är det inte fördelaktigt att
studierna enkom har sin utgångspunkt i den amerikanska marknaden. Detta beror i allt väsentligt på den
brist av studier som gjorts på den svenska eller europeiska marknaden.
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4.7.2 Metodkritik
Vad gäller den primära datainsamlingen är den enkom baserad på Fallföretaget. För att göra metoden
mer allmänt giltig skulle ansatsen för datainsamling mot andra svenska värderingshus fullföljas. Att
genomföra också en icke-standardiserad datainsamling, utöver den standardiserade datainsamlingen,
skulle kunna möjliggöra högre kvalité och därmed att den primära datainsamlingen kunnat baseras på
fler källor. Detta skulle bidra till andra infallsvinklar och ytterligare förståelse i ämnet, särskilt i en
svensk kontext.
Den analytiska ansatsen har enligt tidigare redogörelse och motivering skett på djupet. Med tidsaspekten
i beaktande analyserades fyra värderingsfall. Fler fall skulle verka positivt på följdriktigheten i
resultatet. Fler fall skulle också kunna leda till fler upptäckter, exempelvis att anpassa modellen än mer
utefter det undersökta bolaget eller utgångspunkten med estimeringen av DLOM. Fallen som modellen
tillämpas på är tilldelade uteslutande från Fallföretaget. Att styrka generaliserbarheten skulle, om
praktiskt genomförbart, kunna uppnås genom fall från andra värderingshus.
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5 Resultat
I detta avsnitt presenteras EMQ-modellen och estimeringar av DLOM på fyra olika fall med EMQmodellen. Dessa estimeringar är baserade på samma fall som Fallföretagets estimeringar som tidigare
presenterats i Kapitel 3.3. Information till fallen som använts för att estimera DLOM återfinns i Bilaga
1. I de fall informationen som erhållits från bolagen som värderats ansetts bristfällig anges viktningen
i Mandelbaums faktorer till noll alternativt ges ett neutralt betyg. Strukturen på estimeringarna som är
utförda med EMQ-modellen är uppdelade i tre steg där första steget är framtagning av intervall med
Stout Restricted Stock Study (den empiriska metoden), steg två är framtagning av intervall med
optionsmodeller (den matematiska metoden) och slutligen steg tre som är framtagning av DLOM med
avseende på kvalitativa faktorer (den kvalitativa metoden). Vid framtagning av intervall m.h.a. Stout
Restricted Stock Study användes kursen 9,5 USD/SEK för att konvertera den finansiella datan uttryckt
i SEK till USD.

5.1 EMQ-modellen
Utifrån tidigare redogörelse faller valet på att utveckla en modell vars tillvägagångssätt vilar på tre
metoder i syfte att estimeringen av DLOM görs grundat i validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. De
tre metoderna är den empiriska, matematiska och kvalitativa metoden, enligt kategoriseringen i Kapitel
2.8 och Kapitel 4.3 vilka utförs i samma ordning. Varför modellen börjar med den empiriska metoden
är på grund av rekommendation från tidigare forskning samt att metoden följer Fallföretagets
arbetsprocess på ett praktiskt sett. Ett intervall för vad DLOM kan anta för värden skapas utifrån den
empiriska metoden och ett ytterligare intervall skapas sedan med den matematiska metoden. De båda
intervallen viktas sedan ihop till ett intervall, där viktningen beror på restriktionsperioden för bolaget
som ska värderas. Slutligen nyttjas den kvalitativa metoden på det viktade intervallet för att estimera
ett specifikt värde på DLOM inom intervallet. De tre metoderna presenteras mer utförligt i ordning
nedan.
Författarna har valt att döpa den samlade modellen som är framtagen i denna studie till EMQ-modellen,
där förkortningen EMQ står för Empirical, Mathematical och Qualitative. Det är ett beskrivande namn
då metoden består av tre olika metoder som bygger på empiri, matematik och kvalitativ analys.
Modellen har implementerats i Microsoft Excel. Vid användning av modellen hänvisas kund till ett
appendix vid spörsmål gällande den teoretiska grunden. Detta appendix återfinns i Bilaga 3. Se Figur
5:1 nedan för en överblick över EMQ-modellen.

47

Figur 5:1 Överblick över EMQ-modellen

Källa: Egengjord figur

5.1.1 Den empiriska metoden
För den empiriska metoden utförs sökningar i databasen Stout Restricted Stock Study för att generera
ett intervall på DLOM för bolaget som ska värderas. För att underlätta sökningarna i databasen och
effektivisera användandet av den empiriska metoden har transaktionerna i databasen förts över till
modellens Excel-fil. Till att börja med tas finansiell data fram för bolaget samt dagens växlingskurs
USD/SEK som sedan skrivs in i föreslagna celler i Excel-filen. Varför växlingskursen behöver skrivas
in är på grund av att transaktionerna i databasen är uttryckta i dollar. Den finansiella datan används för
att söka transaktioner i databasen där sökfunktionen bygger på att minsta och största värdet skrivs in
för de olika parametrar som används.
Givet att transaktionerna som nyttjas härstammar från bolag med liknande finansiell data eftersträvas
en så liten skillnad som möjligt mellan minsta och största värdet. Samtidigt måste detta ställas mot att
framtagandet av intervallet för DLOM baseras på tillräckligt många transaktioner. Leverantören av
databasen rekommenderar att 90 % av värdet skrivs in som minsta värde respektive 110 % som största
värde vid sökningar. Likväl behöver antalet erhållna transaktioner från sökningarna vara tio eller fler
för att intervallet kan anses ge en god indikation på DLOM och vara användbar i modellen (Stout, 2018).
Skulle antalet transaktioner vara lägre än tio till antalet behöver skillnaden mellan minsta och största
värde relaxeras tills antalet transaktioner uppgår till minst tio. Relaxering av minsta och största värdet
prioriteras i samma ordning som i Tabell 5:1. För att underlätta sökningen av jämförbara transaktioner
i databasen rekommenderas att starta med att fylla i de mest prioriterade sökkriterierna först. Omvänt
gäller att skillnaden mellan minsta och största värdet minskas då antalet transaktioner är många.
Föreslaget antal över vad som anses vara för många transaktioner är 30 till antalet enligt författarna.
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Tabell 5:1 Prioritering av parametrar vid sökning i Stout-databasen

Prioritet

Parameter

Högst

Marknadsvärde
Totala tillgångar
Eget kapital
Volatilitet

Lägre

Intäkter
MTB ratio
Nettovinstmarginal
Eget kapital exkl.
immatriella
EBITDA

Lägst
Källa: Stout, 2018

Utifrån de olika transaktionerna kan sedan ett intervall för DLOM bestämmas. Minsta värdet på DLOM
för transaktionerna som erhållits från sökningen utgör minsta värdet i intervallet och vice versa för
största värdet. Databasen innehåller transaktioner med väldigt höga värden på DLOM vilket kan
föranleda att datapunkter rensas bort vid framtagning av intervallet. Innehåller sökningen någon
transaktion med ett abnormt högt DLOM mot resterande värden bör denna transaktion exkluderas från
intervallet. För att undvika att en faktor beaktas flertalet gånger i den övergripande modellen utesluts
de sökkriterier som används i den matematiska och kvalitativa metoden. För Tabell 5:1 gäller detta
volatiliteten.

5.1.2 Den matematiska metoden
I den matematiska metoden skapas ett intervall för DLOM utifrån tre Optionsmodeller. Resultatet från
Finnertys modell används som minsta värde och resultatet från Ghaidarovs FSP eller Longstaffs modell
används som största värde beroende på om utdelning delas ut eller ej. Samtliga modeller har löptid
(restriktionsperiod) och aktievolatilitet som parametrar. Ghaidarovs FSP och Finnertys modell har
också utdelning i procent som parameter. Den matematiska metoden tillämpas genom att estimera
DLOM med ovan nämnda parametrar och det huvudsakliga momentet är att uppskatta dessa.
Aktievolatiliteten kan beräknas på ett flertal sätt. Det rekommenderas emellertid att en beräkning görs
i enlighet med riktlinjerna från Skatteverket. Skatteverket har i ärendet Värdering av skattepliktig
förmån av onoterade optioner och fastställande av volatiliteten (2018) stipulerat riktlinjer för hur
volatiliteten eller den framtida volatiliteten beräknas vid exempelvis företagsvärderingar. Dessa
riktlinjer är också i linje med hur Fallföretaget och branschen i övrigt estimerar volatiliteten och att
presentera ytterligare tillvägagångssätt anses således överflödigt. Riktlinjerna från Skatteverket säger
att volatiliteten för en aktie grundas i den implicita volatiliteten, alltså den förväntade framtida
standardavvikelsen för aktiekursen. Den implicita volatiliteten kan estimeras på tre sätt beroende på om
bolaget är noterat eller inte och om det finns optioner i den underliggande aktien. De tre sätten
presenteras nedan och föredras i fallande ordning.
Den implicita volatiliteten bestäms genom att titta på priser för marknadsnoterade optioner i den
underliggande aktien. Man antar alltså att marknaden själv kan bestämma den implicita volatiliteten
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och att optionspriserna visualiserar denna volatilitet. Dessa optionspriser kan hämtas från exempelvis
Thomson Reuters, Bloomberg eller annan erkänd marknadsdatakälla.
Om det inte finns optioner för den underliggande aktien att tillgå estimeras den implicita volatiliteten
genom användandet av den historiska volatiliteten för den underliggande aktien. För att estimera den
implicita volatiliteten ska information om underliggande aktiekurs för minst lika lång tid historiskt sett
användas som volatiliteten ska estimeras för i framtiden. Mer data för den historiska volatiliteten är
alltid att föredra och bidrar till en mer precis estimering och extremfall i aktiekursen påverkar inte
volatiliteten lika mycket för längre dataperioder. Om bolaget som ska värderas är onoterat bör den
framtida volatiliteten estimeras genom den implicita volatiliteten för jämförelsebara noterade bolag. De
jämförelsebara bolagen kan väljas ut genom att välja bolag från samma bransch och bolag med liknande
företagsmultiplar som det onoterade bolaget. För restriktionsperioden och utdelning hänvisas till att
nyttja given information för bolaget som ska värderas.

5.1.3 Viktning av empirisk och matematisk metod
Då intervallen från den empiriska och matematiska metoden har tagits fram behöver dessa viktas ihop
till ett slutgiltigt intervall. Detta görs beroende på restriktionsperioden för den underliggande tillgången.
Enligt tidigare redogörelse (Kapitel 2.7.1) existerar enbart transaktioner med en restriktionsperiod
mellan 0,5–2 år i Stout-databasen. Med anledning av detta ger intervallet från Stout en mer precis
estimering för kortare restriktionsperioder och viktas då således högre. Validiteten i transaktionerna
avtar med längre restriktionsperiod och således viktas optionsintervallet högre i takt med högre
restriktionsperiod. Utifrån detta har följande viktning valts:
Tabell 5:2 Viktning av intervallen utifrån restriktionsperiodens längd

Restriktionsperiod (år)

Typ av intervall

Faktor

0–2

Optionsintervall
Databasintervall

0,30
0,70

2–6

Optionsintervall
Databasintervall

0,50
0,50

6–10

Optionsintervall
Databasintervall

0,70
0,30

+10

Optionsintervall
Databasintervall

0,90
0,10

Källa: Egengjord tabell

Viktningarna som visas i Tabell 5:2 är endast riktvärden vid estimering av DLOM. Anser värderaren
att det råder specifika förhållanden för värderingen har denne möjligheten att vikta intervallen själv.
Om tillgången som ska värderas kan likställas med en option, exempelvis om DLOM estimeras i ett fall
som rör Carried Interest, bör optionsintervallet viktas högre relativt Tabell 5:2. Råder det stor osäkerhet
om parametrarna till optionsmodellerna finns det istället anledning till att vikta dessa lägre.
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5.1.4 Den kvalitativa metoden
Efter att de båda intervallen för DLOM har skapats utifrån den empiriska och matematiska metoden
samt att intervallen viktats ihop till ett slutgiltigt intervall, utförs den kvalitativa metoden. Genom den
kvalitativa metoden fås ett slutgiltigt värde för DLOM. Den kvalitativa metoden genomförs genom att
betygsätta det undersökta bolaget utifrån Mandelbaums faktorer, vilka beskrivits ingående i Kapitel
2.7.6 och Tabell 2:10, enligt en skala om 1–3. Ett högt betyg ger ett högre DLOM, varför exempelvis
faktorn Nature of the company betygsätts högt om bolagets prestationer anses undermåliga. Detta på
grund av att negativa resultat, en icke-attraktiv bransch eller missgynnsamt konjunkturläge ger bolag
en högre riskprofil och därför ett högre DLOM. Om ingen utdelning ges för bolaget sätts betyget på
faktorn Company’s dividend policy till 3. Är utdelningen låg eller normal, alltså mindre än 5 %, sätts
betyget 2 och är utdelningen hög, över 5 %, utdelning sätts betyget 1.
Faktorn Holding period for stock bedöms utifrån sannolikheten att restriktionsperioden blir densamma
som den period som används i den matematiska metoden samt viktningen av intervallen. Anses
sannolikheten hög att restriktionsperioden blir längre än den som används i beräkningarna sätts betyget
3. Anses sannolikheten hög att perioden förblir i linje med den period som det framtagna intervallet
baseras på sätts betyget 2 respektive betyget 1 om perioden kan bli kortare. Faktorn Amount of control
in the transferred shares ges ett högre betyg för större poster och omvänt för mindre poster. Detta utifrån
att större poster ger ett högre DLOM (Se Bilaga 2, Figur 2:1). För övriga faktorer är betygsättningen
medvetet inte utstakad. För faktorer Company’s management, Restrictions on transferability of stock
och Company’s redemption policy styr exempelvis bolagsspecifika avtal. För Financial statement
analysis finns många nyckeltal att beakta och att specificera en betygsättning riskerar att bli alltför
trubbigt.
Betygsättningen av de olika faktorerna viktas sedan mot varandra. En standardviktning baseras på
undersökningen i Kapitel 2.6 och Tabell 2:3. Faktorer som enligt undersökningen anses viktigare ges
en högre vikt, och vice versa. Då ett antal av faktorerna, enligt tidigare redogörelse i Kapitel 4.3.3, tas
hänsyn till i den empiriska och matematiska metoden behöver detta också beaktas. Dessa faktorer viktas
således lägre då de redan tagits hänsyn till i den empiriska och matematiska metoden. De enskilda
vikterna beräknas enligt ekvation (12), där 𝑉𝑖 är den framräknade vikten, 𝐹𝑖 betecknar proportionen
som tar hänsyn till faktorn och 𝐷𝑖 = 1,2,3 en skalningsfaktor som uteslutande beror på om faktorn ges
hänsyn till i den matematiska och/eller empiriska delen eller inte. Om den matematiska och den
empiriska delen tar hänsyn till en faktor fås 𝐷𝑖 = 3. Om en faktor ges hänsyn i en av metoderna fås
𝐷𝑖 = 2 och således fås 𝐷𝑖 = 1 om ingen av metoderna beaktar en enskild faktor.

(12)

𝑉𝑖 =

𝐹𝑖
𝐷𝑖
∑10
𝑖=1

𝐹𝑖
𝐷𝑖

Användaren av EMQ-modellen ges också möjlighet att själv bestämma vikter på faktorerna om det
råder specifika förhållanden för estimeringen där situationen ger anledning till det. Givet ovan fås en
standardviktning enligt Tabell 5:3. Faktorerna har avrundats till närmaste femtal för att simplifiera
vikterna. Faktorn Private vs. public sales of the stock sätts till noll då Stouts databas nyttjas. Likaså sätts
faktorn Costs associated with a public offering till noll då den endast bör beaktas då det finns skäl att i
övrigt anta en DLOM om 0 % och börsintroduktion är en uttalad avyttringsstrategi vilket nästintill aldrig
är fallet.
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Tabell 5:3 Standardviktning för Mandelbaums faktorer

Mandelbaums faktorer

Andel Skalnings- Skalad
respondenter
faktor faktor

Restrictions on transferability
Amount of control in the transferred
shares
Holding period for the stock
Dividend policy
Company’s redemption policy
Financial statement analysis
Nature of the company
Company management
Private vs. public sales of the stock
Costs associated with a public offering
Summa

Skalad Tillämpad
viktning
vikt

93,1 %

1

93,1 %

21,6 %

20 %

80,6 %
79,2 %
76,4 %
76,4 %
73,6 %
66,7 %
59,7 %
0,0 %
0,0 %

1
3
3
1
2
2
1
3
3

80,6 %
26,4 %
25,5 %
76,4 %
36,8 %
33,3 %
59,7 %
0,0 %
0,0 %
4,3172

18,7 %
6,1 %
5,9 %
17,7 %
8,5 %
7,7 %
13,8 %
0,0 %
0,0 %
100 %

20 %
5%
5%
20 %
10 %
5%
15 %
0%
0%
100 %

Källa: Egengjord tabell

När ett sammanvägt betyg beräknats estimeras sedan DLOM som en konvexkombination av det
minimala och maximala värdet från det viktade intervallet enligt ekvation (13).
(13)

𝐷𝐿𝑂𝑀 = 𝑥𝑚𝑖𝑛 +

𝐵𝑎𝑐𝑡 − 𝐵𝑚𝑖𝑛
∗ (𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛 )
𝐵𝑚𝑎𝑥 − 𝐵𝑚𝑖𝑛

Där 𝑥𝑚𝑖𝑛 och 𝑥𝑚𝑎𝑥 betecknar det minsta respektive största värdet från det viktade intervallet för
DLOM, 𝐵𝑚𝑎𝑥 och 𝐵𝑚𝑖𝑛 motsvarar maximalt respektive minimalt möjligt betyg samt 𝐵𝑎𝑐𝑡 som
betecknar det erhållna betyget vid estimeringen.

5.2 Estimering av DLOM med EMQ-modellen
5.2.1 Värdering av bolag XYZ AB
Den empiriska metoden
För den empiriska metoden erhålls transaktioner genom en sökning på parametrarna marknadsvärde
och totala tillgångar, se Tabell 5:4. Varför sökningen utfördes utifrån dessa två parametrar var för att
hitta tillräckligt många jämförbara transaktioner i databasen utan att intervallet för sökningen skulle bli
alldeles för brett. Tabell 5:4 är baserad på en relaxering av faktiska värden till 65–135 % och 12
transaktioner.
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Tabell 5:4 Parametrar och erhållet intervall från den empiriska metoden för XYZ AB

Parameter

XYZ AB (KUSD)
Ursprungsvärde

Min

Max

317 053
204 316

206 084
132 805

428 021
275 826

Marknadsvärde
Totala tillgångar
Erhållet Intervall

5,2–32,7 %
Källa: Egengjord tabell

Den matematiska metoden
Vid estimering av intervallet för DLOM användes volatiliteten på årsbasis utifrån Fallföretagets
estimering vilken var 25,6 %. Restriktionsperioden var två år med restriktionen att endast få avyttra en
tredjedel av innehavet varje år efter att tvåårsperioden passerat. Restriktionsperioden i den matematiska
metoden valdes då till 3,5 år eftersom halva innehavet är sålt efter denna period, och sågs som en korrekt
avvägning. Då bolaget delade ut likvida medel, uttryckt i direktavkastning på årlig basis, till ägarna
vilket uppgick till 5,0 % per år nyttjas Ghaidarovs FSP modell som maxvärde för intervallet. Erhållet
intervall från den matematiska metoden blev 9,1–15,9 % vilket kan ses i Tabell 5:5.
Tabell 5:5 Parametrar och erhållet intervall från den matematiska metoden för XYZ AB

Parametrar

XYZ AB

Volatilitet
Restriktionsperiod (år)
Utdelning

25,6 %
3,5
5,0 %

Erhållet Intervall

9,1–15,9 %
Källa: Egengjord tabell

Sammanvägt intervall
Det sammanvägda intervallet från den empiriska och matematiska metoden viktas i enlighet med Tabell
5:2 i Kapitel 5.1.3. Restriktionsperioden var 3,5 år och medför att intervallet från den empiriska metoden
viktas med 50 % och intervallet från den matematiska metoden med 50%.
Den kvalitativa metoden
Då Stout-databasen nyttjas i den empiriska metoden negligeras faktorn Private vs. public sales of the
stock från betygssättningen. Likaså finns inga skäl att anta DLOM om 0 % samt att börsintroduktion
inte är en uttalad avyttringsstrategi varför också Costs associated with a public offering utesluts i
betygsättningen. I Bilaga 1.1, Tabell 1:1 kan ses att XYZ AB genererar ett modest rörelseresultat om
5,4 % på EBIT-nivå. Lönsamheten befinner sig dock i en positiv trend efter lyckade ansträngningar att
sänka kostnaderna. Givet detta sätts ett neutralt betyg (2) för XYZ AB vad gäller faktorn Financial
statement analysis.
Betyget för faktorn Company’s dividend policy ges betyget 1 på grund av att de planerar att ge minst
5 % utdelning under restriktionsperioden. Vad gäller faktorn Nature of the company finns frågetecken
om branschens utveckling i framtiden. Branschen karaktäriseras av prispress och hård konkurrens. Trots
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detta har XYZ AB lyckats uppnå en god historisk genomsnittlig omsättningstillväxt om i snitt 14,2%.
Med anledning av detta finns inga skäl att ifrågasätta CAGR-prognosen om 11,2% och därmed en
fortsatt hög omsättningstillväxt. Således ges betyget 1 för denna faktor.
För faktorn Company’s management ges ett neutralt betyg. En kompetent, och i ägande involverad
ledning, talar positivt för bolaget. Stundande generationsbyte väcker dock frågetecken hur den framtida
ledningen kommer se ut. Med en röststyrka understigande 1 %, anses aktieposten som liten och ges
därför naturligt betyget 1 för Amount of control in transferred shares.
Inga restriktioner fanns över hur handel med aktierna fick ske men inte heller någon extra möjlighet att
sälja aktierna varför faktorn Restrictions on transferability of stock bedöms neutral.
Då restriktionsperioden för posten var bestämd till att efter två år börja avyttra en tredjedel av innehavet
varje år bedöms osäkerheten kring längden på perioden låg. På grund av detta ges faktorn Holding
period for stock betyget 2. Company’s redemption policy ges betyg 3 med bakgrund av möjligheten att
endast avyttra en tredjedel av innehavet till majoritetsägarna under det årliga försäljningsfönstret.
Tabell 5:6 Betygsättning av Mandelbaums faktorer för XYZ AB

Mandelbaums faktorer för XYZ AB

Betyg

Private vs. Public sales of the stock
Financial statement analysis
Company's dividend policy
Nature of the company
Company's management
Amount of control in the transferred shares
Restrictions on transferability of stock
Holding period for the stock
Company's redemption policy
Costs associated with a public offering
Sammanvägt betyg

2
1
1
2
1
2
2
3
1,9

Källa: Egengjord tabell

Räknas de enskilda betygen ihop fås ett sammanvägt betyg om 1,9 vilket kan ses i Tabell 5:6.
Tillsammans med det viktade intervallet estimeras DLOM enligt ekvation (13) till 14,8 %. De
estimerade intervallen och samt det slutgiltliga värdet för DLOM kan ses i Figur 5:2.
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Figur 5:2 Intervallen för Stout-, options- och det viktade intervallet samt median och slutgiltigt DLOM för XYZ AB

Källa: Egengjord figur

5.2.2 Management Incentive Program för BANK AB
Den empiriska metoden
För den empiriska metoden erhölls transaktioner genom en sökning på parametrarna bokfört värde och
total omsättning. På grund av att bolaget är en bank blir förhållandet mellan balans- och
resultaträkningen, till skillnad från bolag i andra branscher, väsensskild. En omständighet som kunde
fångas upp genom att relaxera parametrarna till 60–140% för att hitta önskat antal transaktioner. Det
framräknade intervallet i Tabell 5:7 baseras på 11 transaktioner.
Tabell 5:7 Parametrar och erhållet intervall från den empiriska metoden för BANK AB

Parameter

BANK AB (KUSD)
Ursprungsvärde

Min

Max

172 526
130 947

103 516
78 568

241 537
183 326

Bokfört värde
Total omsättning
Erhållet Intervall

9,8–49,2 %
Källa: Egengjord tabell

Den matematiska metoden
Vid estimering av intervallet för DLOM användes volatiliteten på årsbasis utifrån Fallföretagets
estimering vilken var 28,0 %. Restriktionsperioden var fyra år och ingen utdelning gavs.
På grund av att bolaget inte gav någon utdelning användes Longstaffs modell som maxvärde för
intervallet. Utifrån parametrarna ovan erhålls 12,5 % som minvärde och 34,7 % som maxvärde för
optionsmodellsintervallet. Erhållet intervall från den matematiska metoden blev 12,5–34,7 % vilket kan
ses i Tabell 5:8.
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Tabell 5:8 Parametrar och erhållet intervall från den matematiska metoden för BANK AB

Parametrar

BANK AB

Volatilitet
Restriktionsperiod (år)
Utdelning

28,0 %
4
0,0 %

Erhållet Intervall

12,5–34,7 %
Källa: Egengjord tabell

Sammanvägt intervall
Intervallet från den empiriska och matematiska metoden viktas i enlighet med Tabell 5:2 i Kapitel 5.1.3.
Restriktionsperioden var 4 år vilket medför att intervallet från den empiriska metoden viktas med 50 %
och intervallet från den matematiska metoden med 50%.
Den kvalitativa metoden
Då Stout-databasen nyttjas i den empiriska metoden negligeras faktorn Private vs. public sales of the
stock från betygssättningen. Likaså finns inga skäl att anta DLOM om 0 % samt att börsintroduktion
inte är en uttalad avyttringsstrategi varför också Costs associated with a public offering utesluts i
betygsättningen. I Bilaga 1.2 Tabell 1:3 kan ses att BANK AB är ett välmående bolag men med väldigt
låg soliditet. Detta är dock kutym för banker varför det inte inverkar negativt på betyget. Givet detta
sätts ett neutralt betyg för BANK AB vad gäller faktorn Financial statement analysis.
Betyget för faktorn Company’s dividend policy sätts till 3 då ingen utdelning ges under
restriktionsperioden.
Vad gäller faktorn Nature of the company finns flera risker som behöver tas i beaktning. Bolaget
befinner sig i en konkurrensutsatt miljö, där marknadsledaren har tagit marknadsandelar från BANK
AB samtidigt som flera av de senaste produktlanseringarna givit begränsat resultat. Värderingen av
BANK AB har även sänkts sedan det förvärvades av RISK AB. Med detta i beaktning sätts faktorn till
betyget 3 då hög risk anses finnas. För faktorn Company’s management ges ett neutralt betyg. Bolaget
genomfört flertal förändringar inom ledningsgruppen på kort tid vilket kan ses som en osäkerhet. RISK
AB har emellertid historiskt visat en god förmåga att rekrytera kompetent personal vilket väger upp
osäkerheten kring tidigare bristfälligt ledarskap. Stamaktierna utgjorde en obetydande röstandel i både
MIP AB och BANK AB varför faktorn Amount of control in transferred shares naturligt ges betyget 1.
Inga restriktioner fanns över hur handel med aktierna fick ske men inte heller någon extra möjlighet att
sälja aktierna varför faktorn Restrictions on transferability of stock bedöms neutral.
Då restriktionsperioden för posten inte är bestämd utan grundas i RISK AB:s genomsnittliga
innehavstid för sina bolag finns osäkerhet i bedömningen av restriktionsperioden. Dock har
innehavsperioden av majoriteten av RISK AB:s tidigare investeringar varit fem år varför faktorn
Holding period for stock anses neutral. Company’s redemption policy ges ett neutralt betyg med
bakgrund av att ingen återbetalningspolicy fanns.
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Tabell 5:9 Betygsättning av Mandelbaums faktorer för BANK AB

Mandelbaums faktorer för BANK AB

Betyg

Private vs. Public sales of the stock
Financial statement analysis
Company's dividend policy
Nature of the company
Company's management
Amount of control in the transferred shares
Restrictions on transferability of stock
Holding period for the stock
Company's redemption policy
Costs associated with a public offering
Sammanvägt betyg

2
3
3
2
1
2
2
2
1,9

Källa: Egengjord tabell

Det viktade betyget från den kvalitativa metoden blev 1,9 vilket kan ses i Tabell 5:9. I det sammanvägda
intervallet gav det viktade betyget ett DLOM om 25,0 %. De estimerade intervallen och samt det
slutgiltiga värdet för DLOM kan ses i Figur 5:3.
Figur 5:3 Intervallen för Stout-, options- och det viktade intervallet samt median och slutgiltigt DLOM för BANK
AB

Källa: Egengjord figur

5.2.3 Carried interest för riskkapitalbolaget VC AB
Den empiriska metoden
För den empiriska metoden erhölls transaktioner genom sökningar på parametrarna marknadsvärde och
bokfört värde, se Tabell 5:10 för Carried interest, Management fee surplus och Co-investments.
Begränsad data fanns för tillgångarna, tillhandahållet från uppdragsgivaren, varför endast en parameter
per tillgång användes vid sökningarna. Detta har medfört att en sökning enbart kunnat göras utifrån en
parameter vilket vägs upp något av att skillnaden mellan största och minsta värdet för parametern är
liten. För Carried interest sökning användes marknadsvärde som parameter och relaxerades till 98–
102 % och intervallet baserades på 13 transaktioner. För Management fee surplus sökning användes
också marknadsvärde som parameter vilken relaxerades till 94–106 % och intervallet baserades på 14
transaktioner. För Co-investments sökning användes bokfört värde som parameter vilken relaxerades
till 94–106 % där intervallet baserades på 10 transaktioner.
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Tabell 5:10 Parametrar och erhållet intervall från den empiriska metoden för VC AB

Parameter

Marknadsvärde

VC AB (KUSD)

Ursprungsvärde

Min

Carried interest
Max

102 611

100 558

104 663

Erhållet Intervall

Marknadsvärde

2,9–37,5 %

156 337

Management fee surplus
146 957
165 717

Erhållet Intervall

2,3–32,8 %

Bokfört värde

3 600

Erhållet Intervall

3 456

Co-investments
3 744
7,4–47,7 %

Källa: Egengjord tabell

Den matematiska metoden
Vid estimering av intervallet för DLOM användes volatiliteten på årsbasis utifrån Fallföretagets
estimering vilken var 60,0 % för Carried interest och 25,0 % för Management fee surplus och Coinvestments. Restriktionsperioden var tio år för Carried interest och fem år för Management fee surplus
och Co-investments. Ingen utdelning gavs till någon av tillgångarna. På grund av att tillgångarna inte
gav någon utdelning användes Longstaffs modell som maxvärde för intervallet. Utifrån parametrarna
ovan erhålls för Carried interest 30,5 % som minvärde och 72,5 % som maxvärde samt 12,5 % som
minvärde och 34,6 % som maxvärde för Management fee surplus och Co-investments för
optionsmodellsintervallen. De erhållna intervallen från den matematiska metoden kan ses i Tabell 5:11.
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Tabell 5:11 Parametrar och erhållet intervall från den matematiska metoden för VC AB

Parametrar

VC AB
Carried interest
60,0 %

Volatilitet
Restriktionsperiod
(år)
Utdelning

10
0%

Erhållet Intervall

30,5–72,5 %
Management fee surplus
25,0 %

Volatilitet
Restriktionsperiod
(år)
Utdelning

5
0%

Erhållet Intervall

12,5–34,6 %
Co-investments
25,0 %

Volatilitet
Restriktionsperiod
(år)
Utdelning

5
0%

Erhållet Intervall

12,5–34,6 %
Källa: Egengjord tabell

Sammanvägt intervall
Intervallen för tillgångarna från den empiriska och matematiska metoden viktas i enlighet med Tabell
5:2 i Kapitel 5.1.3. Restriktionsperioden var 10 år för Carried interest vilket medför att intervallet från
den empiriska metoden viktas med 30 % och intervallet från den matematiska metoden med 70%.
Restriktionsperioden var 5 år för både Management fee surplus och Co-investments vilket medför att
intervallen från den empiriska metoden viktas med 50 % och intervallet från den matematiska metoden
med 50%.
Den kvalitativa metoden
Då Stout-databasen nyttjas i den empiriska metoden negligeras faktorn Private vs. public sales of the
stock från betygssättningen. Likaså finns inga skäl att anta DLOM om 0 % samt att börsintroduktion
inte är en uttalad avyttringsstrategi varför också Costs associated with a public offering utesluts i
betygsättningen. VC AB är ett stort och stabilt riskkapitalbolag med mycket externt kapital investerat i
dess fonder. Sannolikheten att tillgångarna genererar avkastning är hög, varför faktorn Financial
statement analysis ges betyget 1.
Ingen av tillgångarna gav utdelning varför betyget för faktorn Company’s dividend policy sätts till 3 då
ingen utdelning ges under restriktionsperioden. Riskkapitalbolag är generellt väldigt attraktiva och
lönsamma bolag. Dessutom har VC AB:s samtliga bolag god utveckling och antas därför bli
förhållandevis enkla att avyttra i framtiden. Därför ges faktorn Nature of the company 1 i betyg.
Faktorn Company’s management ges även den betyg 1 då VC AB har tillgång till kompetent ledning i
sina bolag samt att riskkapitalbolag även har lätt att locka till sig kompetens på grund av bonusar som
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ofta erbjuds vid avyttring av bolagen. Det fanns viss begränsning till avyttring kopplad till storleken på
tillgångarna varför faktorn Amount of control in transferred shares ges betyget 2.
Inga restriktioner fanns över hur handel med tillgångarna fick ske men inte heller någon extra möjlighet
att sälja tillgångarna varför faktorn Restrictions on transferability of stock bedöms neutral.
Restriktionsperioden för Carried interest är bestämd till tio år då den erhålls i slutet av fondens livslängd
vilken är bestämd till tio år. Alltså sätts betyget för faktorn Holding period for stock till 2 för Carried
interest. Restriktionsperioden för Co-investments och Management fee surplus är osäkrare. Perioden
för Co-investments är lika lång som investeringsperioden vilken uppskattats till fem år. Perioden kan
dock bli både längre och kortare med större sannolikhet för det förstnämnda, varför betyget för faktorn
Holding period for stock sätts till 3 för Co-investments. Management fee surplus erhålls årligen men
återinvesteras oftast varför restriktionsperioden kan antas bli kortare varför betyget för faktorn Holding
period for stock sätts till 1 för Management fee surplus.
För Carried interest och Co-investments fanns möjligheten att sälja tillbaka tillgångarna under
restriktionsperioden, dock till ett i de flesta fall lägre värde. Management fee surplus hade inte denna
möjlighet. På grund av detta ges Carried interest och Co-investments betyget 1 och Management fee
surplus betyget 2 för faktorn Company’s redemption policy.
Betygen för faktorerna och de sammanvägda betygen för tillgångarna kan ses i Tabell 5:12.
Tabell 5:12 Betygsättning av Mandelbaums faktorer för VC AB

Mandelbaums faktorer

Betyg
Management fee
Cosurplus investments

Private vs. Public sales of the
stock
Financial statement analysis
Company's dividend policy
Nature of the company
Company's management
Amount of control in the transferred
shares
Restrictions on transferability of
stock
Holding period for the stock
Company's redemption policy
Costs associated with a public
offering
Sammanvägt betyg

1
3
1
1

1
3
1
1

1
3
1
1

2

2

2

2
1
2

2
3
1

2
2
1

1,7

1,6

1,55

Källa: Egengjord tabell

Intervallen och DLOM för de olika tillgångarna kan ses nedan i Figurerna 5:4–5:6.
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Carried
Interest

Figur 5:4 Intervallen för Stout-, options- och det viktade intervallet samt median och slutgiltigt DLOM för Carried
interest

Källa: Egengjord figur
Figur 5:5 Intervallen för Stout-, options- och det viktade intervallet samt median och slutgiltigt DLOM för
Management fee surplus

Källa: Egengjord figur

Figur 5:6 Intervallen för Stout-, options- och det viktade intervallet samt median och slutgiltigt DLOM för Coinvestments

Källa: Egengjord figur
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5.2.4 Management Incentive Program för ÅÄÖ AB
Den empiriska metoden
För den empiriska metoden erhölls transaktioner genom en sökning på parametrarna marknadsvärde
och EBITDA, se Tabell 5:13. Parametrarna valdes utifrån premissen att bolaget är ett tillväxtbolag. Då
bolaget var litet fick parametrarna relaxeras i stor grad för att finna tillräckligt många jämförelsebara
transaktioner. Parametrarna som sökningen utfördes på relaxerades till 25–175 % vilket gav 11
transaktioner för intervallet.
Tabell 5:13 Parametrar och erhållet intervall från den empiriska metoden för ÅÄÖ AB

Parameter

ÅÄÖ AB (KUSD)
Ursprungsvärde

Min

Max

21 200
-2 342

5 300
-4 099

37 100
-586

Marknadsvärde
EBITDA
Erhållet Intervall

5,8–70,4 %
Källa: Egengjord tabell

Den matematiska metoden
Vid estimering av intervallet för DLOM användes volatiliteten på årsbasis utifrån Fallföretagets
estimering vilken var 37,5 %. Restriktionsperioden var fem år och ingen utdelning gavs.
På grund av att bolaget inte gav någon utdelning användes Longstaffs modell som maxvärde för
intervallet. Erhållet intervall från den matematiska metoden blev 18,0–46,4 % vilket kan ses i Tabell
5:14.
Tabell 5:14 Parametrar och erhållet intervall från den matematiska metoden för ÅÄÖ AB

Parametrar

ÅÄÖ AB

Volatilitet
Restriktionsperiod (år)
Utdelning

37,5 %
5
0%

Erhållet Intervall

18,0–46,4 %
Källa: Egengjord tabell

Sammanvägt intervall
Intervallet från den empiriska och matematiska metoden viktas i enlighet med Tabell 5:2 i Kapitel 5.1.3.
Restriktionsperioden var 5 år vilket medför att intervallet från den empiriska metoden viktas med 50 %
och intervallet från den matematiska metoden med 50%.
Den kvalitativa metoden
Då Stout-databasen nyttjas i den empiriska metoden negligeras faktorn Private vs. public sales of the
stock från betygssättningen. Likaså finns inga skäl att anta DLOM om 0 % samt att börsintroduktion
inte är en uttalad avyttringsstrategi varför också Costs associated with a public offering utesluts i
betygsättningen.I Bilaga 1.4 Tabell 1:6 kan ses att ÅÄÖ AB är ett tillväxtbolag med negativa marginaler
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och negativt bokfört värde. Utifrån detta anses bolagets finansiella ställning dålig och därför faktorn
Financial statement analysis ges betyget 3.
Betyget för faktorn Company’s dividend policy sätts till 3 då ingen utdelning ges under
restriktionsperioden med anledning av att eventuell vinst istället återinvesteras i bolaget.
Bolaget är verksamma i en kraftigt växande bransch och har både förtroendeingivande ägare och
referenskunder. Trots detta finns många externa risker hos bolaget i.o.m. att det är ett tillväxtbolag som
genererar svaga resultat och föranleder därmed att faktorn Nature of the company ges betyget 3.
ÅÄÖ AB:s ägare är ett globalt förvaltningsbolag med ett uppskattat värde över 1,9 miljarder dollar
vilket ställer höga krav på bolaget. ÅÄÖ AB:s befintliga ledning har dock fortsatt att bedriva
verksamheten efter uppköpet varför de anses tillräckligt kompetenta. Det är dock i nuläget svårt att
uppskatta huruvida ledningen är tillräckligt kompetenta att fortsätta bedriva verksamheten om bolaget
växer sig större i framtiden varför faktorn Company’s management ges ett neutralt betyg.
Minoritetsposten som planerades att förvärvas omfattade 5,9 % av totala antalet röster i bolaget. Detta
medför att möjligheten till avyttring begränsas i viss mån och faktorn Amount of control in transferred
shares ges därför betyget 2. Inga restriktioner fanns över hur handel med aktierna fick ske men inte
heller någon extra möjlighet att sälja aktierna varför faktorn Restrictions on transferability of stock
bedöms neutral. Då restriktionsperioden för posten inte var bestämd utan grundas i ägaren,
förvaltningsbolaget FÖR AB:s genomsnittliga innehavstid för sina bolag kan restriktionsperioden verka
något osäker. Det anses dock troligt att tidigare historik efterlevs och därmed att restriktionsperioden
blir fem år varför faktorn Holding period for stock anses neutral.
Company’s redemption policy ges ett neutralt betyg med bakgrund av att ingen återbetalningspolicy
fanns.
Tabell 5:15 Betygsättning av Mandelbaums faktorer för ÅÄÖ AB

Mandelbaums faktorer för ÅÄÖ AB

Betyg

Private vs. Public sales of the stock
Financial statement analysis
Company's dividend policy
Nature of the company
Company's management
Amount of control in the transferred shares
Restrictions on transferability of stock
Holding period for the stock
Company's redemption policy
Costs associated with a public offering
Sammanvägt betyg

3
3
3
2
2
2
2
2
2,20

Källa: Egengjord tabell

Det viktade betyget från den kvalitativa metoden uppgick till 2,2 vilket kan ses i Tabell 5:15. Det viktade
betyget gav i det sammanvägda intervallet ett DLOM om 39,8 %.
De estimerade intervallen och samt det slutgiltiga värdet för DLOM kan ses i Figur 5:7.
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Figur 5:7 Intervallen för Stout-, options- och det viktade intervallet samt median och slutgiltigt DLOM för ÅÄÖ AB

Källa: Egengjord figur

5.2.5 Sammanfattning av de fyra fallen
Nedan presenteras en tabell över de resulterande värdena på DLOM för de fyra fallen utifrån EMQmodellen.
Tabell 3:2 DLOM för de fyra fallen utifrån Fallföretagets metodik

FALL

DLOM

XYZ AB
BANK AB
VC AB (Carried interest)
VC AB (M.f.s)
VC AB (Co-investments)
ÅÄÖ AB

14,8 %
25,0 %
33,1 %
16,6 %
19,3 %
39,8 %
Källa: Egengjord tabell
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6 Analys
I kapitlet presenteras en analys av Fallföretagets metodik samt EMQ-modellen med fokus kring
metodval och kopplat till validiteten i metoden. Därefter presenteras en jämförelse av resultaten mellan
Fallföretagets metodik och EMQ-modellen där både bakomliggande faktorer till skillnader samt
reliabiliteten av resultaten diskuteras. Slutligen följer en kort analys kring i vilket stadie av en värdering
DLOM bör appliceras.

6.1 Fallföretagets metodik
Övergripande kan sägas att Fallföretagets metodik i nuläget betonas i hög grad av praktisk
genomförbarhet. Avvägningen mellan praktisk genomförbarhet och validitet kan därmed sägas vara
långt ifrån optimal, där framförallt validiteten i metoden är bristfällig. Metodiken bygger främst på
erfarenhet vilket förstärker subjektiviteten vid estimeringen av DLOM. Mot bakgrund av att metodiken
främst baseras på resonemang kan en avsaknad av transparens, om än oavsiktligt, också upplevas vid
framtagandet av DLOM. Det saknas således ett tydligt ramverk för att estimera DLOM på ett
strukturerat sätt. Dessa omständigheter inverkar negativt vad gäller validiteten, reliabiliteten och
generaliserbarheten för Fallföretagets metodik.
Den aggregerade rabatten Fallföretaget estimerar, minoritetsrabatten, kan vidare kritiseras av flertalet
anledningar. Enligt den teoretiska referensramen föredras att kontroll- och illikviditetsrabatter estimeras
separat. Skall dock en aggregerad rabatt estimeras behöver estimeringen baseras på studier och metoder
som tar hänsyn till båda dessa rabatter. I dagsläget grundas Fallföretagets estimering av
minoritetsrabatten uteslutande av litteratur som berör DLOM, vilket resulterar i att den aggregerade
rabatten bara delvis är vetenskapligt underbyggd och kan leda till felaktigt uppskattade aggregerade
rabatter. Ur en akademisk synvinkel blir det också förvirrande begreppsmässigt att Fallföretaget
estimerar en rabatt benämnd minoritetsrabatt när det främst är säljbarheten i rabatten som estimeras. Ett
behov av översyn av begreppet finns således om Fallföretaget fortsatt estimerar en aggregerad rabatt.
Utöver att den aggregerade rabatten endast tar avstamp i bristande säljbarhet finns bristande slutsatser
av de vetenskapliga studier som används. En stor del av den vetenskapliga grunden härrör främst från
medelvärden från Restricted Stock Studies och Pre-IPO Studies. Enligt tidigare redogörelse varierar
DLOM avsevärt beroende på det specifika bolaget och att enbart förlita sig på medelvärden kan således
vara grovt missvisande och intetsägande. De nyttjade medelvärdena, 35 % för Restricted Stock Studies
och 50 % för Pre-IPO Studies, tyder också på att de studier fallföretaget förlitar sig på är av äldre
karaktär. Detta då den härledda DLOM avtagit på senare år, i synnerhet gällande Restricted Stock
Studies. Att använda sig av medelvärden från studierna rekommenderas heller inte av forskning då
DLOM i studierna varierar stort och avslagits i flera rättsfall. Vid nyttjande av medelvärden Restricted
Stock Studies behöver det således belysas hur det relaterar till det specifika fallet vad gäller bolagets
finansiella situation och innehavets restriktionsperiod. Något som inte genomförs i den nuvarande
metodiken. Det är alltså en metodmässig kritik i nyttjandet av studierna, inte kritik av Restricted Stock
Studies.
Att använda Pre-IPO Studies som substitut för DLOM är också problematiskt ur validitetssynpunkt då
flertalet faktorer utöver säljbarheten påverkar skillnaden i pris före och efter en IPO. Till skillnad från
Restricted Stock Studies mäts skillnaden i värdet på aktien då den är icke-säljbar respektive säljbar under
olika tidpunkter. En tidsperiod som inbegriper en börsintroduktion och därmed en genomgripande
65

förändring av företagets tillstånd. Hur stor del av skillnaden i värde som de facto kan härledas till
säljbarheten blir därmed inte möjlig att fastställa. Givet detta saknar Pre-IPO Studies grundläggande
förutsättningar att nyttjas som substitut för DLOM.
Fallföretaget underbygger den vetenskapliga grunden med ett flertal rättsfall från den amerikanska
marknaden som riktvärden för DLOM. Att grunda en metod på att metoden erkänts som lämplig i
rättsfall talar starkt för dess reliabilitet. Invändningar mot en sådan metod kan enbart reduceras till att
den inte är praktiskt genomförbar. Fallföretaget nyttjar emellertid endast rättsfall som riktvärde för
DLOM. Då dessa rättsfall är daterade till perioden 1969–1989 och med stor sannolikhet har lite i övrigt
med ett bolags specifika förhållanden, blir reliabiliteten i dessa riktvärden emellertid svag och kan
ifrågasättas. Att nyttja rättsfall på så sätt som Fallföretaget gör idag, genom att motivera ett specifikt
värde, avråds från med anledning av att det råder specifika förhållanden för varje rättsfall vilka behöver
tas hänsyn till och matchas med förhållandena för värderingen. Det blir alltså rent praktiskt ett för
tidskrävande jobb samtidigt som det kan vara problematiskt att hitta ett rättsfall som matchar
förhållandena för värderingen. Istället rekommenderas användandet av rättsfall till att stärka en metods
reliabilitet.

6.2 EMQ-modellen
Att modellen fångar upp de drivande faktorer för DLOM och att dessa sammantaget kan överföras till
ett faktiskt värde är kritiskt för vad modellen ska uppfylla för att anses valid. Då dessa faktorer,
restriktionsperioden och risken för innehavet, behöver överföras till andra faktorer och uttryckas i ett
faktiskt värde, är varför validitet som begrepp varit centralt i denna studie. För att uppnå validitet
behöver båda dessa överföringar utföras korrekt. Från sammanställningen av metoder för att estimera
DLOM som genomfördes i Kapitel 2 beskrevs en mängd metoder att implicit och explicit fånga upp
dessa faktorer, med följande för- och nackdelar. EMQ-modellen har utformats på så sätt att dessa
nackdelar inverkar minimalt på en estimering av DLOM och kan därmed anses valid. Utöver att vara
valid är syftet med modellen att också vara praktiskt genomförbar. Den praktiska genomförbarheten i
modellen har dock inte inverkat negativt på den slutgiltiga modellen då några avvägningar mellan detta
och validitet inte har behövts.
För den empiriska metoden i modellen är en stor fördel att en faktiska värden för DLOM erhålls.
Samtidigt är värdet av den bristande säljbarheten, och därmed DLOM, precist mätt då prisskillnaden i
de nyttjade transaktionerna enbart beror på säljbarheten. Samtidigt möjliggör den nyttjade databasen att
estimering av DLOM på det framtagna intervallet baseras på liknande bolag. Med databasen kan man
således, istället för att nyttja medel- och medianvärden från ytterst aggregerade nivåer, anpassa
estimeringen till det specifika fallet och därmed erhålla noggranna mätningar. Med en precis och
noggrann metod bör således giltigheten i det man avser att mäta svår att invända emot. Noggrannheten
i mätningarna kan dock ifrågasättas med utgångspunkt i att dessa transaktioner härstammar från den
amerikanska marknaden. Emellertid uppvisar den europeiska och amerikanska marknaden stora likheter
rent ekonomiskt. Vad gäller rättsliga aspekter såsom aktieägaravtal och incitamentsprogram är
likheterna också större än skillnaderna. Vidare blir mätningen av rabatten i transaktionerna mindre
precisa med en längre restriktionsperiod på grund av att transaktionerna endast har restriktionsperioder
mellan 0,5–2 år. Förutom restriktionsperioden beaktas andra centrala faktorer implicit via modellen.
Vad gäller praktisk genomförbarhet är databasen lättillgänglig och erfordrar lite tid och ansträngning
att använda. Att nyttja databasen kräver heller inte någon vidare förkunskap av användaren. Därmed är
alternativkostnaden av att inkorporera den empiriska delen som ett tillvägagångssätt att estimera DLOM
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således låg. Samtidigt kan en avvägning mellan validitet och praktisk genomförbarhet inte skönjas i den
empiriska delen av modellen. Ett annat alternativ med högre precishet och noggrannhet, relativt
databasen, har inte hittats under litteraturstudien. Vidare stöds den empiriska delen såväl av forskning
som utlåtanden i amerikanska rättstvister. Ett för Fallföretaget positiv omständighet vad gäller att kunna
motivera en framräknad rabatt.
Då den empiriska delen brister i att fånga upp längre restriktionsperioder, är restriktionsperioden som
faktor flexibel i den matematiska delen av modellen. Samtidigt tas hänsyn till risken i bolaget och
eventuell utdelning. Således beaktar den matematiska delen samtliga centrala faktorer i modellen.
Risken i ett bolag är i detta fall representerat av en beräkning av volatiliteten hos aktien i det
underliggande bolaget, ett allmänt erkänt mått på risken i bolaget. Givet detta kan hävdas att DLOM
estimeras beaktat alla nödvändiga faktorer. Vidare behöver ingen överföring till ett faktiskt värde för
DLOM göras. Validiteten i den matematiska delen är på så sätt robust. Optionsmodellerna är däremot
konstruerade under antaganden som inte kan anses sannolika i verkligheten. Exempelvis är ekvationen
härledd från Longstaffs modell under antagandet att en investerare har perfekt marknadstiming och
resulterar därmed i ett maxvärde för DLOM under dessa antaganden. Detta innebär att den matematiska
modellen inte enskilt kan nyttjas för att få en reliabel estimering av DLOM. Det är av den anledningen
som ett intervall konstrueras också för den matematiska delen som sedan viktas ihop med den empiriska
modellen. I övrigt är alternativkostnaden för att nyttja den matematiska modellen i en faktisk
arbetsprocess låg. Detta på grund av att de parametrar som nyttjas i modellen också är relevanta för en
värdering av innehavet i övrigt. Det medför då att parametrarna som används i den matematiska
metoden oftast redan är framräknade.
Intervallen från den empiriska- och matematiska metoden viktas ihop till ett sammanvägt intervall för
DLOM. Att det sammanvägda intervallet baseras på restriktionsperioden ger intervallet flexibilitet med
avseende på densamma. Dessa två delar i modellen kan nyttjas oberoende av varandra. För korta
restriktionsperioder kan en bättre estimering av DLOM uppnås genom att försumma optionsmodellerna
och vice versa för längre restriktionsperioder. De två metoderna, sammantagna eller enskilda, är dock
helt beroende av den kvalitativa delen för att estimera ett faktiskt värde för DLOM. Att en slutgiltig
estimering av DLOM bestäms genom att beakta Mandelbaums faktorer ger en, för ämnet bristande
säljbarhet, uttömmande bild av bolaget. Centralt är att få en bedömning av riskprofilen för innehavet.
Såväl internt som externt för bolagets verksamhet samt strikt ägarrelaterade faktorer. För att detta ska
bli framgångsrikt genomfört krävs erfarenhet av företagsvärdering. Detta skapar också till skillnad från
den empiriska och matematiska delen, utrymme för personliga tolkningar av den information som
använts. Den kvalitativa delen introducerar därmed subjektivitet i modellen. I resultatet från EMQmodellen kan ses att skillnaden mellan det minsta och största värdet i det sammanvägda intervallet i
vissa fall är brett. Följaktligen kan en estimering av DLOM skilja beroende på användarens
kunskapsnivå och personliga tycke. Samtidigt är detta en förutsättning för att modellen kan anpassas
till olika fall av estimeringar och fundamenta i innehavet. DLOM är enligt tidigare redogörelse per
definition subjektiv och att ha en målsättning om en i alla avseenden objektiv bedömning blir därför
trubbig. Viktigt blir istället att skapa samsyn hur de olika faktorerna ska betygsättas. Modellen ger
vägledning via de resultat som presenterats tidigare. Utmaningen i den kvalitativa ansatsen har varit att
överföra resultatet till ett faktiskt värde. Genom att vikta faktorerna efter huruvida de andra delarna i
modellen tar hänsyn till faktorerna samt deras popularitet (Tabell 2.3 i Kapitel 2.6) fås dock en teoretisk
grund för dess riktighet. Som användare av modellen ska man dock ha i åtanke att dessa viktningar är
generella och kan behöva anpassas beroende på värderingsfallet. Vad gäller praktiskt genomförbarhet
och alternativkostnaden för att implementera den kvalitativa delen i en arbetsprocess är det den mest
omfattande. Utöver att det krävs förkunskaper av analys av bolag är det också, relativt den empiriska
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och matematiska delen, mer tidskrävande. Föregås en estimering av DLOM av en väl genomförd
företagsvärdering på bolaget i fråga finns däremot redan en god bild av företaget och mycket av den
analysen kan överföras till det stadie då estimeringen av DLOM utförs.
Modellen har avgränsats till att endast undersöka DLOM för minoritetsposter. Ingen hänsyn tas alltså
till eventuell kontrollrabatt eller kontrollpremie vilket medför att modellen inte kan användas på alla
typer av värderingsfall. Exempelvis kan en post inneha kontroll även fast posten är liten sett till antalet
röster. Om posten kan vara avgörande i beslut mellan exempelvis två majoritetsägare innehar posten
kontroll även fast det inte är en majoritetspost sett till antal röster (över 51 % av rösterna). Dock har
Daniel Petersson (2019) nämnt att nästintill alla estimeringar av DLOM sker på minoritetsposter varför
avgränsningen som gjorts inte anses påverka modellen negativt. Detta är ändå viktigt att ta i beaktning
vid användandet av modellen då den inte går att applicera på alla typer av värderingsfall för att estimera
DLOM.
En ytterligare avgränsning har gjorts i att modellen inte tar någon hänsyn till vilka bolagsfaktorer som
beaktats vid beräkning av det ojusterade bolagsvärdet innan DLOM applicerats. Detta medför att
jämförelser mellan resultatet från EMQ-modellen och andra metoder kan ge felaktiga indikationer på
DLOM. Detta på grund av att EMQ-modellen kan ta hänsyn till faktorer som redan tagits i beaktning
vid beräkningen av det ojusterade bolagsvärdet. Även detta är viktigt att ta i beaktning för värderare
som använder modellen. Detta om det tidigare i beräkningen av bolagsvärdet exempelvis applicerats
premier som tar hänsyn till någon av de kvalitativa faktorerna. Då bör värderaren vara medveten om
detta och vikta den specifika kvalitativa faktorn lägre, alternativt ge den ett lägre betyg.

6.3 Jämförelse av resultat
Fallföretagets metodik

mellan

EMQ-modellen

och

Estimeringarna av DLOM gjorda av Fallföretaget samt utförda med EMQ-modellen presenteras i Tabell
6:1. Det bör belysas att samtliga av värderingarna Fallföretaget utfört är gjorda på uppdrag av samma
bolag som värderats. Utifrån detta kan det spekuleras i huruvida värderingarna är partiska eller inte.
Förslagsvis skulle bolagen vilja ha en värdering som är så låg som möjligt för att förvärva aktier i
bolaget så billigt som möjligt. Om detta påverkar Fallföretagets estimeringar av DLOM är svårt att
svara på men på grund av att estimeringarna med EMQ-modellen erhållit både högre och lägre värden
på DLOM kan det antas att så inte var fallet.
Generellt har Fallföretagets estimeringar använt sig av mindre information och teoretisk grund än
estimeringen med EMQ-modellen. Det antas även att Fallföretaget tidigare lagt begränsad tid på
rabatten och att deras estimeringar främst har grundats i erfarenhet från tidigare uppdrag. På grund av
ovanstående kan det antas att resultatet från estimeringarna med EMQ-modellen kan anses mer
korrekta.
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Tabell 6:1 Resultat för de fyra fallen från Fallföretagets metodik och EMQ-modellen

FALL

XYZ AB
BANK AB
VC AB (Carried interest)
VC AB (M.f.s)
VC AB (Co-investments)
ÅÄÖ AB

DLOM
Fallföretaget
20 %
20 %
45 %
30 %
35 %
20 %

EMQ
14,8 %
25,0 %
33,1 %
16,6 %
19,3 %
39,8 %

Skillnad

Skillnad (%)

-5,2 %
5,0 %
-11,9 %
-13,4 %
-15,7 %
19,8 %

-26,0 %
25,0 %
-26,4 %
-44,7 %
-44,9 %
99,0 %

Källa: Egengjord tabell

6.3.1 Värdering av bolag XYZ AB
DLOM från EMQ-modellen blev i detta fall något lägre än Fallföretaget. DLOM med EMQ-modellen
blev 14,8 % och Fallföretaget estimerade DLOM till 20 %. Detta kan förklaras i att de ytterligare
faktorer som EMQ-modellen tagit hänsyn till generellt påvisat lägre risk i bolaget vilket har resulterat i
ett lägre värde för DLOM. Det kan dock diskuteras huruvida den valda restriktionsperioden på 3,5 år
för EMQ-modellen anses korrekt. Restriktionsperioden valdes till detta på grund av restriktion för
avyttring av aktieposten till en tredjedel per år efter en innehavstid av två år. Halva innehavet skulle ha
avyttrats efter 3,5 år varför denna restriktionsperiod ansågs korrekt avvägd samtidigt som
Mandelbaumsfaktorn 9. Company’s redemption policy gavs ett högt betyg (3) med hänsyn till
restriktionen.
XYZ AB ett förhållandevis välmående bolag vilket kan vara en förklaring till varför värdet för EMQmodellen blev lägre. Fallföretaget har haft 20 % DLOM i många av sina tidigare värderingar och kan
därför ses som ett tänkbart riktvärde vid värderingar med ekonomiskt stabila företag.

6.3.2 Management Incentive Program för BANK AB
I detta fall estimerade Fallföretaget en DLOM om 20 % och estimering med EMQ-modellen resulterade
i ett DLOM om 25,0 %. Fallföretaget utför en företagsvärdering genom en Black-Scholes modell och
använde, utöver parametrar som krävs i en sådan modell, ingen ytterligare information för estimeringen
av DLOM. Därför kan det anses att Fallföretagets estimering av DLOM grundas i otillräcklig
information relativt EMQ-modellen. Den ytterligare informationen som används i EMQ-modellen
påvisar ökad risk i BANK AB vilket därför medför ett högre DLOM. Exempelvis hade BANK AB en
stark konkurrent som kunde ta marknadsandelar från BANK AB samtidigt som flera av BANK AB:s
senaste produktlanseringar inte givit det resultat som förväntats. Dessa två faktorer ökar risken i bolaget
och bör tas i beaktning, något som görs i EMQ-modellen.

6.3.3 Carried interest för riskkapitalbolaget VC AB
Resultatet från EMQ-modellen var i detta fall alltid lägre än estimeringen gjord av Fallföretaget, se
Tabell 6:1. I detta fall var informationen om tillgångarna bristfällig och svårtydlig då det rörde sig om
speciella tillgångar. Fallföretaget erhåll högst DLOM för Carried interest, sedan Co-investments och
lägst för Management fee surplus. Att Carried interest har högst DLOM är troligt då tillgången hade
längst restriktionsperiod samtidigt som volatiliteten var klart högre än för resterande tillgångar. Att Co69

investments hade näst högst DLOM är diskuterbart då Co-investment hade en bestämd
restriktionsperiod till skillnad från Management fee surplus som återinvesterades varje år. Dock fanns
det en möjlighet att sälja tillbaka Co-investments under restriktionsperioden vilket det inte fanns för
Management fee surplus. Senaste fallet då Co-investments såldes tillbaka under restriktionsperioden
fick partnern tillbaka marknadsvärdet för sitt innehav. Skillnaderna mellan tillgångarna är ytterst små
då avkastningen från Management fee surplus kan tas ut varje år medan innehavaren till Co-investments
kan sälja sitt innehav när som helst och förhoppningsvis få tillbaka marknadsvärdet av tillgången. Den
avkastningen som erhållits från Management fee surplus och återinvesterats går dock inte att ta ut
nästkommande år. Det fanns även en osäkerhet kring huruvida innehavaren verkligen får tillbaka
marknadsvärdet för Co-investments om denne beslutar sig för att sälja dessa. Fallföretaget ansåg att
osäkerheten kring huruvida innehavaren skulle få tillbaka marknadsvärdet för Co-investments som en
viktigare faktor och valde därför ett högre DLOM för Co-investments än Management fee surplus.
Författarna instämmer med Fallföretaget på denna analys och anser att Co-investments bör erhålla ett
högre DLOM än Management fee surplus.
EMQ-modellen tar till skillnad från Fallföretaget hänsyn till bl.a. VC AB:s finansiella ställning och
externa riskfaktorer vilka talar för att risken hos tillgångarna är låg med avseende på detta. Detta
förklarar till stor del varför DLOM från EMQ-modellen blir lägre för samtliga tillgångar.
I detta fall kan det diskuteras om intervallet från Stout-databasen blir mindre relevant att använda i
EMQ-modellen och därmed att viktningen justeras ner relativt Tabell 5:2 i Kapitel 5.1.3. Då det rör sig
om speciella tillgångar i detta fall är likheterna mellan dem och transaktionerna i databasen svagare än
för de andra fallen. Alltså borde intervallet erhållet från den matematiska metoden viktas högre i detta
fall för att ta hänsyn till detta. Om istället intervallet från den matematiska metoden hade viktats med
100 % hade tillgångarna erhållit följande DLOM: Carried interest 42,0 %, Management fee surplus
20,2 % och Co-investments 21,1 %. Carried interest hade då varit i höjd med Fallföretagets estimering
medan de andra två tillgångarna hade haft DLOM på liknande nivå som tidigare. Denna estimering
anses mer korrekt och därför anses ändå resultatet från EMQ-modellen rimligt trots en viktning mellan
intervallen som borde justerats.
Varför DLOM för Carried interest blir nästan dubbelt så stor som för resterande tillgångar i EMQmodellen grundas främst i den ökade volatiliteten för Carried interest. Carried interest hade en volatilitet
om 60 % och de andra två tillgångarna hade en volatilitet om 25 %. Hade Carried interest volatilitet
justerats till 25 % hade ett DLOM om 21,0 % erhållits för denna vilket hade varit i nivå med de andra
två tillgångarna.
Att DLOM för Carried interest och Co-investment i Fallföretagets värdering endast skiljer tio
procentenheter kan anses osannolikt med tanke på den stora skillnaden i volatilitet och
restriktionsperiod mellan tillgångarna. Carried interest har dubbelt så lång restriktionsperiod (tio år mot
fem år) samtidigt som volatiliteten för Carried interest är 60 % mot 25 % för Co-investments. På grund
av detta kan DLOM från EMQ-modellen anses som mer trovärdiga då skillnaden mellan Carried interest
och de andra två tillgångarna är stor samtidigt som hänsyn tas till fler faktorer i EMQ-modellen.
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6.3.4 Management Incentive Program ÅÄÖ AB
I detta fall skiljer sig de båda estimeringarna åt kraftigt. Fallföretaget erhöll ett DLOM om 20 % medan
EMQ-modellen erhöll ett DLOM om 39,8 %. Fallföretagets tog högst begränsad hänsyn till bolagets
karaktär samt externa faktorer. Fallföretaget missar därför viktig information, kopplat till bolagets
riskprofil i sin estimering som tas i beaktning i EMQ-modellen. Då bolaget var ett tillväxtbolag med
svaga resultat medför detta en rad risker för bolaget vilket bör ge ett högre DLOM. Att Fallföretaget
använder 20 % DLOM på detta bolag vilken var samma nivå som användes på exempelvis XYZ AB är
orimligt. XYZ AB gav utdelning till skillnad från ÅÄÖ AB och hade nästintill samma restriktionsperiod
och övriga restriktioner för aktieposten. Den stora skillnaden mellan XYZ AB och ÅÄÖ AB var dock
att XYZ AB var ett stort välmående bolag med god ekonomi och få externa risker. Utifrån
estimeringarna märks det därför att Fallföretaget inte tar hänsyn till de bolagsspecifika faktorerna då de
använder samma nivå på DLOM för de båda bolagen. Med stor sannolikhet bör ÅÄÖ AB ha ett högre
DLOM än XYZ AB. Detta fall belyser tydligt att EMQ-modellen bättre fångar upp drivande faktorer
för DLOM, i detta fall risken i innehavet, relativt Fallföretagets estimering.
Utifrån skillnaden i DLOM mellan Fallföretaget och EMQ-modellen samt vilken information de båda
tar i beaktning anses DLOM från EMQ-modellen trovärdigare än värdet från Fallföretaget.

6.3.5 Vilket stadie av värderingen bör DLOM appliceras
I studien har antagandet gjorts att ett ojusterat bolagsvärde har beräknats innan DLOM appliceras. Det
skulle dock vara möjligt att applicera DLOM samtidigt som bolagsvärdet beräknas. Att ett bolag har
låg säljbarhet kan indirekt kopplas till att bolagets risk ökar. I en DCF-värdering används i vissa fall
riskpremier som adderas vid beräknandet av avkastningskravet. Utifrån antagandet att lägre säljbarhet
ger ökad risk skulle därför DLOM kunna adderas vid beräknandet av avkastningskravet i DCFvärderingen. Att applicera DLOM i detta stadie av värderingen anses dock komplicerande. Vid en
företagsvärdering av ett onoterat bolag görs oftast en DCF-värdering samt en relativvärdering för
bolaget. Om DLOM appliceras då bolagsvärdet beräknas måste den alltså appliceras både i DCFvärderingen och relativvärderingen. Detta blir problematiskt på grund av svårigheten att uppskatta
rabattens storlek för att den ska ge samma utslag i de båda värderingarna. Estimeringen blir mer
tidskrävande och komplicerad utan att ge en mer precis estimering av DLOM än om rabatten appliceras
efter att bolagsvärdet beräknats.
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7 Slutsats och diskussion
Nedan presenteras svar på de frågeställningar som ställdes i Kapitel 1.2 Problemformulering.
Dessutom diskuteras studiens bidrag till forskning samt förslag på vidare forskning på området.

7.1 Svar på problemfrågeställningar
Vad har metodiken Fallföretaget nyttjar i nuläget för att bestämma DLOM för brister?
För en investerare blir konsekvensen av bristande säljbarhet att möjligheten till att skydda sig från
värdeförändringar upphör alternativt begränsas. Givet detta blir riskprofilen i bolaget drivande för
värdet på DLOM. Med den metodik som i nuläget nyttjas av Fallföretaget kan från en jämförelse av
resultatet med den framtagna modellen ses att detta inte fångas upp. Således fås en estimering med låg
validitet. Validiteten försvagas vidare av att det existerar svagheter i den teoretiska grund varvid
metodiken baseras på. Metodiken hänvisar dels till forskning som kritiserats för att inte ge en giltig
mätning av DLOM och dels används forskningsresultat metodmässigt felaktigt. Metodiken utgår inte
heller från ett tydligt ramverk för hur estimeringen av rabatten genomförs. Även om än estimering vore
perfekt utförd skulle detta försvaga dess trovärdighet gentemot en extern part. Mot bakgrund av att det
saknas ett tydligt ramverk för att estimera DLOM blir också utrymmet för personligt tycke obefogat
stor och generaliserbarheten i metodiken svag.
Finns det någon enskild metod, eller kombination av metoder, i syfte att uppnå validitet och
generaliserbarhet, som kan nyttjas för att på ett tillförlitligt sätt estimera DLOM?
Med anledning av egenskaper hos DLOM, att den är subjektiv och inte kan observeras, uppstår behovet
av att studera DLOM via substitut. Under studiens gång har ett antal drivande faktorer identifierats som
den resulterande modellen behöver beakta. I den forskning som modellen baseras på har det
genomgående varit tydligt att enskilda metoder haft brister i att korrekt, via substitut, ta hänsyn till
samtliga faktorer. Således uppstår behovet av att kombinera tre metoder. Dessa metoder tar tillsammans
hänsyn till de drivande faktorer som identifierats och resulterar i en valid estimering av DLOM. För att
uppnå generaliserbarhet har ett standardiserat arbetssätt genom modellen skapats. Därutöver har
objektivitet i modellen introducerats där det varit tillämpbart. Detta genom att minska utrymmet för
egen tolkning i modellen. Tillförlitlighet uppnås i modellen genom att de olika metoderna baseras på
en solid vetenskaplig grund och att dessa nyttjas på ett metodmässigt korrekt sätt.

7.2 Bidrag till forskning
Investerare bör genom denna studie få en förståelse för att flera metoder för att estimera DLOM bör
användas. Detta för att möjliggöra att en estimering fångar de faktorer som förklarar DLOM. Med den
framtagna modellen kan detta genomföras utan att processen blir allt för omfattande. Stor vikt i studien
har lagts på den teoretiska referensramen vilken sammanfattar tidigare forskning på DLOM på ett
övergripande plan. Referensramen rekommenderas därför att användas vid intresse av att skapa sig en
god förståelse i ämnet.
EMQ-modellen är den första modellen som skapats för att estimera DLOM vars tillvägagångssätt
beskrivits utförligt för att användas praktiskt av värderare utifrån en väl underbyggd teoretisk grund.
Genom att ha beskrivit tillvägagångssättet för de metoder som används i modellen har ett strukturerat
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ramverk för att estimera DLOM utformats. Detta är till gagn för generaliserbarheten i en tänkt
arbetsmiljö och skapar ett arbetssätt som på ett enklare sätt kan motiveras inför kund och i eventuella
rättstvister.

7.3 Förslag på framtida forskning
Forskning på DLOM för Illikvida kontrollposter är i dagsläget bristfällig. För att förenkla problemet
antar ofta värderare att kontrollpremien är lika stor som DLOM och att dessa då tar ut varandra för den
illikvida kontrollposten. Detta medför alltså att en Illikvid kontrollpost får lika stort värde som en
likvid/säljbar minoritetspost. Givet variationer i både kontroll och säljbarhet anses detta som ett alltför
förenklat antagande. Dessvärre har avgränsningen fått göras att denna studie inte estimerar DLOM för
denna typ av kontrollpost på grund av att studien skulle bli för omfattande. För att göra modellen
komplett bör den därför kompletteras med en metod för att estimera DLOM om innehavet är en Illikvid
kontrollpost. Om möjligt bör vidare forskning för att estimera DLOM på denna typ av kontrollpost
göras genom empiriska studier där historiska priser på Illikvida kontrollposter analyseras.
Utöver en empirisk analys bör även en kvalitativ analys utföras i likhet med estimeringen av DLOM
Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) beskriver vilka rättigheter olika andelar röster ger innehavaren och
förslagsvis skulle kontrollpremiens storlek kunna bestämmas utifrån dessa andelar. För kontrollposter
med en andel röster mellan intervallet 51–65 % ger innehavaren möjligheten att få igenom de flesta
typer av beslut på en bolagsstämma. Alltså, poster med en andel röster i detta intervall bör alla erhålla
samma kontrollpremie då de ger innehavaren samma rättigheter. För 66–89 % av rösterna kan ex.
ändring av bolagsordningen göras vilket borde generera ytterligare värde varför detta intervall bör ha
en något högre kontrollpremie. Vid 90 % eller fler av rösterna får innehavaren även rätt till att göra ex.
nyemission och kräva tvångsinlösen av resterande andel aktier vilket även detta borde generera
ytterligare värde. Utifrån denna information bör alltså kontrollpremien delas upp i tre olika värden
beroende på andelen röster posten som innehas innehåller.
Vidare saknas forskning som jämför den europeiska och amerikanska marknaden med utgångspunkt i
företagsvärdering. Exempelvis har examensarbetet Discounts for Lack of Marketability: An
investigation of industry and region influences on the discount (Magnusson och Talbak, 2017) påvisat
statistiskt signifikant skillnad i DLOM på den europeiska och amerikanska marknaden genom en
regressionsanalys på Pre-IPO-transaktioner. En slutsats var att det fanns en rabatt på 8 % mellan den
europeiska och amerikanska marknaden. Utifrån denna studie kan man anta att DLOM på den
europeiska marknaden bör vara lägre än på den amerikanska marknaden och vidare forskning bör göras
för att säkerhetsställa denna skillnad. Andra transaktioner än Pre-IPO-transaktioner som substitut för
DLOM efterfrågas för att påvisa skillnaden i säljbarhet mellan den amerikanska och europeiska
marknaden.
Slutligen efterfrågas en sammanställning på den svenska marknaden över vilka metoder och nivåer av
DLOM svenska aktörer använder sig av i likhet med Fallföretagets studie Riskpremien på den svenska
aktiemarknaden (2018).
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7.4 Etiska- och sociala aspekter
Utgångspunkt för diskussionen kring studiens etiska- och sociala aspekter har gjorts utifrån de fyra
huvudkraven i Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002)
som är skriven av Vetenskapsrådet. Kraven har till syfte att agera riktlinjer för förhållandet mellan
forskare och undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare för att en god avvägning ska ske vid tvist mellan
parterna. De fyra huvudkraven är följande:
●
●
●

●

Informationskravet - Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella
forskningsuppgiftens syfte
Samtyckeskravet - Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan
Konfidentialitetskravet - Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges
största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att
obehöriga inte kan ta del av dom
Nyttjandekravet - Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för
forskningsändamål

Studien uppfyller ovanstående fyra krav. I enlighet med Informationskravet har studiens
tillvägagångssätt och syfte diskuterats noga med Fallföretaget innan studien påbörjades. Dessutom har
löpande diskussion skett med Fallföretaget under studiens gång för att stämma av att studiens utveckling
är i linje med den föreslagna utifrån den ursprungliga diskussionen med Fallföretaget. Samtyckeskravet
har uppfyllts genom att alla delar i studien där Fallföretaget nämnts diskuterats och godkänts av
Fallföretaget för att publiceras offentligt. Det har även erbjudits av författarna att göra studien
konfidentiell men detta har inte ansetts nödvändigt av Fallföretaget och därför publiceras denna
offentligt. Inga personuppgifter för de personer som intervjuats eller karakteristiska företagsuppgifter
har publicerats i denna studie. De karakteristiska företagsuppgifter som erhållits för de fyra fallen där
estimeringar av DLOM utförts har återlämnats till Fallföretaget efter att estimeringarna utförts. Utifrån
detta har alltså även Konfidentialitetskravet uppfyllts. Slutligen har Nyttjandekravet uppfyllts genom
att den information som är insamlad från intervjuerna har granskats av den som intervjuats innan
informationen publicerats i denna studie. Övrig information som inte använts i denna studie har raderats
för att inte kunna användas till några andra ändamål.

7.5 Excel-fil EMQ-modellen
Om intresse finns att använda EMQ-modellen för att estimera DLOM och få tillgång till Excel-filen
innehållande modellen, ber författarna att intressenten hör av sig till författarna genom någon av
följande kontaktuppgifter:
Mathias Uddfors
mathias@uddfors.se
+46702787055

Erik Martinsson Åberg
erik.m.aberg@gmail.com
+46760385817
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Bilagor
Bilaga 1. Information till estimeringar av DLOM för de fyra fallen
De fyra estimeringarna av DLOM som är utförda av Fallföretaget utfördes mellan åren 2017–2019 och
innehåller konfidentiell information. På grund av detta presenteras endast den information som är
väsentlig för att förstå Fallföretagets estimering av DLOM samt kunna estimera DLOM med EMQmodellen. Informationen om bolagen presenteras i samma struktur som Mandelbaums faktorer. Detta
för att på ett smidigt sätt strukturera informationen för att enklare följa estimeringen av DLOM med
EMQ-modellen där Mandelbaums faktorer nyttjas. Mandelbaumsfaktorn 1. Private vs. public sales of
the stock beskrivs aldrig i fallen på grund av den tas hänsyn till i den empiriska metoden vid användandet
av EMQ-modellen. Ingen bedömning har gjorts om värderingen av fair market value innan avdrag för
DLOM samt dess antaganden är rimliga eller ej. Fingerade namn presenteras på bolagen, dock
presenteras bransch för att läsaren ska få en bättre uppfattning om bolaget. Den finansiella datan från
bolagen och tillgångarna där DLOM estimeras på har hämtats från årsredovisningarna hos de berörda
bolagen. Den externa analysen av bolagen är skapade utifrån publika källor och databaser och är utförda
av Fallföretaget. I de fall den externa analysen ansetts bristfällig har ytterligare information adderats av
författarna från publika källor.

1.1 Värdering av bolag XYZ AB
Fallföretaget fick i uppdrag att utföra en företagsvärdering av XYZ AB under 2017 för att värdera XYZ
AB:s värde. Detta på grund av att en minoritetspost planerades att förvärvas av företagsledningen i XYZ
AB. Bolaget är ett onoterat svenskt detaljhandelsbolag som bedriver sin verksamhet på den europeiska
marknaden genom försäljning i varuhus.
Värderingen utfördes genom en DCF-värdering som sedan kontrollerades och stöddes av en
relativvärdering tillsammans med jämförbara transaktioner. Relativvärderingen innehöll 12 bolag vilka
delades upp i två grupper där den ena gruppen, svenska detaljhandelsbolag, innehöll 4 företag och den
europeiska branschgruppen som innehöll 8 bolag med liknande verksamhet som XYZ AB. Jämförbara
transaktioner var samtliga uppköp av bolag i samma bransch som XYZ AB de senaste fem åren (2012–
2016), vilka var 11 till antalet. Värderingen grundades i årsredovisningar för XYZ AB under
räkenskapsåren 2013 till 2017, bolagets ekonomirapport för augusti 2017, XYZ AB prognos för 2018
till 2023 samt försäljning per produktkategori för 2016 och 2017. Extern information har inhämtats från
publika källor och externa databaser av Fallföretaget.
2. Financial statement analysis
Även lönsamheten har ökat mellan 2015–2017, drivet av lägre inköpspriser. Utifrån resultaträkningen
för 2017 samt balansräkningen har informationen i Tabell 1:1 inhämtats.
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Tabell 1:1 Finansiell data för XYZ AB

Företag XYZ AB
Resultaträkning
(MSEK)

Balansräkning (MSEK)
Bokfört värde

1133

Omsättning

4523

Totala tillgångar

1941

Justerad EBITDA
Justerad EBITDA
(%)

357,0

Rörelsekapital/omsättning

9,4 %

Investeringar/omsättning

2,6 %

Justerad EBIT
Justerad EBIT (%)

245,0
5,4 %

Soliditet

28,8 %

7,9 %

Bruttomarginal

45,0 %

Omsättningstillväxt

13,7 %

Källa: Egengjord tabell

Utifrån en historisk stabil utveckling av bolaget har företagsledningen prognostiserat en CAGR om
11,2 % mellan 2017–2023 som grundas i nyetableringar och tillväxt i befintliga varuhus med en fortsatt
internationell expansion.
Utifrån den finansiella datan, prognos över bolagets framtida prestation och karaktäristik beräknades en
WACC10 på 10,7 % och därefter beräknades Enterprise Value (EV) genom en DCF-värdering till 3347
MSEK. Fair market value innan DLOM beräknades till 3012 MSEK justerat för investeringar och
försäljning av lagerlokaler.
3. Company’s dividend policy
Bolaget planerade att ge en årlig utdelning på minst 5 % till sina aktieägare de kommande åren.
4. Nature of the company
Bolaget har historiskt sett haft en god utveckling med CAGR 11 på 14,2 % mellan 2013–2017, främst
driven av nyöppning av varuhus. För att beräkna WACC till 10,7 % adderades ett risktillägg på 2,5 %.
Risktillägget baseras på problematiken i att vinna ytterligare marknadsandelar på en konsoliderad
marknad samt osäkerheterna kring internationell etablering. I övrigt har bolaget en stabil
marknadsposition på detaljhandelsbranschen som även den anses stabil och förväntas växa
internationellt och inhemskt. XYZ AB har historiskt uppnått högre CAGR än sina svenska konkurrenter
10

Weighted Average Cost of Capital (WACC) är en metod för att beräkna kostnader för ett företags
finansiering. Värdet är den lägsta avkastningen ett företag kan tolerera för att klara av sina långivares
räntekrav samt ägarnas avkastningskrav och nyttjas för att diskontera företagets kassaflöden
(Fernandes, 2014).
11
Compund annual growth rate (CAGR) är den genomsnittliga årliga tillväxten, i detta exempel menas
tillväxten av omsättningen.
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under 2012–2016 och med en genomsnittlig EBITDA-marginal som ligger i linje med konkurrenterna.
Bolaget är en av de större aktörerna på den svenska detaljhandelsmarknaden och förväntas försvara
denna position framöver.
Bolaget förväntas inte påverkas nämnvärt av framtida valutakurser. Utifrån gruppen av företagen som
användes vid relativvärderingen beräknades ett 90-dagars medelvärde på årsbasis för volatiliteten på
sju års historisk data till 25,6 %.
5. Company’s management
Vid värderingstillfället var ett generationsskifte på väg att ske vilket ansågs som negativt för bolaget.
Dock ansågs ledningen som väldigt kompetent.
6. Amount of control in transferred shares
Minoritetsposten som planerades att förvärvas var mindre än 1 % av aktierna i bolaget. Posten hade
därför inte något inflytande på varken utdelningspolicy eller avyttringsstrategi.
7. Restrictions on transferability of stock
Inga restriktioner fanns över hur handel med aktierna fick ske.
8. Holding period for stock
Majoritetsägarna i XYZ AB hade vid tiden för värderingen inte någon plan på att sälja eller börsnotera
bolaget. Dock fanns det möjlighet att börja avyttra minoritetsposten efter en två-årsperiod till någon av
majoritetsägarna.
9. Company’s redemption policy
Möjlighet fanns att under ett försäljningsfönster varje år avyttra aktier till majoritetsägarna till ett
marknadsmässigt pris. Under försäljningsfönstret begränsades storleken på posten som planerades att
avyttras till en tredjedel av innehavet.
10. Costs Associated with Making a Public Offering
Då en börsnotering ej förelåg saknades information för en eventuell börsnotering av företaget.

1.2 Management Incentive Program för BANK AB
I samband med att ett incitamentsprogram skulle sättas på plats för nyckelpersoner i banken BANK AB
under 2017 blev Fallföretaget ombedda att uppskatta marknadsvärdet av stamaktier i bolaget MIP AB,
ett bolag med direkt exponering mot aktieutvecklingen i BANK AB. Både BANK AB och MIP AB var
onoterade bolag, ägda av riskkapitalbolaget RISK AB. Information kring värderingen av MIP AB och
BANK AB inhämtades genom information skickad från BANK AB om MIP AB samt årsredovisningen
för BANK AB 2017.
För värderingen behövde alltså det nominella värdet av stamaktierna i MIP AB estimeras. Information
erhölls om att MIP AB ägde 4,77 % av aktievärdet i BANK AB samt att MIP AB utgjordes av 90 %
preferensaktier och 10 % stamaktier. Preferensaktierna gav en årlig 10-procentig ackumulerad ränta och
hade ett uppskattat värde på 270 MSEK vid värderingstillfället.
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BANK AB ägdes av riskkapitalbolaget RISK AB som hade en genomsnittlig innehavstid för sina bolag
på fem år. Då RISK AB ägt BANK AB i ett år vid värderingstillfället ansågs det rimligt att sätta
kvarvarande innehavsperiod (restriktionsperiod) till fyra år.
För att beräkna det nominella värdet för stamaktierna användes Black-Scholes värderingsmodell.
Anledning till att Black-Scholes användes var den höga skuldsättningsgraden i MIP AB, vilket skapade
en optionsliknande avkastningsstruktur för stamaktierna i MIP AB.
De parametrar som användes i Black-Scholes modellen återfinns i Tabell 1:2.
Tabell 1:2 Parametrar till Black-Scholes modellen för BANK AB

Parametrar Black-Scholes
Förväntad innehavsperiod i antal år
Ränta på preferensaktier
Riskfri ränta
Volatilitet
Minoritetsrabatt
Förväntade utdelningar under löptiden

4
10,0 %
0,1 %
28,0 %
20,0 %
0

Källa: Egengjord tabell

Den riskfria räntan erhölls från avkastningskurvan för svenska statsobligationer vilka indikerade en
riskfri ränta om 0,13 % för en löptid om 4 år vid värderingstillfället.
På grund av att BANK AB var onoterat vid värderingstillfället estimerades volatiliteten på årsbasis för
BANK AB utifrån en grupp med jämförbara noterade bolag. Utifrån gruppen av jämförbara noterade
bolag ansågs skillnader mellan BANK AB och dessa bolag finnas i verksamhetsomfattning och
finansiering. BANK AB ansågs därför ha högre volatilitet än de jämförbara bolagen. BANK AB hade
dock strax innan värderingstillfället utökat sitt produktsortiment med en produkt som historiskt sett
indikerat att liknande bolag med denna produkt i sortimentet förknippats med betydligt lägre volatilitet.
Lösenpriset som användes i Black-Scholes modellen uppgick till värdet av MIP AB:s preferensaktier
vid slutet av innehavsperioden vilka beräknats tidigare med en årlig 10-procentig ackumulerad ränta till
428,1 MSEK.
Värdet av stamaktierna i MIP AB beräknades till 30,0 MSEK givet ovanstående förutsättningar.
2. Financial statement analysis
Utifrån resultat- och balansräkningen för 2017 har följande informationen som återfinns i Tabell 1:3
inhämtats.
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Tabell 1:3 Finansiell data för BANK AB

Företag BANK AB
Resultaträkning
(MSEK)

Balansräkning (MSEK)
Bokfört värde
Totala tillgångar

Enterprise Value
Soliditet

1639

Omsättning

80335

1244

EBITDA
EBITDA
(%)

373,00

EBIT
EBIT (%)

283,00
22,7 %

30,0 %

6651
6,3 %

Omsättningstillväxt

4,0 %

Källa: Egengjord tabell

3. Company’s dividend policy
MIP AB gav inte ut någon utdelning under restriktionsperioden.
4. Nature of the company
Efter RISK AB:s förvärv av BANK AB har flera av de stora produktionslanseringar som utförts givit
begränsat resultat. Dessutom har BANK AB en stark konkurrent som potentiellt kan ta stora
marknadsandelar från BANK AB. BANK AB har därför gått över till att fokusera på att reducera
kostnaderna och har även värderats betydligt lägre vid värderingstillfället än tidpunkten då RISK AB
förvärvade BANK AB. Utöver detta påverkas BANK AB på grund av branschtillhörighet av ett antal
omvärldsfaktorer vilka bland annat är kreditrisk, marknadsrisk finansieringsrisk/likviditetsrisk samt
operativ risk.
Utifrån de jämförbara bolagen och informationen om BANK AB bestämdes den framtida
volatilitetsnivån för 90-dagars medelvärde på årsbasis för BANK AB till 28,0 %.
5. Company’s management
BANK AB hade under en kort tid innan värderingstillfället gjort ett flertal ändringar i sin ledningsgrupp.
Det fanns således vid värderingstillfället en osäkerhet i BANK AB:s företagsledning.
6. Amount of control in transferred shares
Stamaktierna/minoritetsposten som planerades att förvärvas hade vid värderingstillfället inget
inflytande eller kontroll över utdelningspolicy eller avyttringsstrategi i MIP AB eller BANK AB. Detta
på grund av att röstlängden hos stamaktierna förhöll sig 1:10 mot preferensaktierna och då MIP AB
ägde 4,77 % av BANK AB utgjorde stamaktierna en obetydande röstandel i både MIP AB och BANK
AB.
7. Restrictions on transferability of stock
Inga restriktioner fanns över hur handel med aktierna fick ske.
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8. Holding period for stock
Då RISK AB hade en genomsnittlig innehavstid för sina bolag på fem år. Vid värderingstillfället hade
RISK AB innehaft BANK AB i ett år varför restriktionsperioden vid värderingstillfället fastställdes till
fyra år.
9. Company’s redemption policy
Ingen återbetalningspolicy fanns för varken BANK AB eller MIP AB.
10. Costs associated with making a public offering
Då en börsnotering ej förelåg saknades information för en eventuell börsnotering av företaget.

1.3 Carried interest för riskkapitalbolaget VC AB
En värdering av det onoterade riskkapitalbolaget VC AB och dess dotterbolag utfördes av Fallföretaget
under 2018, se Figur 1:1 för bolagsstruktur. För uppdraget skulle samtliga av bolagen i
riskkapitalbolaget samt dess underliggande fonder värderas. Dessutom skulle en minoritetspost i VC
AB General Partner (“General Partner”) värderas där ägarna hade möjlighet att erhålla Carried interest
och Management fee surplus, benämnd immateriella tillgångar. I General Partner finns förutom de
immateriella tillgångarna investeringar kallade Co-investments12. Det fanns en inlåsningseffekt i
General Partner eftersom portföljbolag innehas i genomsnitt fem år enligt Preqin (2015). Detta ledde
till att DLOM behövde appliceras på Carried interest, Management fee surplus och Co-investments.
Avkastningskraven som användes för att diskontera tillgångarna var 13 % för Management fee surplus
och 25 % för Carried interest. De antagna avkastningskraven baserades på följande antaganden:
● Långsiktig riskfri ränta 3,0 %
● Riskpremie 5,0 %
● Storlekspremie 4,0 %
● Specifik risk relaterad till de immateriella tillgångarna för vilka den framtida avkastningen
ansågs riskfylld, 1,0 % för Management fee surplus och 13,0 % för Carried interest

12

Co-investments är en typ av investering som görs av aktörer som redan investerat i fonden men
istället för att investera ytterligare i fonden investerar aktören direkt i underliggande bolag (Creed, 2013).
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Figur 1:1 Bolagsstruktur för VC AB

Källa: Egengjord figur

2. Financial statement analysis
Det uppskattade bokförda värdet för Carried interest, Management fee surplus och Co-investments var
238,0 mEUR på värderingstillfället. EBITDA för värderingsobjektet uppskattades till 33,6 mEUR per
år för 2019–2020.
Carried interest värderades enligt följande antaganden:
● Externa investerare hade investerat 4186 miljoner i fonderna
● Den förväntade internräntan för fonden var uppskattningsvis 14,3 %
● Förvaltningsavgiften var 1,5 % årligen
● Framtida investeringar beräknades innehas i fem år
● Fonden beräknades ha en livslängd om totalt 10 år.
● Avkastningskravet på kassaflöden relaterade till Carried interest var 25,0 %
Utifrån dessa antaganden viktades olika scenarion med olika internränta för att erhålla ett ojusterat
marknadsvärde på Carried interest. Vid värderingstillfället värderades Carried interest ojusterade
marknadsvärde till 91,1 mEUR vilket konverterat till SEK med växelkurs 10,7 EUR/SEK blir ca 974,8
mSEK.
Volatiliteten för 90-dagars medelvärde på årsbasis för Carried interest estimerades till 60 % med hjälp
av en Monte Carlo-simulering.
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Management fee surplus värderades enligt följande antaganden:
● Förvaltningsavgiften var 1,5 % årligen
● Framtida investeringar beräknades innehas i fem år
● Fonden beräknades ha en livslängd om totalt 10 år.
● Framtida förväntade rådgivningsavgifter och företagskostnader beräknades utifrån budgeterade
nivåer för 2019–2020
● Avkastningskravet på lassaflöden relaterade till Management fee surplus var 13,0 %
Utifrån dessa antaganden beräknades ett ojusterat marknadsvärde på Management fee surplus. Vid
värderingstillfället värderades Management fee surplus ojusterade marknadsvärde till 138,8 mEUR
vilket konverterat till SEK blir ca 1485,2 mSEK.
Vid värderingstillfället var Co-investments bokförda värde 3,2 mEUR vilket konverterat till SEK blir
ca 34,2 mSEK.
Volatiliteten för 90-dagars medelvärde på årsbasis för Co-investments och Management fee surplus
estimerades till 25 % utifrån en grupp av jämförbara bolag med 5 års historisk data.
3. Company’s dividend policy
Varken Carried interest, Management fee surplus eller Co-investments gav någon utdelning.
4. Nature of the company
Riskkapitalbolag är generellt väldigt attraktiva och lönsamma bolag.
VC AB hade åren innan värderingstillfället utfört några mindre lyckade börsnoteringar av sina
portföljbolag där aktiekurserna sjunkit väsentligt efter notering. Detta kan anses negativt för bolaget då
det ger bolaget Badwill hos den vanliga aktiespararen. VC AB säljer dock uppskattningsvis 90 % av
sina portföljbolag privat till andra aktörer där de fortfarande har högt förtroende.
Portföljbolagen VC AB innehar i dagsläget är verksamma inom betalningslösningar, läkemedels- och
fintechbranschen. Samtliga bolag har god utveckling och antas därför bli förhållandevis lättsålda i
framtiden.
5. Company’s management
Riskkapitalbolag har ofta tillgång till väldigt kompetent ledning för sina bolag vilket även är fallet för
VC AB. Detta på grund av att det är lätt att locka till sig kompetens eftersom riskkapitalbolagens
portföljbolag oftast säljs inom fem år. Detta medför att man kan erbjuda personalen bonusar om de har
kvar sin anställning under innehavstiden. Riskkapitalbolag jobbar även generellt mycket med att bygga
upp ett stort kontaktnät med kompetenta personer de kan använda sig av i sina portföljbolag.
Riskkapitalbolagets ledning kan även anses som väldigt kompetent då VC AB:s fonder förvaltar över
en miljard EUR vilket ställer höga krav på ledningen.
6. Amount of control in transferred shares
Tillgångarna som avsetts att värderas hade inget inflytande eller kontroll över utdelningspolicy eller
avyttringsstrategi i VC AB. Dock anses viss begränsning finnas i möjligheten till avyttring kopplad till
storleken på tillgångarna.
7. Restrictions on transferability of stock
Inga restriktioner fanns över hur handeln fick ske med tillgångarna.
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8. Holding period for stock
Carried interest förväntades erhållas först i slutet av fondens livslängd varför restriktionsperioden för
denna tillgång uppskattades till tio år.
Co-investments förväntades att realiseras vid eller efter investeringsperiodens slut, vilken var
uppskattningsvis fem år.
Management fee surplus erhölls årligen men återinvesterades oftast i General Partner varför den
likställdes med Co-investments, vilket medför en restriktionsperiod på fem år.
9. Company’s redemption policy
Under restriktionsperioden kunde “Carried interest-aktierna” enbart säljas tillbaka vid uppsägning till
huvudägarna och då till ett reducerat pris.
Co-investments ägdes främst av partners och kunde även dem säljas tillbaka under restriktionsperioden,
dock enbart vid uppsägning till huvudägarna. Villkoren för Co-investments är dock bättre och för det
senaste fallet fick partnern som sa upp sig sin andel såld till marknadsvärdet.
Management fee surplus kunde inte säljas tillbaka under restriktionsperioden.
10. Costs associated with making a public offering
Då en börsnotering ej förelåg saknades information för en eventuell börsnotering av företaget.

1.4 Management Incentive Program för ÅÄÖ AB
I samband med att förvaltningsbolaget FÖR AB förvärvade det onoterade IoT13-bolaget ÅÄÖ AB under
2018, erbjöds nyckelpersoner i ÅÄÖ AB ett incitamentsprogram. Detta innebar möjlighet att förvärva
en minoritetspost av vanliga aktier i ÅÄÖ AB. Fallföretaget fick därför i uppdrag att värdera bolaget
och bestämma ett aktiepris för de vanliga aktierna som skulle erbjudas nyckelpersonerna.
Komplexiteten i att värdera ÅÄÖ AB berodde på att det fanns stora innehav av preferensaktier med
olika typer av avkastningskriterier vid värderingstillfället. Se Tabell 1:4 för fördelningen av de olika
typerna av aktier i ÅÄÖ AB.
Tabell 1:4 Fördelning över de olika aktietyperna i ÅÄÖ AB

Aktietyp

Andel av totala antalet aktier

Class A
Class B
Vanliga aktier
Incitamentsprogram (vanliga aktier

71,60 %
12,3 %
10,2 %
5,9 %
Källa: Egengjord tabell

13

Internet of Things (IoT) är vardagsföremål som med inbyggd elektronik kan styras över nätet. (IoTGSI, 2019).
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Avkastning och/eller kapital från realisering fördelas på följande vis från ÅÄÖ AB:
1. Class A (preferensaktier) erhåller sitt investerade kapital samt en årlig avkastning på 8 %
2. Class B (preferensaktier) erhåller sitt investerade kapital
3. Alla aktietyper delar på övrig avkastning/kapital från ÅÄÖ AB utifrån andel aktier av totala
antalet aktier
4. Om Class A erhåller en avkastning som är tre gånger större än Class A:s investerade kapital
fördelas ytterligare avkastning på följande vis:
a. Fördelningen mellan aktietyperna sker på liknande sätt som i 3. men Class A och B får
33 % lägre andel av avkastningen/kapitalet
b. Resterande del av avkastning/kapital från ÅÄÖ AB fördelas till de vanliga aktierna och
incitamentsprogrammet
Med anledning av de olika typerna av aktier med olika avkastningskrav användes därför en Monte
Carlo-metod14 för att värdera ÅÄÖ AB. I Monte Carlo-simuleringen utfördes 50 000 iterationer utifrån
ett antal givna parametrar (se Tabell 1:5).
Tabell 1:5 Parametrar för Monte Carlo-simulering för ÅÄÖ AB

Monte Carlo inputs
Antal simuleringar
Restriktionsperiod (år)
Riskfri ränta
Volatilitet
Antagen utdelning/år
Minoritetsrabatt

50 000
5,0 %
0,1 %
37,5 %
0
20 %
Källa: Egengjord tabell

Restriktionsperioden sattes till fem år utifrån att FÖR AB uttalat att de planerar inneha ÅÄÖ AB i fem
år samt att medelperioden för innehav av portföljbolag hos Private Equity-bolag är fem år (Preqin,
2015).
Den riskfria räntan erhölls från avkastningskurvan för svenska statsobligationer vilka indikerade en
riskfri ränta om 0,092 % för en löptid om 5 år vid värderingstillfället.
På grund av att ÅÄÖ AB var onoterat innan förvärvet fanns ingen historisk data på aktievolatiliteten.
Därför nyttjades en grupp med jämförbara noterade bolag och den framtida volatiliteten beräknades
istället för dessa och användes som substitut för ÅÄÖ AB:s volatilitet. En grupp på nio jämförbara
noterade bolag togs fram och 90-dagars medelvolatilitet på årsbasis togs fram för dessa grundade på 1års, 3-års och 5-års historisk data. Medianvärde på 90-dagars medelvolatiliteten erhölls för 3-års data
på 33,4 % och för 5-års data på 34,4 %. På grund av att ÅÄÖ AB var signifikant mindre bolag än
jämförelsebolagen ansågs volatiliteten vara något högre än för jämförelsebolagen. På grund av detta
fastställdes 90-dagars medelvolatilitet på årsbasis för ÅÄÖ AB till 37,5 %.
Resultatet blev att ÅÄÖ AB värderades till 21,2 mUSD (marknadsvärde) och aktierna som erbjöds
nyckelpersonerna beräknades till 0,7 mUSD och därmed blev aktiepriset för dessa blev 450 USD per
aktie. Med en växelkurs om 9,5 USD/SEK värderades ÅÄÖ AB till ca 201,4 mSEK
14

Monte Carlo-metoder är ett samlingsnamn för en grupp matematiska algoritmer som bygger på
slumptal (Kroese et al., 2014).
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2. Financial statement analysis
Den finansiella informationen utifrån ÅÄÖ AB:s resultaträkning och balansräkning för 2018 kan ses i
Tabell 1:6.
Tabell 1:6 Finansiell data för ÅÄÖ AB

Företag ÅÄÖ AB
Resultaträkning
(MSEK)

Balansräkning (MSEK)
Bokfört värde

-4110

Totala tillgångar

25 932

Soliditet

11,0%

Omsättning

20 955

EBITDA
EBITDA
(%)

-22 253 ,0

EBIT
EBIT (%)

-26 117 ,0
-124,6 %

Omsättningstillväxt

-106,2 %

226,0 %

Källa: Egengjord tabell

Bolaget visar negativa siffror främst på grund av att det är ett tillväxtbolag och därför återinvesterar allt
kapital i bolaget.
3. Company’s dividend policy
På grund av bolaget är ett tillväxtbolag planerades ingen utdelning att ges ut då ledningen ville att
pengarna återinvesterades i företaget för att fortsätta växa. Skulle dock bolaget beslutat sig för att i
framtiden ge utdelning var ägarstrukturen sådan att incitamentsprogrammet skulle få en ytterst liten del
av utdelningen varför denna kan antas obefintlig.
4. Nature of the company
ÅÄÖ AB är ett bolag inom branschen IoT som växer kraftigt. Då bolaget befinner sig på en kraftigt
växande bransch har fokus legat på tillväxt och bolaget har bland annat därför visat negativt resultat de
senaste fem åren. En av de största ägarna i bolaget är en väldigt förtroendegivande aktör vilket kan öka
populariteten och förtroendet hos bolaget. Utöver att bolaget har en pålitlig ägare har de även flera
starka referenskunder som är globala världsledande bolag inom sina respektive branscher.
5. Company’s management
FÖR AB är ett globalt förvaltningsbolag med ett uppskattat värde på över 1,9 miljarder dollar vilket
ställer höga krav på bolagets ledning. Därför antas det att FÖR AB:s ledning är väldigt kompetent.
Ledningen i ÅÄÖ AB har inte förändrats efter uppköpet varför den kan anses som tillräckligt kompetent
för att fortsätta bedriva verksamheten vid värderingstillfället. Det gick dock inte att uppskatta huruvida
ledningen var kapabla att fortsätta bedriva verksamheten om bolaget blev betydligt större i framtiden
varför det trots allt fanns en osäkerhet kring ÅÄÖ AB:s ledning
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6. Amount of control in transferred shares
Minoritetsposten som planerades att förvärvas var endast 5,9 % av totala antalet röster i bolaget och
hade inget inflytande eller kontroll över utdelningspolicy eller avyttringsstrategi i ÅÄÖ AB. Dock anses
storleken på posten vara tillräckligt stor för att möjligheten till avyttring försvåras.
7. Restrictions on transferability of stock
Inga restriktioner fanns över hur handel med aktierna fick ske.
8. Holding period for stock
Förvaltningsbolaget FÖR AB hade uttalat att man planerade att sälja ÅÄÖ AB efter en period om cirka
fem år varför fem år antogs som restriktionsperiod.
9. Company’s redemption policy
Ingen återbetalningspolicy fanns för ÅÄÖ AB.
10. Costs associated with making a public offering
Då en börsnotering ej förelåg saknades information för en eventuell börsnotering av företaget.
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Bilaga 2. Grafer för databasen Stout Restricted Stock Study
Figur 2:1 Transaktionerna i Stout-databasen fördelade på Block Size

Källa: Egengjord graf

Figur 2:2 Transaktionerna i Stout-databasen fördelade på årtal för transaktionen

Källa: Egengjord graf

xiii

Figur 2:3 Transaktionerna i Stout-databasen fördelade på restriktionsperiod och DLOM för dessa

Källa: Egengjord graf

Figur 2:4 Transaktionerna i Stout-databasen fördelade på volatilitet

Källa: Egengjord graf
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Figur 2:5 Transaktionerna i Stout-databasen fördelade på utdelning

Källa: Egengjord graf
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Bilaga 3. Appendix - Estimering av illikviditetsrabatten med EMQmodellen

Inledning
Möjligheten, eller bristen på möjlighet, att vid valfri tidpunkt omgående omsätta en investering
till kontanta likvida medel påverkar värdet av tillgången. I de fall en investering inte omgående
kan omsättas i likvida medel erfordras en rabatt på priset kallad illikviditetsrabatt (DLOM).
Detta för att förmå en investerare att välja en sådan investering jämfört med ett
investeringsalternativ där tillgången som erhålls omgående kan omsättas till kontanter.
Vidare är en post aktier som ger kontroll värda mer än motsvarande post aktier utan
kontrollmöjlighet. Detta på grund av att en kontrollpost ger investeraren bättre möjlighet att
påverka företaget i såväl operativa överväganden som beslut rörande aktieutdelning eller
avyttringar. Aktiepostens säljbarhet påverkas även indirekt av huruvida posten ger kontroll
eller inte. På grund av detta tas även postens kontrollmöjlighet hänsyn till vid en estimering av
illikviditetsrabatten (dvs vår definition av illikviditetsrabatt fångar upp rabatter relaterat till både
likviditet och kontroll).
Att estimera illikviditetsrabatten är en komplex och kritisk process vid värdering. I dagsläget
finns ingen branschpraxis för att estimera illikviditetsrabatten. Mot bakgrund av detta har en
modell tagits fram som bygger på användandet av tre metoder för att estimera
illikviditetsrabatten. Metoderna som används i modellen är valda utifrån att de är bland de
mest granskade och välrenommerade för att estimera illikviditetsrabatten samtidigt som de
kompletterar varandra.
Metoderna som används i modellen bygger på tre övergripande delar:
•
•
•

E - Empirical method, estimerar illikviditetsrabatten genom jämförelser av priser vid
privata transaktioner avseende ”Restricted stocks” och marknadspriser på de
börsnoterade aktierna vid samma tidpunkt
M - Mathematical method, beräknar illikviditetsrabatten m.h.a. matematiska modeller
Q - Qualitative method, estimerar illikviditetsrabatten utifrån kvalitativa faktorer

I följande avsnitt redovisas de olika metoderna mer utförligt samt tillvägagångssättet för att
estimera illikviditetsrabatten med EMQ-modellen.
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Empirical method
I den empiriska metoden används databasen Stout Restricted Stock Study15 vilken i dagsläget
är den populäraste databasen bland värderare på den amerikanska marknaden för att
estimera illikviditetsrabatten. Databasen innehåller över 750 transaktioner med ”Restricted
stocks” och genom ett antal sökkriterier kan transaktioner med likvärdiga bolag som
värderingsobjektet genereras för närmare jämförelse. Utifrån databasen erhålls ett intervall för
lämplig illikviditetsrabatt.
"Restricted stocks" är identiska med övriga aktier i det börsnoterade bolaget med undantaget
att de under viss tid ej får omsättas över börsen eftersom de ej registrerats för börshandel hos
SEC. De får dock säljas privat, men härvid erfordras att SEC aviseras om
transaktionen. ”Restricted stocks” emitteras bl. a i samband med förvärv eller vid andra mindre
riktade emissioner för kapitalanskaffning när tiden och kostnaden för SEC registrering bedöms
ha negativ påverkan på affären.

Mathematical method
I den matematiska metoden används tre olika matematiska modeller för att skapa ett intervall
för illikviditetsrabatten. De matematiska modellerna har valts utifrån deras starka ställning
bland värderare på den amerikanska marknaden samtidigt som de anses vara de mest
validerade matematiska modellerna som används av praktiker i dagsläget.
Följande modeller används i den matematiska metoden:
Finnertys modell16
John D. Finnerty publicerade år 2012 en optionsmodell som baseras på en asiatisk säljoption
för att estimera illikviditetsrabatten (DLOM). I sin modell antar Finnerty att investeraren inte
har perfekt marknadstiming och bland annat utifrån detta antagande anses modellen beräkna
ett minsta värde för illikviditetsrabatten. Modellen använder parametrarna restriktionsperiod
(𝑇), volatilitet (𝜎) samt förväntad utdelning (𝑞).
Finnertys modell är formulerad enligt följande:
𝐷𝐿𝑂𝑀 = 𝑒 −𝑞𝑇 [𝑁 (

𝑣√𝑇
𝑣√𝑇
) − 𝑁 (−
)]
2
2

2
2
𝑣√𝑇 = √(𝜎 2 𝑇 + ln[2(𝑒 𝜎 𝑇 − 𝜎 2 𝑇 − 1)] − 2 ln[𝑒 𝜎 𝑇 − 1])

https://www.bvresources.com/products/the-stout-restricted-stock-study
John D. Finnerty, “An Average-Strike Put Option Model of the Marketability Discount,” The Journal of Derivatives, vol. 16, no.
24 (2012), sid 56.
15

16
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Longstaffs modell17
Francis A. Longstaff publicerade år 1995 en optionsmodell som baseras på en lookback
säljoption. Longstaff antar därmed att investeraren har perfekt marknadstiming varför denna
modell sägs beräkna illikviditetsrabattens maxvärde utifrån de givna parametrarna. Modellen
använder parametrarna restriktionsperiod (𝑇) och volatilitet (𝜎).
Longstaffs modell är formulerad enligt följande:

𝐷𝐿𝑂𝑀 (𝐿𝑜𝑛𝑔𝑠𝑡𝑎𝑓𝑓𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒) = (2 +

𝜎2𝑇
𝜎√𝑇
𝑇
𝜎2𝑇
)𝑁(
) + 𝜎√ exp (−
)−1
2
2
2𝜋
8

Longstaffs modell uppdaterades år 2009 av Ashok Abbott18 grundat i antagandet att modellen
resulterar i en premie istället för rabatt. Detta antagande har blivit accepterat på den
amerikanska marknaden och premien som beräknas i Longstaffs modell (tidigare
benämnd ”DLOM”, i nedanstående formel benämnd ”Longstaffs premie”) transformeras enligt
följande formel:
𝐷𝐿𝑂𝑀 =

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑠𝑡𝑎𝑓𝑓𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒
1 + 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑠𝑡𝑎𝑓𝑓𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒

Ghaidarovs FSP modell19
År 2014 skapade Stillian Ghaidarov en optionsmodell som baseras på en forward-starting
säljoption. Modellen antar att hela investerarens kapital är bundet i optionen samtidigt som
investeraren inte är tillåten att skydda sin tillgång genom att handla i andra aktier. Detta medför
att även denna modell antas ge en maxgräns för illikviditetsrabatten20. Modellen använder
parametrarna restriktionsperiod (𝑇), volatilitet (𝜎) samt förväntad utdelning (𝑞). Modellen
anses mindre robust relativt Longstaffs modell men givet att Ghaidarovs FSP modell också
tar hänsyn till utdelningen tillämpas Ghaidarovs FSP modell i de fall där utdelning ges.
Ghaidarovs FSP är formulerad enligt följande:
𝐷𝐿𝑂𝑀 = 𝑒 −𝑞𝑇 [2𝑁 (

𝜎√𝑇
) − 1]
2

Francis A. Longstaff, “How much can marketability affect security values?” The Journal of Finance (December 1995), sid 17671774
18 Ashok Abbott, “Discount for Lack of Liquidity: Understanding and Interpreting Option Models,” Business Valuation Review,
vol. 28, no. 3 (Fall 2009), sid 147
19 Stillian Ghaidarov, “Analytical Bound on the Cost of Illiquidity for Equity Securities Subject to Sale Restrictions”, The Journal
of Derivatives (Summer 2014), sid 39
20 Ibid., 32
17
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Qualitative method
Den kvalitativa metoden baseras på det prejudicerande amerikanska rättsfallet Mandelbaum
v. Commissioner21 från år 1995. I rättsfallet fastställdes tio faktorer som ska beaktas vid
framtagandet av illikviditetsrabatter. Mandelbaums faktorer används av en majoritet av
värderare på den amerikanska marknaden.
1. Private vs. public sales of the stock
Jämför bolagstransaktioner för noterade och onoterade aktier. Denna faktor tas inte i
beaktning då den empiriska metoden i modellen används.
2. Financial statement analysis
Bolagets finansiella ställning vid värderingstillfället. Fokus främst på lönsamhet, bolagets
storlek samt belåningsgrad.
3. Company’s dividend policy
Om bolaget ger utdelning till sina ägare och/eller framtida möjligheter till utdelning.
4. Nature of the company
Externa faktorer som påverkar bolaget. Exempelvis marknadsposition, risker, framtida utsikter
samt bolagets attraktivitet.
5. Company’s management
Bolagsledningens kompetens och egenskaper.
6. Amount of control in transferred shares
Storleken på aktieposten samt postens påverkan på beslutsfattandet i bolaget.
7. Restrictions on transferability of stock
Restriktioner vid eventuell försäljning.
8. Holding period for stock
Huruvida det existerar en restriktionsperiod för aktieposten.
9. Company’s redemption policy
Huruvida bolaget har återköpsrätt av aktieposten eller ej.
10. Costs associated with making a public offering
Kostnader för en eventuell börsintroduktion tas endast i beaktning då det finns skäl att i övrigt
anta en illikviditetsrabatt om 0 % samtidigt som börsintroduktion ses som en trolig
avyttringsstrategi.

Modellens tillvägagångssätt
Utifrån den empiriska- och matematiska metoden skapas två intervall för illikviditetsrabatten
som sedan viktas ihop till ett intervall med avseende på restriktionsperiodens längd. Inom
detta intervall väljs sedan en slutgiltlig illikviditetsrabatt utifrån faktorerna i den kvalitativa
metoden.

För ytterligare information om EMQ-modellen hänvisas läsaren till examensarbetet ”EMQmodellen” publicerad 2019 av Mathias Uddfors och Erik Martinsson Åberg.
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Mandelbaum v. Commisioner. 1995. T.C. MEMO. 1995–255.
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