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1 INLEDNING
Denna uppsats behandlar området förvärv och överlåtelse av egna aktier.
Detta är ett högaktuellt ämne eftersom det tidigare varit förbjudet för
aktiebolag att förvärva och överlåta egna aktier. En ändring av
aktiebolagslagen har kommit till stånd och från och med den 10 mars  år
2000 är det tillåtet i Sverige. I litteraturen förekommer olika begrepp.
Lagstiftaren har valt att använda begreppet förvärv och överlåtelse av
egna aktier. Även begreppet återköp används eftersom det innebär att ett
bolag1 köper tillbaka sina egna emitterade aktier. Med begreppet återköp
avses att ett företag köper tillbaka sina egna aktier i bolaget, innehar dem
för att sedan ha möjligheten att överlåta dem eller makulera dem.

1.1 BAKGRUND
Internationellt har förvärv av egna aktier varit möjligt i flera år. Förvärv av
egna aktier behandlas i artiklarna 19–24 a i EG:s andra bolagsrättsliga
direktiv2 som kompletterades 19923. Direktivet omfattar endast publika
aktiebolag. Enligt direktivet får varje medlemstat själv besluta om förvärv
av egna aktier i sådana bolag ska vara tillåtet.4

Av direktivet följer bland annat att förvärv av egna aktier som huvudregel
endast ska kunna ske efter tillstånd av bolagsstämman. Vidare gäller att
förvärv av egna aktier inte får leda till att bolagets nettotillgångar efter
förvärvet understiger summan av aktiekapitalet och icke utdelningsbara
reserver samt att det nominella värdet av ett bolags sammanlagda innehav
av egna aktier inte får överstiga tio procent av bolagets aktiekapital.
Medlemsstaterna har möjligheten att ha strängare begränsningar än vad
direktivet fordrar.5

I USA har företagens återköp av aktier vuxit kraftigt under de senaste åren.
Där tillåts förvärv av egna aktier inom de ramar som gäller för
vinstutdelning. Ett återköp och en utdelning innebär båda att bolaget
överför kapital till aktieägarna. Under tidsperioden 1987 tom 1995
återköpte amerikanska bolag egna aktier för totalt 4 300 miljarder SEK6,
vilket motsvarade tre gånger mer än det totala antalet nyintroduktioner och

                                                
1 Då begreppet bolag används avses ett publikt noterat aktiebolag.
2 Direktiv 77/91/EEG om att bilda aktiebolag samt att bevara dess kapital
3 Angående dotterföretags möjligheter att förvärva aktier i sitt moderbolag
4 Proposition 1999/2000:34
5 Ibid
6 Detta är räknat på en dollarkurs på 9,10 kronor.
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hälften av den totala utdelningsvolymen under dessa år.7 De senaste åren
har ökningen varit än mer markant, se figur 1, och summan av återköpen
har de tre senaste åren varit större än summan utdelningar8.

Figur 1 Utvecklingen av återköp på den amerikanska marknaden9

Traditionellt har förvärv av egna aktier förekommit framför allt i det
amerikanska näringslivet. Företeelsen var länge mindre vanlig i Europa.
Under senare år har emellertid antalet förvärv av egna aktier i Europa ökat
betydligt.10 I fjol återköpte företagen i Europa egna aktier för motsvarande
820 miljarder SEK11. I både USA och Europa motsvarar återköpen 1,2
procent av börsvärdet. En motsvarande återköpsgrad skulle ge en summa
på 58 miljarder SEK på Stockholmsbörsen.12

Enligt Aktiebolagskommittén tillåter samtliga övriga EU-länder att publika
aktiebolag förvärvar egna aktier enligt de villkor som bestäms av EG:s
andra bolagsrättsliga direktiv. Detsamma gäller tre av de fyra kvarvarande
EFTA-länderna. Endast Liechtenstein förbjuder kategoriskt förvärv av egna
aktier.
Bland de nordiska länderna har Danmark sedan en lång tid tillbaka tillåtit
förvärv av egna aktier. Finland har nyligen upphävt sitt förbud mot förvärv

                                                
7 Barclay & Smith (1996)
8 Amcoff, Dagens Industri, 2000-02-16
9 Securities Data Company, www.tfsd.com
10 Proposition 1999/2000:34
11 Detta är räknat på en Eurokurs på 8,20 kronor.
12 Nyman, Handelsbanken Markets,  Dagens Industri 2000-02-16
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av egna aktier och i Norge trädde regler om förvärv av egna aktier i kraft
vid årsskiftet 1998/1999.13

Aktiebolagskommittén la för snart tre år sedan fram betänkandet
Aktiebolagets kapital med en rad förslag till ändringar i aktiebolagslagen.
Dessa förslag var avsedda att öka flexibiliteten i aktiebolagens
kapitalstruktur. Kommittén föreslog bland annat att svenska aktiebolag
skulle få förvärva egna aktier.14

Regeringen lade den 25 november 1999 fram en proposition15 angående
förvärv av egna aktier. Riksdagen fattade den 23 februari 2000 beslut i
frågan. Från och med den 10 mars gäller nya bestämmelser avseende
förvärv och överlåtelse av egna aktier. I propositionen omnämns följande
som skäl för regeringens förslag:

•  Bättre förutsättningar att föra tillbaka överskottsmedel till aktieägarna
•  Svenska företag kan utnyttja sitt kapital effektivare
•  Svenska företag kan på detta område konkurrera på samma villkor som

internationella företag.
•  Reglernas utformning minimerar missbruk.

Vår första kontakt med ämnet återköp av egna aktier fick vi genom en
artikel i Dagens Industri den 19 januari 2000. Författaren av artikeln menar
att ämnet varit mycket uppmärksammat de senaste åren. Många har
förväntat sig att ”…ett införande av återköpsmöjligheten för svenska
företag skulle medföra ett tungt guldregn över aktieägarna som skulle
driva upp börskurserna ytterligare ett snäpp”16.

I samma artikel presenteras en genomförd undersökning där 54 börsbolag,
noterade på OM Stockholmsbörsen, fått svara på frågan huruvida de
kommer att utnyttja rätten att förvärva egna aktier från och med den 10
mars. Vid denna tidpunkt, ungefär två månader innan de nya reglerna
skulle träda i kraft, erhålls intrycket att entusiasmen angående de nya
reglerna inte var särskilt stor i näringslivet. 28 av 54 bolag svarade att
återköp inte är aktuellt för deras del. Endast två bolag, Custos och Öresund,
hade konkreta planer på att köpa tillbaka aktier. Resterande 24 bolag hade
                                                
13 Proposition 1999/2000:34
14 Skog, Balans, nr 12 1999
15 Proposition 1999/2000:34
16 Tapper, Dagens Industri, 2000-01-19
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ännu inte bestämt sig. De motiveringar som högt uppsatta personer i de nej-
sägande bolagen anger ger en bild av att ämnet har ringa betydelse och inte
är en intressant del av ett expanderande företags strategi. Ett återköp skulle
dessutom få den effekten att bredden på aktieägandet och handeln av aktien
skulle minska17:

”Återköp av aktier är ingenting som står på agendan”
(Claes Silverstolpe, ekonomidirektör, Allgon)

”Som jag ser saken är risken för ägarkoncentration och tunnare
aktiehandel en glömd aspekt av återköp.” 

(Håkan Bergström, VD, Seco Tools)

”Ökad ägarkoncentration och sämre likviditet i aktien är två risker som få
verkar ha ägnat en tanke. Man kan lätt hamna i en farlig situation”

                             (Ulf Hedlundh, VD, Svolder)

”Vi använder kapitalet till att expandera vår kärnrörelse”
       (Bjarne Holmqvist, VD, Gunnebo)

Ett återköp skulle enligt författaren främst vara aktuellt för investmentbolag
för att minska substansrabatten18 i aktien.

En knapp månad senare, i mitten på februari, verkar den i Dagens Industri
så restriktiva inställningen inom näringslivet inte vara någonting generellt.
Bolag som Assidomän, Balder, Bilia, Castellum, Custos, Drott, Electrolux,
Gränges, Höganäs, Investor, Industrivärlden, Latour, Merita Nordbanken,
Mandamus, NCC, Perstorp, Svedala, Swedish Match, Tornet, Trelleborg
och Volvo har offentliggjort att de tänker återköpa aktier.19 Börsbolagen
har annonserat20 återköp av egna aktier för 28 miljarder kronor. Media och
litteratur lyfter fram en rad fördelar med att aktiebolag förvärvar och
överlåter egna aktier:

•  Ovälkomna uppköpsbud kan förhindras
•  Ett återköp kan stimulera aktiekursen

                                                
17 Tapper, Dagens Industri, 2000-01-19
18 Substansrabatten är skillnaden mellan marknadsvärdet på ett investmentbolags aktie och
marknadsvärdet per aktie för investmentbolagets innehavda portfölj  på aktiemarknaden.
19 Sjögren, Göteborgsposten Ekonomi, 2000-02-19
20 Med annonsering avser vi att ett företag offentliggör att de ska återköpa egna aktier
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•  Återköpta aktier kan användas till företagens optionsprogram
•  Bättre kapitalförsörjning för överkapitaliserade bolag
•  Investmentbolag kan krympa substansrabatten

1.2 PROBLEMDISKUSSION
Lagstiftningen angående återköp har kommit till för att företag ska kunna
använda sitt kapital bättre och är ett led i en internationell anpassning.
Riskerna med att de nya reglerna ska missbrukas har försökt undanröjas.
Många bolag har annonserat att de ska förvärva aktier och detta förfarande
kommer att få ett antal effekter för  bolagen och dess olika intressenter.

Beslut om förvärv av egna aktier ska fattas av bolagsstämman. Styrelsen
kan på uppdrag av stämman besluta om förvärv men detta kräver ett på
stämman beslutat bemyndigande. Aktieägarna fattar visserligen det
formella beslutet om att förvärv och överlåtelse av egna aktier ska vara
möjligt för bolaget men det är företagsledningen och styrelsen21, som fattar
besluten i bolagets löpande verksamhet, som kommer att ställas inför
situationer då ett återköpsförfarande finns som ett handlingsalternativ i
bolagets affärsverksamhet. Möjligheten att förvärva och överlåta egna
aktier kan således ses som ett användningsinstrument som framförallt
företagsledning och styrelse i ett aktiebolag förfogar över och kan använda
vid olika situationer. Genom användande av instrumentet kommer ett antal
signaler sändas ut. Det är viktigt att försöka göra sig medveten om vilka
dessa signaler är och hur de uppfattas. Effekterna på bolaget av ett
återköpsförfarande kommer delvis vara beroende av vilka signaler som
sänds ut och hur de uppfattas av kapitalmarknaden. Företagsledningen och
aktieägare kanske inte har samma mål och syn på hur företagets
verksamhet ska bedrivas. En intressekonflikt kan uppstå vid olika
situationer då möjligheten finns att använda återköpsmöjligheterna.

Eftersom företagsledning och styrelse förfogar över möjligheten att
återköpa aktier, efter stämmans bemyndigande eller beslut, och
förmodligen lägger fram förslaget på bolagsstämman kan det sägas vara de
som har mest information och störst inflytande av användningen. Hur
företagsledning och styrelsen väljer att använda sig av möjligheterna
kommer att påverka bolaget vilket i sin tur kommer att påverka dess
intressenter. Det intressanta i sammanhanget är hur reglerna kommer att
                                                
21 I de fall där vi fortsättningsvis avser både företagsledning och styrelse används begreppet ledning.
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tillämpas, med vilken avsikt de tillämpas och hur företaget och dess olika
intressenter, främst aktieägarna,  påverkas.

Det är konflikterna mellan företagsledning, styrelse och aktieägare som vi
finner mest intressanta. Även övriga intressenters krav och synpunkter är
visserligen av intresse. Ett förvärv av egna aktier minskar det egna kapitalet
vilket långivare kan ha invändningar mot eftersom soliditeten försämras.
Även andra intressenter, såsom myndigheter, kan ha invändningar vid
andvändningen av återköp ur exempelvis beskattningshänseende. Detta är
frågor vi ej ämnar att djupare behandla i vår undersökning.

Vilka effekter ett återköpsförfarande har för bolagen kan vara någonting
som företagsledning och styrelse har övervägt i sitt strategiska planerande.
Eftersom vissa bolag har uttalat sig om att de ska använda sig av
återköpsmöjligheten och andra inte har förmodligen ett övervägande om
återköpsförfarandets möjligheter, effekter och risker tagits. Vi utgår från att
företagsledning och styrelse är insatta i ämnet återköp av egna aktier och
att deras beslut motiveras med att det är för bolagets bästa. Däremot kanske
detta inte motsvarar de förväntningar som aktieägarna och potentiella
investerare har på aktiens utveckling och utdelning. I denna undersökning
kommer vi därför försöka klargöra vilken uppfattning de personer som
fattar de strategiska besluten i de svenska bolagen har om deras bolags
möjligheter att använda det ramverk som lagstiftaren ger dem. Vidare vill
vi försöka belysa frågans dignitet, vilken uppfattningen är angående
återköpsförfarandets möjligheter och hur återköp påverkar både bolagets
ledning och ägare. Det är även intressant om de insatta personerna i
företagen och även andra intressenter såsom investerare och
intresseorganisationer ser någon risk för att en intressekonflikt kan komma
att uppstå.

De institutioner som övervakar handeln med finansiella instrument måste
ha en möjlighet att kontrollera att reglerna om handel med egna aktier
efterlevs. Genom att studera hur övervakningen kommer att gå till vill vi
försöka skapa läsaren en bild över om övervakningen är tillräcklig för att
missbruk ska kunna undvikas. Det är även intressant att försöka fånga upp
insatta personers åsikter angående övervakningen och deras bedömningar
angående eventuellt missbruk. I praktiken kanske ett företag kan handla
med egna aktier genom en bulvan, exempelvis dotterföretag eller
fondkommissionär, och därigenom driva upp kurserna på den egna aktien
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utan att myndigheter, värdepappersmarknaden eller allmänheten är
medveten om detta.

Att genom återköp dela ut överskottsmedel, driva upp aktiekurserna eller
justera balansräkningen kan ses som kortsiktiga lösningar på problem. Om
återköpta aktier överlåts borde detta påverka bolaget eftersom återköpta
aktier åter kommer i omlopp. Det måste finnas olika skeden då förvärv
respektive överlåtelse av egna aktier är mer lämpligt. Genom att belysa de
olika möjligheterna med ett återköpsförfarande och hur de i praktiken
planeras att användas i svenska bolag vill vi försöka skapa oss en bild över
om återköp av aktier är ett instrument som används i företagens långsiktiga
planering eller om det endast är lämpligt för att lösa kortsiktiga problem.
Vissa av användningsområdena är kanske mer accepterade av ägare och
investerare medan andra kanske inte är fullt lika acceptabla. Därför vill vi
försöka skapa läsaren en bild över när ett återköp av egna aktier är bra att
genomföra och när det är mindre lämpligt.

Det har i debatten påtalats att det främst är investmentbolag som har störst
vinning av de nya reglerna då återköp av egna aktier kan vara ett av flera
verktyg för att krympa substansrabatten i aktien.22 Detta talar för att återköp
skulle vara mer lämpligt just i detta avseende för investmentbolag. Andra
effekter som återköp medför är kanske mer lämpliga för andra företag.

1.3 PROBLEMOMRÅDEN
Vi har valt att fokusera på ett antal motiv som företag kan ha för att
använda sig av återköp av egna aktier. Dessa motiv till ett återköp är de vi
mött i våra inledande studier av återköp av egna aktier. Dessutom vill vi
undersöka vilka signaler ett återköpsförfarande sänder ut och om det finns
någon risk att möjligheten att återköpa egna aktier kommer att leda till ett
missbruk. Våra problemområden är:

1. Bättre kapitalförsörjning för överkapitaliserade bolag
2. Återköpta aktier kan användas till företagens optionsprogram
3. Ovälkomna uppköpsbud kan förhindras
4. Ett återköp kan stimulera aktiekursen
5. Vilka signaler sänder ett återköpsförfarande ut?
6. Risk för missbruk

                                                
22 Tapper, Dagens Industri 2000-01-19
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Inom dessa problemområden kommer en stor del av de problem vi berört i
vår problemdiskussion att aktualiseras
Problemområde ett till fyra är olika motiv till att återköpa. Om bolag
genomför återköp med dessa motiv vill vi undersöka följande:

•  Vilken för företaget väsentlig effekt kan uppnås och varför uppstår den?
•  Vilka konflikter kan uppstå mellan företagsledning, styrelse och

aktieägarna?
•  Varför, och under vilka omständigheter, är återköp av egna aktier

aktuellt, det vill säga vilka användningsmöjligheter ser de berörda
företagen med de nya reglerna om återköp av egna aktier?

•  Är effekten beroende av vilken sorts bolag det handlar om?
•  För vem är förvärv och överlåtelse av egna aktier bra?
•  Hur stora är riskerna för missbruk?

1.4 SYFTE
Syftet med denna uppsats är att klargöra hur möjligheten att återköpa egna
aktier påverkar ledningen och aktieägarna i ett aktiebolag.

1.5 AVGRÄNSNINGAR
Vår undersökning begränsas till att omfatta effekterna för aktiebolagens
ledning och aktieägare. Kreditgivare, kunder, leverantörer och
skattemyndigheten omfattas ej mer än övergripande i vissa fall.
Övervakningsmyndigheter omfattas därför att de har som uppgift att
undvika att missbruk sker vilket i sin tur påverkar ledning och aktieägare.
Då vi ska undersöka de för företagen strategiskt väsentliga effekterna och
användningen av de nya reglerna avgränsar vi oss till att inte utvärdera
lagen i sig. Lagreglerna sätter ramen och vår undersökning koncentrerar sig
till användandet inom denna ram.

Vi har valt att avgränsa oss till aktiebolag noterade på OM
Stockholmsbörsens A-lista, mest omsatta. Vidare kommer vi inte att utreda
de makroekonomiska effekterna av ett återköpsförfarande eftersom vi
anser att företag ej tar detta i beaktande.
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2 METOD
I metodavsnittet ska vi utifrån ett vetenskapsteoretiskt perspektiv redogöra
för den valda metodansatsen, vår syn på företaget samt hur det empiriska
arbetet i uppsatsen har genomförts och diskutera de valda
undersökningsmetoderna.

2.1 VETENSKAPLIG ANSATS
Arbnor och Bjerke anser att det finns tre krav som karakteriserar
vetenskapande. Det första kravet är att det bör finnas en relation mellan idé
och empirisk observation vid varje försök att hävda något vetenskapligt.
Dessa förklaringsförsök ska ha relevans i relation till omgivningen. Det
andra kravet är att det vetenskapliga angreppssättet är en medveten
tillämpning av någorlunda klart formulerade regler. Det tredje och sista
kravet innebär att vetenskap respekterar att varje samhällsmedborgare har
en legitim rätt till skydd mot insyn i sitt privatliv.23

De ovanstående kraven överensstämmer med vår syn på vetenskaplighet.
Studien har en empirisk relevans och har stöd av empiriska data. Vår
förhoppning med uppsatsen är att dels vår egen och dels läsarens kunskap
angående förvärv och överlåtelse av egna aktier ska utvecklas. I detta
kapitel gör vi en beskrivning och en reflektion över den process vi valt för
att genera kunskap i denna uppsats samt redogör för vårt vetenskapliga
förhållningssätt och praktiska tillvägagångssätt.

2.2 VETENSKAPSIDEAL
Enligt Mårtensson och Nilstun ska en forskningsrapport uppfylla fyra
vetenskapsideal. Rapporten ska vara etisk acceptabel, vilket vi ämnar att
uppfylla genom att samtliga deltagande parter måste godkänna det material
som publiceras av oss. Relevansidealet uppfyller vi genom att vi förmedlar
ny information om återköp och dess effekter. Genom ett begripligt språk
och innehåll samt utförliga och tydliga beskrivningar och analyser uppfylls
kravet på att rapporten ska vara tillgänglig för ämnad läsekrets i språk och
publikation. Rapporten ska vara av hög kvalitet och vara genomförd med
vedertagen metod avseende trovärdighet, teoretisk förankring, formell
utformning och problematisering. 24

                                                
23 Arbnor och Bjerke (1994)
24 Mårtensson och Nilstun (1988)



Återköp av egna aktier

10

För att något ska kallas för god vetenskap krävs att vetenskapsidealet
utgörs av normer och föreställningar25. Det finns olika förhållningssätt till
hur forskningen ska bedrivas. På en skala kan de två ändpunkterna sägas
vara positivism och hermeneutik.26 Positivismen har sina rötter i en
empirisk/naturvetenskaplig tradition och strävar efter absolut sanning
genom att kvantifiera resultat insamlat genom empiri eller logik.
Hermeneutik har sitt ursprung i samhällsvetenskapen och är positivismens
raka motsats. Till skillnad mot positivisterna är en hermeneutiker inte
intresserad av att förklara företeelser utan strävar istället efter kunskap
genom att tolka och förstå innebörden av människors intentioner och
avsikter.27

Vi ser just dessa begrepp som ändpunkter på en skala och vi ansluter oss
inte direkt till någon av de renodlade uppfattningarna. I vår undersökning
har vi antagit ett förhållningssätt som mer ansluter till det hermeneutiska.
Vi anser att människor har olika grundläggande förutsättningar och synsätt
som påverkar deras sätt att värdera verkligheten vilket i sin tur påverkar
den forskning vi ska bedriva.

2.3 ARBETSPARADIGM
Ett arbetsparadigm beskriver relationen mellan det konkreta
undersökningsområdet och metodsynsättet28. Människor har olika
värderingar och uppfattningar som gör att vi ser världen ur ett visst
perspektiv. Kunskap ska ur en ideal synvinkel vara objektiv. Den ska vara
fri från värderingar och fördomar och i så liten utsträckning som möjligt
vara ett resultat av den enskilda forskarens personliga trosföreställningar
eller en produkt av felkällor beroende av den enskilda personens beteende,
värderingar och tankesätt.29

Vår uppfattning är att de intryck vi får av undersökningen är påverkade av
våra egna förutsättningar; vår förförståelse och våra egna tidigare
erfarenheter. Följaktligen kommer de reflektioner och slutsatser vi gör
också vara under en subjektiv påverkan varför ett strikt objektivt
förhållningssätt är omöjligt. Vår strävan är att försöka vara sakliga och
neutrala i vår undersökningsansats. För att underlätta för läsaren av

                                                
25 Molander (1992)
26 Gustavsson, P, Föreläsning 2000-01-17
27 Molander (1992)
28 Arbnor & Bjerke (1994)
29 Gilje & Grimen (1995)
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uppsatsen är det därför av betydelse att klargöra att vi inte är helt objektiva
och att vi tydligt redogör för vårt förhållningssätt och motiverar de val vi
gjort i vår undersökningsansats. På detta sätt uppnås en form av objektivitet
enligt Gunnar Myrdal.30 Diskussionen ovan framhåller vårt medvetna
arbetsparadigm.

2.4 UNDERSÖKNINGSANSATS
Vid en utredning måste forskaren välja utifrån vilket angreppssätt han vill
utföra sin undersökning. Det finns tre olika angreppssätt – det deduktiva,
det induktiva och det abduktiva. Det deduktiva angreppssättet innebär att
forma hypoteser utifrån en teori. Genom logisk slutledning kommer
resultatet fram. Induktion innebär att utifrån skilda fenomen i verkligheten
skapa mer generella teorier och modeller.31 Abduktion innebär att
tolkningar måste bestyrkas genom nya iakttagelser, det vill säga en
kombination av induktion och deduktion. Denna metod utgår som
induktion från empiriska fakta men avvisar inte teoretiska
förföreställningar och ligger i detta hänseende närmare deduktionen. 32

Vi anser att vårt tillvägagångssätt bäst stämmer överens på en abduktiv
ansats. Vår undersökning inleddes med en förundersökning där vi
studerade propositionen om återköp av egna aktier och artiklar som
behandlade ämnet. Utifrån detta har vi sedan valt tillvägagångssätt och
metod för vår undersökning. Sedan har vi studerat en empirisk verklighet
hos utvalda företag och intressenter hur de ser på återköp. Från detta sökte
vi efter bekräftande och avvikande information, modifierade vår
ursprungliga föreställning och sökte ny information. Denna process där vi
växlade mellan teori och empiri anser vi stämma väl in på det som
kännetecknar abduktion.33

Vid en utredning måste forskaren välja ansats. Ansatsen avser
undersökningens grundläggande tekniska utformning, vilken har flera
dimensioner. Det finns tre traditionella ansatser som det i
forskningssammanhang talas om, nämligen fallstudier där ett enskilt fall
studeras på djupet, tvärsnittsansats där undersökningen görs på bredden vid

                                                
30 Lundahl & Skärvad (1992)
31 Patel & Davisson (1994)
32 http://www.informatik.umu.se/
33 Wigblad (1995)
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en viss tidpunkt och tidsserieansats där intresset är knutet till
tidsutvecklingen av en eller flera företeelser.34

En fallstudie består enligt Lekvall & Wahlbin35 av detaljerade och ofta
djupgående beskrivningar och analyser av enskilda fall. Syftet med
fallstudier är inte att dra djupgående slutsatser om hur de undersökta fallen
ligger i förhållande till någon bakomliggande målpopulation. Fallstudier är
oftast kvalitativa till sin karaktär och tillämpas vanligen vid deskriptiva
eller förklarande studier, där frågeställningarna är relativt klara från början.

En fallstudie innebär mer än enbart en beskrivning eller berättelse om en
händelse eller ett tillstånd. Ett fall handlar om samspelet mellan olika
faktorer i en viss situation och den insamlingsmetod som passar uppgiften
väljs. Det positiva med fallstudiemetoden är att den gör det möjligt för
forskaren att koncentrera sig på en speciell händelse eller företeelse och
försöka få fram de faktorer som inverkar på företeelsen i fråga.36

Vår uppsats är inte en fallstudie i den bemärkelsen att vi studerar ett enskilt
företag som faktiskt förvärvar sina egna aktier. Vi har valt den ansatsen att
utifrån valda intressegrupper gå på djupet och få en förståelse för den nya
lagstiftningens effekter. Vi har valt att inte förklara direkta orsakssamband
utan valt att klargöra hur de berörda företagen och intressenterna uppfattar
lagen om förvärv av egna aktier.

2.4.1 Kvalitativ metod
Kvalitativa metoder innebär låg formaliseringsgrad och metoden har i
första hand ett förstående syfte. Den syftar inte till att pröva generell
giltighet. Istället blir det centrala att samla in information för att få en
djupare förståelse av det som undersöks och tanken är att kunna beskriva
helheten av det sammanhang som undersökningsenheten finns i.37

Vår undersökning är kvalitativ just i den mening som Holme & Solvang
uttrycker sig. Den har ett förstående och klargörande syfte där vi inte syftar
till att pröva en generell giltighet. Det centrala blir istället att samla in
information för att få en djupare förståelse av vad den nya lagen om förvärv
av egna aktier innebär. Undersökningen är också kvalitativ i den meningen
                                                
34 Patel & Davidsson (1994)
35 Lekvall & Wahlbin (1993)
36 Bell (1995)
37 Holme & Solvang (1991)
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att de uppgifter som samlas in genom sekundärdata och intervjuer inte kan
uttryckas på ett meningsfullt sätt med hjälp av tabeller och siffror. Det blir
helt omöjligt att förena den statistiska representativiteten med vår analys.
Det blir istället viktigt att få tag i de personer som kan ge en mer ingående
bild av företeelsen förvärv av egna aktier utifrån deras synvinkel.

2.5 SYNEN PÅ FÖRETAGET
Vid bedömning och analys av ett företag är det viktigt att ta reda på vilken
syn de olika intressenterna har på företaget. Vilket synsätt har ledningen på
hur företaget ska drivas och hur ska vinster och ägare behandlas?

Enligt partsteorin är företaget en organisation som är en sammanslagning
av intressenter med olika ”partsintressen”. Företaget blir en social
institution och informationen riktas till en större krets. Företaget blir ett
medel för andras mål och vinsten disponeras ej av ägarna utan den stora
delen behålles och investeras i företaget.
Inom enhetsteorin har företaget en egen själ, vilja och liv, ägarna har enbart
en förmögenhetsandel och de är, liksom andra finansiärer, utbytbara.
Företagsenheten, som representeras av företagsledningen, står i centrum.
Verksamheten bedrivs i syfte att tillfredställa samtliga finansiärer.38

Vinsten är skapad av företaget och organisationens framgång är viktig.
Enligt ägarteorin är det ägarna som fattar beslut och disponerar företaget.
Företaget identifieras med dess ägare och bolagets egna kapital anses
tillhöra dess ägare.39 Balansräkningen är viktigast då det gäller att mäta
förmögenhet. Utdelningen blir enbart en transferering av pengar och inte
någon inkomst för ägarna.

Vi ser på företag som en sammanslutning av olika intressenter som är
involverade i företaget med avsikten att uppnå egen vinning. De olika
intressenternas syn på hur företaget ska bedriva sin verksamhet kommer
inte alltid att sammanfalla. Konflikter kommer att uppstå där olika parter
har olika personliga mål som inte sammanfaller med andras. Enligt vår
åsikt har inte alla intressenter samma syn på hur företaget ska bedrivas.
Ägarna ansluter sig förmodligen till ägar-teorin där företaget är till för dem,
företagsledningen till enhets-teorin där de själva står i centrum och tillåts
utöva sin makt. Olika synsätt på företaget kommer således innebära att när

                                                
38 Eriksson (1998)
39 Ibid
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företaget ska genomföra olika åtgärder, såsom ett återköp av egna aktier,
kommer allas intressen inte sammanfalla och konflikter kan uppstå.

2.6 UNDERSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE
Vi har illustrerat vårt tillvägagångssättet i figur 2.

Figur 2 Illustration av tillvägagångssätt

2.6.1 Inledande förundersökning
Vårt första steg bestod i att samla in material om återköp av egna aktier.
Detta har vi gjort genom sökning i Linköpings universitetsbiblioteks
databaser40. Nästa steg var att läsa in sig på detta material för att få en
överblick över ämnet. Vi har främst läst och studerat amerikanska
förhållanden, där det finns mest erfarenhet och studier kring återköp, för att
försöka dra lärdom av hur återköpsmöjligheter används och vilken debatt
det förorsakat. Vi har även studerat Regeringens proposition 1999/2000:34
Förvärv av egna aktier. Allt detta för att få bättre förutsättningar och
underlag till våra intervjuer.

Nästföljande steg blev att utforma intervjufrågor till våra tilltänkta
respondenter och att göra ett urval av vilka undersökningspersoner vi ska
intervjua.

2.6.2 Urval
Det finns två huvudgrupper att välja mellan vid metodurval nämligen
sannolikhetsurval och icke sannolikhetsurval. Ur ett sannolikhetsurval går
                                                
40 Sökorden var: Share buy-back, Stock buy-back, repurchase, återköp, egna aktier, förvärv av egna aktier
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det att beräkna sannolikheter för huruvida resultaten från undersökningen
verkligen säger något om hela populationen. Vid ett icke sannolikhetsurval
är forskaren hänvisad till mer kvalitativa bedömningar vid urvalet.
Eftersom vi inte är intresserade av att dra statistiskt grundade slutsatser
ansåg vi att ett icke sannolikhetsurval var det mest lämpliga. Det avgörande
för oss var att urvalet var av den art att vi fick våra frågeställningar väl
besvarade vilket utmärker ett urval som är gjort med bedömning.41 Ett
sannolikhetsurval kan medföra väl besvarade frågor men eftersom vårt
undersökningsproblem är av en speciell karaktär ville vi rikta oss mot
experter inom området och personer som är väl insatta i företagens
finansiella hantering.

Vi ville få ett urval bestående av bolag i olika branscher. Vi begränsade oss
till ett urval som var både praktiskt och ekonomiskt möjligt. Begränsningen
inskränkte sig till bolag med huvudkontor i Stockholm och som var
noterade på OM Stockholmsbörsens A-lista, mest omsatta. Efter en
inledande sökning på Internet, där vi besökte bolagens hemsidor, valde vi
ut bolag som begärt bemyndigande och som inte gjort det.  Vi kontaktade
bolagen via telefon där vi presenterade ämnet samt ställde en förfrågan om
de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. De som tackade nej till att
medverka angav som anledning tidsskäl42, att de inte ville besvara känsliga
frågor om det egna bolaget43 eller att de ville vänta med att uttala sig tills
efter bolagsstämman44. Vissa tilltänkta respondenter kontaktades men några
intervjuer genomfördes ej.45

De företag som valdes ut för vår undersökning var Assa Abloy, Electrolux,
Investor och Skanska. Assa Abloy har inte offentliggjort några planer på
återköp. Anledningen till att vi valde Assa Abloy var att få en bild av hur
ett företag som inte aviserat om återköp ser på återköpsförfarandet. Övriga
bolag har alla begärt ett mandat för återköp på bolagsstämman. Investor
valdes med avsikten att det är ett investmentbolag där Investors aktieägare
ska tillgodoses samtidigt som Investor har rollen som aktieägare i andra
bolag.

                                                
41 Lekwall & Wahlbin, (1993)
42 SEB kapitalförvaltning
43 SCA
44 Industrivärden
45 Aktiespararna, Assi Domän, Astra Zeneca, Custos, Ericsson, Gambro, Hagströmer & Qviberg, Matteus
Fondkommission och NCC.
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Vi valde dessutom ut en analytiker, Johan Alm, analyschef på Robur AB
som är Nordens största fondförvaltare och Joakim Rubin, sakkunnig person
som arbetar med återköpsprogram och är återköpsansvarig för den tjänst
som Handelsbanken Markets tillhandahåller. Vi genomförde dessutom en
kombinerad telefon och e-mailintervju med Ulla Lloyd som arbetar på
Finansinspektionens värdepappersmarknadsavdelning.

Lämplig urvalsstorlek är svår att bedöma, utan får bedömas från fall till fall
och utifrån undersökningens syfte. Det vanligaste är ett urval från ett fåtal
upp till några tiotal.46 Utgångspunkten vid valet av intervjupersoner var att
vi skulle tala med personer insatta i ämnet återköp av egna aktier.

2.6.3 Informationsinsamling
Det finns flera olika tillvägagångssätt för informationsinsamling vilket
beror på ämnesval, förhållningssätt och vad som är rimligt med hänsyn till
kvalitet, kostnad och tid.47 Vår informationsinsamling genomfördes med
bakgrund av vår kvalitativa ansats. Den sekundära informationen som
använts i uppsatsen kommer dels från teoretisk litteratur, dels från
vetenskapliga artiklar men också ifrån artiklar i affärstidningar och material
från Internet.

Motsatsen till sekundärdata är primärdata som är information som måste
samlas in. Denna data kan delas upp i tre huvudkategorier;
observationsmetoden, intervjuer och enkäter.48 Vi valde av naturliga skäl
intervjumetoden. Den typ av information vi sökte hade varit omöjlig att
erhålla med observationer. Med tanke på vår kvalitativa ansats så ansåg vi
att informationsinsamling med hjälp av enkäter inte var något alternativ.

2.6.3.1 Intervju som metod
Att genomföra personliga intervjuer har den fördelen att det finns stora
möjligheter att förtydliga frågeställningar och det blir ett djupgående
eftersom intervjuerna kan bli omfattande i tid och omfattning. För att
komma fram till en förståelse för problemområdet i uppsatsen har vi
försökt genomföra så strukturerade intervjuer som möjligt. Vi formulerade
de huvudsakliga frågorna på förhand och dessa tillskickades
respondenterna49. Vi gav dock respondenterna utrymme att tala fritt inom
                                                
46 Lekwall & Wahlbin (1993)
47 Ibid
48 Weidersheim & Eriksson (1997)
49 I bilaga 1,2 och 3 visas ett förenklat utkast till de frågor vi skickade till de olika respondenterna
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frågeområdena och fyllde i med följdfrågor. Intervjuerna var inte
strukturerade i strikt mening utan vi använde oss av öppna svarsalternativ.
Intervjuerna tog mellan 45 minuter till en och en halv timme i anspråk. För
registreringen av intervjuerna valde vi att använda oss av bandspelare
eftersom det underlättar att aktivt följa intervjun och inte vara låst till att
anteckna för att få med alla svar. Vi kompletterade dock med
stödanteckningar för vår egen del.

2.6.3.2 Bearbetning
För att göra materialet tillgängligt för analys måste det överföras från band
till skriftligt material så det kan sammanställas och bearbetas. Resultaten
från intervjuerna redovisas inte i sin helhet. Vi sammanställde, det för vår
undersökning relevanta, resultatet av intervjuerna och respondenterna fick
ta del av detta och den tillhörande företagspresentationen för att kontrollera
att vår sammanställning var korrekt. Vi anser att det vore rent förkastligt ur
etisk synpunkt att inte erbjuda de intervjuade möjligheten att inte bli
felrefererade.

2.6.4 Undersökningens giltighet
För att säkerställa kvaliteten i en undersökning är giltigheten, om
undersökningen studerar det den avser att undersöka, en viktig faktor. För
att undvika att respondenternas svar uppfattas fel och föranleder felaktiga
tolkningar har vi valt att låta intervjupersonerna ta del av vårt resultat för
att på detta sätt säkerställa kvaliteten på svaren. Genom att respondenterna
får ta del av frågorna i förväg och erhåller en möjlighet att skapa sig en
egen uppfattning minskar risken att respondenten blir påverkad av vårt sätt
att ställa frågorna och därmed svara något som denne inte svarar normalt.

2.6.5 Metodkritik
Företagen valdes ut efter OM Stockholmsbörsens A-lista, mest omsatta. I
andra steget valde vi bort de som inte hade huvudkontor i Stockholm.
Tredje steget var att välja företag ur olika branscher med olika
förutsättningar. Detta utgör en subjektiv bedömning men vi anser att våra
urvalskriterier är hållbara. Tillgänglighetsproblemet har också spelat in så
tillvida att vi inte fick tag på alla vi valde ut vilket var något vi räknade
med.

Kritik som kan riktas mot vår undersökning är att vi inte har intervjuat
Aktiespararna. Vi har tyvärr inte haft möjligheten eftersom den personen
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som uttalar sig i denna typen av frågor ej har varit50 anträffbar. Trots stora
ansträngningar fick vi inte kontakt med personen i fråga. Detta är
beklagligt eftersom uppfattningen hos såväl företagsrepresentanter,
ägarrepresentanter och sakkunniga i vår undersökning är att Aktiespararna
är de som riktat kraftigast kritik mot att företag återköper egna aktier. Vi
anser dock att vi beaktat deras kritik i vår undersökning. Tyvärr har vi
endast tagit del av Aktiespararnas kritik genom andra källor och inte från
dem direkt.

Att få tag i rätt personer att intervjua kan också vara ett problem i den här
typen av undersökningar. Vi inriktade oss att få tag i insatta personer högt
upp i organisationen och vi anser oss ha fått tag i rätt personer.

Vid intervjuer kan diskussionen lätt glida från ämnet, det är därför viktigt
att vara medveten om denna risk för att om möjligt kunna styra in samtalet
på rätt väg igen. Vi har låtit respondenterna tala fritt och varit medvetna om
denna risk. Vi har dock följt våra frågor och anser att vi har fått dessa
besvarade i samtliga fall. En nackdel med intervjuer är att det kan
förekomma en så kallad intervjuareffekt51, vilket innebär att personen blir
styrd av oss eller att han ger de svar som han anser vara de rätta, istället för
att svara ärligt. Denna risk har vi försökt vara medvetna om för att så långt
som möjligt försöka minimera effekterna.

Vid telefonintervju finns det också risk för en intervjuareffekt. Detta löste
vi genom att frågorna skickades via e-mail samt att respondenten också
svarade via e-mail. Därefter genomfördes en telefonkontakt där frågor och
svar gicks igenom för att undvika missförstånd.

Eftersom vi endast valt ett fåtal företag är det inte möjligt att betrakta
resultaten som generellt hållbara för alla företag på den svenska
markanden. Vi anser däremot att resultaten kan vara intressanta även för
andra företag.

2.6.6 Källkritik
Litteraturvalet har till stor del utgjorts av amerikanska artiklar vilket vi
anser vara hållbar litteratur eftersom återköp har funnits under en lång tid

                                                
50 eller möjligtvis inte velat vara anträffbar
51 Mårtensson (1991)
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på den amerikanska marknaden och det utifrån detta är hög tillförlitlighet
på resultaten i de artiklar vi läst.
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3 REFERENSRAM
I detta kapitel ger vi de grundläggande förutsättningarna för återköp av
egna aktier. Vi inleder med en förklaring av aktiebolagets eget kapital och
vad som händer vid en ökning eller nedsättning av kapitalet. Därefter
förklarar vi varför den nya lagstiftningen kommit till och vad den innebär.
Nästa steg är att använda sig av tidigare empiriska studier för att ge
läsaren en uppfattning över varför aktiebolag väljer att återköpa egna
aktier. Denna del preciserar de undersökningsfrågor som det empiriska
arbetet kommer att inrikta sig på.

3.1 EGET KAPITAL
Det kapital som finns investerat i ett aktiebolag kommer från två
finansieringsformer; skulder och eget kapital. Skulderna består av kort-
respektive långfristiga lån, exempelvis obligationslån och banklån. Det
egna kapitalet består av kapital som bolagets ägare skjutit till och
ansamlade vinster. Detta kan ske genom emittering av aktier, optioner,
konvertibler, teckningsrätter eller företagsobligationer. Det egna kapitalet
delas in i bundet och fritt kapital.52

3.1.1 Bundet och fritt eget kapital
I Aktiebolagslagens 12:e kapitel finns regler om aktiebolagets
kapitalskydd. Det bundna kapitalet syftar till att tillgodose
bolagsborgenärernas intressen, varför aktiebolaget inte fritt kan göra
vinstutdelning eller återbetala egendom till aktieägarna vid en nedsättning
av aktiekapitalet, om inte aktiekapitalet är fullt täckt. Lagen uttrycker att
bundet kapital utgörs av aktiekapital, reservfond, överkursfond och
uppskrivningsfond.53 Fritt eget kapital utgörs av vinst eller balanserad
vinst. Försiktighetsprincipen uppmanar till att ”vinstutdelning inte får ske
med så stort belopp att utdelningen med hänsyn till bolagets eller
koncernens konsolideringsbehov, likviditet eller ställning i övrigt står i
strid mot god affärssed.” 54

3.1.2 Ökning eller minskning av aktiebolagets kapital
I gällande rätt finns det ett antal sätt på vilket ett aktiebolag har möjlighet
att öka eller minska sitt aktiekapital. När det gäller handel med egna aktier

                                                
52 Anthony, et al (1995)
53 Lindskog (1995a)
54 Rohde (1995)
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har detta förfarande liknande drag med de andra möjligheter aktiebolaget
har att minska eller öka sitt kapital.

Aktiekapitalökning kan ske på två sätt, genom nyemission eller
fondemission. Nyemission innebär ett kapitaltillskott genom att nya aktier
tecknas mot betalning och kan utföras på tre sätt; kontant-, apport- och
kvittningsemission. Kontantemission är den vanligaste, betalning sker med
pengar. Apportemission innebär att betalning sker genom att en
tillskjutning görs av egendom. Den tredje varianten är kvittningsemission
där en fordringsägare får byta ut sin fordran mot aktier i bolaget. En
emission kan liknas vid en försäljning av egna aktier som bolaget tidigare
har förvärvat. Bolaget ger ut nya aktier på marknaden och ökar därmed sitt
aktiekapital.55

Vid en fondemission utfärdas däremot nya aktier utan betalning. En
emission av fondaktier innebär inte något kapitaltillskott utan vanligen bara
en omflyttning mellan olika kapitalkonton. Företagets eget kapital är alltså
oförändrat, men fondemissionen medför en överföring från fritt till bundet
kapital.56

Med nedsättning av aktiekapitalet anges tre olika ändamål i 6 kap 1§ ABL.
Nedsättning kan avse:
1. En avsättning eller omedelbar täckning av en förlust enligt fastställd
balansräkning, såvida inte förlusten kan täckas av fritt eget kapital
2. Återbetalning till aktieägarna
3. Avsättning till reservfond eller en annan fri fond som får användas enligt
beslut av bolagsstämman

Återbetalning enligt punkt 2 och avsättning enligt punkt 3 får inte ske med
större belopp än att full täckning finns för det bundna kapitalet efter
nedsättningen. Detta innebär att bolagets bundna kapital, dvs. aktiekapital,
reservfond och uppskrivningsfond måste vara täckt av bolagets tillgångar
efter det att nedsättningen genomförts.57

Genomförandet av nedsättning av aktiekapitalet sker genom tre olika
alternativ ABL 6:1:

                                                
55 Alvstam (1995)
56 Alvstam (1995)
57 Lindskog (1995b)
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•  inlösen eller sammanläggning av aktier,
•  indragning av aktier utan återbetalning eller
•  minskning av aktiernas nominella belopp med eller utan återbetalning.

Bolagsstämman beslutar om nedsättning av aktiekapitalet58. Beslutet är
giltigt om två tredjedelar av såväl de angivna som de vid stämman
företrädda aktierna röstar för förslaget. Om nedsättning av aktiekapitalet
kombineras med återbetalning av medel till aktieägarna får beslutet inte
verkställas utan domstols tillstånd. Styrelsen ansöker om rättens tillstånd
och måste uppge alla bolagets kända borgenärer, därefter ska rätten kalla
borgenärerna med föreläggande för den som vill bestrida ansökningen. Det
är inte nödvändigt att begära tillstånd från rätten om bolaget samtidigt med
nedsättningen genomför en nyemission som minst mosvarar
nedsättningsbeloppet.59

Inlösen av aktier med återbetalning till ägarna är nära besläktad med
återköp av egna aktier. En inlösen sker typiskt sett av ett överkapitaliserat
bolag som önskar överföra en del av överskottsmedlen till aktieägarna, en
typ av förmögenhetsöverföring från bolaget till aktieägarna. Den enskilde
aktieägarens ekonomiska situation är densamma efter såväl en inlösen som
ett återköp, i de båda fallen erbjuds aktieägaren att avyttra en del av sina
aktier mot ett vederlag som sannolikt överstiger den rådande aktiekursen.

När det gäller aktiebolaget finns det en väsentlig skillnad; vid ett återköp
kommer aktierna att finnas kvar i bolagets ägo och kan avyttras på nytt vid
ett senare tillfälle. Denna försäljning kommer att motsvara en nyemission
eftersom antalet utestående aktier ökar samtidigt som bolaget tillförs nytt
kapital. Vid en inlösen däremot nedsätts i stället aktiekapitalet och aktierna
är för alltid borta.

En intressant aspekt av återköp är att det, som vi tidigare nämnt, kan bli en
ytterligare effekt för de kvarvarande aktieägarna. Den teoretiska effekten
av ett inlösen och återköp är den samma: antalet utestående aktier minskar.
Vinsten per aktie blir således högre men aktieägarnas totala värde blir det
samma. Den ytterligare effekt som kan erhållas kan uppkomma genom att
ett återköp ger en signal till aktiemarknaden. Vilka signaler ett
återköpsförfarande sänder ut är något vi ska bilda oss en uppfattning om i

                                                
58 Om inte annat följer av bolagsordningen
59 Rohde (1995)
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detta kapitel. Med en teoretisk förankring ska vi sedan i vår empiriska
undersökning försöka verifiera våra antaganden.

3.2 LAGSTIFTARENS MOTIV TILL ATT FÖRVÄRV
OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER TILLÅTS

I propositionen60 anges en rad motiv till att förvärv och överlåtelse av egna
aktier även ska vara tillåtet i Sverige. Dessa motiv pekar på
nödvändigheten för svenska företag att ha förvärv och överlåtelse av egna
aktier som ett handlingsalternativ i sin affärsverksamhet.

3.2.1 Bättre förutsättningar att föra tillbaka överskottsmedel till
aktieägarna

I propositionen anges att de senaste årens positiva utveckling inom svenskt
näringsliv har inneburit att stora vinster ackumulerats i många aktiebolag.61

Dessa vinster har tillsammans med att stora företagsöverlåtelser skett,
bidragit till att överlikviditet har uppstått i många svenska aktiebolag. En
bidragande anledning till överlikviditeten kan vara att det tidigare
regelverket inte har givit företagen de önskvärda möjligheterna att överföra
intjänade vinstmedel till aktieägarna. Vad som åsyftas med de nuvarande
regelverken är reglerna som finns i ABL 12 kap angående vinstutdelning
och ABL 6 kap angående nedsättning av aktiekapitalet. Enligt
propositionen strävar de flesta företag efter en stabil och långsiktig
vinstutdelningspolitik trots variationer i intjäningsförmåga. Om
aktiebolagen skulle börja dela ut stora belopp skulle aktieägarna kanske få
en felaktig bild över framtida utdelningens storlek. Förfarandet vid
nedsättning av aktiekapitalet är enligt propositionen förhållandevis
långsamt och administrativt krångligt.

De genomförda ändringarna av lagstiftningen har följaktligen skett med
syftet att ge företagen bättre förutsättningar att återföra överskottsmedel till
aktieägarna och möjliggör en effektivare kapitalanvändning.

Eftersom möjligheterna att återföra vinstmedel till aktieägarna förbättras
genom återköp kan dessa överskottsmedel investeras i nya verksamheter.
Detta anses vara ett effektivare utnyttjande av näringslivets resurser som är
samhällsekonomiskt önskvärd.62

                                                
60 Proposition 1999/2000:34, Förvärv av egna aktier
61 Ibid
62 Proposition 1999/2000:34
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3.2.2 Effektivare kapitalutnyttjande i aktiebolagen
En möjlighet för ett aktiebolag att förvärva och överlåta egna aktier skulle
förbättra möjligheterna för bolagen att effektivare utnyttja sitt kapital. Om
bolaget under en viss period när kapitalbehovet inte är så stort kan köpa
tillbaka egna aktier kan det arbetande kapitalet i bolagen hållas nere.
Bolaget kan då hålla sina egna aktier i beredskap för att kunna möta ett
ökat behov av kapital. Således kan förvärv och överlåtelse av egna aktier
användas för att höja bolagens finansiella beredskap.

3.2.3 Internationell anpassning
Samtliga övriga EU-länder tillåter publika aktiebolag att både förvärva och
överlåta egna aktier. Om de svenska aktiebolagen inte ges samma
möjligheter som sina utländska konkurrenter, kan detta innebära
konkurrensnackdelar. Investerare kan välja att satsa kapital i utländska
verksamheter istället för i svenska företag om ej samma möjligheter att
driva ett företag ges.

3.2.4 Reglernas utformning minimerar missbruk
Enligt propositionen är reglerna utformade på ett sådant sätt att riskerna för
missbruk minimeras.63 I propositionen framgår att vad som avses med
missbruk är kursmanipulation, ökad insiderhandel, att skyddet för det
bundna kapitalet försvinner och att aktieägarnas inflytande minskar.

3.3 ÄNDRINGAR I LAGSTIFTNINGEN
För att förvärv och överlåtelse av egna aktier i fortsättningen ska vara
möjligt i Sverige krävs en rad lagändringar. Vi gör i kommande
redogörelse ej anspråk på att vara fullständiga i vår redovisning. Det som
redovisas nedan är för vår undersökning relevanta regler. Dessa är till för
att ge läsaren en förståelse för återköpsmöjligheterna.

3.3.1 Förvärv av egna aktier
De tillåtna förvärvsmetoderna anges i ABL 7 kap 7-9 §§ och innebär att
förvärv ska ske på en börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon
annan reglerad marknad inom EES eller genom ett förvärvserbjudande
riktat till samtliga aktieägare eller samtliga ägare av aktier av ett visst slag.
En tredje metod, att endast vända sig till ett fåtal aktieägare, tillåts inte av
svensk rätt. I Sverige är OM Stockholmsbörsen den enda auktoriserade
börsen för handel med aktier och IM Marknadsplats AB och Aktietorget
                                                
63 Proposition 1999/2000:34
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AB de enda auktoriserade marknadsplatserna.64 Handel får ej ske med
aktier som är noterade på SBI-listan eller inofficiellt noterade.65 De två
olika förvärvsmetoderna är reglerade enligt lag och rekommendationer från
Finansinspektionen och Näringslivets börskommitté. De är utformade med
den avsikten att missbruk ska kunna undvikas och kommenteras ytterligare
senare i uppsatsen.

Ett aktiebolag får inte köpa eller sälja egna aktier under den
trettiodagarsperiod som ligger närmast före offentliggörandet av bolagets
års- eller delårsbokslut. Ett bolag har givetvis kunskap om innehållet i
kommande rapporter en viss tid innan offentliggörandet. För att undvika en
diskussion om bolagets tillgång till insiderinformation har det
schablonmässigt bestämts att köp och försäljning av egna aktier inte får ske
under den trettiodagarsperiod före offentliggörandet av bolagets års- eller
delårsbolkslut.66

De nya reglerna  innebär att förvärv av egna aktier inte får ske med större
belopp än att det även efter förvärvet finns täckning för bolagets bundna
egna kapital.67 Aktierna måste dessutom vara helt betalda68 och förvärvet
får inte ske med så stort belopp att bolagets och, om bolaget är moderbolag,
koncernens konsolideringsbehov, likviditet eller ställning i övrigt står i
strid med god affärssed.69  Bolagets innehav av egna aktier ska dessutom få
utgöra högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Även aktier som
dotterbolaget äger i bolaget ska i denna beräkning räknas med.70

Om ett aktiebolag har förvärvat egna aktier i strid med lagens
bestämmelser, ska aktierna enligt förslaget avyttras inom sex månader.
Avyttras inte aktierna inom denna tid ska aktierna förklaras ogiltiga och
nedsättning av aktiekapitalet ska ske med aktiernas nominella belopp71. Om
en sådan nedsättning skulle strida mot gällande bestämmelser om lägsta
tillåtna aktiekapital, ska bolaget träda i likvidation.

                                                
64 Proposition 1999/2000:34
65 Tomas Linnala, Dagens Industri, 2000-04-07
66 Näringslivets börskommitté, Rekommendation rörande köp och försäljning av egna aktier
67 ABL 7:8 2st
68 ABL 7:8 1st
69 ABL 7:8 3st
70 ABL 7:9
71 ABL 7:10
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3.3.1.1 Handel över marknaden

Alla beslut som fattas angående förvärv och överlåtelse av egna aktier ska
omedelbart offentliggöras genom ett pressmeddelande. Den information ett
detta ska innehålla är:72

•  tidsram för handeln
•  befintligt innehav och det högsta antal aktier som avses att köpas
•  uppgift om högsta och lägsta pris
•  motiv till erbjudandet i korthet och de finansiella effekterna
•  övriga villkor

Det återköpande företaget får endast lämna ett mäklaruppdrag om förvärv
eller överlåtelse av egna aktier per handelsdag. Bolaget får inte köpa eller
sälja egna aktier under de sista 30 minuterna före börsens stängning73.
Handeln får endast ske inom marknadens kursintervall, det vill säga
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.74

Bolagets köp eller försäljning av egna aktier får under en dag uppgå till
högst 25 procent av den genomsnittliga dagsomsättningen under de fyra
senaste veckorna. Undantaget från denna regel är så kallade blockaffärer,
som avser att handel sker med minst 500 handelsposter i de mest omsatta
aktierna vid OM Stockholmsbörsen, respektive minst 250 handelsposter i
övriga aktier vid OM Stockholmsbörsen. Såsom blockaffär räknas inte köp
eller försäljning av aktier som ett mäklarföretag har ackumulerat från olika
säljare, utan storleken på handelsposten måste vara uppfylld för varje
enskild säljare. Sådana affärer kan göras såväl under börsdagen som efter
börsens stängning. Bolaget ska omedelbart informera den aktuella börsen
om varje köp eller försäljning av egna aktier.75

För förvärv och även överlåtelse av egna aktier på en marknad utanför EES
krävs det tillstånd av Finansinspektionen.

3.3.1.2 Offentligt erbjudande
Vid ett offentligt erbjudande ska bolaget omedelbart offentligöra beslutet
genom ett pressmeddelande. Pressmeddelandet skall innehålla:

                                                
72 Näringslivets börskommitté, Rekommendation rörande köp och försäljning av egna aktier
73 Bestämmelsen gäller alla typer av affärer, inklusive blockaffärer
74 NBK:s rekommendation
75 Ibid
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•  uppgifter om villkoren med eventuella förbehåll
•  omfattning av erbjudandet och redan befintligt innehav
•  uppgifter om vederlagets storlek och vad det består av
•  eventuell handel med försäljningsrättigheter
•  reduktionsregler om erbjudandet överskrids
•  motiv till erbjudandet i korthet och de finansiella effekterna
•  tidsplan för erbjudandets genomförande

Erbjudandet skall riktas till alla aktieägare i bolaget genom att ett prospekt
upprättas. Accepttiden för prospektet måste vara minst tre veckor.
De krav som finns på prospektets innehåll är:

•  Erbjudandet, villkor och anvisningar för deltagande
•  Bakgrund och motiv samt finansiella effekter
•  Aktier och ägarförhållanden i bolaget

Bolaget ska så snart som möjligt efter anmälningstidens utgång
offentliggöra utfallet av erbjudandet.76

3.3.2 Beslut om förvärv och överlåtelse
Beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier ska enligt förslaget fattas
av bolagsstämman eller, efter stämmans bemyndigande, av styrelsen.77

Detta beslut är giltigt om två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de vid bolagstämman företrädda aktierna röstar för.78 Stämman ska vid
beslut om förvärv av egna aktier, eller vid ett beslut att bemyndiga
styrelsen rätten att besluta om förvärv, ha ett beslutsunderlag motsvarande
vad som gäller vid nedsättning av aktiekapitalet i Aktiebolagens 6 kap 2§
3st och 4kap 4§. Detta innebär vilka villkor som ska gälla för förvärvet och
en utredning om bolagets finansiella ställning.

3.3.3 Överlåtelse av egna aktier
Överlåtelse av egna aktier ska ske enligt bestämmelserna i ABL 7 kap 18-
22 §§. Enligt 18§ får publika aktiebolag överlåta egna aktier på en börs,
auktoriserad marknadsplats, annan reglerad marknad inom EES eller, efter
tillstånd av Finansinspektionen; börs eller annan reglerad marknad utanför
EES. Överlåtes inte aktierna på det sätt som anges i ABL 7:18 ska de i

                                                
76 NBK:s rekommendation
77 ABL 7:11
78 ABL 7:16



Återköp av egna aktier

28

ABL 7:21 angivna paragraferna i ABL 4 kap avseende nyemission
tillämpas.

Beslut om överlåtelse av egna aktier ska fattas av bolagsstämman eller,
efter stämmans bemyndigande, av styrelsen. Samma regler som vid ett
förvärv av egna aktier gäller, det krävs att två tredjedelar röstar för, för att
förslaget ska gå igenom.79

En intressant aspekt av överlåtelseförfarandet är att överlåtelse kan ske med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Detta skulle kunna utnyttjas i
samband med företagsförvärv men även i samband med att öka en
ägargrupps proportionella ägande. De förvärvade egna aktierna får ej
överlåtas förrän tre månader efter förvärvet.

3.3.4 Av aktiebolaget innehavda egna aktier
Bolaget får ej utöva någon rösträtt för de egna aktier de eller dess
dotterbolag innehar och dessa aktier ska ej räknas med som
röstberättigande aktier vid beslut.80

Bolaget får ej lyfta utdelning på innehavda egna aktier eller utnyttja dessa
vid en eventuell likvidation av bolaget. Någon företrädesrätt vid
nyemission ska inte få utnyttjas.81 Några regler angående fondemission
förekommer ej utan det är fullt möjligt att bolaget tilldelas nya aktier när en
fondemission sker. Liksom tidigare regler ska ett aktiebolag inte ha rätt att
ta egna aktier som pant.82

3.3.5 Åtgärder mot missbruk
I propositionen föreslås olika åtgärder för att undvika missbruk av den nu
föreslagna möjligheten för aktiebolag att förvärva egna aktier. Dessa
åtgärder är:

•  åtgärder mot kursmanipulation
•  ändringar i insiderlagen
•  krav på information och offentliggörande av förvärv och överlåtelse av

egna aktier.

                                                
79 ABL 7 kap 19§
80 ABL 1 kap 7§
81 ABL 4 kap 2 a §
82 ABL 7 kap 2§
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3.3.5.1 Kursmanipulation
Befintliga marknadsövervakningssystem måste kompletteras med regler
om hur handel med egna aktier ska regleras.83 För att garantera att
Finansinspektionen får ett reellt inflytande över handelsreglerna föreslås att
regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen ska
få meddela föreskrifter om de handelsregler som en börs eller en
auktoriserad marknadsplats ska ha vid aktiebolags handel med egna aktier.

3.3.5.2 Ändringar i insiderlagen
Vad avser skyddet mot insiderregler anses detta uppfyllas av att
aktiebolagen som handlar med egna aktier ska anmäla innehavet att egna
aktier till Finansinspektionen som övervakar att reglerna i insiderlagen
efterlevs. Finansinspektionen antecknar innehavet i insiderregistret.
Registret är till för att motverka missbruk av förtrolig information, att tjäna
som underlag för Finansinspektionens kontrollerande och brottsutredande
verksamhet samt att förse aktiemarknaden och massmedia med information
om berörda personers värdepapperstransaktioner.84

De som berörs av handelsförbjudet i 4§ insiderlagen (1990:1342) är den
som har anställning, uppdrag eller annan befattning som normalt innebär att
han eller hon får kännedom om omständigheter av betydelse för kursen på
finansiella instrument och som på grund härav har fått information eller
kunskap om en icke offentliggjord omständighet som är ägnad att
väsentligt påverka kursen på det finansiella instrument, så kallad.
insiderinformation. Dessa personer är skyldiga att skriftligen anmäla
innehav av aktier i bolaget och förändringar i innehavet till
Finansinspektionen.

Den åtgärd som bidrar till att öka förutsättningarna att ingripa mot
missbruk av insiderinformation är att även aktiebolag som handlar med
egna aktier ska innefattas av insiderlagstiftningen.

För vissa av de personer som omfattas av anmälningsskyldighet enligt
insiderlagen gäller också ett förbud mot korttidshandel. Om en sådan
person förvärvar aktier i bolaget, får aktierna i princip överlåtas tidigast tre
månader efter förvärvet. Även förbudet mot korttidshandel kommer från
och med den 10 mars att gälla aktiebolag som handlar med egna aktier.

                                                
83 Proposition 1999/2000:34
84 Ibid
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3.3.5.3 Information och offentliggörande av förvärv
Genom en ny bestämmelse i lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument, 4 kap 6§ får Finansinspektionen meddela föreskrifter om de
handelsregler som en börs eller en auktoriserad marknadsplats ska ha vid
ett aktiebolags förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Finansinspektionen har beslutat om föreskrifter om handelsregler och om
regler i samband med offentliggörandet av handeln. Det företag som
förvärvar eller överlåter egna aktier på en börs eller auktoriserad
marknadsplats ska vid förvärvet särskilt ange att det är fråga om handel
med egna aktier. Detta motiveras med att marknadsplatsen så snabbt som
möjligt ska få information om att ett aktiebolag handlar med egna aktier.
Marknadsplatserna ska i sin tur så snart det kan ske, dock senast före
marknadsplatsens öppnande påföljande handelsdag, på ett sådant sätt att
informationen kommer värdepappersmarknaden och allmänheten till
förfogande, offentliggöra uppgifter om förvärvet eller överlåtelsen:85 Den
information som ska lämnas är:

•  Vilket aktiebolag
•  Datum för förvärvet eller överlåtelsen
•  Antalet aktier som handel har skett med
•  Om det rör sig om förvärv eller överlåtelse
•  Det pris som betalats per aktie

3.3.6 Redovisning av egna aktier
Internationellt sett finns två huvudmetoder för redovisning av förvärv och
överlåtelse av egna aktier: Dessa benämns cost metoden och par value
metoden. Utifrån företagets perspektiv bygger de olika metoderna på olika
synsätt om vad ett återköp av egna aktier är för något86.

3.3.6.1 Cost metoden
Enligt denna metod att redovisa återköpet betraktas innehavet av egna
aktier som en tillfällig minskning av aktiekapitalet och överlåtelsen som en
återställning. Bolagets förvärv och överlåtelse av egna aktier betraktas som
en transaktion. Aktiebolaget ses som en mellanhand i ett ägarbyte. Detta
synsätt är det internationellt dominerande. Redovisningstekniskt innebär

                                                
85 Finansinspektionens Nyhetsbrev nr 1 2000
86 Balans nr 12 1999
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detta synsätt att varje transaktion bokförs till anskaffningskostnad. Om
aktierna säljs för mer än anskaffningspriset betraktas differensen som vid
en nyemission vilket ökar det bundna kapitalet. Om fallet skulle vara att en
försäljning sker till under inköpspris så belastas först eventuell överkurs vid
tidigare försäljningar och därefter balanserade vinstmedel.87

3.3.6.2 Par value metoden
Enligt detta synsätt ses förvärvet och överlåtelsen som två skilda
transaktioner. Förvärvet blir jämförbart med en inlösen av aktier och
överlåtelsen med en nyemission. Grunden för par value metoden är att
aktierna inte kommer att återsäljas till marknaden vilket innebär att
återköpet ses som en definitiv nedsättning av aktiekapitalet. Redovisningen
sker således genom att aktiekapitalet och reservfonden redovisas netto
genom att avdrag görs för de återköpta aktierna.

Cost metoden anses vara lättare att använda eftersom den undviker att ha
med överkurser, underkurser, och andra belopp relaterade till den
ursprungliga emitteringen i redovisningen. Par value metoden är svårare att
använda eftersom den särskiljer de olika källorna för varifrån kapitalet har
erhållits. Teoretiskt anses cost metoden endast vara berättigad vid ett
förvärv av egna aktier som görs i syfte att inte minska aktiekapitalet på sikt
eller när syftet med förvärvet inte är bestämt88.

Till de läsare som är intresserade av de olika metodernas innebörd i detalj
hänvisar vi till Kieso och Weygandt, s 749-751, 1995.

3.3.6.3 IASC och EG
Regeringen stödde sig mot IASC och EG-regler när de svenska reglerna
utformades89. IASC:s90 ”akutgrupp” SIC91 har i SIC 16 ”Share Capital –
Reacquired Own Equity Instruments (Treasury Shares)” uttalat att egna
aktier ska redovisas i balansräkningen som ett avdrag från eget kapital.
Både förvärv och överlåtelse av egna aktier ses som en förändring av eget
kapital och eventuell vinst eller förlust ska inte resultatföras.92 Det hela ses
som en kapitaltransaktion som innebär en ut- eller inbetalning. I EG:s andra

                                                
87 Kieso och Weygandt (1995)
88 Ibid
89 Proposition 1999/2000:34
90 International Accounting Standars Committee
91 Standing Interprations Committee
92 Balans nr 12 1999
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bolagsdirektiv anges att det måste finnas täckning för det bundna kapitalet
efter ett förvärv av egna aktier.93 Aktier ska visserligen tas upp i
balansräkningen men inte åsättas något värde.94

3.3.6.4 De svenska reglerna
Propositionen innehåller regler om hur redovisning av egna aktier ska ske.
Enligt de nya reglerna ska förvärvade egna aktier inte tas upp som tillgång i
balansräkningen95. Om ett aktiebolag innehar egna aktier ska det istället
nämnas i förvaltningsberättelsen. Utbetalningar och inbetalningar till
företaget i samband med förvärv och överlåtelse av egna aktier ska inte
resultatföras utan föras direkt mot fritt eget kapital och inte påverka bundet
eget kapital96. Detta innebär att par value metoden inte kan redovisas på
ovan förklarade sätt som görs i USA, eftersom det strider mot
aktiebolagslagen att justera ned aktiekapitalet i varje situation när återköp
respektive överlåtelse av de egna aktierna sker. De upplysningar om
innehav av egna aktier som ska lämnas i förvaltningsberättelsen är97:

•  det antal egna aktier som bolaget innehar och deras nominella värde och
dess andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör och hur mycket dessa
aktier förvärvats för.

•  Det antal aktier som bolaget förvärvat under räkenskapsåret och deras
nominella värde och dess andel av aktiekapitalet som aktierna utgör och
till vilket värde de förvärvats för.

•  Det antal aktier som bolaget överlåtit under räkenskapsåret och deras
nominella värde och dess andel av aktiekapitalet som aktierna utgör och
hur stor ersättning som erhållits för dessa.

•  Skälen till de förvärv och/eller överlåtelser av egna aktier som har skett
under räkenskapsåret.

Det bör enligt propositionen inte införas några särskilda redovisningsregler
avseende kortsiktiga innehav av egna aktier. Bankaktiebolag,
försäkringsaktiebolag och andra finansiella aktiebolag ska redovisa egna
aktier enligt samma principer som aktiebolag i allmänhet.

                                                
93 Ibid
94 Proposition 1999/2000:34
95 Årsredovisningslagen, 4 kap 14§
96 Årsredovisningslagen, 5 kap 14§
97 Årsredovisningslagen, 6 kap 1§, p 6-9
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Följande exempel illustrerar hur redovisning ska ske i Sverige:

Ursprungligen har 2000 aktier till ett nominellt värde av 100 emitterats till
kursen 110.

 Aktiekapitalet ökas med 200 000 och överkursfond vid nyemission ökas med 20
000. Kassan ökas med 220 000.

 Bolaget antas ha ett fritt eget kapital på 30 000. 100 egna aktier köps tillbaka för 112
per styck.

 Fritt eget kapital minskas med 100 x 112 = 11 200. Kassan minskas med 11 200.
Upplysning lämnas i förvaltningsberättelsen.

100 egna aktier köps tillbaka för 80 per styck.
 Fritt eget kapital minskas med 100 x 80 = 8 000. Kassan minskas med 8 000.

Upplysning lämnas i förvaltningsberättelsen.

100 av de förvärvade egna aktierna säljs för 130 per styck.
 Fritt eget kapital ökas med 100 x 130 = 13 000. Kassan ökas med 13 000.

Upplysning lämnas i förvaltningsberättelsen.

          Kassa             Aktiekapital Överkursfond

220 000                                           200 000                            20 000

      Kassa     Aktiekapital           Överkursfond                          Fritt eget kapital

220 000                         200 000                        20 000                                     30 000

                  11 200           11 200

      Kassa       Aktiekapital          Överkursfond                          Fritt eget kapital

220 000                           200 000                      20 000                                    30 000

                 11 200            11 200

                  8 000             8 000

      Kassa       Aktiekapital        Överkursfond                        Fritt eget kapital

220 000                         200 000                     20 000                                     30 000

                11 200          11 200

                  8 000            8 000

 13 000   13 000
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100 av de förvärvade  egna aktierna säljs för 90 per styck.
 Fritt eget kapital ökas med 100 x 90 = 9 000. Kassan ökas med 9 000. Upplysning

lämnas i förvaltningsberättelsen.

Det bundna kapitalet kommer således inte att påverkas. Däremot ger
regeringens proposition inte besked om hur hanteringskostnader i samband
med förvärv och överlåtelse av egna aktier ska redovisas. Internationellt
redovisas dessa genom en fördelning på flera poster inom både det fria och
det bundna egna kapitalet eller endast mot det fria egna kapitalet.98

3.3.6.5 Redovisningens påverkan på kapitalstrukturen
Eftersom det egna kapitalet minskar kommer ett aktiebolags kapitalstruktur
att påverkas. Det fria egna kapitalet kommer att minska vid ett återköp men
inte med mer än att täckning finns för det bundna kapitalet. Ett bolag som
förvärvar egna aktier kommer dock att försämra sin soliditet eftersom det
egna kapitalet minskar. Balansomslutningen kommer att minska och
avkastningsmåtten med eget kapital och totalt kapital i nämnaren kommer
att visa en högre kvot.

Posten aktiekapital kommer inte att påverkas i balansräkningen. Däremot
så har bolaget, som tidigare nämnts, ingen rätt att lyfta utdelning eller
utnyttja rösträtt för de innehavda aktierna. Vinsten per aktie kommer
således att öka för de kvarvarande aktieägarna. Till förvärven kommer dock
det kapital som ligger till grund för utdelningar, det fria kapitalet, att
användas.

En minskning av det egna kapitalet kommer att påverka både ledning och
aktieägare. I vår empiriska undersökning ska vi försöka skaffa oss en bild
                                                
98 Balans nr 12 1999

      Kassa       Aktiekapital          Överkursfond                         Fritt eget kapital

220 000                         200 000                        20 000                                    30 000

                11 200           11 200

                  8 000             8 000

 13 000     13 000

   9 000       9 000
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av hur bolaget påverkas av att det fria egna kapitalet minskar. Detta
kommer bli effekten av ett återköp. En minskning av det egna kapitalet är
en del i att justera ett företags kapitalstruktur. Vi vill i detta kapitel försöka
ge en förklaring till varför ett aktiebolag vill justera sin kapitalstruktur. I
vår empiriska undersökning ska vi belysa företags- och ägarrepresentanters
åsikter om att återköp används för detta ändamål.

3.4 VARFÖR KÖPER ETT FÖRETAG TILLBAKA
AKTIER?

I denna del har vi använt oss av våra tidigare litteraturstudier för att
försöka ge läsaren en bild om varför ett aktiebolag återköper egna aktier.
De alternativa användningsområdena vi lyckats lokalisera och som
presenterades i uppsatsens början är utgångspunkten för detta kapitel.
Utifrån dessa specificeras områdena ytterligare och denna indelning ligger
till grund för vår empiriska undersökning där vi ska undersöka den syn
våra respondenter har på återköpets tillämpning, dess positiva och
negativa effekter.

3.4.1 Ovälkomna uppköpsbud kan förhindras
Med en låg aktiekurs ökar risken att bli uppköpt. Om aktiekursen stiger blir
det dyrare för en potentiell fientlig uppköpare att genomföra ett uppköp.99

Ett återköp med maximalt tillåtna 10 procent av aktierna kommer enligt
Handelsbanken Markets få upp aktiekursen med 6-10 procent.100 Ett
återköp minskar antalet aktier på marknaden och vinsten kommer således
att bli större för varje aktie eftersom det kommer att finnas färre aktier på
marknaden.

Möjligheten till återköp av egna aktier kan innebära ytterligare ett skydd
mot oönskade övertaganden. Detta eftersom ledningen kan minska
företagets attraktionskraft genom att reducera de likvida medlen och öka
skuldsättningsgraden. En del av detta skydd utgörs också av att aktiekursen
vanligtvis ökar när bolaget återköper egna aktier eftersom utbudet av aktier
minskar.101

Wansley, Lane och Sarkar102 genomförde en studie där de undersökte
vilken kurs som betalas vid återköp av egna aktier till i förväg fastställt
                                                
99 Skog (1995/1996)
100 Amcoff, Dagens Industri 2000-02-16
101 Skog (1995/1996)
102 Wansley, Lane & Sarkar (1989)
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pris. De utgick från olika antaganden om vad som bestämmer storleken på
den premie som betalas. Ett av antaganden var skydd mot ett fientligt
uppköp. Resultatet blev att en högre premie tvingas fram om företaget står
inför ett möjligt fientligt övertagande. Att minska likviditeten genom att
återköpa aktier och samtidigt öka skuldsättningsgraden i företaget, skulle
enligt författarna minska aktiens likviditet och antalet tillgängliga aktier.
Detta skulle i sin tur skulle tvinga upp den premie företaget tvingas betala
vid återköpet.

Det antagande som fick mest medhåll från respondenterna i studien var att
återköpspremien blir högre om återköpet är ett led i att förhindra ett
fientligt övertag. Wansley et al tolkar resultatet som att företagsledare är av
den åsikten att ett återköp till ett fastställt pris är en alltför dyr metod för att
förhindra ett fientligt övertagande.

I vår undersökning är det intressant att ta reda på vilken inställning våra
respondenter har till att återköp av egna aktier används som ett medel mot
ett fientligt övertagande. Vi ämnar undersöka om företag verkligen kan
tänkas använda sig av återköp för att försvara sig mot fientliga uppköp och
vad aktieägare och investerare har för inställning till det.

3.4.2 Ett återköp kan stimulera aktiekursen
Företagsledningen kan påverka aktiekursen genom att publicera
information. Det kan ske genom ekonomiska rapporter eller genom
information via media. Marknaden sätter sedan ett värde på informationen
genom att aktiekursen höjs eller sänks.

Ett av motiven för förvärv av egna aktier är att det är ett sätt att uppnå en
ökad vinst per aktie och i förlängningen därav en högre aktiekurs. P/E-
talet103 används ofta av finansanalytiker för att värdera företag och om det
nu ökar vid ett återköp så kommer det i förlängningen leda till att företagen
värderas högre.104 Ett aktieåterköp påverkar aktiekurserna på flera sätt, när
ett företag köper tillbaka aktier uppstår ett tryck på köpsidan vars effekt
dock är begränsad. ”Bolagen kommer inte att köpa tillbaka alla aktier de
kan på två dagar så att aktiekursen stiger för mycket, och stiger aktien för
mycket kan de alltid avvakta" 105

                                                
103 Pris per aktie / vinst per aktie
104 Wennberg, Ekonomi & Styrning nr 2 1997
105 Hammar, Finanstidningen 2000-01-08
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De återköpta aktierna anses vara ute ur cirkulation, vilket innebär att det
totala antalet aktier i bolaget minskar. Det påverkar alla
lönsamhetsnyckeltal per aktie positivt och brukar därför leda till en bättre
kurs. Även om motivet med ett förvärv av egna aktier inte är att påverka
kursen följer det oftast med som en bieffekt.106

Här följer ett enkelt exempel som tydligt visar effekten av ett återköp med
avseende på vinst per aktie och lönsamhetsnyckeltal.107

Företaget har i detta exempel:
Total vinst 125 000 000 kr
Aktiekurs                 25 kr
Antal utestående aktier  75 000 000 st
Summa Eget Kapital 500 000 000 kr

Företaget planerar att återköpa 3 750 000 aktier, det vill säga 5 procent av
aktierna på marknaden. (Här antas att återköpet sker till 25 kr per aktie och
att allt annat är lika)

Innan återköp Efter återköp

Total vinst 125 000 000 kr 125 000 000 kr
Antal utestående aktier    75 000 000 st   71 250 000 st
Vinst per aktie              1,66 kr              1,75 kr
Räntabilitet på eget kapital108                 25 %                 31 %

Vinsten per aktie och räntabiliteten på eget kapital har ökat.

Det finns i den internationella debatten de som menar att möjligheten till
vad som ibland kallas kursvård i själva verket är ett väsentligt argument för
att företag ska kunna köpa och sälja sina egna aktier. Detta är en
uppfattning som inte synes ha något stöd i Sverige.109 En parallell kan dras
till börskraschen 1987 när Dow Jones Industrial Index föll med 23 procent

                                                
106 Hårde, Aktiespararen nr 3 2000
107 Egen bearbetning efter modell av Griffis (1998)
108 Räntabilitet: resultat efter finansiella poster/Justerat eget kapital, 125 000 000 / 500 000 000 = 25%
respektive 125 000 000 / 406 250 000 = 31%
109 Skog (1995/1996)
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på en dag.110 Många bolag svarade då med att annonsera om återköp för att
försöka stödja kursen och få den att återhämta sig. I efterhand visade det
sig att bara 41 procent av de som annonserade om återköp verkligen köpte
tillbaka egna aktier.111

Investmentbolagens aktier anses ofta undervärderade. Aktiekursen är lägre
än marknadsvärdet per aktie av bolagets aktieportfölj. Denna differens
benämns substansrabatt. Med hjälp av ett återköpsförfarande skulle
substansrabatten kunna krympas.112 "Rabatten lär inte försvinna, men
möjligheten till återköp talar för att den kommer minska", säger en
analytiker.113

Det antagandet som har fått mycket uppmärksamhet i litteraturen är att
återköpserbjudandet fungerar som en signal till marknaden att ledningen
anser att bolagets aktie är undervärderad. Signaleffekten uppnås genom att
ledningen, som är väl insatt i företaget, under rådande aktiekurs återköper
aktier vilket skulle tyda på att marknadens förväntningar är för lågt ställda.
Ett mer tydligt sätt för ledningen att visa storleken på undervärderingen
kommer i uttryck i den eventuella premie över rådande aktiekurs som
bolaget lämnar vid ett offentligt erbjudande. Genom ett erbjudande om
återköp av en viss del av aktiestocken till en högre kurs än marknadskursen
kan företagsledningen sända en signal till marknaden att bolaget är
undervärderat och bidra till att en korrekt värdering kommer till stånd.
Erfarenheter från studier visar också att förvärv av egna aktier har en
långsiktigt kurshöjande effekt.114

Ett återköp ska, enligt Barclay & Smith, inte vara något kortsiktigt sätt att
försöka påverka aktiekursen utan ett rationellt val att använda sina pengar.
Det bästa investeringsalternativet för ett aktiebolag ska vara att köpa sina
egna aktier. I USA har återköpsprogram varit framgångsrika, endast en
annonsering från ett bolag att det är aktuellt med återköp har varit
tillräckligt för att kursen ska stiga.115

                                                
110 Brealey & Myers (1996)
111 Kracher & Johnson (1997)
112 Tapper, Dagens Industri 2000-01-19
113 Hammar, Finanstidningen 2000-01-08
114 Skog (1995/1996)
115 Barclay & Smith (1988)
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Melissa R Brown har genomfört en undersökning där hon har analyserat
utvecklingen av aktiekursen hos återköpande bolagen med marknaden i
stort. Hon studerade de företag som köpt tillbaka minst 5 procent av
aktierna under åren 1978 till 1996. Resultatet blev avslöjande, bolag som
återköpt aktier såg en uppgång på kursen med 21 procent per år under
perioden. Jämförelsetalet med aktiemarknaden i stort var 15,5 procent.116

Att återköp av egna aktier har effekter på aktiens värde har påvisats inom
den akademiska litteraturen117. Vermalen och Comment & Jarrell har båda
kommit till slutsatsen att ett återköpsförfarande sänder ut positiva signaler
angående ett bolags värde till marknaden. Deras slutsatser stöds även av
många bolag som motiverar sina återköp med att de vill signalera till
marknaden att aktien är undervärderad.118 Ofer och Thakor119 arbetade fram
en modell för signalering av aktiens riktiga värde, från företagsledningen
sett, som ger företagsledningen en möjlighet att anpassa dispositionen av
vinstmedel utifrån vilka signaler de vill ge marknaden.

Modellen analyserar vilka signaler som både utdelning och återköp ger till
marknaden. Förutsättningarna för modellen är:

1. Bolaget har riskneutrala aktieägare och riskundvikande ledning
2. Ledningen anser att aktien är undervärderad av marknaden
3. Ledningen innehar aktier i det egna bolaget och har en eventuell bonus

kopplad till vinst per aktie.120

4. Återköpen sker via erbjudande (”tender-offer”), inte via handel på
börs.121

Genom ett återköps-/utdelningsbeslut får marknaden tillgång till den
information företagsledningen har angående det beräknade utflödet av
kapital som kommer att ske från bolaget. Detta kommer att påverka den
undervärderade aktiens pris, vilket i sin tur påverkar företagsledningens
ersättningar. Företagsledningen kan inte sälja sina egna aktier i bolaget

                                                
116 Kortez (1997)
117 McNally (1999)
118 Ibid
119 Ofer & Thakor (1987)
120 Vermaelen har i en studie visat att insiders i ett bolag som återköper aktier var 17,5 procent vilket får
anses vara ett betydande innehav. Ofer & Thakor (1987)
121 Enligt empirisk undersökning av Jensen och Smith ökar aktiens pris med 15 procent vid ”tenderoffers”
jämfört med en ökning av endast fyra procent då handel sker via börs. Anledningen till detta anser Ofer
och Thakor vara att ett erbjudande har ett större informationsinnehåll.
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under återköpsförfarandet. Företagsledningens innehav av aktier i det egna
bolaget kommer, enligt Ofer och Thakor, att bli utsatta för en högre risk
vilket den riskundvikande ledningen uppfattar som någonting negativt och
som de jämför med deras ökade ersättning. Vid utdelning utsätts inte dessa
aktier för någon ytterligare risk. Ofer och Thakor menar därför att när
skillnaden mellan det enligt företagsledningen riktiga värdet och det
undervärderade marknadsvärdet är relativt liten kommer företagsledningen
sända ut utdelningsbaserade signaler eftersom dess signaleringskostnader är
mindre än de kostnader som uppstår vid ett återköp.

I ett bolag som av ledningen anses vara kraftigt undervärderat skulle en
alltför kostsam utdelningshöjning vara nödvändig varför ett
återköpsalternativ är mindre kostsamt122. Kraftiga undervärderingar
kommer alltså medföra att återköp av aktier sker. Anledningen till att
kurspåverkan blir större vid ett annonserande av återköp än vid en
utdelningsannonsering är att de aktieägare som är benägna att sälja höjer
sitt lägsta säljpris och att förvärvserbjudanden ofta sker till en betydlig
överkurs.

Det vi vill belysa i vår undersökning är vilka signaler som analytiker anser
att ett förvärvserbjudande sänder ut och vilka signaler företagsledningen
vill att ett förvärvserbjudande ska sända ut. Det är även intressant att
jämföra de olika tillåtna förvärvsmetoderna för att se om någon av
förvärvsmetoderna har ett större signalvärde. En omständighet som Ofer
och Thakor tar för given i sin modell och även andra123 anser föreligga är
att företagsledningen inte kommer att acceptera ett erbjudande om återköp
för sina egna aktier. Trovärdigheten för signaleringen anses falla om detta
sker.

En annan signal som ett återköpsförfarande kan sända ut är det att bolagets
likvida medel inte kan användas till lönsamma investeringar i
verksamheten.124

Att ett återköpsförfarande skulle fungera som ett kurspåverkande
instrument är intressant ur bolagens, aktieägares och investerares synpunkt.
Vi ska belysa om bolagen tror att återköp kommer leda till en högre

                                                
122 Ofer & Thakor (1987)
123 Choi, Constantinides & Grundy (1989), Vermaelen (1994)
124 Wirth (1997)
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aktiekurs och om de använder återköp som ett medel för att höja
aktiekursen. Är ett återköp med motivet att stimulera börskursen accepterat
av kapitalmarknaden?

En intressant aspekt av att ett återköp kan tänkas stimulera börskursen är att
bolaget har möjlighet att handla med den egna aktien. De kan återköpa
aktier i marknaden till ett lågt pris och sedan sälja dem till ett högre pris. Vi
vill undersöka vad ägare, investerare och företagsledningen har för
inställning till detta. Insiderproblematiken är också värd att beakta.
Kommer återköp av egna aktier leda till att insiders i högre grad missbrukar
sin ställning?

Vidare ska vi i vår empiriska undersökning belysa om återköp av aktier har
något signalvärde som kan tänkas påverka aktiekursen ytterligare. Vi ska
även undersöka om det uppfattas som en negativ signal att
företagsledningen accepterar ett återköpserbjudande och i vilken situation
det kan uppfattas som att ledningen agerar svagt om bolaget använder
överskottsmedel för att återköpa egna aktier istället för att investera dem.

3.4.3 Återköpta aktier kan användas till bolagens optionsprogram
En anledning till att återköpen är stora i USA är att bolagen använder de
förvärvade egna aktierna till att överlåta till personalen när
optionsprogrammen löper ut. Användningen av optionsprogram innebär att
förvärvade egna aktier ges till optionsinnehavaren istället för att
nyemitterade aktier ges ut. Fördelen blir att en utspädningseffekt undviks.
Förvärvas de egna aktierna innan optionsprogrammen löper ut ökar även
medvetenheten om optionsprogrammens kostnader.125 Lars Ramqvist,
Ericssons styrelseordförande, hävdar att möjligheten att återköpa egna
aktier öppnar möjligheter för Ericsson att hantera deras optionsprogram.126

En aktieoption är en ensidig förpliktelse där en part förbinder sig att sälja,
alternativt köpa, en aktie till ett fastställt pris på eller inom ett viss
datum.127 bolagen ställer ofta ut köpoptioner till sina anställda, där de
förbinder sig att innehavaren av optionen får köpa aktier i bolaget. Effekten
av detta blir en spridning av ägandet och en ekonomisk kompensation
utöver lön. Optioner, teckningsrätter och konvertibler används ofta i syfte

                                                
125 Amcoff, Dagens Industri 2000-02-16
126 Dagens Nyheter 2000-01-29
127 Brealey & Myers (1996)
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att skapa incitament till ett bättre arbete av bolagets ledning och anställda.
Det kan handla om olika sorters belöningssystem baserade på det
ekonomiska resultatet eller att knyta bolagets ägande till ledningen och
anställda genom att låta dem inneha värdepapper. Att bolagets ekonomiska
resultat avspeglas i privatekonomin anses skapa incitament till bättre
prestationer av ledning och anställda.

Wirth128 pekar på att enbart själva användningen av optionsprogram i
många fall påverkar aktiekursen positivt. I USA kan bolagen spara
skattekostnader eftersom förekomsten av optioner kan motivera lägre löner
och bolagen kan göra avdrag för optionsprogram som de egentligen inte
betalat någonting för. Vinsten per aktie kommer således att öka. När sedan
optionsinnehavaren väljer att köpa aktien kommer bolaget vara tvunget att
emittera nya aktier och antalet utestående aktier kommer att öka. Vinsten
per aktie kommer att sjunka och det kan sin tur leda till att aktiekursen
sjunker igen.

Att köpa tillbaka egna befintliga aktier för att sälja till dem som har
optioner får inte denna utspädningseffekt eftersom antalet aktier på
marknaden blir det samma. Ett återköpsprogram stimulerar i sin tur, vilket
vi tidigare redovisat, aktiekursen vilket gör kombinationen optionsprogram
och återköp intressant. En annan fördel är att om bolagen förvärvar egna
aktier som ska användas till optionsprogrammen så kan
optionsprogrammens pris fastställas innan de löper ut.

Wirth tar Microsofts agerande under första kvartalet 1997 som exempel.
Microsoft köpte tillbaka aktier för 18,2 miljarder SEK129 samtidigt som de
uppvisade en vinst på 9,46 miljarder SEK. De anställda tjänade 6,64
miljarder SEK genom att utnyttja optioner. Hade Microsoft betalat detta
belopp i löner skulle deras vinst bara blivit 2,82 miljarder SEK. Microsoft
gjorde dock avdrag på 6,64 miljarder SEK och sparade därmed 2,28
miljarder SEK i skatt. I en studie genomförd av Burnstein, som Wirth
hänvisar till, uppskattas detta förfarande ha ökat amerikanska bolags
vinster med 5 procent under 1990-talet.

I vår undersökning är motiven för användandet av optionsprogram inte
intressant, däremot återköpens roll i det hela. Aktiespararnas Gunnar Ek

                                                
128 Wirth (1997)
129 Beloppen i stycket är räknade på en dollarkurs på 9,10 kronor



Återköp av egna aktier

43

har uttalat att de endast kommer att acceptera återköp om det inte finns
några andra lönsamma investeringsmöjligheter eller om återköpta aktier
används som betalningsmedel för att köpa bolag, eller i samband med att
hantera optionsprogram för de anställda.130

Återköpen i syfte att understödja optionsprogram kommer att leda till att
bolaget köper tillbaka aktier för att överlåta dem till företagsledningen eller
andra innehavare av ledande befattningar. Ledningens aktieinnehav
kommer att öka ytterligare i förhållande till aktieägarna. Vi ska undersöka
om respondenterna ser en risk i att optionsprogram i kombination med
återköp kommer medföra att en maktförskjutning från aktieägare till
ledning uppstår.

3.4.4 Bättre kapitalförsörjning för överkapitaliserade bolag.
Stora vinster har ackumulerats i svenska aktiebolag de senaste åren. Då
näringslivet inte har haft tillgång till lämpliga instrument att överföra
vinstmedel till aktieägarna har en överkapitalisering skett i bolagen.131

Något förenklat kan det sägas att ett bolag med överskott i kassan har fem
olika handlingsalternativ:132

•  Göra nya investeringar internt i organisationen
•  Göra företagsförvärv
•  Amortera lån
•  Utdela överskottet till aktieägarna
•  Återköpa aktier

De bolag som generellt är mest aktuella för återköp är bolag med starka och
jämna kassaflöden som har svårt att hitta bra återinvesteringsmöjligheter i
den egna rörelsen.133 Om bolaget inte finner något investeringsbehov eller
uppköpsobjekt som skulle kunna ge en hög avkastning kan kapitalet
användas till att omstrukturera balansräkningen genom att amortera lån
eller genom utdelning till aktieägarna. Det finns emellertid nackdelar med
båda alternativen. Amortering av lån kan medföra en lägre hävstångseffekt,
vilket kan anses negativt ur aktieägarsynpunkt.134 Ett bolag som minskar
sin kassa genom att öka utdelningen kommer med största sannolikhet se det

                                                
130 Hammar, Finanstidningen 2000-03-02
131 Proposition 1999/2000:34
132 Barclay & Smith (1988)
133 Skog (1995/1996)
134 Barclay & Smith (1988)
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utdelade kapitalet investerat någon annanstans, utdelningen medför också
en extra beskattning för aktieägarna.135

Istället för att ett bolag investerar kan överskottmedlen genom
återköpsförfarandet tillfalla aktieägarna som i sin tur kan göra andra
investeringar. Kapitalförsörjningen skulle således ur ett makroekonomiskt
perspektiv bli bättre eftersom kapitalet förhoppningsvis flyttas till bolag i
behov av kapital där kapitalet fyller en bättre funktion. Mats Nyman på
Handelsbanken Markets anser att detta är en viktig förklaring till den
amerikanska ekonomins framgång under 1990-talet.136 Bolagen kan även
använda sig av återköpsmöjligheten för att möta egna fluktuationer i sitt
kapitalbehov. Då kapitalbehovet är lågt och bolagen är överlikvida kan de
förvärva egna aktier och ha dem i lager för att sedan överlåta dem när
behovet av kapital ökar.

Med låga räntor är det olönsamt för ett bolag att ha mycket eget kapital.
Avkastningen blir sämre och aktiemarknaden kan reagera genom att
aktiekursen sänks. Bolag som är överlikvida värderas ofta lågt jämfört med
substansvärdet.137 Bolagen kan genom återköp justera sina balansräkningar
eftersom återköpta aktier ej tas upp som tillgång i balansräkningen. Det fria
egna kapitalet minskas med utbetalningen för förvärvet. Denna
kapitaltransaktion kommer medföra att balansomslutningen minskar och att
avkastningsmåtten ökar. Återköpen kan finansieras med kassamedel eller
genom ökad belåning. En negativ konsekvens av ett lånefinansierat återköp
kan vara att skulderna ökar samtidigt som det egna kapitalet minskar vilket
bolagens kreditgivare kan ha synpunkter på.

Ett sätt att justera kapitalstrukturen genom att skifta ut pengar till
aktieägarna är att göra en inlösen och makulera aktierna. Men detta är
komplicerat och kostsamt. Om inte transaktionskostnader,
skattekonsekvenser och övriga marknadsimperfektioner existerade skulle
att återköp med efterföljande makulering av aktier innebära det samma som
ett återköp138. Vid en inlösen måste aktierna makuleras. Behöver bolaget
pengar i ett senare skede får det ge sig in i en trasslig och kostsam

                                                
135 Sundewall, Finanstidningen 2000-02-17
136 Amcoff, Dagens Industri 2000-02-16
137, Sundewall, Finanstidningen 2000-02-17
138 Custos Årsredovisning 1999



Återköp av egna aktier

45

nyemission. Har det återköpt aktier, kan det i stället sälja dessa vidare, eller
använda dem som betalningsmedel vid ett företagsförvärv.139

Det sedvanliga sättet att dela ut medel till aktieägarna är genom kontant
vinstutdelning. Ett bolag skulle kunna dela ut det överflödiga kapitalet
genom att öka utdelningen kraftigt under ett eller flera år. Det finns dock en
utbredd uppfattning att kontant vinstutdelning inte är något bra sätt för att
lösa detta. De flesta bolag strävar efter en långsiktig och stabil
utdelningspolitik, trots variationer i resultaten, och försöker undvika
temporära sänkningar respektive höjningar. En utdelningshöjning sker
normalt endast under förutsättning att den högre nivån långsiktigt antas
kunna bestå varför en kraftig temporär utdelningshöjning, som har som
syfte att under en begränsad period återföra överlikviditet till ägarna, kan
ge en felaktig signal till marknaden.140

Riskkapitalet försvinner när ägarna tvingas betala skatt på aktieutdelningen
och överlikviden kan komma att behövas vid en senare expansion av
kärnverksamheten. Att dela ut medel till aktieägarna, när 30 procent går
direkt till staten i form av skatt, om bolaget inom några år har den minsta
tanke på att behöva företa en nyemission för att få ihop kapital är detta helt
förkastligt. Ett återköp av egna aktier kan mildra dessa problem eftersom
överlikviden kan användas till att förvärva egna aktier. Kapitalet blir mer
lättrörligt och dessutom försvinner inte stora belopp av riskkapital från
aktiemarknaden i form av skatt.141

”Det är klart att när återköp blir tillåtet kommer det att förekomma i stor
utsträckning. Det är ett alternativ till utdelning och har den fördelen att det
inte påverkar börskurvan. När ett företag delar ut gör kurvan ett hack.
Återköp är ett mjukare sätt att återföra pengar på” säger Kjell Holmgren,
ekonomichef J&W.142

På senare år har allt fler personer uttryckt att utdelningen blivit mer
ointressant, vilket kan bero på att aktiekurserna stigit kraftigt den senaste
åren. Detta har gjort att direktavkastningens andel av den totala
aktieavkastningen blivit liten. På lång sikt när aktier ska ge en avkastning

                                                
139 www.fti.se
140 Skog (1995/1996)
141 Skog (1995/1996)
142 Hedberg & Meynert, Svenska Dagbladet Ekonomi 2000-02-26
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på riskfria räntan plus några procents riskpremie så kommer utdelningen att
spela en större roll än idag.143

Ett återköp av egna aktier undviker aktieägarnas dubbelbeskattning. För
samhället skulle ett återköp också leda till effektivare flöden av kapital,
bolag som inte kan använda sitt kapital effektivt kan därmed föra tillbaka
det till ägarna.144 De som väljer att sälja sina aktier när bolaget gör ett
återköp kan dessutom återinvestera i andra företag vilket talar för att
dynamiken i ekonomin kan komma att öka, kapitalet överförs från
etablerade, mogna företag till de nya aggressiva tillväxtföretagen.

Ett förvärv av egna aktier erbjuder en möjlighet att snabbt förändra
kapitalstrukturen i ett företag. Det talas om att föra företaget i riktning mot
en optimal kapitalstruktur – en struktur som maximerar företagets värde
och därmed minimerar dess kapitalkostnad. Detta sker vanligen genom en
ökning av skuldsättningsgraden, vilket sker genom upptagande av lån eller
genom minskning av bolagets eget kapital. Det senare kan uppnås genom
en utdelning men flexibiliteten i strukturen blir större om det istället sker
genom ett återköp. En utdelning kan inte tas tillbaka, medan återköpta
aktier kan avyttras. Ett alternativ är en nyemission vilken dock är förenad
med betydande transaktionskostnader och lång förberedelsetid.145

Vi ska undersöka hur ett återköpförfarande kan användas till en
väsentlig kapitalstruktursförändring. Vi vill belysa om  företagen anser att
återköp är ett användbart instrument för att anpassa sin kapitalstruktur.
Respondenterna kommer att tillfrågas under vilka förutsättningar de anser
att det är användbart och acceptabelt att inskränka i ett bolags fria kapital.
Det kan också vara av intresse att ge en bild över de invändningar bolagets
borgenärer har på att kapitalstrukturen förändras. Vidare vill vi undersöka
hur återköpen uppfattas som alternativ, eller komplement till utdelning och
inlösen.

3.5 INFORMATIONSASYMMETRI
Övergripande handlar vår uppsats om informationsasymmetri. När en part
har tillgång till information som en annan part inte har uppkommer
informationsasymmetri.

                                                
143 Sjögren, Göteborgsposten Ekonomi 2000-02-19
144 Barclay & Smith (1988)
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Ett företags olika intressenter har inte samma information.
Företagsledningen, som svarar för företagets löpande drift, har ett
informationsöverläge gentemot bolagets ägare (aktieägarna) och dess
potentiella ägare (investerarna). Företagsledningen har ett övertag även
genom att de kan styra vilken information som övriga parter ska få ta del
av. Scott benämner detta adverse selection. Ägarnas och investerares
underlag för ekonomiska beslut blir därmed någonting som
företagsledningen förfogar över.

En annan aspekt av informationsasymmetrin är att ägarna i bolaget
(aktieägarna), som ett led i ledningens informationsövertag, inte kan
övervaka att ledningen verkligen sköter sitt jobb och tillgodoser
aktieägarnas bästa. Denna sorts informationsasymmetri benämner Scott
som Moral Hazard. Detta innebär att den ena parten inte har möjlighet att
övervaka den andra partens handlingar när dessa påverkar båda parterna.
Den parten vars handlingar påverkar båda parterna kommer att ha
möjligheten att dra sig undan från att prestera sitt bästa146. Eftersom
ägandet är skilt från kontrollen av bolaget så har aktieägarna problem att
observera att företagsledningen verkligen sköter sitt arbete. Scott använder
begreppet för att resonera kring problemet att motivera företagsledningen.
Scott menar att Moral Hazard problemet kan kontrolleras men inte
elimineras.147 Ett sätt, enligt Scott, för att kontrollera problemet är att
maximera incitamenten till agerande och minimera den risk som
företagsledningen utsätts för.

Ovan nämnda problem angående informationsasymmetri är tillämpbara på
vårt undersökningsproblem. Det första problemet, att företagsledningen
väljer vilken information som ska förvandlas från insiderinformation till
outsiderinformation, uppstår när företagsledningen ska lägga fram ett
beslutsunderlag till stämman för ett beslut om att bolaget ska förvärva egna
aktier eller ge styrelsen ett bemyndigande därom. Även övrig information
som företaget publicerar i samband med återköpen kommer att vara
påverkad av att det är ledningen som bedömer vilken information som
övriga parter ska få ta del av. En aktieägare eller en investerare kan med
säkerhet inte veta vad den egentliga avsikten med ett återköpsförfarande är.

                                                
146 Den som önskar ytterligare inblick i ämnet hänvisas till Scott W, 1997, Financial Accounting Theory
147 Scott (1997)
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Många företag använder olika sorters incitamentsprogram för att motivera
företagsledningen som baseras på företagets vinst och aktiens pris.
Antagandet bakom dessa program är att företagsledningen kommer att
agera bättre och tillgodose företagets bästa om de får ekonomisk
kompensation för detta. Att bara ge företagsledningen kompensation för
årsvinstens storlek eller för nivån på olika lönsamhetsmått kan framkalla ett
kortsiktigt agerande hos företagsledningen. Företaget kommer visserligen
visa höga vinster men nödvändiga beslut om investeringar för att
säkerställa och förbättra företagets finansiella ställning på ett långsiktigt
plan kan undvikas att fattas av företagsledningen.

Genom att knyta företagsledningens ekonomiska kompensationer till
bolagets prestationer finns även möjligheten att komma åt delar av det ovan
nämnda problemet. Då företagsledningen kommer att agera utifrån målet
att höja sin egen nytta kommer de vara villiga att snarast offentliggöra den
information de har angående företagets finansiella ställning.148 Denna
information kunde de själva kunna välja att undanhålla offentligheten i
syfta att  göra personliga investeringar. Om marknaden upptäcker att
företagsledningen tidvis ”mörkar” information kommer markanden med all
sannolikhet att tappa förtroendet för bolaget. Värdet av företagsledningens
innehavda finansiella instrument kommer därmed att sjunka.

Ett incitamentsprogram som baseras på konvertibler, optioner eller
teckningsrätter kan  motverka kortsiktigheten eftersom dessa instrument
innebär en rättighet att någon gång i framtiden kunna teckna företagets
aktie. Om företagsledningen framgångsrikt agerar långsiktigt kommer
förväntningarna om företagets framtida vinster vara positiva och detta
kommer återspeglas i det pris som marknaden är villig att betala för
bolagets aktie. Eftersom de olika instrumenten är kopplade till aktien
kommer deras värde också att öka om aktien stiger i värde. Innehavaren av
en konvertibel, option eller teckningsrätt kommer således kunna erhålla en
ekonomisk ersättning för att de presterat goda resultat för företaget.

                                                
148 Scott (1997)
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4 EMPIRI
I detta avsnitt presenterar vi de relevanta resultaten av vår empiriska
undersökning. Vi har genomfört  muntliga intervjuer med insatta personer
på fyra olika företag, en analytiker och en expert på återköp av egna aktier
samt en kombinerad e-post- och telefonintervju med Finansinspektionen.
De svar vi erhållit är både generella och företagsspecifika.

4.1 FÖRETAGSREPRESENTANTER
Vi har genomfört intervjuer på fyra företag. Assa Abloy, Investor,
Electrolux och Skanska. Förutom de generella aspekterna med ett återköp
som respondenterna är insatta i tillhör företagen olika kategorier. Assa
Abloy är ett företag som ej aviserat återköp. Electrolux, Investor och
Skanska är företag som aviserat återköp. Investor är ett investmentbolag
och har  ett innehav av aktier i andra företag och kan därför även klassas
som ägare och investerare. Samtliga företag har aktier noterade på OM
Stockholmsbörsens A-lista, mest omsatta. Inledningsvis presenterar vi
väsentliga fakta om bolaget, eventuellt förekommande analys av
Handelsbanken Markets149, bolagets planer angående återköp och
avslutningsvis resultatet av vår intervju. Utifrån vår referensram har vi
delat upp resultatet i sju olika avsnitt:

•  Företagsledningens och styrelsens förhållandet till aktieägare och
investerare

•  Hantering av optionsprogram
•  Skydd mot fientligt övertagande
•  Förändring av kapitalstruktur
•  Föra tillbaka överskottsmedel
•  Stimulering av aktiekurs
•  Vilka signaler sänder ett återköpsförfarande ut?

4.1.1 Assa Abloy AB
Assa Abloy-gruppen är tillverkare och leverantör av lås och tillhörande
produkter, avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har
ca 13 000 anställda och omsatte 1999 10 277 miljoner kronor. Över en
tredjedel av omsättningen sker i USA.

Företaget eftersträvar ett så omfattande delägarskap  som möjligt bland
medarbetare och ledning. Cirka 1 700 av  koncernens 13 000 anställda är
                                                
149 Endast Assa Abloy är ej med i Handelsbanken Markets analys angående återköp
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innehavare av aktier och konvertibler. Koncernens ledning äger betydande
aktieposter.

Assa Abloy sätter ett stort värde i att expandera och detta ska ske genom
organisk tillväxt och genom förvärv av marknadsledande bolag. Assa
Abloy gruppen omfattar drygt 100 dotterbolag i mer än 30 länder.
Företaget ska dock behålla sin fokus på låsområdet. Detta ska leda till en
fortsatt god resultatutveckling med fokus på vinst per aktie.

Företagets finansiella mål är en avkastning på sysselsatt kapital
överstigande 20 procent. Detta mål sattes vid koncernens bildande 1994.
Målet blir alltmer av en utmaning på grund av den goodwill som
uppkommer i samband med förvärv. För 1999 uppgick avkastningen till
15,5 procent. Soliditeten ligger  på omkring 25 procent vilket företaget
anser vara tillräcklig med tanke på låsmarknadens relativa stabilitet och det
starka kassaflödet.

Kursen på Assa Abloy-aktien har stigit med 58 procent under 1999.
Samtidigt har OM Stockholmsbörsens generalindex stigit med 66 procent.
Den totala omsättningen av aktier var under året 79 miljoner aktier, vilket
ger en genomsnittlig omsättning på cirka 314 461 aktier per dag och
motsvarar 25 procent av utestående aktier.

Assa Abloy ägs till största delen av investerare utanför Sverige. De svarar
för 57 procent av kapitalet. De tre största aktieägarna med avseende på
aktiekapitalet var i slutet av 1999 Metra Oyj Abp (21,4%), Melker
Schörling med familj och företag (4,1%) och Säkl (2,5%). De röststarkaste
ägarna var de samma med 33-, 14,4- respektive 5,4% av rösterna150.

4.1.1.1 Assa Abloys planer angående återköp
Assa Abloy har inte begärt något bemyndigande om att få förvärva eller
överlåta egna aktier. Däremot ska Assa Abloy under år 2000 genomföra ett
antal förvärv. Bolagstämman beslutade om en nyemission 1:25.
Bolagstämman har även givit styrelsen ett bemyndigande om nyemission
med anledning av att köpet av Williams låsdivision delvis ska finansieras
med egna aktier151.

                                                
150 Assa Abloy årsredovisning 1999
151 Pressrelease Assa Abloy bolagstämma 2000-05-03
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4.1.1.2 Vår intervju
Vi intervjuade torsdagen den 6 april Johan Pontin, Manager Corporate
Finance, på Assa Abloy. Resultatet av intervjun blev följande:

4.1.1.2.1   Allmänt
Assa Aboly har övervägt att köpa tillbaka egna aktier och beslutat att inte
genomföra några återköp. De har, enligt Johans uppfattning, ingen
anledning till att göra det. Huvudskälen är att det inte finns någon
anledning att reducera antalet omsatta aktier och att det inte finns kapital
till det eftersom Assa Abloys strategi är att förvärva företag. Återköper ett
företag egna aktier minskar antalet aktier på aktiemarknaden. Omsättningen
borde minska vilket inte är bra eftersom en bra omsättning gör aktien
likvid.

Johan tror inte att det är någon på Assa Abloy som tycker att lagändringen
är dålig. Det är bra att det tillåts i Sverige när det är tillåtet i så många
andra länder.

4.1.1.2.2   Förhållandet till aktieägare och investerare
Johan skulle vara mycket förvånad om svenska företagsledningar inte
förstått innebörden av ett återköp. Vad återköpen kommer att användas till
är inte lätt att svara på. Vanan finns inte att använda det här så det återstår
att se hur det tillämpas.

Det är viktigt att se till att företag har en bra affärsverksamhet. Om ett
företag har en bra affärsverksamhet och en bra ledning brukar
ägarstrukturen automatiskt bli bra. Det är, enligt Johan, så att en bra ägare
förtjänar en bra ledning och vice versa.

Johan tror att det finns risker att återköpen kommer att missbrukas men att
det är som med allting annat: En missbrukare förlorar bara på det själv.
Återköpen är, enligt Johan, känsliga i sig. Ett företag som köper tillbaka
sina egna aktier måste ha väldigt bra grunder. I en management buy-out
situation skulle ledningen kunna sälja ut aktierna till ett annat företag och
sedan lämna bolaget. Detta skulle upptäcktas och ledningen skulle bli
stämd så sannolikheten att återköpen missbrukas är inte särskilt stor men
den går inte att utesluta. ”Det finns så mycket galningar där ute. Tyvärr.”
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4.1.1.2.3   Hantering av optionsprogram
Johan tycker att det kan vara vettigt att använda återköp för att understödja
optionsprogram. Assa Abloy har inga optionsprogram så det är inte aktuellt
för dem. Om de hade optionsprogram så skulle det kunna vara ett sätt att
understödja dem på. Det förhindrar utspädning och priset på
optionsprogrammen kan bestämmas i förväg.

4.1.1.2.4   Skydd mot fientligt övertagande
Johan är fullständigt övertygad om att företagsledningar ser möjligheterna i
att kunna förhindra fientliga uppköp genom att återköpa egna aktier. Om
det kan användas beror på situationen. När ett hot om ett fientligt
övertagande föreligger upptäcks detta troligtvis. I en sådan situation måste
styrelsen agera och det bästa är att kunna förlita sig på att de har bra
huvudägare som blockerar vid sådan situation.

Ett fientligt övertagande är ingenting som Assa Abloy är oroliga för. De har
tre huvudägare som kontrollerar rösterna i bolaget. Det är dessutom inte
aktuellt för dem vid företagsförvärv. Assa Abloy jobbar, enligt Johan, i en
vänlig miljö. ”Det går inte att integrera i ett bolag om du inte har kulturen
med dig. Affärer handlar ju om människor så du måste ha dessa med dig.”

4.1.1.2.5   Förändring av kapitalstruktur
Att använda återköp för att förändra kapitalstrukturen kan, enligt Johan,
vara ett bra sätt men det är någonting som beror på situationen och vilken
typ av företag det handlar om. Om ett företag har en viss struktur där det
vore önskvärt att minska aktiekapitalet så kan återköp användas för detta. I
ett senare skede kan du sedan sälja tillbaka aktierna till marknaden. Assa
Abloy tycker om sin ägarstruktur och är väldigt nöjda.

Assa Abloys strategi ligger i att köpa företag vilket de gör i stor skala. De
växer så något behov att justera ner kapitalstrukturen finns inte. 1994
omsatte Assa Abloy 3,5 miljarder SEK. I år kommer de uppskattningsvis
hamna på över 20 miljarder SEK. Assa Abloy har både under 1999 och
2000 genomfört nyemissioner för att förbättra soliditeten då
företagsförvärven mestadels är lånefinansierade. Förvärven betalas som
regel kontant men när Assa Abloy förvärvar Williams låsdivision i år
kommer de även genomföra en riktad nyemission mot Williams aktieägare.

Johan tycker att det skulle kunna gå att använda återköpta aktier i samband
med företagsförvärv men de har valt att, vid förvärvet av Williams
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låsdivision, genomföra en riktad nyemission. Det är  första gången Assa
Abloy inte enbart betalar kontant för ett företag. Förvärvet är på 11,5
miljarder SEK varav 7 miljarder SEK är lånefinansierat.

4.1.1.2.6   Föra tillbaka överskottsmedel
Assa Abloy har en bra tillväxt på utdelning och resultat. Johan tycker inte
att bolaget har någon ojämn utdelningspolitik och menar att det inte ska
finnas några extra pengar som de inte kan förklara vad de ska göra med.
Eftersom Assa Abloy ständigt förvärvar företag tycker Johan att det skulle
verka konstigt om de skiftade ut kapital till aktieägarna samtidigt som de
tar in kapital genom nyemission för att kunna genomföra förvärv.

4.1.1.2.7   Stimulering av aktiekurs
Enligt Johan är det ingen som klagar på Assa Abloys aktiekurs.
Aktiekursen har under de fyra-fem senaste åren fram till början på 2000
stigit med över 1 600 procent.

Johan tycker att det känns konstigt om företag tradar i sig själv. Det viktiga
är att företaget ser till sin affärsverksamhet. Att handla med den egna aktien
är ingen ”vettig grej” att spendera massor med tid på. Han menar dock att
det kan uppkomma unika situationer när detta kan vara lämpligt.

4.1.1.2.8   Vilka signaler sänder ett återköpsförfarande ut?
Att ett  företag har en stor kassa och inte har några investeringsalternativ
och därför börjar handla med den egna aktien tycker Johan verkar
”skrämmande”. Det skulle tyda på ett svagt agerande hos en
företagsledning att de investerar aktieägarnas pengar i den egna aktien.

I USA händer det, enligt Johan, att företag köper tillbaka aktier för att
signalera att aktien är undervärderad men detta är ingenting som Assa
Abloy har någon anledning att göra.

Att betala ett företagsförvärv med egna aktier resulterar, enligt Johan, i en
signaleffekt i marknaden. Williams aktieägare blir aktieägare i Assa Abloy.
”Det är bra för dem och det är bra för oss. De får vara med på uppsidan
också”.

4.1.2 Investor AB
Investor AB är Sveriges största investmentbolag. Affärsidén är att skapa
värde för aktieägarna genom långsiktigt aktivt ägande och en aktiv
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investeringsverksamhet. Investors största innehav är Ericsson (37%),
AstraZeneca (23%), ABB (10%), SEB (5%), StoraEnso (5%) och Atlas
Copco (5%)152.

Det nya millenniets första kvartal har varit mycket händelserikt för
Investor. De har offentliggjort flera stora och viktiga nyheter. Investor har
en inriktning att bygga en bro mellan de traditionella redan väl etablerade
företagen och de nya företag som bildas genom utnyttjande av framförallt
ny Internetbaserad teknologi.

Generellt är och har ägandet historiskt varit relativt koncentrerat. De
femton största ägarna svarar för 49 procent av kapitalet och 72 procent av
rösterna. Den enskilt största kategorin beträffande ägarandel utgörs av
stiftelser, där de tre största Wallenbergstiftelserna äger tillsammans 19
procent av kapitalet och 41 procent av rösterna. Den enskilt största ägaren
är Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse med 16,7 procent av kapitalet och
35,8 procent av rösterna. Det utländska ägandet uppgår till 26 procent av
kapitalet.

Investor B-aktiekurs har stigit med 31 procent under 1999. Den totala
omsättningen av aktier var under året 356 miljoner aktier, vilket ger en
genomsnittlig omsättning på cirka 1 420 000 aktier per dag vilket
motsvarar 79 procent av utestående aktier.

Investors utövar aktivt ägande i sina innehavda bolag. Genom
styrelserepresentation baserat på Investors ägande utövar Investor
inflytande i övergripande frågor som strategi, struktur och organisation.
Arbetet innefattar förslag till lönsamhetsförbättringar, förvärv, avyttringar
och omstruktureringar samt utvärdering av företagens kapitalstruktur och
finansiering153.

4.1.2.1 Handelsbanken Markets analys
Handelsbanken Markets har i sin analys sorterat in Investor i gruppen
”ovilliga”154 företag. Till denna grupp hör de företag som ansökt om
mandat för återköp för att de mer eller mindre måste eftersom alla andra
gör det. Handelsbanken menar att Investor inte kommer att utnyttja sitt 10

                                                
152 www.investor.se
153 Investor årsredovisning 1999
154 Egen översättning av ”Reluctant companies”
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procent mandat till återköp utan tror att det handlar om ett par procent. De
tror dessutom att Investor inte har för avsikt att makulera aktierna utan
behåller de för att förbättra flexibiliteten i kapitalstrukturen155.

4.1.2.2 Investors planer angående återköp
Ordinarie bolagsstämman i Investor beslutade ge styrelsen ett
bemyndigande att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier.
Bemyndigandet innebär att styrelsen har möjlighet fram till nästa ordinarie
stämma att - om de så finner lämpligt - besluta om återköp och överlåtelse
av bolagets aktier. Innehavda aktier får dock ej användas i tradingsyfte156.

4.1.2.3 Vår intervju
Fredagen den 7 april intervjuade vi Per Spångberg, Vice President Investor
Relations, på Investor. Resultatet av vår undersökning blev följande:

4.1.2.3.1   Allmänt
Investors styrelse har fått ett bemyndigande om mandat för förvärv och
överlåtelse av egna aktier som de ansökte om på bolagsstämman den 28
mars. För Investor var det viktigt att ansöka både om att få återköpa och om
styrelsen finner det lämpligt att även återsälja aktier. Investor har dock
ingen stark avsikt att återsälja aktier till marknaden, däremot tycker de att
det är viktigt att principen finns. Principen med återköpsinstrumentet är att
skapa flexibilitet i både kapitalstruktur och handlingsutrymme för bolaget.
För Investor är det viktigt att både kunna behålla och återsälja.

Investor ansökte om mandatet i ett och samma beslut medan många andra
bolag har sagt att om de återköper, så kommer de med automatik att
makulera de aktier de eventuellt köper tillbaka. Investor ville dock för
principens skull ha alla handlingsmöjligheter. Med största sannolikhet
kommer Investor att makulera aktierna. Om beslut tas att alla aktier ska
makuleras kan aktierna inte användas till t ex hedge och optionsprogram.
Per tror att motiven till ett återköp kommer att vara flera. Vissa företag vill
bygga upp en reserv, andra gör ett återköp för att det ska ha ett signalvärde
till marknaden och uttrycka att aktien är undervärderad. I andra fall
kommer det vara så att bolaget är överkapitaliserat och återköp är ett sätt att
justera kapitalstrukturen.

                                                
155 Handelsbanken Markets Share buy-backs 23 mars 2000
156 Investor delårsrapport januari – mars 2000
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Investor har inga invändningar emot lagreglerna utan tycker det är viktigt
att möjligheten har kommit till stånd. När några år gått och återköpen har
kommit igång så kanske det visar sig att lagen inte håller måttet men det får
ställning tas till då. Det är enbart positivt med återköp och Investor är glada
att möjligheten nu finns.

4.1.2.3.2   Förhållandet till aktieägare och investerare
Investor har ej uttalat särskilda skäl till varför de tänker återköpa och vad
de ämnar att göra med aktierna. De har inte fattat något beslut utan har fått
ett mandat att kunna göra ett återköp om de vill. De har heller inte sagt hur
de i så fall skulle göra det, utan är öppna för att göra det på olika sätt, både
via köp över marknaden eller genom ett offentligt erbjudande. Det är, enligt
Per, ett enklare, smidigare och diskretare sätt att göra det via marknaden.
Ett erbjudande kan vara en fördel genom att det kan få ett större
signalvärde, bolaget kan på detta sätt tydligare visa vad ett återköp handlar
om. Aktieägarna får en bättre information och kan bilda sig en bättre
uppfattning om varför det görs ett återköp.

När ett återköp ska genomföras måste informationen kring affären vara
tydlig. Investor måste sköta informationen på rätt sätt, hålla sig inom de
legala reglerna och det börskontrakt som är till för att stävja missbruk och
fungera som en rekommendation. Det hela handlar om att rätt målgrupp ska
få rätt information, av rätt kvalitét, vid rätt tidpunkt. Att ett bolag underlåter
att informera varför bolaget själv köper sina egna aktier, överensstämmer
inte med god aktiemarknadssed och det kommer att straffa sig så
småningom. Att informera tydligt ligger i Investors intresse.

Per har inte fullt ut följt vilka av Investors innehav som planerar att göra
återköp och kan inte gå in på enskilda företag. Investor är dock väldigt
positiva till återköp inte bara i relationen mellan Investor och deras
aktieägare utan också som egenskap av aktieägare själva. Det är väsentligt
att de bolag som Investor äger också får en möjlighet till att utnyttja
återköp. Investor är genomgående positiva till att alla skaffar sig
handlingsmöjligheten. De förutsätter att det sker i dialog med Investor som
aktieägare och förhoppningsvis har företagsledningen och ägarkretsen en
gemensam uppfattning.

Några krav, liknande Aktiespararnas, på att aktierna ska makuleras eller
användas till optionsprogram har inte Investor. Deras strategi bygger på att
vara en aktiv ägare i ett antal bolag där de har förtroende för både bolaget
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och ledningen. Om de inte hade förtroende och ledningen hade märkliga
syften kring sin dagliga verksamhet så skulle Investor ta konsekvenserna av
det och försöka få ledningen utbytt eller så skulle de eventuellt lämna
företaget som ägare.

Investor har inga farhågor om att det kan bli missbruk av
återköpsförfarandet. I en väl fungerande kapitalmarknad finns det, enligt
Per, inte utrymme för missbruk. Det finns dock tillfällen att göra fel och
missbruka sin ställning men Investor ser inte att återköp skulle leda till
någon större risk till missbruk än något annat. Att återköp skulle öka
missbruket tror inte Per. ”Det finns många andra sätt för en konspiratoriskt
lagd ledning att missbruka sin ställning på. Men om ledningen håller på
med detta så är de definitivt helt fel ute.” Att Aktiespararna ifrågasätter
förslag till återköp anser Per är sunt.

Per har den uppfattningen att aktieägarna är bolaget. Aktieägarna tillsätter
styrelsen som i sin tur tillsätter ledningen. Ibland kan det finnas ett synsätt
att bolaget skulle leva sitt eget liv och att aktieägarna är en utomstående
krets. Det allra tydligaste exemplet på det tycker Per är när media jämför
löneökningar för anställda jämfört med förändringar i aktieutdelning.
Aktieägarnas pengar är riskkapital. De har pengar i bolaget ungefär som
om de har pengar på banken.

Aktieägarna är en helt prioriterad grupp som har en särställning. Det är de
som bestämmer  vad som ska hända med bolaget. De har tillsatt en ledning
som ska sköta bolaget och uppfylla deras önskemål. Ibland verkar
ledningen, enligt Per, leva sitt eget liv och bestämmer hur aktieägarna ska
hanteras vilket är fel utgångspunkt. Utgångspunkten ska vara att det
ledningen gör, det ska aktieägarna önska. En företagsledning som agerar av
något sorts eget syfte, i tjänstemannasyfte inne i företaget anser Per är helt
fel ute. Agerandet måste vara något som bygger på ett önskemål ifrån
aktieägarna. Det har länge funnits en mer tjänstemannaorienterad kultur i
svenska företag och Per tycker det visar på en bristande respekt för
ägandet. Äganderätten är i Sverige inte grundlagsrättsligt skyddad vilket
den är i många andra länder.

Ledningar som håller en aktiv dialog med ägarna är ofta väldigt
uppskattade. De ser till att ägarna mår bra både genom att sköta företaget
på ett bra sätt men också genom att optimera de möjligheter aktieägarna har
att få tillbaka värde av företaget.
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Per ser frågan om det är ett problem att ett aktiebolag får färre aktieägare
vid ett återköp som en aktieägarfråga och ingenting som företaget behöver
bekymra sig om. Risken att ledningens makt och ägande skulle öka genom
ett återköpsförfarandet är ganska liten. Det kan finnas bolag med konstiga
ägargrupper men i normalfallet är detta inte ett problem. En ledning som
använder återköp för att begagna egna ägarintressen är helt fel ute.
Missbruk på ett sådant sätt blir svårt att genomföra. Marknadens
kontrollmekanism kommer att göra att bolag som missköter sig kommer att
straffas och de ledningar som missköter sig på det viset brukar inte bli
långlivade.

Om ett företag, som Investor äger, skulle göra ett återköp mot aktieägarnas
vilja eller okontrollerat skulle det vara mycket negativt. Investor förutsätter
att de har en möjlighet till dialog och påverkan så att det skulle inte kunna
hända.

Det Per ser i sin dialog med många investerare och aktieägare är att det
finns två typer av aktieägare och investerare. En typ kan vara en förvaltare
som är långsiktig och har ett starkt inflöde i sin portfölj. Förvaltaren har
den filosofin att företag inte behöver köpa tillbaka aktier för att han har
redan fullt upp med att placera de pengar han får in i sin portfölj.

En mer opportunistisk typ av aktieägare har filosofin att det alltid finns
placeringsmöjligheter, bara det finns kapital. Han är inte beroende av
någon enskild marknad eller aktie. Det är en mer aggressiv inställning till
att bolagen bör genomföra återköp.

All förvaltning går ut på att utifrån ett visst riskavkastningsmått leva upp
till en bra avkastning över tiden. ”Det smarta med återköp är att det är mer
flexibelt än inlösen av aktier och går bolaget ut med ett offentligt
erbjudande så kan den som önskar delta och den som inte önskar behöver
inte delta.”

4.1.2.3.3   Hantering av optionsprogram
Att använda återköp till att hantera optionsprogram kan, enligt Per, göras
helt oberoende av bransch. Det är ett bra sätt att säkra kostnaderna för
aktieägarna. I snabbväxande branscher som t ex IT-företag så är det på
något sätt ologiskt att återköpa, för återköp är delvis som en omvänd
nyemission. Det kan vara ologiskt om ett företag som behöver kapital
minskar ned det tillgängliga kapitalet genom ett återköp men om det



Återköp av egna aktier

59

däremot används för att hantera ett optionsprogram kan det vara fullt
motiverat. Ett företag med optionsprogram väljer den lösning som de och
deras ägarkrets tror blir den mest kostnadseffektiva och då kan återköp
fungera som ett alternativ.

4.1.2.3.4   Skydd mot fientligt övertagande
Att återköp skulle fungera som ett medel mot att förhindra fientliga uppköp
tror inte Per på. När en fientlig budsituation föreligger får aktieägaren ta
ställning till vad de tror företagsledningen kan skapa om de får driva
bolaget vidare självständigt eller vilket värde som kan erhållas om bolaget
fusioneras med ett annat bolag. Är det värde som kan skapas utan ett
övertagande det högsta ska ägaren självklart tacka nej till budet. Ser ägaren
däremot att ledningen inte kan leverera värden som ligger i paritet med
budet så ska de acceptera budet.

En ledningen som återköper eller återsäljer till någon på vänliga händer för
att få behålla sin ställning i bolaget är helt fel ute. Att hindra fientliga
uppköp, eller att överhuvudtaget lägga sig i en budprocess, är en ägarfråga
och inte en ledningsfråga. Ledningen ska bara agera om de agerar på
aktieägarnas initiativ.

Återköp skulle kunna fungera som ett instrument att använda i en fientlig
budsituation men det tror Per att marknaden synar omedelbart.
”Marknaden kommer att straffa en sådan ledning på en gång när detta blir
offentligt och det kommer inte att gå särskilt bra för en ledning som agerar
på det sättet.”

4.1.2.3.5   Förändring av kapitalstruktur
Det som är det bra med återköp är, enligt Per, att företaget erhåller
ytterligare ett instrument att hantera sin kapitalstruktur på. Vid ett återköp
är det lättare att sälja ut aktierna igen jämfört med att göra en nyemission
om bolaget behöver mer kapital. Det är en mindre krånglig process, med
mindre formkrav, jämfört med en nyemission.

Teoretiskt är kapitalet en knapphetsresurs. En knapphetsresurs ska hanteras
på bästa sätt och ett bolag ska inte ha något överflödigt kapital. Ett bolag
som är välkapitaliserat, med starkt kassaflöde, utan stora expansionsplaner
skulle kunna göra återköp varje år för att upprätthålla en optimal
kapitalstruktur. En optimal kapitalstruktur maximerar det som ges tillbaka
till aktieägarna på olika sätt.
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Företaget kan i ett läge där aktien anses vara undervärderad återköpa aktier
om de har planer att, så småningom, expandera men att det i nuläget inte
finns några bra investeringsalternativ. I ett senare läge när aktien har en
bättre värdering skulle bolaget kunna använda aktierna som
betalningsmedel vid ett förvärv. Att göra ett kostnadseffektivt förvärv är
något som kan vara intressant för Investor som ägare.

4.1.2.3.6   Föra tillbaka överskottsmedel till aktieägarna
Per tror inte att alla aktieägare riktigt förstår vad återköp innebär och vad
skillnaden är jämfört med inlösen. Skillnaden för marknaden är framförallt
att det är en krångligare process med inlösen. Ett inlösensprogram omfattar
hela aktiekapitalet, det tar tid att få det godkänt och det är flera legala krav
som måste uppfyllas. Ett återköp blir mer flexibelt.

Per ser återköp som ett bra komplement till utdelning snarare än som ett
alternativ. Det innebär ytterligare ett sätt att erbjuda ägarna att realisera det
värde som skapas i bolaget. Det är en ägarfråga som beror mycket på
ägarnas skattesituation och vad de önskar göra med sitt innehav i bolaget.
Det finns ägare som föredrar utdelningar och det finns andra ägare som
föredrar att få ut så mycket pengar de kan ur ett bolag.

Utvecklingen av återköp är svår att förutsäga men initialt kan det i vissa
bolag vara så att återköp blir någonting som är av större betydelse för
aktieägarna än utdelningen. Det är även svårt att säga om det kommer bli
någon genomgående trend under flera år.

4.1.2.3.7   Stimulering av aktiekurs
När Investor offentliggjorde att de ville ha ett bemyndigande av stämman
medförde det en viss positiv kursreaktion. Investor offentliggjorde deras
planer i samband med sitt helårsresultat. De avsåg att söka bemyndigande
om lagstiftningen trädde i kraft.

I ett investmentbolag talas det, enligt Per, alltid om den substansrabatt som
föreligger. Investor värderas i förhållande till substansvärdet, vilket innebär
att värderingen av de underliggande verksamheternas förmåga till
avkastning summeras till ett uppskattat marknadsvärde för tillgångarna i
bolaget. I alla företag som värderas efter substans uppstår ofta en så kallad
substansrabatt. Om rabatten förutsätts vara konstant efter återköpet
kommer kursen att stiga genom att de kvarvarande aktierna får en
motsvarande högre substans, givet att substansen fortfarande finns kvar i
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företaget. Detta innebär dock bara en momentan kurseffekt. När det gäller
ett investmentbolag, som Investor, kan ett återköp genomföras på flera sätt.
De kan exempelvis betala ett återköp med innehav istället för pengar. Detta
kan få en mer positiv effekt på kursen genom att det kan anses vara mer
värdeskapande på olika sätt för aktieägarna.

Per tror att det att kommer vara vanligare att använda återköp i bolag som
är substansvärderade för att på något sätt påverka rabatten. Det kan mycket
väl ske på initiativ av aktieägarna.

I Investors fall så tror Per att ett återköp inte kommer påverka
substansrabatten i någon större grad. Det kan var ett matematiskt
komplement men det som ordnar tillväxt i ett investmentbolag är de
underliggande värdepapper och vilka affärer som görs. Ett återköp i sig är
inget som driver på värdeutvecklingen i företaget. Det har diskuterats att ett
bolag har en inkompetent ledning när det finns en investmentbolagsrabatt
men det är marknadens sätt att hantera denna typ av tillgångar. I
förhållandet till marknadsvärdet tror Per att det alltid kommer att finnas en
viss rabatt. Det är ett paket av tillgångar som investeraren inte vill betala
fullt ut för.

4.1.2.3.8   Vilka signaler sänder ett återköpsförfarande ut?
Pers bedömning är att det kommer att bli en rätt så sur reaktion hos
marknaden om ett bolag som återköpt aktier behåller dem och eventuellt
annonserar om en eventuell återförsäljning. Investors bedömning är att det
inte är lämpligt att återsälja men det är ändå bra att ha möjligheten.

Per tror att de bolag som har kvar de återköpta aktierna,  istället för att
makulera dem, kommer att få en trist kursreaktion ifrån marknaden. Det
finns exempel på bolagsledningar i Europa som via mäklare har sålt
tillbaka aktier och när marknaden i efterhand fått reda på att det var en
återförsäljning så har aktiekursen sjunkit mycket.

Antagandet att det ses som en kapitulation från ledningens sida att investera
i sig själv och att inte ha bättre investeringsmöjligheter  är, enligt Per,  en
viktig fråga  och ett ämne som diskuterats i media. Per tycker att det är
ägarfråga. Aktieägare och företagsledning måste i en dialog  bestämma
vilka investeringsalternativ företaget har och vilken avkastning det ger. Har
bolaget inget alternativ som ger en högre avkastning än  bolagets
kapitalkostnad och som inte ger tillbaka aktieägarnas avkastningskrav ska
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bolaget avstå ifrån den investeringen. ”Det är snarare ett styrketecken ifrån
ledningens sida att de avstår ifrån prestigen att behålla pengarna och
istället ha en öppen dialog med ägarna.”

Ett bolag som verkar i en bransch full av möjligheter, där ledningen av
olika skäl verkar ha svårt att komma i kontakt eller realisera möjligheterna i
nya investeringar, kan det ses som ett tecken på att företagsledningen är
har missat möjligheter om bolaget återköper egna aktier.

Det finns,  enligt Per, en åsikt att investmentbolag  ska göra investeringar.
Att köpa tillbaka aktier skulle vara att underkänna sin egen förmåga att
investera. Hur ett återköp uppfattas beror på vilken utgångspunkten är och
den viktiga frågan är om företagsledningen har förmågan att hitta nya
investeringsobjekt.

En ledning som accepterar ett återköpsprogram behöver inte vara något
kontroversiellt menar Per. Det kan dock i vissa fall ge signalen att
ledningen inte tror på bolaget. Vid en bolagsstämma är ledningen
aktieägare precis som alla andra. Det viktiga är att ledningen har
kommunicerat tydligt om motiven bakom bolagets återköp. Det är också
vettigt att ledningen agerar precis som alla andra aktieägare för att visa att
de agerar ihop med aktieägarna och har samma intressen och mål.

4.1.3 Electrolux AB
Electrolux-koncernen är världens största tillverkare av hushållsprodukter
för inomhus- och utomhusbruk, som kylskåp, tvättmaskiner, spisar,
dammsugare, motorsågar, gräsklippare och trädgårdstraktorer. Årligen köps
mer än 55 miljoner Electroluxprodukter  i mer än 150 länder. Drygt
90procent av försäljningen sker utanför Sverige med mer än 500 egna
bolag i över sextio länder. I Electrolux-koncernen ingår ledande
varumärken som AEG, Zanussi, Frigidaire, Kelvinator och Husqvarna.

De senaste åren har för Electrolux kännetecknats av omfattande
strukturåtgärder och en fortsatt renodling till koncernens huvudområden.
Electrolux målsättning är att vara ett ledande konsumentvaruföretag med
inriktning på hushållsprodukter för inom- och utomhusbruk samt vissa
motsvarande produkter för professionella användare. Önskan är att vara ett
bolag med god tillväxt och lönsamhet, som skapar värde för kunder,
anställda och aktieägare.
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Strukturåtgärderna som gjorts under 1997–99 har inneburit att antalet
anställda totalt minskat med cirka 14.500 och att 27 fabriker och 50
lagerställen avvecklats. Under denna period avyttrades dessutom 12
verksamheter med en sammanlagd årsomsättning på drygt 20 miljarder
kronor, cirka 1 miljard kronor i rörelseresultat och cirka 22.000 anställda.

Exklusive jämförelsestörande poster har koncernen elva kvartal i rad visat
ett förbättrat rörelseresultat och högre marginal jämfört med motsvarande
period föregående år.

Under 1999 har Electrolux B-aktie stigit med 53 procent medan
generalindex för Stockholmsbörsen ökade med 66 procent. Den totala
omsättningen av aktier under året var 277 miljoner aktier, vilket ger en
genomsnittlig omsättning på 180 197 aktier per dag, vilket motsvarar 78
procent av utestående aktier.

Electrolux anser att de går in i ny fas med fokus på tillväxt och med
offensiva satsningar på kundrelationer och produktvård. De utvecklar också
de interna systemen för uppföljning av resultat och lönsamhet för att få en
ökad styrning mot s k värdeskapande. Detta innebär att skapa
förutsättningar för tillväxt och ett optimalt utnyttjande av koncernens
resurser och tillgångar. Bonussystem och optioner för de 350 högsta
cheferna är direkt knutna till värdeskapande157.

De tre största ägarna, med avseende på aktiekapitalet,  i Electrolux var vid
utgången av 1999 Fjärde AP fonden (7,3%), Nordbanken aktiefonder
(4,1%) och Investor (3,7%) De röststarkaste ägarna var Investor (21,1%),
Fjärde AP fonden (5,8%) och Nordbanken aktiefonder (3,3%). Det
utländska ägandet i Electrolux uppgick till cirka 50 procent av
aktiekapitalet158.

4.1.3.1 Handelsbanken Markets analys
Handelsbanken Markets har i sin analys sorterat in Electrolux i kategorin
”ljumma”159 bolag. Till denna kategori hör bolag som har förstått idén
bakom återköp men som avvaktar med att genomföra återköp. Troligtvis
kommer många av dessa bolag inte använda sig av sina mandat i full skala

                                                
157 Electrolux årsredovisning 1999
158 Electrolux årsredovisning 1999
159 Egen översättning av ”lukewarm companies”
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men vissa av dessa bolag kommer att påbörja återköp av egna aktier.
Handelsbanken markets anser att Electrolux är ett bolag som snarare
expanderar än att skifta ut kapital till aktieägarna. Vidare finns chansen att
Electrolux erhåller en högre kreditbedömning varför bolaget skulle vara
mindre ovilliga att köpa tillbaka egna aktier.  Electrolux kommer varsamt
utnyttja återköpsmöjligheterna och troligtvis inte makulera eventuellt
återköpta aktier160.

4.1.3.2 Electrolux planer angående återköp
Electrolux bolagsstämma beslutade den 25 april att bemyndiga styrelsen
att, fram till nästa bolagsstämma, besluta om köp och försäljning av egna
aktier. Bemyndigandet gäller både A- och B-aktier.

Maximalt tillåtna 10 procent av det totala antalet aktier får förvärvas. Köp
och försäljning får ske via bud till samliga aktieägare eller på
kapitalmarknaden. Ett offentligt erbjudande får ske till ett pris som
maximalt överstiger 50 procent, men som inte understiger, medelvärdet på
den sista betalkursen på OM Stockholmsbörsen de tio senaste börsdagarna
före styrelsens beslut om offentligt erbjudande. Handel på börs eller annan
reglerad marknad  ska ske till ett pris som ligger inom intervallet lägsta
sälj-kurs och högsta köp-kurs vid handelstillfället.

Överlåtelse med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får ske i
samband med företagsförvärv. Egna aktier  får även säljas för att på ett
kostnadseffektivt sätt fullgöra  antaganden inom ramen för bolagets
optionsprogram för 1998 och 1999.

Syftet är bland annat att fortlöpande kunna anpassa kapitalstrukturen till
bolagets kapitalbehov och därmed bidra till ökat aktieägarvärde eller i
samband med finansiering av eventuella företagsförvärv161.

4.1.3.3 Vår intervju
Torsdagen den 20 april intervjuade vi Gösta Bonde, Deputy Group
Treasurer, på Electrolux. Resultatet av intervjun blev följande:

                                                
160 Handelsbanken Markets Share buy-backs 23 mars 2000
161 Pressrelease Electrolux bolagsstämma 2000-04-25)
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4.1.3.3.1   Allmänt
Gösta tycker det är bra med de nya reglerna som har kommit. Det främsta
skälet till att Electrolux vill återköpa egna aktier är enligt Gösta att det är
balansräkningsvårdande. Avkastningen blir bättre. Dessutom kan återköpta
aktier användas till förvärv och att understödja optionsprogram, framförallt
nya optionsprogram.

Electrolux har inte mött några reaktioner av aktieägare. Det enda kända
moståndet Gösta känner till är från Aktiespararna.

4.1.3.3.2   Förhållandet till aktieägare och investerare
Om bolagstämman bemyndigar styrelsen att få återköpa aktier kommer
Electrolux med största sannolikhet genomföra återköp. Ytterligare
information kommer publiceras när Electrolux fattar beslut om återköp. Det
gäller att vara väldigt klar och öppen i förhållandet till aktieägare och
investerare om vad Electrolux tänker göra och hur återköpet görs. Det är
dock ej önskvärt att marknaden vet exakt när Electrolux ska köpa tillbaka
egna aktier eftersom det  kommer att får en kursdrivande effekt och bli
dyrare.

Återköpen kommer enligt Gösta ske via börs. Fördelen med det är att det är
mer flexibelt och att marknadssituationen kan utnyttjas. Dessutom medför
det lägre kostnader. Gösta poängterar att marknadssituationen ska utnyttjas
med aktieägarnas bästa i åtanke. Det handlar inte om att Electrolux ska
handla med den egna aktien i spekulationssyfte för att göra vinst.
Electrolux gör inte återköp för att få en hög aktiekurs. Kursdrivande ska
affärsverksamheten vara. Önskvärt är  dock att ett återköpsförfarande till
viss del ska kunna anpassas efter marknadsläget men det är inte det som är
det viktigaste. Men en nyemission till en hög kurs är att föredra. ”Ju högre
kurs, desto bättre.”

En stor del av Electrolux aktieägare är stora investerare. De är insatta vad
ett återköp innebär. Däremot kan småsparare var mer ovetande om vad ett
återköpsförfarande innebär.

Angående risker med missbruk, anser Gösta, att det finns risker med
allting. Vill någon verkligen missbruka reglerna genom att manipulera med
kurserna finns det naturligtvis risker att så kommer att ske. Han tycker att
det är bra med de omfattande regelverken och poängterar att det är viktigt
med hårda regler just avseende insiderproblematiken.



Återköp av egna aktier

66

4.1.3.3.3   Hantering av optionsprogram
Angående den kritik som framförts mot att återköp används till
optionsprogram menar Gösta att återköpens roll i det hela är till för att
hedga optionsprogrammen. Om styrelsen fattat beslut om att ledande
befattningshavare ska ha optionsprogram är återköp snarare ett sätt att
hantera dessa smidigare.

4.1.3.3.4   Skydd mot fientligt övertagande
Gösta tror det är möjligt att använda återköp för att försvara sig mot
fientliga uppköp. Att ha en stor del egna aktier borde försvåra ett uppköp.
Det är dock ingenting som är aktuellt för Electrolux.

4.1.3.3.5   Förändring av kapitalstruktur
För att anpassa sin kapitalstruktur är återköpsmöjligheten ett mycket
smidigare verktyg än de alternativ som tidigare fanns till hands. Inom
Electrolux affärsområde är det relativt små marginaler så det är dyrt för
aktieägare om Electrolux har mycket eget kapital. Gösta menar att ett
återköp vårdar Electrolux aktieägare genom att ge dem en högre avkastning
på deras aktier. Bolaget kan även  ha de återköpta aktierna som  en reserv
om de ska göra ett stort förvärv. Behövs kapital för ett förvärv så kan
bolaget använda de återköpta aktierna till att betala med eller skaffa kapital
genom att sälja dem på marknaden istället för en nyemission. Detta är
enligt Gösta mycket enklare än en nyemission utan stora
investmentbankskostnader.

Gösta tror att ett bolags kreditgivare kan ha synpunkter på att det fria
kapitalet reduceras vid ett återköp. Han tycker dock att borgenärer ska titta
mycket mer på kassaflödet än på säkerheten i balansräkningen. Kassaflödet
genereras av verksamheten och det är den som gör att ett bolag kan betala
tillbaka sina lån.

Gösta tycker att det är mer lämpligt för företag inom den gamla ekonomin
som agerar inom mogna branscher att återköpa. I tillväxt företag ser han
ingen anledning att återköpa egna aktier. Dessa företags kapital behövs för
fortsatta investeringar.

4.1.3.3.6   Föra tillbaka överskottsmedel
Som alternativ till utdelning ser Gösta återköp som att det är ett oerhört
smidigt instrument att föra över pengarna till aktieägarna i ett svep utan att
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behöva rubba en utdelningspolitik. En utdelningspolitik ska vara relativt
klar och att höja och sedan sänka utdelningen kan ge felaktiga signaler.

4.1.3.3.7   Stimulering av aktiekurs
Börsen har varit väldigt volatil under årets första månader och kursen på
Electrolux aktie har sedan februari gått ned. Kallelsen till bolagsstämma
kom den 22 mars och det är svårt att se om begärandet av bemyndigande av
återköp har haft någon reaktion på kursen. Gösta menar att Electrolux
varken kunnat urskilja någon uppdrivande eller nedåtdrivande effekt på
kursen med anledning av att Electrolux begärt ett bemyndigande att få köpa
tillbaka egna aktier. Att Electrolux aktiekurs förändrats har berott på andra
saker. Rent teoretiskt, anser Gösta, att en kursdrivande effekt kan uppstå
vid återköp eftersom antalet cirkulerande aktier minskar. Återköp ska dock,
enligt honom, ej användas för att stimulera aktiekursen.

4.1.3.3.8   Vilka signaler sänder ett återköpsförfarande ut?
Att ett återköp skulle sända ut signaler om att företagsledningen är
oförmögen att hitta nya investeringsalternativ tror knappast Gösta. Det har
ej ansetts vara ett problem i USA. Vad som ses som ett svagt agerande får
avgöras från fall till fall.

Han ser det inte som ett problem om en företagsledare avyttrar sitt innehav.
Det beror dock på hur företagets ägarstruktur ser ut. Är företagsledningen
väldigt stora ägare och avyttrar stora delar av sitt innehav kan det
möjligtvis uppfattas som en negativ signal.

4.1.4 Skanska AB
Skanska är ett av världens ledande företag inom byggrelaterade tjänster och
projektutveckling. Företagets affärsidé är att utveckla, bygga och
underhålla den fysiska miljön för att bo, resa och arbeta.

Skanskas verksamhet syftar till att tillgodose människors behov av
bostäder, arbetsmiljöer och kommunikationsmöjligheter. Skanska verkar i
hela värdecirkeln - allt ifrån mindre byggserviceuppdrag till att ta
helhetsansvar för att identifiera och lösa kundernas långsiktiga behov av
byggrelaterade tjänster. Sedan starten 1887 har Skanska byggt upp ett
globalt nätverk med verksamhet i ett 60-tal länder och huvudmarknader i
Sverige, Danmark, Finland och USA. Koncernen har ca 45.000 anställda.
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Industrivärden och Inter-Ikea Finance S.A. förvärvade tillsammans i slutet
av september 1999 Custos samtliga aktier i Skanska. Industrivärden är efter
förvärvet den röstmässigt största aktieägaren, med ett aktieinnehav
motsvarande 29,9 procent av rösterna och 7,4 procent av kapitalet i
bolaget.162

Kursen på Skanskas B-aktie har stigit med 41 procent under 1999.
Motsvarande för OM Stockholmsbörsens generalindex är 66 procent. Den
totala omsättningen av aktier var under året 50 miljoner aktier, vilket ger en
genomsnittlig omsättning av 197 967 aktier per börsdag, vilket motsvarar
48 procent av utestående B-aktier.163

4.1.4.1 Handelsbanken Markets analys
Handelsbanken Markets  sorterar in Skanska i kategorin ”angelägna”164

företag. I dessa typer av bolag  ser  aktieägare, styrelse och företagsledning
återköp som ett sätt att öka aktieägarvärdet.  Även om Skanska återköper
10 procent av aktierna kommer de fortfarande att vara överkapitaliserade.
Handelsbanken Markets tror att Skanska kommer att makulera de återköpta
aktierna och återköpa än mer i ett senare skede165.

4.1.4.2 Skanskas planer angående återköp
Skanska avser att utnyttja möjligheten att återköpa egna aktier Skanskas
styrelse har beslutat att ge bolagets VD bemyndigande att utnyttja det av
Skanskas bolagsstämma godkända förslaget om återköp av egna B-aktier.
Syftet med återköpet är att justera bolagets kapitalstruktur. Beslutet innebär
att bolaget kan förvärva egna B-aktier, maximerat till högst 10 procent av
antalet aktier i bolaget. Förvärven ska ske på OM Stockholmsbörsen under
tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma166.

4.1.4.3 Vår intervju
Torsdagen den 27 april intervjuade vi Staffan Schele, ansvarig för
Corporate Finance, på Skanska. Resultatet av vår intervju blev följande:

                                                
162 Skanska årsredovisning 1999
163 Ibid
164 Egen översättning av ”keen companies”
165 Handelsbanken Markets Share buy-backs 23 mars 2000
166 Skanska pressrelease 3 maj 2000
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4.1.4.3.1   Allmänt
Skanska tycker det är positivt och naturligt att Sverige får ett regelverk och
möjligheter till förvärv och överlåtelse av egna aktier. Detta kan liknas vid
många andra länders regelverk, när det nu ska bli en enhet t ex inom EU,
men också att delta i konkurrensen med USA som haft den här möjligheten
tidigare.

Skanska har begärt bemyndigande att förvärva egna aktier. För att sen
hantera aktierna vidare, endera att användas som betalningsmedel, att sälja
dem eller att makulera dem, så förutsätter detta ett nytt beslut i en
bolagsstämma. Om sedan styrelsen ser någon speciell användning för
aktierna eller någon annan hantering utav dem så måste styrelsen kalla till
en extra stämma för att lägga fram ett konkret förslag om det. Detta är en
viktig distinktion i Skanskas fall; att de har inte begärt något bemyndigande
att också överlåta aktierna, utan bara att kunna förvärva dem. Om det ska
göras något speciellt med aktierna blir det föremål för ett nytt beslut.

Skanska har inga uttalade planer på någon användning av aktierna. Deras
första behov är att de har en balansräkning som kan anpassas, så det ligger
närmare till hands att aktierna stannar på lager än att de används till
företagsförvärv.

4.1.4.3.2   Förhållandet till aktieägare och investerare
Skanska har inte mött något motstånd ifrån aktieägare angående planerna
på återköp. Det har hela tiden förts diskussion i styrelsen, som är väl
ägarrepresenterad, så indirekt finns det en kontaktväg med stora aktieägare
fortlöpande och där har det inte funnits något motstånd. Det har däremot
varit diskussion om de praktiska konsekvenserna. I Skanskas fall är enbart
B-aktien noterad och därigenom den enda typen av aktie som blir föremål
för återköp. Här kan den relativa betydelsen av aktierna komma att svänga
eftersom A-aktiens relativa röstvärde och kapitalvärde kommer att öka.
Detta kan få marginella konsekvenser som Skanska åtminstone måste vara
observanta på så det inte får en oönskad effekt genom att en aktieägare
kanske passerar vissa gränser som ej är förenligt med den investerarens
investeringspolicy.

Skanska gör den bedömningen att ett återköp inte är något kontroversiellt
för deras del eftersom de enbart har ett bemyndigande om förvärv av egna
aktier. Den dagen Skanska ämnar att makulera, överlåta eller  använda
aktierna som betalningsmedel så tänker Skanska återkomma med ett nytt
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beslut och gå till en extra bolagsstämma. Genom ett sådant förfarande tas
ett element av osäkerhet bort. På de bolagsstämmor där företag föreslagit
att både kunna återköpa och återsälja egna aktier har en viss diskussion
däremot förekommit. Det är främst en oro för spekulation i den egna aktien
som har och kan kommas att diskuterats.

Skanska har valt att köpa tillbaka aktier i marknaden för att det är
smidigare vilket, i Skanskas fall bedöms vara den stora fördelen med ett
återköpsprogram. Den uppenbara nackdelen med ett offentligt erbjudande
är att företaget nästan är tillbaka till en inlösenssituation med de praktiska
nackdelar som det innebär.

Under året kan förvärv av de egna aktierna komma att spridas ut under flera
tillfällen. Om aktiekursen är låg eller inte har ingen större påverkan
eftersom en låg kurs snarare får effekten att återköpsprogrammet blir
mindre effektivt. En begränsning ligger i att ett företag under många av
årets dagar inte får köpa tillbaka aktier eftersom det är ej  tillåtet att
återköpa 30 dagar före ett företag ska avge rapport eller offentliggöra
någon annan affärshändelse av betydelse.

I Skanska anses det att den insiderproblematik som kan finnas bör hanteras
med stor respekt men de tror inte att ett återköp skulle bidra till större
missbruk. Om företagsledningen beslutar sig för att sälja sitt innehav vid ett
återköp ses detta som en vanlig försäljning som vilken insideraffär som
helst. Det är också begränsade regler för när insiders får handla så Skanska
ser inte detta som något uppenbart problem. Missbruk kan dock inte helt
uteslutas.

4.1.4.3.3   Hantering av optionsprogram
Skanska kommer inte att använda återköp för att hantera optionsprogram,
deras optionsprogram baseras på aktiekursens utveckling. Återköp kan vara
ett bra sätt att understödja optionsprogram.

4.1.4.3.4   Skydd mot fientligt övertagande
Att återköp skulle fungera som ett medel att förhindra fientliga uppköp får
anses som teoretiskt tänkbart. En 10 procents post är en stor del men inte
avgörande. Ett förvärvande företag måste förvissa sig om att det bolag de
ämnar att förvärva inte säljer ut sina återköpta aktier till en fientlig hand.
Staffan uttrycker ovanstående i generella termer och påpekar att detta inte
är aktuellt för Skanska. Det går dock inte att utesluta att sådant här kommer
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att förekomma i Sverige och att vissa aktieägare skulle ställa sig positiva
till detta.

4.1.4.3.5   Förändring av kapitalstruktur
De främsta skälen till att Skanska anser att det finns ett behov av att
återköpa egna aktier är att styrelse och ledning har en viktig uppgift att i
varje stund och över tiden se över bolagets kapitalstruktur. Skanska hade
vid årsskiftet en låg nettoskuldsättning på ca 600 miljoner kr, i en koncern
som har en tillgångsmassa på 52 miljarder vid samma tidpunkt. Detta
innebär att det finns en mycket väl konsoliderad balansräkning i Skanska.
Vetskapen om att det fanns fler försäljningar utav rörelsefrämmande
tillgångar i planerna, gjorde att de såg att det fanns utrymme att reducera
likviditeten, så det är det främsta syftet.

Handelsbanken Markets gjorde en bedömning att Skanska skulle köpa
tillbaka 10 procent och makulera dem och sedan köpa tillbaka mer för att
ytterligare justera kapitalstrukturen. Det ligger enligt Staffan närmare till
hands att tro att Handelsbanken har lite mer rätt i sin spekulation än att tro
att Skanska skulle använda aktierna till något annat.

Skanska har planerat ett återköp på 10 procent och några konkreta planer
på ytterligare återköp föreligger inte. Men det är klart att desto större
utrymme kanske innebär att det finns större flexibilitet. Maxgränsen på 10
procent har de inga synpunkter på. De har respekt för att det måste finnas
viss formalia.

Det åligger styrelsen och ledning att se till att företaget har en adekvat
soliditet. De måste vara medvetna om de finansiella föresättningarna.
Skanska kommer inte möta några invändningar från borgenärer angående
soliditeten. Om ett bolag har  svag finansiell ställning men ändå genomför
ett återköp kommer de, enligt Staffan,  mötas av invändningar från alla håll.
I låneavtal finns det vissa gränser som måste upprätthållas. Att göra ett
återköp som bryter mot dessa avtalade gränser torde falla på sin egen
orimlighet.

4.1.4.3.6   Föra tillbaka överskottsmedel
Skanska tycker återköp är ett bra medel att överföra överskottsmedel till
aktieägarna. Det är ett relativt smidigt sätt att anpassa koncernens
kapitalstruktur.
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Skanska anser att återköp är ett bättre sätt än inlösen. I återköpsförfarandet
måste viss formalia följas men det är smidigare instrument och mer
flexibelt än vad ett inlösensprogram är. Ett återköp ger även möjligheter till
att i ett senare skede använda aktierna. Ett inlösen medför automatiskt
makulering.

Om aktieägarna föredrar återköp eller utdelning har också att göra med vad
som är bra för enskilda aktieägare. Det varierar från en ägare till en annan.
Vissa ägare, som investmentbolag, är skattebefriade. De kanske tycker det
är bra med utdelning eftersom de inte betalar någon skatt på denna.
Skanska har i år den ordinarie utdelningen (plus en extra utdelning för
verksamhetsåret 1999) samt ett eventuellt återköp.

Utvecklingen av återköp i Sverige blir nog successiv och det går inte att
utesluta att utvecklingen blir densamma som i USA där summan av
återköpen överstiger summan av utdelningarna.

4.1.4.3.7   Stimulering av aktiekurs
Det är, enligt Staffan, svårt att avgöra vilken effekt på kursen
offentliggörandet av Skanskas planer att återköpa egna aktier hade.
Skanska offentliggjorde dessa i samband med sitt helårsbokslut där mycket
information publicerades och därför var det svårt att veta vilken del i
informationen som påverkade kursen åt det ena eller andra hållet. När
Skanska publicerade sin bokslutskommuniké förblev kursen oförändrad.
Beskedet till aktiemarknaden om återköp kom förmodligen inte helt
oväntat. Skanska har varit ett av de bolag som länge har ansetts
överlikvida. Staffan spekulerar i att Skanskas återköp  kanske redan var
diskonterat i kursen vilket medförde att offentliggörandet av planerna inte
hade någon påverkan.

Den effekt ett återköpsförfarande kommer att ha på aktiekursen är, allt
annat lika, positiv eftersom antalet aktier reduceras vilket medför att
resultatet per aktie ökar. Detta eftersom aktiemarknaden bedömer bland
annat resultat per aktie och kassaflöde per aktie.

Att använda återköp för att driva upp kursen är helt uteslutet för Skanska.
För dem är återköp till för att anpassa kapitalbasen till behoven och inte att
driva upp aktiekursen genom att signalera till marknaden att aktien är
undervärderad. Generellt tror Staffan att fenomenets utvecklingen i USA
får studeras eftersom de har ett mer invant system. Utvecklingen i Sverige
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skulle mycket väl  kunna bli liknande den i USA. Det går inte utesluta att
ett visst bolag i en viss situation använder sig av återköp av egna aktier för
att få en högre aktiekurs.

4.1.4.3.8   Vilka signaler sänder ett återköpsförfarande ut?
Att återköp används som signalering till aktiemarknaden att aktien är
undervärderad tror Staffan kan finnas i vissa lägen. Även vid användandet
av aktierna så uppstår en signal till marknaden. Hur den signalen uppfattas
beror på  vad de återköpta aktierna  används till och hur förfarandet kan
tänkas påverka företaget.

Att signalera till marknaden med hjälp av återköp är ingenting som är
aktuellt för Skanska i nuläget.

Skanska tror att återköp har en positiv effekt på aktiemarknaden.
Marknaden tycker om rationella beteenden och Skanska tycker att det är
rationellt att försöka komma tillrätta med den överkapitaliseringssituation
de befinner sig i. De överför kapital till marknaden som i sin tur placerar
kapitalet i andra verksamheter där det behövs.

Det finns ibland en reaktion att det verkar fantasilöst av en företagsledning
att inte ha tillräckligt intressanta investeringar förutom att investera i den
egna aktien. Enligt Staffan kan det i vissa bolag förekomma en sådan
diskussion. I Skanskas fall så delas inte den uppfattningen eftersom bolaget
har ett stort utrymme att genomföra alla tänkbara planer de kan ha för att
utveckla sin verksamhet. Skanska har en mycket hög investeringsnivå och
är i en uppbyggnadsfas när det gäller sin kärnverksamhet. Skanska växer
och gör  med hjälp av återköp en anpassning av kapitalstrukturen och visar
ingen brist på fantasi. Bolaget har fått in väldigt mycket kapital i takt med
att de sålt av rörelsefrämmande tillgångar. Staffan tror därför inte att de
kommer att möta kritik om att företagsledningen är fantasilös.

Att ledningen accepterar ett återköp och det blir förändringar i ägandet
uppmärksammas alltid. Ett återköp som görs via marknaden där någon i
ledningen lagt in en säljorder hanteras som en vanlig insideraffär. Denna
affär blir inte mer känslig än någon annan insideraffär. Det kan ses som
negativt att någon i ledningen säljer aktier men att det sker i ett återköp
skulle inte förändra något gentemot en vanlig insideraffär tror Staffan.
Däremot måste det förklaras varför försäljningen skett.
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4.2 KONTROLLINSTANSER

4.2.1 Finansinspektionen
Finansinspektionen är en myndighet som övervakar företagen på
försäkrings-, kredit- och värdepappersmarknaderna. Deras övergripande
mål är att bidra till finanssektorns stabilitet och effektivitet samt verka för
ett gott konsumentskydd. Finansinspektionen övervakar att reglerna i
insiderlagen följs, utreder misstankar om insiderbrott och otillbörlig
kurspåverkan.167

4.2.1.1 Vår intervju
Vi har försökt ta reda på hur Finansinspektionen ser på området förvärv
och överlåtelse av egna aktier. Vi genomförde en kombinerad telefon- och
e-postintervju med Ulla Lloyd på Finansinspektionens
värdepappersmarknadsavdelningen den 14 april.

Finansinspektionen har inga synpunkter på att det nu är möjligt att förvärva
eller avyttra egna aktier. Finansinspektionen delar aktiebolagskommitténs
uppfattning att förslaget förbättrar företagens förutsättningar att föra
tillbaka överskottsmedel till aktieägarna och att det på det sättet bidrar till
ett effektivare utnyttjande av företagens och näringslivets resurser.

De nuvarande bestämmelserna om handelsförbud och otillbörlig
kurspåverkan gäller även för handel med egna aktier. Beträffande
insiderbrott eller otillbörlig kurspåverkan så anser Finansinspektionen att
den marknadsövervakning som finns tillsammans med NBK:s168

rekommendation och Finansinspektionens föreskrifter är bra åtgärder för
att förhindra missbruk. Dessa regler är nödvändiga för att upprätthålla
allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden. Om dessa regler är
tillräckliga får dock framtiden utvisa.

Finansinspektionen ser handel med egna aktier kontra insiderinformation
som en komplicerad fråga. Att ett bolag bestämmer sig för att handla i egna
aktier innebär att kursen kommer att förändras. I NBK:s rekommendationer
har det införts ett förbud mot handel i egna aktier under en
trettiodagarsperiod som ligger före offentliggörandet av en rapport.
Självfallet kan bolaget även dessförinnan komma att ha tillgång till
                                                
167 www.fi.se
168 Närinslivets börskommitté
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kurspåverkande och ej offentliggjord information rörande ett kommande
bokslut eller annan omständighet av kurspåverkande natur. Enligt
insiderlagens regler föreligger givetvis även i dessa situationer förbud mot
att handla i den egna aktien. Styrelsen och VD har alltid på information av
mer eller mindre inofficiell karaktär.

Finansinspektionen utgår från att styrelse och VD följer de regler och
direktiv som Finansinspektionen ger ut och deras erfarenhet säger att
bolagen har en mycket stor vilja att följa föreskrifterna. Det kan dock bli
svårt för de inblandade att följa insiderlagstiftningen med hänsyn till den
situation som handel i egna aktier kan innebära, den cirkelgång som
uppstår genom att styrelse och VD alltid sitter på information.
Finansinspektionen betonar vikten av att bolagen endast handlar med egna
aktier när ledningen har offentliggjort information.

4.3 ÄGARREPRESENTANTER
I detta avsnitt hade vi hoppats kunna redogöra grundligare för
Aktiespararnas åsikter och deras motiv till den restriktiva inställning till
återköp av egna aktier. Tyvärr har vi efter ihärdiga försök ej fått
möjligheten att genomföra en intervju med dessa. Vi har intervjuat
chefsanalytikern på Robur. Robur har en position som stor aktieägare i
många svenska företag och överväger ständigt nya förvärv. Även Investor
tillhör denna kategori och redovisas under avsnittet
Företagsrepresentanter.

4.3.1  Aktiespararna
Aktiespararnas Gunnar Ek har uttalat att de endast kommer att acceptera
återköp om det inte finns några andra lönsamma investeringsmöjligheter
eller om återköpta aktier används som betalningsmedel för att köpa bolag,
eller i samband med optionsprogram till de anställda.169

4.3.2 Robur Kapitalförvaltning AB
Robur är Skandinaviens största fondförvaltare med en fondförmögenhet på
cirka 310 miljarder kronor i 76 värdpappersfonder och har 2,3 miljoner
andelsägare170. Roburs marknadsandel av fondmarknaden i Sverige var 34
procent den 31 december 1999.  De övriga stora aktörerna är SEB (22,2%),

                                                
169 Hammar, Finanstidningen 2000-03-02
170 www.robur.se



Återköp av egna aktier

76

MeritaNordbanken  (18,2%), Svenska Handelsbanken (10,2%). Robur ägs
av FöreningsSparbanken171.

Robur investerar i bolag med syftet att aktiens värde på lång sikt ska
maximeras. Bolagen ska vara stabila och välskötta med sunda affärsidéer
och ha goda utvecklingsmöjligheter. Placeringsbesluten grundar sig på
fundamental analys. Avgörande i valet om Robur ska verka för förändring i
bolaget eller om innehavet i bolaget ska avyttras avgörs i varje enskilt fall
beroende på vilket alternativ som ger långsiktig maximal avkastning för
fondens andelsägare.

Robur utövar sin roll som aktieägare i bolag och deltar aktivt på
bolagstämmor. De vill att en bolagstyrelse ska verka för en långsiktig
maximal avkastning på aktiernas värde och att styrelseledamöterna ska vara
oberoende och självständiga. Robur har inga egna representanter i styrelsen
men håller, inom ramen för de insiderregler som finns, en kontinuerlig
kontakt med styrelse och företagsledning.  De försöker dock undvika att
vara den största ägaren i bolag eftersom de ej anser kunna axla den
ägarrollen172.

4.3.2.1 Vår intervju
Torsdagen den 20 april intervjuade vi Johan Alm, chefsanalytiker, på
Robur. Resultatet av intervjun blev följande:

4.3.2.1.1   Allmänt
Robur är positiva till de nya möjligheterna att svenska noterade aktiebolag
ska få möjligheten att återköpa egna aktier. De har länge eftersträvat dessa
regler och tycker det är konstigt att Sverige varit ett av de få länder i
västvärlden där det inte har varit tillåtet. Återköp är ett bra sätt för
företagen att arbeta med aktieägarvärde.

Regelverket är tillräckligt, Johan ser inte samma problem som
Aktiespararna med manipulering av aktiekurs och ökad insiderhandel.
Dessa problem täcks in av tremånadersregeln och lagen om otillbörlig
kurspåverkan.

                                                
171 FöreningsSparbankens årsredovisning 1999
172 www.robur.se
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Johan tycker att återköp ska användas till att anpassa kapitalstrukturen, att
understödja optionsprogram och i samband med förvärv när företag ska
betala med egna aktier. Om återköp är lämpligt får avgöras från fall till fall.
Det får givetvis inte vara så att bolagets ställning sätts på spel för att
bolaget återköper egna aktier.

4.3.2.1.2   Styrelsens och företagsledningens förhållande till aktieägare
och investerare

Mycket handlar om trovärdighet. Skulle det finnas minsta tecken att det
finns andra skäl än de angivna till att ett företag gör något skulle det
reflekteras i värderingen av bolaget. Bolaget aktie får en lägre värdering.
Någonting som  kan kallas ”ledningsrabatt” eller  ”maktrabatt”.

Minimikravet för vad Robur vill veta av företagsledningen i ett företag som
planerar att återköpa egna aktier är vad de ska ha aktierna till, hur stor del
av aktiestocken som ska köpas tillbaka och om det kommer att ske till
dagskurs över börs eller till en överkurs via ett offentligt erbjudande.

Johan tror att det kan förekomma meningsskiljaktigheter mellan aktieägare
och företagsledning. Framförallt i bolag där företagsledningen anser att
företaget är deras och inte aktieägarnas. Det är upp till företagsledningen
att motivera sitt agerande. Han tror snarare att det är så att
företagsledningen  kommer att vara tveksam till att göra sig av med kapital
och därför vara tveksamma till återköp än att aktieägarna motsätter sig
återköp. Återköpsmöjligheten och den diskussion det kan medföra är ett bra
sätt för aktieägarna att sätta företagsledning och styrelse under press.

Återköpen öppnar upp en möjlighet för Robur som ägare att vikta ner sitt
innehav om de accepterar ett återköp eller att öka sitt proportionella
innehav och ta del av den teoretiska värdeökningen. Vad Robur kommer att
göra får avgöras från fall till fall. Varje situation är speciell varför det är
svårt att uttrycka sig generellt.

4.3.2.1.3   Hantering av optionsprogram
Detta är, tillsammans med att rätta till en tillfällig obalans i
kapitalstrukturen, ett av de vanligaste argumenten till att bolag vill återköpa
egna aktier.

Som ägare har Robur inga invändningar mot att återköp används för att
understödja optionsprogram. Detta förutsätter givetvis att
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optionsprogrammet är acceptabelt och att det inte medför en alltför stor
utspädning och förmånliga villkor. Återköpen är det efterföljande steget
efter att beslut om ett optionsprogram har fattats. Att ett företag gör återköp
och sedan ställer ut optioner mot aktierna, anser Robur, är positivt eftersom
det är viktigt att ha den typen av incitamentsstruktur i bolaget. Fördelarna
med att göra återköp för att understödja optionsprogram är att det har visat
sig svårt att hitta fysiska aktier och att en nyemission är både dyr och
krånglig.

Uppmärksamhet bör riktas mot hur optionsprogrammen löper. Är det kort
tid kvar tills de löper ut  kan det finnas en önskan hos innehavarna av
optioner att vilja driva upp kurserna.

4.3.2.1.4   Fientligt övertagande
Johan menar att det finnas en teoretisk möjlighet att företag kan använda
sig av återköp för att försvara sig mot ett fientligt övertagande. Detta skulle
kunna ske genom att företaget köper tillbaka en stor post egna aktier och
säljer dem till en vänligt sinnad köpare. Detta är dock ett extremfall där
bolaget har ett tjänstemannastyre och ledningen värnar om sin position. Ett
sådant förfarande skulle dock ej gå obemärkt förbi och skulle nog inte
uppfattas som en långsiktig lösning för bolaget.

4.3.2.1.5   Förändring av kapitalstruktur
Robur anser att återköp är ett bra sätt att justera en bestående obalans i
kapitalstrukturen. Har ett bolag en stor kassa och inte hittar några
investeringsmöjligheter är det ren kapitalförstöring att ha kvar stora
mängder kapital i bolaget som förräntar sig till statsskuldränta.
Aktieägarnas avkastningskrav är betydligt högre. Genom att skifta ut
kapitalet till aktieägarna kan obalansen rättas till. Själva grundtanken med
en börs är, enligt Johan, att slussa riskvilligt kapital från de som behöver
det till de som inte behöver det. Har ett företag mer kapital än vad de
behöver  är det bättre att det skiftas ut till aktieägarna så att de i sin tur kan
investera det i företag som är i behov av kapital. Att skifta ut kapital till
aktieägare har även tidigare varit möjligt genom utdelning och inlösen av
aktier. Ett återköp är ett mycket smidigare förfarande gentemot en
inlösning och en påföljande dödning.

Enligt Johan finns det bolag, vilka han kallar tjänstemannastyrda bolag,
som resonerar som så att kapitalet tillhör bolaget (dvs. dem själva) och inte
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aktieägarna. Detta är fel men tyvärr är detta en alltför vanlig syn hos
företagsledningar.

4.3.2.1.6   Föra tillbaka överskottsmedel
Återköp är ett alternativ till stora engångsutdelningar men framförallt ett
smidigare alternativ till inlösen och dödning för att rätta till obalanser i
kapitalstrukturen. Johan tror inte det är omöjligt med en liknande
utveckling som den i USA vad gäller återköp. Både utdelning och återköp
kommer att förekomma. Företagen kommer även fortsättningsvis ha stadigt
växande utdelning men även ha möjligheten att skifta ut kapital till
aktieägarna genom återköp när tillfälle ges.

4.3.2.1.7   Stimulering av aktiekurs
Robur har ej märkt någon påverkan på kursen på de bolag som genomfört
återköp eller de som på olika sätt aviserat att de tänker genomföra återköp
som går att hänföra till just återköpen. Johan förklarar detta med att de
berörda bolagen tillhör den så kallade ”gamla ekonomin”. Den typen av
bolag har varit ointressant under en lång tid oavsett vad de gör.

En teoretisk effekt ska ett återköp ha. Givet en viss multipel innan
återköpet och med samma multipel efter köpet med ett färre antal aktier så
ska kursen stiga. En ytterligare effekt kan erhållas om bolaget får ökad
fokus. Ökad fokus kan erhållas om någonting nytt händer i bolaget. Bolaget
kanske får en ny VD som tar tag i kapitalstrukturen och aviserar
strukturförändringar. Ett återköpsprogram kan vara en del i ett sådant
förfarande och kanske agera som en ”katalysator” i denna typ av bolag. I
ett bolag som redan är populärt och uppmärksammat på kapitalmarknaden
har ett återköpsprogram en begränsad effekt vad gäller ökad fokus.

Angående risken för manipulering av aktiekurs påpekar Johan att det inte
kommer att finnas några möjligheter att trada med den egna aktien. Bolaget
måste behålla de återköpta aktierna i tre månader innan de får sälja dem.
Det går inte att trada med tremånaders intervaller. Skulle det i framtiden
visa sig att det är ett problem får det befintliga regelverket ses över.

4.3.2.1.8   Vilka signaler sänder ett återköpsförfarande ut?
I bolag där det finns en tydlig substans per aktie är återköp en möjlighet att
minska gapet mellan substansvärde och aktiekursen.
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Att ett bolag köper tillbaka egna aktier har ingen större påverkan på Roburs
analys av bolaget. Robur har sin uppfattning klar om bolagen ändå. Det får
ses som positivt att en företagsledning visar intresse för bolagets aktieägare
och åtgärdar en obalans i kapitalstrukturen. Johan exemplifierar med ett
företag som befinner sig i en mogen bransch och som har problem att hitta
attraktiva investeringsmöjligheter eller som på grund av olika orsaker ej
kan genomföra förvärv. Bolaget kanske har ett bra kassaflöde och köper
därför tillbaka aktier. På denna typ av bolag sätts ett ganska lågt
tillväxtantagande. Återköpen används för att vårda kursen vilket ses som
positivt. I andra bolag kan möjligheten till organisk tillväxt finnas men
bolaget har av olika anledningar för mycket kapital. En anledning kan vara
att bolaget avyttrat delar av verksamheten. Då används återköpen för att
justera en tillfälligt uppkommen situation. ”Det viktigaste är att bolaget
sköts på ett bra sätt, har en bra affärsidé och har intressanta
tillväxtmöjligheter.”

Johan tycker att det skulle vara märkligt om ett tillväxtföretag började
återköpa aktier såtillvida att de inte har ett extremt bra kassaflöde eller
nyligen har sålt av en verksamhet.

Johan har ingen direkt åsikt om vilket av de olika möjligheterna att
genomföra återköp på som är bäst. Att köpa tillbaka aktierna genom att
lämna ett offentligt erbjudande kan kanske vara enklare och rakare. Bolaget
undanröjer alla tvivel om när bolaget ska köpa tillbaka egna aktier och
vilken påverkan det kan ha på aktiekursen. Alla aktieägare kommer att veta
vad som gäller. Detta skulle tala för att ett offentligt erbjudande skulle vara
enklare jämfört med alternativet när du köper tillbaka aktier på
kapitalmarknaden. Nackdelar med ett offentligt förfarande kan vara att det
är mer omständigt och dyrare. Roburs analys av NCC och Lundbergs, de
två bolag som vid detta intervjutillfälle genomfört återköp, har inte
påverkats nämnvärt av att de genomfört återköp.

4.4 SAKKUNNIG
Den sakkunnige vi intervjuat är en representant för Handelsbanken
Markets. Anledningen att vi vände oss till dem var att vi ville ha en
utomstående neutral källa. Handelsbanken Markets oberoende kan
visserligen ifrågasättas men de tillhör inte någon av kategorin
företagsrepresentanter, ägarrepresentanter eller kontrollinstanser. De
tillhandahåller en tjänst där de hjälper företag att genomföra återköp och
torde vara angelägna att allas intressen tillgodoses. Dessutom är de
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experter på området återköp av egna aktier vilket är det främsta skälet att
de ingår i vår empiriska undersökning.

4.4.1 Handelsbanken Markets
Handelsbanken Markets är en rörelsegren i Handelsbanken. Verksamheten
är organiserad i fyra affärsområden: Investment Banking, Trading,
Finansiella Institutioner och Handelsfinansiering. Handelsbanken Markets
erbjuder tjänster inom Corporate Finance, aktie-, valuta- och
penningmarknad, depåtjänster samt kapitalförvaltning för institutionella
kunder. Handelsbanken Markets fungerar som rådgivare åt de kunder som
vill göra återköp173.

4.4.1.1 Vår intervju
Tisdagen den 25 april intervjuade vi Joakim Rubin på Handelsbanken
Markets, som är ansvarig för den återköpstjänst som Handelsbanken
tillhandahåller.

4.4.1.1.1   Allmänt
Handelsbanken Markets har ingen invändning mot lagtexten. De ser lagen
som ett ramverk och den överensstämmer väl med hur det ser ut
internationellt. Det är viktigt att ha en gemensam kapitalmarknad i Europa
och i världen där alla agerar under liknande förutsättningar. Återköp är
efterlängtad ur symmetriaspekten och den ger nya möjligheter för företagen
att arbeta med sin kapitalstruktur som visat sig uppskattad utomlands och
som säkert kommer att uppskattas i Sverige.

Det som styr ett bolags agerande vid ett återköp beror på vad bolaget har
för syfte, vilka risker det vill ta, deras finansiella styrka och en rad externa
faktorer som likviditeten i aktien och hur ägarbilden ser ut.

Joakim menar att det går att förutse vad de olika bolagen har för motiv och
vad de tänker göra med aktierna. Ett bolag som tänker köpa tillbaka mer
aktier måste makulera aktierna på grund av 10 procent regeln. Exempelvis
så har Svenska Handelsbanken uttalat att de ska köpa tillbaka aktier för 5
miljarder och det är mer troligt att de kommer att ha aktierna som en
finansiell reserv och inte makulera dem. Många bolag kommer nog att
utvärdera och se hur det har fungerat, hur mycket aktier som de har fått in
och hur kursdrivande det har varit. De flesta kommer nog att utvärdera sitt
                                                
173 Handelsbankens årsredovisning 1999
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fortsatta agerande med återköp under hösten när de fått lite mer egen
erfarenhet.

Det är viktigt att särskilja de som har begärt mandat och de som verkligen
utnyttjar sitt mandat. Det finns mandat på återköp för 60-70 miljarder kr
och, enligt Joakims bedömning, kommer återköp för ca 30-40 miljarder kr
genomföras i år.

4.4.1.1.2   Styrelsens och företagsledningens förhållande till aktieägare
och investerare

80-90 procent av de återköp som genomförs runt om i världen sker över
börsen och det är bara i undantagsfall, när det finns något specifikt skäl till
det, som det sker via ett erbjudande. I Sverige är relationen densamma.
Nästan alla återköpsplaner som har offentliggjorts kommer att ske i
marknaden. Joakim tror att i de fall där det kommer ett offentligt
erbjudande kommer det att bli ett inlösensprogram istället för
återköpsprogram. 10 procent-regeln innebär stora belopp och då är ofta
avsikten att sätta ned aktiekapitalet och att aktierna ska makuleras. Det är
lika bra att göra en inlösen direkt. När Handelsbanken Markets resonerar
omkring återköp avses återköp över marknaden.

Näringslivets börskommittés rekommendation rörande köp och försäljning
av egna aktier anger att ett bolag enbart får återköpa för motsvarande 25
procent av den historiska aktieomsättningen. Detta krav skulle medföra att
det endast skulle vara ett fåtal bolag som skulle kunna köpa tillbaka 10
procent av aktierna. Bolagen får dock göra blockaffärer174. För bolag med
en hög omsättning i aktien blir det inga problem men mindre bolag med
liten omsättning kanske enbart kan ägna sig åt blockhandel. Detta är, enligt
Joakim, en bra regel för att det ska vara ett reellt instrument. Det är en bra
anpassning till marknaden.

Det krävs två tredjedelars majoritets på bolagstämman att driva igenom ett
återköpsmandat och beslut. Svenska ägare är ofta väl representerade i
styrelserna. Det gör att det blir svårt för en företagsledning att genomföra
ett återköp som missgynnar aktieägarna. Däremot tror Joakim, rent
generellt sett, att det på en lägre nivå, i förhållandet mellan styrelse och
ledning, förekommit att styrelser ”tryckt på” sina ledningar att genomföra

                                                
174 En blockaffär är en enskild affär som omfattar mer än 500 börsposter.
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återköp. Företagsledningen är, generellt sett, mer angelägen om att behålla
pengarna än vad en ägardominerad styrelsen är.

4.4.1.1.3   Hantering av optionsprogram
En stor del, ungefär 40-50 procent, av de återköpta aktierna används till
optionsprogram för de anställda. Detta är ett helt separat skäl till att köpa
tillbaka aktier. Det är viktigt att särskilja de återköp som hör till bolagens
verksamhet och kapitalstuktur och de som görs av andra skäl, annars kan
det ge en felaktig bild av vad återköp är för något.

Det finns flera exempel på bolag som använder sig av återköp för att
hantera optionsprogram. Exempel är Munters, Trelleborg, Höganäs och
NCC. Alla dessa har som delsyfte att använda återköp till optionsprogram.
I Sverige har det inte förekommit någon debatt om att detta skulle leda till
en maktkoncentration i bolagen. Denna debatt kommer nog inte att komma
upp förrän det syns att ägandet riktigt koncentreras och det tar nog några år.
Risken finns alltid att debatten kommer upp men det beror på vad som
händer med aktierna. Det är få som kan behålla alla aktierna vid ett
optionsprogram. Ledningen kan få ganska så stora aktieposter om detta
upprepas ett par gånger och då är debatten befogad. För många år sedan
hade det svenska näringslivet problem med korsägande. Bolagen ägde
varandra och på så sätt styrde tjänstemännen bolagen. Denna situation vill
Joakim inte ha ersatt av optionsprogram som gör att det blir en liknande
situation.

4.4.1.1.4   Skydd mot fientligt övertagande
Om återköp skulle kunna fungera som ett instrument för att förhindra
fientliga uppköp har inte diskuterats. Ett av skälen till att det dröjt med
återköp i Sverige har varit risken för kursmanipulation. Alla  NBK:s regler
är, enligt Joakim, kopplade till att minimera bolagets möjligheter till att
påverka kurserna. Ett bolag kan nog driva upp kurserna ändå inom
ramarna.  Joakim tror att diskussionen om fientliga uppköp dyker upp om
det blir en budsituation samtidigt som bolaget har ett återköpsmandat. Det
kommer, enligt Joakim, bli väldigt intressant att se hur bolagen kommer att
agera.

4.4.1.1.5   Förändring av kapitalstruktur
Syftet med återköp är i åtta till nio fall av tio att bolaget ska förändra
kapitalstrukturen. Bolaget ökar belåningen genom att köpa tillbaka aktier.
Eget kapital minskas eftersom ett återköp medför att fritt eget kapital
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minskas. Ett bolag som begär ett säljmandat behöver inte ange något annat
skäl än att de ska arbeta med kapitalstrukturen. De flesta bolag som sagt att
de vill ha ett säljmandat har sagt att det är för att finansiera eventuella
framtida förvärv.

De bolag som generellt sett är intresserade av återköp är traditionella bolag
och inte tillväxtföretag. Mogna företag som Skanska, Trelleborg,
Handelsbanken, Volvo och Electrolux har aviserat återköp. Detta är företag
som under en lång tid gått bra och nu upplevs som överkapitaliserade. De
finns i dessa bolag kapital som ska skiftas ut till aktieägarna. Joakim
berättar att Nokia har begärt ett återköpsmandat på 5 procent vilket bryter
mot mönstret.

Joakim tror att utvecklingen av återköp på sikt kommer att minska. Under
ett par, tre år kommer det ske i stora volymer. Bolagen gör justeringar av
sin kapitalstruktur men när den första justeringen är gjord och bolagen
kommer tillbaka i en normalfas så kommer återköpen relativt börsvärden
att minska. I USA har återköpen varit större än utdelningarna, men i
Sverige tror Joakim att cirka 30-40 procent av kapitalet som går från
bolagen till aktieägarna kommer att utgöra återköp och resten utdelningar.

4.4.1.1.6   Föra tillbaka överskottsmedel
Det främsta motivet till återköp av aktier är att ett bolag är överkapitaliserat
och måste skifta ut kapital till aktieägarna. Detta kan genomföras genom
utdelningar, inlösen och återköp.

De främsta skälen till att återköp används som utskiftningsmetod är att
aktien upplevs som undervärderad och därför tycker bolag att återköp är
den lämpligaste metoden. I vissa fall kan det också sägas att det underlättar
förändringar av ägarbilden eftersom bolaget köper aktier över marknaden
av de som vill sälja. I ett bolag där det pågår en ägarskiftning, där ägare är
på väg ut och bolaget har dålig likviditet i aktien så underlättas den
processen genom ett återköp.

4.4.1.1.7   Stimulering av aktiekurs
Återköp är populärt för att det har en kursdrivande effekt. Det gör att
företagsledningen gärna använder återköp som utskiftningsmetod. En del
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av kursökningen är en optisk effekt175. Enbart det faktum att antalet aktier
att slå ut vinsten på minskar gör att det bör driva upp aktiekursen.

Aktiens kursstegring kan delas in i två delar. Dels att antalet aktier minskar
och dels att det har en kursdrivande effekt i och med att det blir efterfråge-
och utbudseffekt. Om exempelvis SPP skulle gå ut och säga att de ska köpa
10 procent av Volvo skulle det driva upp aktiekursen också.

Det finns, enligt Joakim, dessutom en förkärlek att skapa tillväxt genom
kurstillväxt istället för utdelning eftersom marknaden nästan alltid jämför
kursutvecklingen och inte totalavkastningen. Detta ligger på plussidan för
ett återköp.

Joakim har inte sett någon effekt på aktiekursen hos de bolag som i sin
bokslutkommuniké uttalat att de kommer föreslå bolagsstämman att
bemyndiga styrelsen att återköpa egna aktier. Frågan är om effekten dyker
upp när de genomför sina första förvärv men det är för tidigt att säga.

Joakim anser att köp över marknaden blir det billigaste sättet att återköpa
egna aktier jämfört med att göra det via ett offentligt erbjudande. Han
jämför med de inlösensprogram som skett på den svenska marknaden där
företagen har betalt en överkurs på 20-25 procent. Ett återköp på 10 procent
tror han inte kommer att driva upp aktiekursen så mycket. Detta beror
självklart på vilket bolag det handlar om. Erfarenheten från Custos
syntetiska återköp176 är att det blev en förhållandevis marginell kurseffekt
av de köpen.

4.4.1.1.8   Vilka signaler sänder ett återköpsförfarande ut?
Joakim tror inte det finns någon risk för omfattande spekulation i den egna
aktien men det är klart att något bolag alltid kommer att försöka. Men det
är något som inte kommer att hända i något bolag av dignitet.
Aktiespararna har haft detta som en stor fråga. Joakim ser det inte som en
alltför överhängande risk eftersom kostnaden för bolaget blir så otroligt
hög. Bolaget kommer inte att sälja aktier över marknaden för det ger en

                                                
175 Med en optisk effekt avses att aktieägarnas totala värde inte ökar.
176 Den ekonomiska effekten av ett syntetiskt återköp motsvarar en inlösen till aktiekursen. Custos
genomför detta genom ett avkastningsbyte med Handelsbanken Markets. Custos bytte avkastningen på
räntebärande medel mot totalavkastningen på Custos-aktien. Sedan avslutas affären genom att Custos
riktar ett erbjudande om inlösen till Handelsbanken Markets, varvid de aktier som ligger till grund för
avkastningsbytet elimineras. (AB Custos Årsredovisning 1999)
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väldigt konstig signal till marknaden. Det ger signalen att aktien är
fullvärderad. Aktierna kommer att komma ut i form av lösta optioner,
användas som betalning vid förvärv eller, då kapital behövs vid en
investering, i form av en vanlig nyemission. Joakim tror inte vi kommer få
några bolag som säljer i marknaden. Kostnaden av att de tappar
marknadens förtroende kommer att bli för hög.
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5 SAMMANFATTNING AV EMPIRI OCH ANALYS
I detta kapitel kommer vi att behandla kommentarer, tolkningar och
resonemang kring ämnet och koppla ihop det empiriska resultatet med den
teori vi tidigare har behandlat.

Samtliga intervjupersoner anser att det är  positivt att återköp av egna aktier
nu är möjligt i Sverige. Återköp är tillåtet i länder som svenska aktiebolag
konkurrerar med och samma regler bör gälla i Sverige. Detta
överensstämmer också med det  intryck vi fått i media angående företrädare
från näringslivets inställning.177

Vi anser att den ökade globaliseringen gör att lagstiftningen om återköp blir
naturlig. Svenska företag måste få rättigheten och möjligheten att
konkurrera på samma villkor som utländska bolag. Visserligen skulle
kanske inte ett bibehållet förbud mot återköp av egna aktier leda till att
svenska företag väljer att flytta och registrera sig i länder där förfarandet är
tillåtet men att svenska företag skulle ha begränsade möjligheter att
påverka sin finansiella ställning jämfört med sina utländska konkurrenter
skulle vara ologiskt.

Vår empiriska undersökning visar att de främsta motiven till ett återköp i
det svenska näringslivet är för att hantera optionsprogram och att det är ett
flexibelt instrument att hantera sin kapitalstruktur på genom att överföra
överskottsmedel till aktieägarna. Att återköp av egna aktier genomförs med
dessa motiv får, enligt vår åsikt, ses som acceptabelt vilket vi kommer att
motivera längre fram i detta kapitel.

5.1 FÖRÄNDRING AV KAPITALSTRUKTUR
Det är framförallt bolag som är i behov av att anpassa sin kapitalstruktur
och bolag som vill understödja sina optionsprogram som kommer att
genomföra återköp. De bolag som är i behov av att anpassa sin
kapitalstruktur är främst de som är överlikvida. Både Roburs och
Handelsbanken Markets representanter menar att de bolag som återköp är
intressant för är traditionella företag och inte tillväxtföretag. Som exempel
på traditionella bolag nämner Handelsbankens representant Electrolux,
Handelsbanken, Skanska, Trelleborg, och Volvo. Detta är bolag som under
en lång tid genererat stora vinster och har ett överflöd av kapital som inte
kan investeras fullt ut.
                                                
177  Bl.a. Sjögren, Göteborgsposten Ekonomi 2000-02-19
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Att tillväxföretag skulle återköpa anses inte som sannolikt såvida de inte
har ett extremt bra kassaflöde, har sålt någon verksamhet eller att de
återköpta aktierna kommer användas till att hantera optionsprogram.

Vår empiriska undersökning visar också att både Skanska och Electrolux
har planer på att återköpa egna aktier i syfte att justera kapitalstrukturen.
Assa Abloy kan snarare klassas som ett tillväxtbolag. Deras strategi är,
enligt deras representant, att förvärva företag så att de växer. Han utesluter
inte att återköp kan bli aktuellt i framtiden även för Assa Abloy när
omständigheterna är annorlunda. Assa Abloy har inget behov av att skifta
ut kapital till aktieägarna. De har justerat kapitalstrukturen genom att
genomföra nyemissioner för att förbättra soliditeten eftersom
företagsförvärven medför en ökad belåning.

Skulle Assa Abloy återköpa egna aktier skulle belåningen öka ytterligare,
samtidigt som det fria egna kapitalet reduceras. Effekten skulle bli en
betydligt försämrad soliditet och det skulle, enligt Assa Abloys
representant, kunna uppfattas som märkligt om de skiftade ut kapital
samtidigt som de tar in kapital i bolaget via nyemissioner. Denna bild
överensstämmer, enligt vår åsikt, med den situation som många
tillväxbolag befinner sig i. Det finns inget behov att justera en
överlikviditet. Många tillväxtföretag gör dessutom inga vinster, vilket Assa
Abloy gör, och har behov att ta in kapital i bolaget snarare än att skifta ut
kapital.

Då ett återköp används för att justera kapitalstrukturen är det ett
komplement till redan befintliga möjligheter som utdelning och inlösen.
Valmöjligheterna för de bolag som vill justera sin kapitalstruktur ökar. Det
som framhäver återköp framför inlösen och utdelning är den flexibilitet det
medför. Electrolux och Skanska har då de angett att de vill justera
kapitalstrukturen avsett att bolagen är överlikvida.

Överlikviditeten innebär att de har kapital som de inte har någon
meningsfull användning för. Att ha kapital som inte kan investeras internt i
verksamheten, användas för företagsförvärv eller amortera lån är olönsamt
för bolaget och därigenom för dess aktieägare. Då en företagsledning
övervägt ovanstående möjligheter återstår två alternativ: Att ha kvar
pengarna i avvaktan på att bolaget ställs inför en lönsam
investeringsmöjlighet eller att skifta ut kapitalet till aktieägarna. I
Regeringens proposition anges det som ett motiv till lagändringarna att det
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ger bättre förutsättningar att föra tillbaka överskottsmedel till ägarna. Med
de alternativ som svenska bolag haft innan återköp blev tillåtet finns, enligt
vår och våra respondenters åsikt, klara nackdelar.

En utdelning eller en extra utdelning (exempelvis om bolaget inte vill rubba
en utdelningspolitik) kommer medföra att allt kapital som skiftas ut till
aktieägarna beskattas med en kapitalskatt på 30 procent (förutsatt att inte
aktieägaren är befriad från skatt på utdelning). Vid ett återköp kommer
endast den del som är reavinst beskattas med samma skattesats. Det är
således gynnsamt för de aktieägare som erhåller pengar vid ett återköp
jämfört med om de skulle fått dessa medel utdelade till sig. Ett liknande
resonemang för Skog som menar att återköp är ett bättre instrument än
utdelning vid en överlikviditetssituation178.

En invändning kan riktas mot ovanstående resonemang är att det endast är
de aktieägare som accepterar ett återköpserbjudande eller säljer aktierna på
marknaden som får ta del av de medel bolaget skiftar ut. Detta argument
anser vi inte är hållbart och det har vi fått stöd för i vår undersökning. De
kvarvarande aktieägarna kommer att kompenseras av en värdeökning i och
med att antalet aktier på marknaden minskar. Denna effekt kan även nås via
en inlösen.

Även vid en inlösen kommer inte allt kapital som skiftas ut beskattas fullt
ut men en inlösen kräver ett betydligt mer administrativt arbete och medför
att aktierna makuleras. En stor fördel med återköpen är att de kan ske i
marknaden. Ett återköp är smidigare, rent hanteringsmässigt, och aktierna
behöver inte makuleras. Bolaget får en bättre beredskap att ta in kapital om
ett behov skulle uppstå. Ett bolag kan visserligen ta in kapital genom en
nyemission men att sälja återköpta aktier är smidigare enligt våra
respondenter. Ett bolag kan dessutom betala direkt med de återköpta
aktierna istället för att göra en nyemission eller en riktad nyemission.

Ovanstående talar för att återköp av egna aktier är ett synnerligen bra
alternativ till de redan befintliga möjligheterna för ett bolag att anpassa sin
kapitalstruktur på, förutsatt att det används i bolag som är överlikvida.
Bolag som har en kraftig överlikviditet kan återköpa maximalt tillåtna 10
procent, makulera aktierna och fortsätta att återköpa. Handelsbanken
Markets anser att Skanska förmodligen kommer agera på detta viset.
                                                
178 Skog, (1995/1996)
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Skanskas representant bekräftade inte detta men vi gör den bedömningen
att detta förfarande är något som kommer att förekomma i framtiden i
bolag som stegvis vill minska sin överlikviditet. Ett problem med
upprepade återköp är att detta kräver ett nytt beslut av en bolagsstämma
vilket enligt Handelsbanken Markets179 kommer att ta 4-5 månader. Bolag
som har akuta problem med överlikviditet och vill skifta ut mer kapital än
vad som är tillåtet på grund av 10 procentregeln kan då använda sig av
inlösen eller syntetiska återköp.

De representanter vi intervjuade såg återköp framförallt som ett alternativ
till inlösen och stora engångsutdelningar (som ett komplement till  den
ordinarie utdelningen). De flesta bolagen försöker ha en jämn
utdelningspolitik varför en extra utdelning kan ge fel signaler till
marknaden.

Vilken utveckling svenska bolags återköp av egna aktier tar och om det blir
en genomgående trend under flera år återstår, enligt våra respondenter, att
se. Handelsbanken Markets tror att det under ett par tre år kommer att ske
återköp i stora volymer. De gör bedömningen att 30-40 procent av kapitalet
som skiftas ut från bolagen till aktieägare kommer att ske via återköp. När
sedan bolagen har justerat sin kapitalstruktur och hamnar i normalfas så
tror Handelsbanken Markets att återköpen relativt börsvärden kommer att
minska. De övriga intervjuade utesluter inte att det blir samma situation
som i USA där summan av återköpen är större än summan av utdelningar.

Det får ses som positivt för aktieägarna att en obalans i kapitalstrukturen
rättas till. Har ett bolag för mycket kapital finns det ingen anledning för
bolaget att ha kvar kapital som inte ger en tillfredställande avkastning.
Aktieägarna kan själva investera kapitalet och få en högre avkastning. De
kvarvarande aktieägarna får ta del av den värdeökning som ett mindre antal
cirkulerande aktier medför. Ur ledningens perspektiv kan det ses som
negativt att kapital, som de skulle kunna investera, försvinner ur bolaget.
De borde dock, enligt vår uppfattning, inse att de vårdar bolagets
finansiella ställning vilket kan medföra att de ger en högre avkastning till
sina aktieägare.

                                                
179 Handelsbanken Markets, Share buy-backs  23 mars 2000
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5.2 STIMULERING AV AKTIEKURS
Vilka effekter en annonsering av ett återköp har fått för de berörda bolagen
är svår att bedöma. Företagen har vanligtvis offentliggjort sina
återköpsplaner i samband med att annan finansiell information
offentliggjorts varför den kursdrivande effekten av ett återköp är svår att
urskilja. Investors representant anser att deras offentliggörande av bolagets
återköpsplaner, som gjordes i samband med presentationen av
helårsresultatet, hade en positiv påverkan på aktiekursen. I Skanskas och
Electrolux fall så kanske det inte kom som någon överraskning att dessa
företag skulle återköpa aktier eftersom de är bolag som under en lång tid
gått bra och upplevts som överkapitaliserade. Enligt Skanskas representant
var återköpen kanske redan diskonterade i kursen.

Roburs analys av NCC och Lundbergs, vilka båda genomfört återköp, har
inte påverkats nämnvärt och de har inte märkt någon effekt på aktiekursen
hos de bolag som annonserat om återköp. Handelsbanken Markets har inte
heller kunnat urskilja någon effekt av de annonserade återköpen på
aktiekursen. De anser att en utvärdering får göras av bolagen efter att
återköpen genomförts.

Enligt Barclay & Smith har en annonsering av ett återköp en kurshöjande
effekt180. Vi har i vår empiriska undersökning inte fått något belägg för
detta. Investors representant menade att en kurshöjande effekt uppnåtts
men vi anser att det måste vara väldigt svårt att urskilja den eftersom
informationen kom i samband med helårsresultatet. Om inte en
kurshöjande effekt uppnås i samband med en annonsering kan den
uppkomma i samband med genomförandet av återköpen. En rent
matematisk effekt bör uppnås eftersom antalet aktier på marknaden
minskar. Om återköpen ger en ytterligare kursdrivande effekt är för tidigt
att uttala sig om. Robur och Handelsbanken Markets har inte märkt någon
effekt på de bolag som återköpt.

Investors representant tror att det kan bli vanligt med återköp i
investmentbolag. Detta för att minska den substansrabatt som föreligger.
Robur anser också att återköp är en möjlighet till att minska rabatten. Detta
stämmer överens med de åsikter som påtalats innan återköp blev tillåtet181.

                                                
180 Barclay & Smith (1988) – se referensram
181 Hammar, Finanstidningen 2000-03-02, Tapper, Dagens Industri 2000-01-19
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5.3 HANTERING AV OPTIONSPROGRAM
Det vanligaste argumentet till återköp är, enligt Handelsbanken Markets
och  Roburs representanter,  tillsammans med att rätta till kapitalstrukturen;
att återköpa för att hantera optionsprogram. Handelsbanken Markets
uppskattar att 40 till 50 procent av alla återköpt aktier kommer att användas
i samband med optionsprogram.

Inget av bolagen som omfattades av vår undersökning har angett hantering
av  optionsprogram som motiv till återköp. Alla företagsrepresentanter,
Robur och Handelsbanken Markets är ense om att återköp kan användas till
optionsprogram och att det är ett bra sätt att understödja dessa. Med att
understödja avses att säkra kostnaderna för optionsprogram och förhindra
utspädning av aktiekapitalet. Att använda återköp till optionsprogram kan
enligt Investor och Handelsbanken Markets representanter göras oberoende
av om bolaget har obalanser i kapitalstrukturen i form av överlikviditet.
Givetvis förutsätter det att bolagets finansiella ställning inte påverkas på ett
icke önskvärt sätt och att optionsprogrammet är i enlighet med aktieägarnas
önskemål.

Det är viktigt att vara medveten om återköpets roll i ett optionsprogram.
Återköpen är till för att understödja optionsprogrammen. De är, som
Roburs representant uttrycker sig; det efterföljande steget efter att ett beslut
om ett optionsprogram fattats. Om ett bolag har svårt att få tag på aktier
som optionsinnehavaren kan lösa optionen mot, kan återköpta aktier
användas istället för att behöva genomföra en nyemission. Företaget kan
även återköpa aktier, därefter ställa ut optioner mot dessa aktier och
därmed vara medveten om kostnaden för optionsprogrammen.

Att förfarandet skulle kunna bidra till en ökad maktkoncentration i bolaget,
där ledningens innehav ökar och övriga aktieägares inflytande minskar, ser
inte någon av de vi tillfrågat som ett problem. Handelsbanken Markets
representant skiljer sig lite från de andra. Han menar att en ökad
maktkoncentration kan uppstå om några år och att risken då finns att
svenska näringslivet kan få ett problem med tjänstemannastyrda bolag. Han
påpekar dock att detta beror vad som händer med de återköpta aktierna.
Han ställer sig tveksam om alla optionsinnehavare kommer ha möjlighet att
lösa in aktierna. Risken för maktkoncentration finns om ledningen
kontinuerligt, genom optioner, skaffar sig stora aktieposter som bolaget
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själv förvärvat. Denna problematik som Wirth182 resonerar om har inte varit
föremål för debatt för i Sverige än.

Roburs representant påpekar att en viktig aspekt med optionsprogram, som
egentligen inte hör ihop med att använda återköp för att understödja dem,
är att det kan finnas en vilja hos optionsinnehavare att driva upp kurserna
innan optionsprogrammet löper ut.

5.4 SKYDD MOT FIENTLIGT ÖVERTAGANDE
Våra respondenter anser att återköp skulle kunna användas i en fientlig
uppköpssituation. Electrolux, Investors, Roburs och Skanskas
representanter anser att återköpen kan användas genom att bolaget
återköper eller redan har egna aktier och sedan väljer att överlåta dem till
en vänligt sinnad köpare. Assa Abloys representant anser att
företagsledningar mycket väl inser möjligheterna att skydda sig mot ett
fientligt uppköp men om återköp är ett användbart instrument beror på
situationen. Handelsbanken Markets representant menar att det kan finnas
möjligheter för företagsledningar att göra ett fientligt uppköp dyrare genom
att via återköp driva upp kurserna.

Samtliga företagsrepresentanter påpekar att det inte är någonting som är
aktuellt för de bolag de representerar. Roburs och Investors representanter
tror inte att marknaden skulle uppskatta att företagsledningen använder sig
av återköp för att motverka fientliga uppköp. Skanskas representant tror att
det kan uppskattas av vissa aktieägare att de gör det. Det ligger närmast till
hands att han då menar att aktiekurserna kan stiga genom att bolaget bjuder
över den fientliga uppköparen183. Om detta är fallet, överensstämmer det
med Wansley, Lane och Sarkar184 undersökning där de påvisar att ett bolag
som vill försvara sig mot ett fientligt uppköp tvingas betala ett högre pris
för de aktier de ämnar återköpa.

Vi anser att det är olämpligt av en företagsledning att använda sig av
återköp för att skydda sig mot ett fientligt återköpsbud om inte detta är ett
önskemål från en majoritet av aktieägarna. En pressad ledning kan dels
genom att driva upp aktiekurserna och även genom att överlåta aktier till en
vänligt sinnad investerare motverka att ett fientligt uppköp genomförs. Om

                                                
182 Wirth (1997) – se referensram
183 Svaret kan också tolkas som att aktieägarna vill ha kvar den ledning de har.
184 Wnsley, Lane & Sarkar (1989) – se referensram
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detta är någonting som kommer att förekomma i Sverige är det för tidigt att
uttala sig om. Aktieägare som endast ser till den kortsiktiga värdeökningen
i aktien kan givetvis uppskatta att aktiekurserna trissas upp men det är
tveksamt om det är en långsiktig lösning för ett bolag att en ledning
bibehåller sin position genom att använda sig av återköp.

5.5 VILKA SIGNALER SÄNDER ETT
ÅTERKÖPSFÖRFARANDE UT?

En intressant iakttagelse var att inget av de intervjuade
företagsrepresentanterna ansåg signalering om att aktien är undervärderad
som ett viktigt motiv till ett återköp. Inget av företagen avsåg att använda
återköp för att signalera till marknaden att de är undervärderade. Skanskas
representant uttrycker sig: ”Vi är inte ute för att ge signaler hit och dit, vi
vill hantera vår kapitalstruktur”. Om Skanska erhåller en positiv
kurspåverkan ses det bara som en extra effekt.

Respondenterna anser att det uppstår en kurspåverkan. Denna består av två
delar där en del är den rent matematiska, bolagets värde ska fördelas på ett
mindre antal aktier, dels den effekt själva återköpet signalerar till
marknaden. Johan Alm på Robur menade att: ”Det kan bli en ökad fokus
att något nytt händer i företaget vilket kan få positiva reaktioner på
kursen”. Att återköp av egna aktier har en långsiktigt kurshöjande påverkan
visar också erfarenheter från studier.185

Detta motsäger den amerikanska litteratur vi studerat där slutsatsen gjorts
att många företag genomför sina återköp för att signalera till marknaden att
aktien är undervärderad.186 Vi kan naturligtvis inte dra slutsatsen att alla
företag på den svenska marknaden inte vill signalera om en undervärderad
aktie. De intervjuade utesluter inte att det finns vissa företag som i vissa
lägen kan signalera om detta. Handelsbanken Markets representant tror att
många bolag väljer återköp som utskiftningsmetod för att signalera att
aktien är undervärderad. Assa Abloys representant påpekar att återköp i
signaleringssyfte förekommit i USA. I Sverige tenderar signaleringen inte
ha någon avgörande betydelse. Det är givetvis för tidigt att dra slutsatsen
att återköp framförallt görs av andra motiv i Sverige än i USA men av vår
empiriska undersökning har vi fått resultatet att signalering om
undervärdering inte har någon avgörande betydelse.

                                                
185 Kortez (1997) – se referensram
186 Vermalen (1981), Comment & Jarrell (1991), McNally (1999) - se referensram
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En viktig fråga som, enligt Investors representant,  har väckt debatt i media
är att det skulle ses som en kapitulation ifrån företagets sida att investera i
sig själv och därvid ge signalen att företaget inte har några andra
investeringsmöjligheter. Investor ser detta helt som en ägarfråga, där
företagsledning och ägare får bestämma vilket investeringsalternativ som är
bäst.

Electrolux, Investors och Roburs representanter tror att det ger konstiga
signaler om ett tillväxföretag återköper egna aktier. Assa Abloy som
ständigt förvärvar företag och har en bra tillväxt ser, vilket vi tidigare
påpekat, inget behov av att nedjustera kapitalstrukturen. Deras representant
tycker att det tyder på en svag företagsledning om de investerar
aktieägarnas pengar i den egna aktien. ”Att investera i den egna aktien
verkar skrämmande”.   

Vi anser att återköp kan ses som ett tecken på att bolaget har missat
investeringsmöjligheter och har en svag ledning. Signaleffekten är dock
beroende av vilka motiv bolaget har, ett tillväxtföretag som återköper för
att hantera optionsprogram är acceptabelt av marknaden. Om ett bolag, som
inte lider av någon kraftig överlikviditet och som verkar inom en bransch
där tillväxtmöjligheter finns, återköper är det negativt för både aktieägare
och ledning. Den negativa signalen minskar trovärdigheten för bolaget och
dess ledning. Kapital som behövs för investeringar försvinner ur bolaget
vilket påverkar den långsiktiga värdetillväxten.

Ytterligare en situationen där ett återköp kan få en negativ effekt är när
ledningen accepterar ett återköpserbjudande187. Det kan ge en signal till
marknaden att ledningen inte tror på bolaget och därför lämnar det. Flera av
våra respondenterna anser att detta inte behöver vara något kontroversiellt.
Det viktiga är att ledningen agerar ihop med övriga aktieägare och öppet
presenterar varför ett återköp sker. Electrolux representant tror att det
möjligtvis kan uppfattas som negativt om företagsledningen har väldigt
stora innehav och avyttrar stora delar. Skanskas representant anser att om
ledningen beslutar för att sälja sitt innehav vid ett återköp så likställs detta
som vilken insideraffär som helst.

                                                
187 Här avser vi att någon i ledningen minskar sitt privata innehav i bolaget genom att acceptera ett från
bolaget offentligt erbjudande om återköp
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Respondenterna ansåg att köp över marknaden var det mest aktuella
förfaringssättet vid återköp. Detta eftersom det är ett lätthanterligt sätt att
återköpa aktier på. Dessa svar stämmer överens med Handelsbanken
Markets spekulation att det bara är i undantagsfall som ett återköp kommer
att ske via ett offentligt erbjudande. Detta är en uppfattning vi delar, ett
offentligt erbjudande blir snarlikt ett inlösensprogram. Roburs representant
har en avvikande åsikt. Han anser att ett offentligt erbjudande kan vara
enklare och rakare i den mening att det undanröjer alla tvivel om eventuellt
missbruk. Signalvärdet kan komma att bli större när ett bolag mer tydligt
kan visa vad återköpet handlar om.

5.6 RISK FÖR MISSBRUK
Alla intervjuade är överens om att missbruk inte går att utesluta. Att
återköp skulle bidra till ett ökat missbruk är det ingen som tror på, utan
återköp är ett instrument som vilket som helst som går att missbruka om
ledningen verkligen vill det. Alla är överens om att missbruk kommer leda
till hårda bestraffningar av marknaden i form av minskat förtroende. Det
kommer att ta lång tid för marknaden att få tillbaka förtroende för både
bolag och ledning som missbrukat regler.

Alla intervjuade är överens om att bolag bör undvika att spekulera i den
egna aktien. Det är ofrånkomligt att reglerna måste tillåta att företagen kan
köpa och sälja sina egna aktier till olika priser. Inställningen hos
respondenterna är att de finner det olämpligt att bolagen handlar med aktier
i syfte att uppnå ett inbetalningsöverskott. Att ett bolag spekulerar i den
egna aktien är således olämpligt. Säljs de återköpta aktier inom tre månader
är det dessutom olagligt. Om det är olämplig handel eller olaglig handel
som Aktiespararna avser är vi osäkra på. Troligtvis avser de all handel med
aktierna eftersom de har uttalat krav att återköpta aktier ska dödas,
användas till optionsprogram eller till företagsförvärv188.

Det finns en möjlighet för en ledning att inte offentliggöra kurspåverkande
information förrän efter att ett återköp genomförts. Bolaget har då köpt
egna aktier till ett pris som understiger marknadsvärdet på grund av att
marknaden inte har fullständig information. När den kursdrivande
informationen når marknaden stiger aktiekursen och oavsett om bolaget
väljer att makulera aktierna, överlåter dem efter tre månader eller behåller
dem har bolaget begått ett insiderbrott.
                                                
188 Hammar, Finanstidningen 2000-03-02
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För att undvika detta har reglerna om återköp utformats så att ett bolag inte
får köpa eller sälja egna aktier 30 dagar innan offentliggörandet av års-
eller delårsbokslut. Insiderproblematiken är känslig, vilket flera av våra
respondenter påpekat, men det är givetvis för tidigt att kunna uttala sig om
det kommer bli ett vanligt förekommande problem. De personer vi tillfrågat
tycker att de befintliga reglerna är tillräckliga och att framtiden får utvisa
om de ska förändras. I dagsläget gör även vi den bedömningen att
korttidshandel och handel i spekulationssyfte är relativt enkelt att upptäcka.
Upptäcks det  kommer det att få negativa konsekvenser varför vi inte anser
att det är ett stort problem.

Finansinspektionen anser att det kan uppstå svårigheter att avgöra vad som
är en insideraffär eftersom företagsledning och styrelse alltid har
information om bolaget.

Att upptäcka om ledningen i ett bolag utnyttjar sitt informationsövertag för
att handla med den egna aktien till, för bolaget, förmånliga priser måste
vara oerhört svårt att upptäcka. Kanske kan detta medföra att ett bolag som
återköper aktier och inte makulerar dem, använder dem till företagsförvärv
eller till optionsprogram kommer att tappa marknadens förtroende.
Handelsbanken Markets representant tror inte att bolag kommer att sälja
återköpta aktier över marknaden. Detta skulle ge en signal att aktien är
fullvärderad och bolagen skulle riskera att tappa förtroendet. Även
Investors representant tror att ett bolag som behåller återköpta aktier
kommer få en negativ effekt på aktiekursen.
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6 ANALYS I ETT STÖRRE SAMMANHANG
Vi vill i detta avsnitt förklara varför vi erhållit de resultat vi presenterat.

Vi har i vår undersökning upptäckt att våra respondenter har en stor respekt
för  marknadens kontrollfunktion. Ett bolag och en ledning som missbrukar
återköpsmöjligheten, eller någon annan möjlighet de har i egenskap av
representanter i ett bolag, kommer att ”straffas”. Samtidigt har
företagsledare incitamentsprogram i form av bland annat optioner,
konvertibler och bonusbaserade löner som ska medföra att de presterar ett
bättre arbete. Hur kan detta förklaras? Är det möjligen så att de svenska
företagen är bemannade av en ledning som av ren vänlighet och
omtänksamhet gör sitt bästa för att aktieägarna ska få en bra avkastning på
sina investeringar?

Vi vill inte tro att det riktigt är så enkelt. Vi har återfunnit stöd i litteraturen
och i form av Positiv Accounting Theory (PAT).

Scott konstaterar att den ekonomiska informationen189 som ett företag
avger har betydelse. PAT försöker förklara varför ekonomisk information
har betydelse och försöker förutspå vilken ekonomisk information som
företaget kommer att offentliggöra.

PAT baseras på att företag består av ett antal kontraktsrelationer. Den
information som företaget kommer att välja att offentliggöra kan förutspås
genom att titta på hur dessa kontrakt ser ut. Speciellt två sorters kontrakt
studeras i PAT. Kompensationskontrakten till företagsledningen som
styrelse och företagsledning ingått och skuldkontrakten som
företagsledningen ingått med bolagets kreditgivare. Agentteorin förklarar
varför kompensationskontrakt ingås med företagsledningen.
Skuldkontrakten innebär att företagsledningen förbundit sig att bolaget ska
upprätthålla en viss finansiell ställning som villkor för låneförbindelsen.

Agentteorin hjälper oss att förstå hur företagsledning, investerare och andra
rationellt kan ”köpslå” med de ekonomiska konsekvenserna och den
finansiella rapporteringen. För att undgå Moral Hazard problemet, att en
rationell företagsledare tenderar att prestera sämre om hans190 agerande inte
                                                
189 Scott (1997) använder begreppet Accounting Policies. Vi avser den insiderinformation som
företagsledningen och genom olika sätt gör till offentlig både vad avser återköp av egna aktier och annat
som är av betydelse för värderingen av ett företag
190 eller hennes
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kan kontrolleras, måste agenten (företagsledaren) motiveras av principalen
(ägaren/styrelsen)  på det, beroende av hur observerbara företagsledningens
handlingar är, mest optimala sättet. Utifrån teorin skulle således en
företagsledare motiveras på olika sätt för att han ska prestera. Avgörande
faktorer är incitament, risk och tidshorisont. Den kombination som tycks
vara bäst är en kombination mellan fast ersättning oberoende av prestation
och prestationsbaserade ersättningar191.

Alla företagsledningar agerar på en arbetsmarknad som sätter ett värde på
deras prestationer. Den rationella företagsledaren kommer att sträva efter
att ha ett högt marknadsvärde eftersom det kan öka den nytta de kan få ut i
ett kompensationskontrakt. De kommer därför sträva efter att få ett så högt
marknadsvärde på det företag de agerar i. Detta kommer resultera i att
företagsledaren har en mindre benägenhet att undvika sin arbetsuppgifter
och att offentligöra information som påverkar företagets värde eftersom ett
förmånligare kompensationskontrakt kan skrivas på grund av att
företagsledaren utsätts för mindre risk.

För att maximera företagets värde kommer företagsledaren vilja minimera
företagets kapitalkostnad. Detta medför att incitament finns för att
offentligöra fullständig och trovärdig information om företaget till
marknaden. En fullständig och trovärdig information kommer att öka
trovärdigheten hos investerare. Marknadspriset på företagets värdepapper
kommer att stiga och kapitalkostnaden kommer att minska. Även
övertagsmarknaden192 påverkar företagsledningen. Maximeras inte
företagets värde kan företaget utsättas för uppköpsbud vilket kan resultera i
att företagsledningen byts ut.

Enligt PAT finns det således marknader som motiverar företagsledningen
att offentliggöra fullständig och trovärdig information för att maximera
marknadsvärdet av företaget. Företagen består även, enligt teorin, av ett
antal kontraktsrelationer som motiverar företagsledningen att prestera. Om
ovanstående föreligger, varför behövs då standards193?

Scott förklarar detta med att kontrakt för informationsproduktion bryter
ihop när många parter är inblandade. Följaktligen går det inte att lita på att
                                                
191 Se Scott (1997) kapitel 9 för detaljerad beskrivning av agentteorin
192 ”Takeover market”  Scott (1997)
193 Med standards avser vi regelverk och  rekommendationer som bolag är mer eller mindre tvungna att
följa
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dessa kontrakt uppfyller samhällets informationsbehov. Därför måste
värdepappernas och företagsledningens marknadspriser ta över som
incitament för produktion av information.

Marknadspriserna är dock påverkade av två problem som uppkommer i
samband med informationsasymmetri. De kommer leda till att enbart
marknaden inte är en tillräcklig drivkraft för att producera den rätta
informationen. Problemet med Moral Hazard föranleder ett behov av
kompensationskontrakt men de kan motivera en företagsledning att avvika
eller manipulera informationen. Adverse selction problemet innebär att
företagsledningen kan ägna sig åt insiderhandel och rapportera lågkvalitativ
information eller att de blir ovilliga att rapportera nyheter.194

Ett regelverk behövs således för att kunna kontrollera problemet. Men
regelverken löser inte alla problem. En standardsättningsprocess är
kostsam. Standardsättaren  måste överväga både investerarnas och
företagsledningens intressen195

Med PAT i beaktande kan vi konstatera att medvetenheten av vår
undersökning har ökat. Vi förstår att den rationella företagsledaren inte har
någon anledning att använda återköpsmöjligheten för att missbruka sin
egna position. Kostnaden för att misslyckas är för stor. Blir företagsledaren
avslöjad kommer den framtida informationen inte att ha samma
trovärdighet och marknadsvärdet, på både honom och företaget, kommer
att sjunka. Han kommer således inte kunna maximera sin egen nytta.
Kontrollsystem i form av lagregler, NBK:s börskontraktsanknutna
rekommendationer och Finansinspektionens övervakande finns till för att
utomstående parter inte har samma information om företaget som
företagsledningen. Möjligheten att återköpa egna aktier ger en viss ökning i
flexibilitet och valmöjlighet för både företagsledning och aktieägare.
Företagsledningen kan justera sin kapitalstruktur och hantera
optionsprogram på ett smidigare sätt som kommer att öka bolagets värde.
Använder de återköpsmöjligheten på rätt sätt kommer bolagets värde att
öka och deras eget värde att öka.

                                                
194 se referensramen för att få en djupare förståelse för dessa begrepp
195 Scott (1997)
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7 SLUTSATSER
Syftet med denna uppsats var att klargöra hur möjligheten att återköpa egna
aktier påverkar ledningen och aktieägarna i ett aktiebolag.

Den påverkan ett återköp kommer att ha på ett företag är att det skapar ett
ytterligare utrymme för flexibilitet och valfrihet.

Det kan användas för att framförallt justera kapitalstrukturen och för att
hantera optionsprogram. Vad beträffar kapitalstrukturen innebär ett återköp
ytterligare ett instrument för företagsledningen att hantera obalanser i
bolagets kapitalstruktur genom att föra tillbaka kapital till aktieägarna. De
aktieägare som får ta del av det utskiftade kapitalet kan välja investeringar
som ger bättre avkastning än i ett bolag med en obalans i kapitalstrukturen.
De kvarvarande aktieägarna kan ta del av en, åtminstone teoretisk,
värdeökning i ett bolag som effektiviserat sitt kapitalutnyttjande.

Angående optionsprogrammen så innebär återköp av egna aktier att
hanteringen av dessa kan understödjas på ett sätt som inte medför
utspädning av aktiekapitalet samt att kostnaden för programmet lättare kan
bestämmas.

Den typen av bolag som kommer att använda sig av återköp är de som har
optionsprogram och obalanser i kapitalstrukturen. Obalanser i
kapitalstrukturen i form av överlikviditet återfinns i bolag med starkt
kassaflöde utan möjlighet att användas sig av allt kapital i rörelsen. Denna
typ av bolag återfinns främst inom traditionella branscher. Tillväxtföretag
behöver troligtvis allt kapital de har för att expandera men kan använda sig
av återköp för att understödja sina optionsprogram.

Återköp inom dessa användningsområden är en del i ett långsiktigt
tänkande att affärsverksamheten ska skapa värdetillväxt. Återköpen
används för att underlätta affärsverksamheten. Att återköp skulle användas
kortsiktigt för att driva upp kurserna eller att företag skulle försöka
spekulera i de egna aktierna har vi inte fått något belägg för i vår
undersökning.

Att återköp skulle användas som ett medel att förhindra fientliga uppköp
framstår som mindre sannolikt.
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Riskerna för missbruk finns. Det är framförallt risken att bolag ska utnyttja
sitt informationsövertag och därigenom kunna göra förmånliga
återköpstransaktioner.

Vår uppfattning är att frågan inte är särskilt kontroversiell och att det inte
ökar möjligheterna för missbruk i en oönskad skala. Att återköp införs i
Sverige är positiv för alla inblandade parter i ett aktiebolag.

7.1 FORTSATT FORSKNING
Eftersom återköp av egna aktier är en ny företeelse i Sverige är
utvecklingen av återköp ett intressant ämne att forska vidare om. Det
intressanta är att försöka urskilja om aktiekursen i de bolag som återköpt
har påverkats. Vidare är insiderproblematiken någonting som kan vara
intressant att belysa. Vad har hänt efter att ett bolag har återköpt egna
aktier?
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FRÅGOR / DISKUSSIONSUNDERLAG TILL
FÖRETAGSREPRESENTANTER

Vad tycker Ni om de nya reglerna att publika aktiebolag ska få förvärva och överlåta
egna aktier?

Vilken effekt tror Ni ett återköpsförfarandet (annonsering, beslut, förvärv, ev dödning,
överlåtelse) kommer att ha på en akties kurs?

Vilka är de främsta skälen till att Ni anser att det finns ett behov att förvärva och
överlåta egna aktier?

Har Ni mött något motstånd från aktieägare angående planerna, tror Ni att Ni kommer
att möta motstånd, och vilka invändningar kan då föras fram?

Vad tror Ni att de återköpta aktierna främst kommer att användas till? (dödas, till
optionsprogram, ligga i beredskap för ett ökat kapitalbehov, i spekulationssyfte,
företagsförvärv)

Hur ställer Ni er till att företag genomför återköp av egna aktier för att signalera till
marknaden att aktien är undervärderad?

Hur stora tror Ni chanserna/riskerna är att återköpen används kortsiktigt för att driva
upp kurserna, och hur stora tror Ni riskerna för missbruk är och vad avgör valet om
återköpen kommer att ske via börs eller via ett erbjudande till samtliga aktieägare?

Vilken information kommer att ges till marknaden och aktieägarna i samband med
förvärven, under vilka omständigheter kommer förvärven att ske? Vilken tidshorisont
beräknar Ni att ett återköpsförfarande kommer att ha och vad bestämmer omfattningen
på förvärven och överlåtelserna?

Hur insatta tror Ni aktieägarna är angående återköp av egna aktier och vilken inställning
tror Ni investerare har till att ett företag återköper egna aktier?

Är återköp av egna aktier bra för vissa typer av företag (ex investmentbolag och företag
inom byggbranschen)?

Vilken är er inställning till att ledningen i företaget accepterar ett återköp av deras aktier
i bolaget och kan det ge en negativ signal till marknaden eller aktieägare om ledningen
”lämnar” bolaget?
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Kan det ses som en kapitulation från företagsledningen att de ”investerar” i den egna
aktien, att de inte förmår att finna lönsammare investeringar att använda företagets
kapital till?

Är återköp av aktier ett bra medel att återföra överskottsmedel till aktieägarna?
Är det ett bättre alternativ, jämfört med utdelning, att överföra tillfälliga
överskottsmedel till aktieägarna?

Kan det uppfattas som ett problem att överskottsmedel via återköp tillfaller ägare som
”lämnar” bolaget?

Det fria kapitalet kommer i redovisningen reduceras vid ett återköp. Soliditeten kommer
således att försämras. Tror Ni att detta är någonting som ett bolags borgenärer har
invändningar mot?

Tror Ni att återköp kommer att användas för att förhindra fientliga uppköp?
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BILAGA 2

FRÅGOR / DISKUSSIONSUNDERLAG TILL ROBUR OCH
HANDELSBANKEN MARKETS

Vad tycker Ni om de nya reglerna att publika aktiebolag ska få förvärva och överlåta
egna aktier?

När tycker Ni att ett företag bör återköpa? I vilken situation skall företaget befinna sig i?
Är återköp av egna aktier bättre i vissa typer av företag, exempelvis investment- och
fastighetsbolag?

Gör det någon skillnad vad företaget har för motiv och avsikt att använda aktierna till
vid ett återköp? Vilken information krävs tycker Ni från ett företag som ansöker om ett
mandat ifrån bolagsstämman till styrelsen att få återköpa egna aktier? Motiv till
återköpet, i vilken omfattning det ska ske samt vilken användning de återköpta aktierna
ska ha.

Hur ser Ni på ett företag som återköper med motivet att aktien är undervärderad? Finns
det risk att återköpen används för att driva upp kurserna?

Hur insatta tror Ni aktieägarna är angående återköp av egna aktier?

I vilken situation anser Ni att det är störst risk för konflikt mellan aktieägare och
ledning? Hur stora anser Ni riskerna vara för missbruk, att aktieägarna blir förda bakom
ljuset?

Vilket förfaringssätt vid ett återköp anser Ni vara bäst? Köp via marknaden eller ett
offentligt erbjudande?

Vilka är de viktigaste faktorerna för en bra/dålig reaktion ifrån marknaden angående ett
återköp? –Det uttalade motivet, valet av återköpsförfarande, bolagets finansiella och
strategiska bakgrund/historia?

Fyller återköp en viktig funktion vad avser följande, vilka signaler ger det till
marknaden och hur påverkar det värderingen?

Hantering av optionsprogram
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Hur ser Ni på att återköp av aktier används för att hantera optionsprogram?
Uppfattar Ni det som ett problem att aktier köps tillbaka för att ge optionsinnehavare
som redan innehar aktier och därmed ökas deras innehav gentemot övriga
aktieägare? Ser Ni att ett användande av återköp för att hantera optionsprogram
innebär en maktförskjutning av aktieägandet?

Som alternativ till utdelning och inlösen
Hur ser Ni på återköp som alternativ till utdelning och inlösen? Tror Ni det enbart
kommer att fungera som ett komplement? Vilka skillnader i värdering uppstår vid
de olika alternativen?

Ge en signal om att aktien är undervärderad
Hur ser Ni på ett företag som återköper med motivet att aktien är undervärderad?

Förhindrande av fientliga uppköp
Tror Ni att återköp kan användas som ett instrument för att förhindra fientliga
uppköp? Hur ser Ni på ett företag som använder återköp som försvarsmetod?

Anpassa bolagets kapitalstruktur
Hur ser Ni på ett företag som återköper för att föra företaget mot en optimal
kapitalstruktur som ska maximera företagets värde?
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BILAGA 3

Frågor / diskussionsunderlag till Finansinspektionen

Vad har Finansinspektionen för syn på att lagen om återköp införs?
Hur uppfattar Ni företagens vilja att följa de direktiv och rekommendationer som
Finansinspektionen utger?

Kommer de befintliga övervakningssystem som finns idag att vara tillräckliga, eller
finns det risk för att missbruket kommer att öka?

Hur ser Finansinspektionen på diskussionen om otillbörlig kurspåverkan och
insiderhandel? Hur svår blir gränsdragningen när insider handlar och om det är
otillbörlig kurspåverkan eller ej?

Hur ser Finansinspektionen på den insiderhandel som finns idag och blir det någon
förändring i samband med att återköp kommer att tillåtas.


