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Sammanfattning
Den 10 mars 2000 blev det tillåtet för publika aktiebolag i Sverige att återköpa egna aktier.

Många bolag har därför tagit möjligheten i akt att genomföra återköp. I och med att möjligheten

att återköpa egna aktier är ett nytt inslag i svenskt näringsliv är också regelverket, som skall

reglera förfarandet och hur det skall redovisas, nytt i sammanhanget.

Syftet med min uppsats är att undersöka hur bolag som återköper egna aktier redovisar detta i sin

årsredovisning. Jag har därför analyserat de berörda bolagens respektive årsredovisningar och

arbetat utifrån centrala frågor i ämnet.

Jag har i min uppsats kommit fram till att det finns vissa brister i hur bolagen redovisar sina

återköp av egna aktier i årsredovisningen. Den information som det skall upplysas om, och som

regelverket lagt vikt vid, har av vissa bolag missats fullständigt. Bolagen har dessutom skiftande

grad av öppenhet vad gäller villighet att lämna information till läsare av årsredovisningen.



Abstract
On the 10th of March 2000 it became allowed for Swedish companies to repurchase shares. Many

companies has taken advantage of the possibility to repurchase shares. Because repurchase of

shares is something quite new in Swedish business industry, the regulations at hand is new as

well.

The purpose of  the analysis is to study how Swedish companies accounts for their repurchase of

share. I have studied the annual reports of all selected companies in the study.

My conclusion is that there are shortcomings in the way the companies account for their

repurchase of shares in the annual report. The kind information the regulation values as important

is something that some companies totally missed to report. The companies also shows varied

levels of openness when it comes to which extent information are given to the readers of the

annual report.
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1 Problem, syfte och forskning
1.1 Problemdiskussion
Återköp av aktier är en relativt ny företeelse i Sverige. Riksdagen beslutade den 23 februari 2000

(prop. 1999/2000:34) att svenska publika företag vars aktier är noterade vid en börs, en

auktoriserad marknadsplats eller annan reglerad marknad har möjlighet att köpa och sälja egna

aktier. I  lagutskottets betänkande 1999/2000:LU9 vill utskottet peka på att:

De senaste årens positiva utveckling inom svenskt näringsliv har inneburit att stora

vinster ackumulerats i många aktiebolag. Detta jämte en del större

företagsöverlåtelser har gett upphov till överlikviditet i bolagen. Till överlikviditeten

kan, som framhålls i propositionen (1999/2000:34), ha bidragit att näringslivet inte

har tillgång till lämpliga medel att överföra intjänade vinstmedel till aktieägarna.

Syftet med de föreslagna lagändringarna, vilket också framhålls i motionen, är att ge

företagen bättre förutsättningar att återföra överskottsmedel till aktieägarna.

Genom den nya lagstiftningen har publika aktiebolag möjlighet att göra återköp av egna aktier

från och med 10 mars 2000. Storleken på förvärv av egna aktier är begränsad till 10 % av det

totala antalet aktier i bolaget. Aktierna som köpts kan antingen lagras i företaget eller dödas. Att

bolag väljer att lagra aktier kan bero på att de kan användas som betalning vid

företagsköp/förvärv. Bolaget slipper då använda sig av riktade nyemissioner. Om aktierna dödas

minskas det totala antalet aktier i bolaget. (Hårde. 2000, s. 24)

Med tanke på att möjligheten att återköpa egna aktier är en ny företeelse har Näringslivets

Börskommitté, hädanefter i rapporten förkortad till NBK, beslutat att ge ut regelverk i frågan.

Anledningen till detta är att de anser att köp och försäljning av egna aktier ställer särskilda krav

på genomförandet. ”Det är viktigt att det sker på ett sätt som inte skadar förtroendet för

aktiemarknaden” (NBK. 2000, s. 1).

I och med att möjligheten att återköpa egna aktier är ett nytt inslag i svenskt näringsliv är också

regelverket, som skall reglera förfarandet, nytt i sammanhanget. NBK, prop. 1999/2000:34, och

Aktiebolagslagen tillhandahåller vägledning för ett bolags köp eller försäljning av egna aktier.

Både i prop. 1999/2000:34 och NBK:s regelverk framförs att kravet på offentliggörande och

information kring återköp är av vikt. Detta är en, av tre åtgärder som tas upp, för att undvika

missbruk i och med bolagens möjlighet till köp av egna aktier. Den information som skall finnas

med vid ett bolags offentliggörande av återköp av egna aktier är bland annat motivet till
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återköpet, i korthet. Men även, så långt praktiskt möjligt, de finansiella effekterna på bolagets

resultat och ställning, också uttryckt per aktie. Syftet med åtgärderna är att behålla förtroendet för

värdepappersmarknaden/aktiemarknaden.

Ett företags motiv till återköp av egna aktier kan vara av olika art, men oavsett motiv, vill bolagen

genom det strategiska valet av återköp framkalla någon slags effekt på kort eller lång sikt. I och

med att de finansiella effekterna på bolagets resultat och ställning skall  redovisas ”så långt det är

praktiskt möjligt” öppnar det upp för bolagen att göra olika bedömningar och tolkningar av

reglerna utifrån egenintresse. Hur bolagen tillämpar reglerna och vilken information de är

”villiga” att lämna ut blir därmed ytterst intressant. Detta kan leda till att bolagens redovisning av

återköp i årsredovisningen visar skiftande grad av öppenhet kring motiv, finansiella effekter och

deras påverkan på bolaget och dess  aktieägare, men också andra intressenter.

Jag vill därför undersöka hur bolagen väljer att redovisa sina återköp i årsredovisningen.

1.2 Syfte
Syftet med denna uppsats är analysera hur bolag väljer att redovisa återköp av egna aktier i sina

respektive årsredovisningar.

1.3 Avgränsning
Jag har valt att inrikta mig på de bolag som gjorde återköp, via börsen, under tiden 10 mars 2000

till 31 december 2000. Perioden är vald eftersom det var det första året återköp fick göras. Jag har

dessutom valt att enbart studera de bolag som är noterade på A- eller O-listan. För att ytterligare

avgränsa mig valde jag dessutom bort de bolag som avnoterats på någon av listorna under det

aktuella året. Enligt statistik från Stockholmsbörsen (Stockholmbörsen, 2003) var det 31 bolag,

utefter mina avgränsningar, som valt att genomföra återköp av egna aktier. Jag kommer att

analysera årsredovisningarna för alla de aktuella bolagen.
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2 Metod
2.1 Inledning
I metodavsnittet går jag igenom hur jag har gått tillväga i mitt arbete. Det börjar med sökandet av

litteratur, artiklar och tidskrifter rörande valt ämne. Hur jag sökt och vilka hjälpmedel jag använt

redovisas. Regelverk och riktlinjer var av vikt för fortsättningen av uppsatsen och var ett naturligt

led att gå vidare med efter tidigare sökande. Därefter följde insamling av data via bolagens

årsredovisningar. Genomgång av litteratur och bearbetning av data leder vidare till uppsatsens

resultatredovisning och slutdiskussion.

2.2 Tillvägagångssätt
Som start, för att sätta mig in i ämnet, började jag söka information kring återköp av aktier. Jag

var intresserad av vetenskapliga artiklar och litteratur inom området, men också vad affärspress

och media debatterat och skrivit inom nämnda ämne. Biblioteket tillhandahöll ett flertal

intressanta databaser, såsom Econlit, Affärsdata, ABI/Inform och Libris. I Econlit och

ABI/Inform sökte jag efter amerikanska artiklar. Här använde jag mig av sökord såsom

”repurchase of shares”, ”accounting and repurchase” och ”accounting information”.  Antalet

träffar var skiftande men bara ett fåtal artiklar var av intresse för min uppsats när titlar och

utvalda abstracts lästs igenom.  Genom Affärsdatas databas fick jag tillgång till svensk medias

debattering inom ämnet. Jag sökte på ”återköp av aktier” och med tidsintervallet 2000-01-01- -

12-31. Jag ville fånga upp debatten månaderna innan återköp av egna aktier blev möjligt, men

också reaktioner under det år som jag valt att studera. Bland högskolans tidskrifter var

Aktiespararen och Balans av intresse. I Libris databas sökte jag även där på ”återköp av aktier”

för att finna svensk litteratur eller rapporter/uppsatser som skrivits i ämnet. Fann här litteratur

som berörde ägarmakt, men också ägarstyrning.

För att ha riktlinjer att utgå ifrån studerades regelverket dvs. lagstiftning, regler och

rekommendationer. Första anhalt var proposition 1999/2000:34, då denna lade grunden till att

återköp blev möjligt för bolag att genomföra och följaktligen förde med sig ändringar i berörda

lagar. Årsredovisningslagen var en av de berörda lagarna och denna var av intresse för att se

vilken information bolagen ska ha med i sin årsredovisning när de förvärvat egna aktier. Även

NBK:s regelverk kring återköp av egna aktier var intresse. Jag ville få inblick i vilka krav som
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ställdes på bolagen när det gällde köp/försäljning av egna aktier på börs eller annan

marknadsplats.

Vilka företag som har genomfört återköp har erhållits från statistik på Stockholmsbörsens

hemsida. Här kunde jag också finna statistik över vilka företag som var noterade på A- respektive

O-listan under år 2000 då det var de listorna som jag utgick ifrån i min analys. I bilaga 7.1

framgår vilka bolag som analyserats.

Årsredovisningar för den valda perioden införskaffades hos respektive bolag. Detta gjordes

genom besök på bolagens hemsidor där finansiella rapporter för olika år fanns att tillgå i pdf-

format för nedladdning. De bolag som inte hade årsredovisningar för år 2000 i pdf-format på

nätet tog jag kontakt med via e-post. På det viset erhöll jag tryckt kopia per post av aktuell

årsredovisning. Dessvärre var det två bolag som föll ur studien av olika anledningar. Det ena

bolaget slank igenom mitt filter och upptäcktes när jag kommit en bit in i arbetet. Kontakt togs

via e-post, dock ingen respons på mailet, vilket ledde till kontakt via telefon. När jag väl fick

årsredovisningen hemskickad visade det sig att det var för fel år. Det fanns inte utrymme för att

korrigera detta då tidsaspekten blev alltför snäv inpå resultatanalysen. Det andra bolaget, helägt

av ett utländskt bolag, hänvisande, vid telefonkontakt, till huvudägarens hemsida vad gällde all

finansiell info. Genomsökning av nämnda hemsida gjordes utan tillfredsställande resultat och

ingen årsredovisning kom mig tillhanda. I och med detta föll även detta bolag bort ur studien. De

två bolagsbortfallen gör att 29 bolag kommer att analyseras.

Analysen i fråga går ut på att läsa de aktuella bolagens årsredovisningar och se hur de redovisar

sina återköp av egna aktier. Via debattartiklar i ämnet, återköp av egna aktier, och de olika

regelverken, skall centrala frågor tas fram som ska ligga till grund för analysen.

Sammanställningen av funna resultat görs i Excel.

Den empiriska undersökningen bygger på sekundärdata, dvs. data som redan är färdigställd av

andra i annat syfte.

2.3 Uppsatsens fortsatta uppläggning
I kapitel tre, litteraturgenomgång, lägger jag fram de teorier jag funnit i litteratur, tidskrifter och

artiklar som berör mitt ämne. Här går jag dessutom igenom regelverk, debatt i media och motiv

till bolagens val att återköpa egna aktier.
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I kapitel fyra, resultatredovisning, redogör jag för de resultat som min analys av

årsredovisningarna har gett vid handen.

I kapitel fem, slutdiskussion, kommer jag att föra en diskussion kring relationen av mina fynd i

analysen och hur de hänger samman, eller skiljer sig åt, från de generella teser som teorierna lagt

fram i litteraturgenomgången och hur det i praktiken ser ut.

2.4 Källkritik
Till stor del har jag byggt min studie kring amerikansk litteratur i form av studier och erfarenheter

gjorda inom ämnet återköp av egna aktier. I och med att återköpsmöjligheten funnits i USA under

en längre tid och forskning gjorts i ämnet  känns litteraturen tillförlitlig.

2.5 Metodkritik
I min analys har jag använt mig av sekundärdata i form av data hämtad ur bolagens

årsredovisningar. För att analysen skall ge en så rättvisande bild som möjligt har jag varit

beroende av att uppgifterna i årsredovisningarna stämmer. Detta är dock något jag inte kunnat

kontrollera. En annan aspekt är det egna handhavandet av insamlad data vid sammanställning i

Excel. För att minimera risken att fel data blivit inskriven har informationen dubbelkollats.
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3 Litteraturgenomgång
3.1 Inledning
Detta kapitel är uppdelat i tre avdelningar där jag börjar med att gå igenom regelverket som är

utgångspunkten för studien. Jag kommer att beröra de lagar och regler som reglerar återköp av

egna aktier i bolagen. Prop. 1999/2000:34 ligger till grund för både NBK:s regelverk och

Årsredovisningslagens innehåll rörande ämnet. Av den anledningen börjar jag med att redovisa

relevant information från nämnda proposition. Därefter kommer jag att redogöra för synpunkter

och åsikter som dryftats i debatten kring återköp av egna aktier. Under den avdelningen tar jag

fram de viktigaste beröringspunkterna som jag använde mig av i min undersökning av

årsredovisningarna. I den tredje och avslutande delen läggs bakgrunden till varför bolag väljer att

göra återköp. Det var av vikt att förstå vilka motiv bolagen har, men också vilka effekter, de har i

åtanke när de vill genomföra ett återköpsprogram. Även detta ligger till grund för mitt

analysarbete.

3.2 Regelverk

3.2.1 Prop. 1999/2000:34

Innan de nya bestämmelserna antogs (23 februari 2000) gällde förbud för aktiebolag att förvärva

egna aktier. Detta förbud hade då gällt sedan 1895. Det ursprungliga motivet för förbudet att

förvärva egna aktier var att skydda bolagets borgenärer. Under senare tid har förbudet främst

motiverats med att förvärv av egna aktier kan medföra risk för spekulation och stödköp i egna

aktier. I prop. 1999/2000:34 (s. 54) går att läsa att syftet med de föreslagna lagändringarna är att

ge bolagen bättre förutsättningar att återföra överskottsmedel till aktieägarna. Härutöver kan på

goda grunder antas att en möjlighet för aktiebolagen att förvärva och överlåta aktier som de själva

emitterat bidrar till ett mer effektivt utnyttjande av näringslivets resurser, vilket i förlängningen

kan vara samhällsekonomiskt fördelaktigt. Därtill kommer att aktiebolagens förvärv av egna

aktier möjliggör en bättre anpassning till aktieägarnas önskemål än vad vinstutdelning gör.

I prop.1999/2000:34 finns regler om hur redovisning av egna aktier skall ske. Där står följande

om vad det skall upplysas om i förvaltningsberättelsen:

� Skälen för de förvärv av egna aktier som har skett under räkenskapsåret
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� Antal och nominellt belopp av de aktier som har förvärvats och avyttrats under

räkenskapsåret samt den andel av det tecknade aktiekapitalet som dessa aktier

utgör.

� Uppgift om vederlag som har utgått vid förvärv eller avyttring mot vederlag

� Antal och nominellt belopp beträffande samtliga aktier som innehas av bolaget

samt den andel av det tecknade kapitalet som dessa aktier utgör.

(Prop. 1999/2000:34, s. 102-103)

Vidare står att det i den svenska lagen bör införas upplysningskrav av de ovan angivna  slagen.

I prop.1999/2000:34 föreslås också olika åtgärder för att undvika missbruk i och med möjligheten

för aktiebolag att förvärva egna aktier. Åtgärder mot kursmanipulation, ändringar i insiderlagen

samt krav på information och offentliggörande av förvärv och överlåtelse av egna aktier är de

som berörs. Syftet med åtgärderna är att behålla förtroendet för värdepappersmarknaden.

Finansinspektionen är det övervakande organet i dessa frågor.

För att ytterligare förtydliga skälen till regeringens förslag vad gäller kraven på information och

offentliggörande skriver de följande i propositionen:

Vid förvärv och överlåtelse av egna aktier är det särskilt viktigt att omständigheter

som är av betydelse för aktiernas värde blir föremål för öppen redovisning. En sådan

genomlysning behövs för att motverka kursmanipulationer och annat missbruk av de

föreslagna reglerna.

(Prop.1999/2000:34, s. 82)

Möjligheten att köpa och sälja egna aktier begränsas således i flera avseenden. Utöver de jag

redan nämnt skall tillfogas att beslut om köp och försäljning av egna aktier skall fattas av

bolagsstämman eller, efter stämmans bemyndigande, av styrelsen. Det går till på det sättet att

beslutet tas via stämmomajoritet; två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid

stämman företrädda aktierna.

3.2.2 Näringslivets börskommitté

NBK verkar för god sed på den svenska aktiemarknaden. Detta görs genom att ge ut regler.

Flertalet av NBK:s utgivna regler blir en del av Stockholmsbörsens regelsystem. Här kan bland

annat nämnas köp och försäljning av egna aktier (NBK, 2000).
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3.2.2.1 Offentliggörande

Det finns två skilda sätt att återköpa egna aktier. Antingen kan det ske på börs eller auktoriserad

marknadsplats eller via offentligt erbjudande. Vid offentligt erbjudande riktas erbjudandet om

återköp till samtliga aktieägare. Oavsett vilken typ som används är det av största vikt att

information om återköp når ut till aktiemarknaden. Detta bör ske omedelbart efter det att bolaget

tagit beslut om köp av egna aktier och skall göras via pressmeddelande. Vid köp på börs eller

marknadsplats skall, enligt NBK (2000), följande information finnas med i pressmeddelandet:

� Den tid inom vilken ett bemyndigande får utnyttjas eller beslut om köp eller

försäljning av egna aktier skall verkställas

� Uppgift om befintligt innehav av egna aktier och det högsta antal aktier som

avses att köpas eller säljas

� Uppgift om högsta och lägsta pris

� Motiven till köpet eller försäljningen i korthet samt, så långt praktiskt möjligt,

de finansiella effekterna på bolagets resultat och ställning, också uttryck per

aktie.

� Övriga villkor för köpet eller försäljningen

(NBK. 2000, s. 2)

3.2.2.2 Handelsregler

Under denna avdelning i NBK:s regelverk beskrivs på vilket sätt handeln på börsen eller

marknadsplatsen får ske. Här behandlas bland annat det maximala antalet aktier, i procent, som

får köpas/säljas av egna aktier per dag. Men också kravet på bolaget att omedelbart informera den

aktuella börsen eller marknadsplatsen om varje köp/försäljning av egna aktier.  Denna

information blir dock inte offentlig utan är enbart tillgänglig för övervakningsfunktionen vid

börsen eller marknadsplatsen. Utöver detta får bolagen inte köpa eller sälja egna aktier under de

sista 30 minuterna före börsens eller marknadsplatsens stängning. Som avslutning på denna

avdelning står att ”bolaget får inte köpa eller sälja egna aktier under den trettiodagarsperiod som

ligger närmast före offentliggörande av bolagets års- eller delårsbokslut” (NBK. 2000, s. 4). Att

denna punkt finns med är för att undvika en diskussion om bolagets tillgång till

insiderinformation.

3.2.2.3 Anmälan av köp och försäljning av egna aktier

Bolag som förvärvar eller överlåter egna aktier skall anmäla förvärvet eller överlåtelsen till

börsen eller marknadsplatsen. En dylik anmälan skall enligt NBK (2000) innehålla:
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� Bolaget skall till börsen eller marknadsplatsen anmäla de förvärv och

överlåtelser som ägt rum avseende egna aktier så snart det kan ske och senast

före börsens eller marknadsplatsens öppnande den börsdag som följer närmast

efter köpet eller försäljningen.

� En anmälan enligt första punkten skall innehålla uppgifter om det antal aktier,

fördelat på olika slag, som omfattas av köpet eller försäljningen, det pris – eller

i förekommande fall, det högsta eller lägsta pris – som betalats eller erhållits per

aktie samt det aktuella innehavet av egna aktier och det totala antalet aktier i

bolaget.

� Uppgift om köp och försäljningar av egna aktier skall även lämnas i

bokslutskommuniké och i delårsrapport från bolaget. Av dessa rapporter skall

också framgå antalet aktier i bolaget efter avdrag för återköpta egna aktier dels

vid balanstiden, dels i genomsnitt under perioden.

(NBK. 2000, s. 4)

3.2.3 Årsredovisningslagen

I Årsredovisningslagen (1995:1554) finner man att det i förvaltningsberättelsen skall lämnas

upplysningar om förvärv/återköp av egna aktier. I 6 kap. 1§ står följande om vad som skall finnas

med:

� Antal och nominellt belopp för de egna aktier som innehas av företaget, den

andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning

som har betalats

� Antal och nominellt belopp för de egna aktier som förvärvats under

räkenskapsåret, den andel av aktiekapitalet som dessa utgör samt storleken av

den ersättning som har betalats

� Antal och nominellt belopp för de egna aktier som har överlåtits under

räkenskapsåret, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt

storleken på den ersättning som erhållits

� Skälen för de förvärv eller överlåtelser av egna aktier som har skett under

räkenskapsåret

3.3 Debatt i media

3.3.1 Kursmanipulation

I en debattartikel i Balans 6-7/96 (Nilsson. 1996, s. 8) diskuteras återköpens vara eller inte vara. I

denna hänvisas till Lars Milberg, Aktiespararna, som fokuserar på den intressekonflikt som kan

finnas mellan företagsledningen och dess ägare. I Aktiespararen nr. 3, 2000, (Hårde. 2000, s. 24)
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aktualiseras denna kritik igen då de skriver att ”återköp över börsen inbjuder till kursmanipulation

och att företagsledarna själva alltid tycker att deras aktier är undervärderade.”

När ett bolag har återköpt egna aktier ligger de i ”ruvat bo” och är inte längre tillgängliga för

marknaden. I och med detta förbättras nyckeltalen för de återstående aktierna. Vinsten per aktie

stiger och avkastningstalen förbättras. Detta ger vanligtvis en positiv effekt på aktiekursen.

Undersökningar har gjorts i USA som visar att enbart beskedet om ett återköpsprogram höjer

börskursen med 6-8 procent. Bolaget betalar således inte någon premie utan det är marknaden

som sätter priset utifrån signalen att bolaget tänker göra något åt sin kapitalstruktur (Hårde. 1999,

s. 7).

3.3.2 Ägarkoncentration

I tidningen Affärsvärlden nr. 22 (2000, s. 25) framförs kritik kring återköp av egna aktier och här

vill de peka på risken att ”bolagen ska spekulera på de vanliga aktieägarnas bekostnad.”  I ett

senare nummer av Affärsvärlden nr. 32 (2000, s. 25) diskuteras det kring företag med några få

dominerande ägare. I sådana bolag anser de att det vore en bättre lösning med inlösen av aktier än

återköp av aktier. De menar på att återköp i dylik situation blir ett billigt sätt för huvudägaren att

köpa upp bolaget. Även i Dagens Industri (Benson, 2000) belyses problemet men då ur ett

maktperspektiv. I Bensons resonemang framhåller han att ett bolags återköp av egna aktier gör

det lättare för huvudägaren att svälta ut småägarna. Han tar upp möjligheten för storägare att

undslippa den budplikt som annars gäller när man går över 40 procent i ägande. Benson fortsätter

sin odyssé och kommer in på den situation då återköp ”automatiskt” kan öka ägarandelen utan att

man köper nya aktier. Detta gör att huvudägare kan öka sin kontroll över bolaget utan att själv

behöva lägga ut så mycket som en krona.

Budplikt innebär att den som förvärvat aktier med 40 % (eller mer) röstvärde har en skyldighet att

lägga ett bud på samtliga aktier i  bolaget, oavsett aktieslagens olika röstvärde i bolaget.

Budplikten gäller inte enbart alla aktier utan  skall också riktas till innehavare av andra av bolaget

utgivna värdepapper vars prissättning kan komma att väsentligt påverkas av att noteringen av de

aktier som omfattas av erbjudandet. Syftet med reglerna om budplikt är att övriga aktieägare skall

ha en möjlighet att lämna bolaget i samband med ett kontrollägarskifte (Skog. 1999, s. 30).

Nu skall dock sägas att de källor som refererats från ovan, under denna punkt (3.3.2), är skrivna

innan de nya bestämmelserna trätt ikraft. I ett pressmeddelande från NBK (2003) presenteras
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skärpta budpliktsregler. Av olika orsaker, bland annat med hänsyn till reglerna i andra länder,

sänker NBK gränsen för budplikt till 30 % av rösterna i ett bolag. De skriver vidare att de ägare

som idag ligger mellan 30-40 % av rösterna i ett bolag omfattas av budplikten om de efter

reglernas ikraftträdande köper ytterligare en aktie i det aktuella bolaget. Avsikten med

bestämmelserna är att förbättra minoritetsaktieägarnas ställning när en ny kontrollägare kommer

in i bolaget. De nya reglerna trädde i kraft 1 september 2003.

Tapper (2000) redovisar i Dagens Industri en kartläggning över hur bolag ställer sig till

möjligheten till återköp. I denna kartläggning tas olika aspekter upp däribland risker med återköp.

Bland annat refereras till två VD:ar som ger sin syn på saken. Den ena tar upp ökad

ägarkoncentration och sämre likviditet som risker som få ägnat en tanke och att det är lätt att

hamna i en farlig situation i och med detta. Den andra nämner risken för ägarkoncentration och

tunnare aktiehandel som en glömd aspekt av återköp. Uppenbart är att

ägarkoncentrationsproblematiken är en aktuell men glömd aspekt när det gäller återköp av aktier.

3.3.3 Solida företag

I ett par artiklar diskuteras det kring vilken typ av bolag som kan vara aktuella för återköp. I

denna diskussion riktas ljuset mot bolag som är överkapitaliserade och har hög soliditet. Nilsson

(1996, s. 7) skriver att om överkapitaliserade bolag återköper egna aktier kan de minska sin

likviditet men också råda bot på den nedvärdering som ofta sker av sådana företag på

aktiemarknaden. Kjäll (2000) berör bolag med hög soliditet och att det är just dessa bolag som

med fördel köper tillbaka egna aktier. En ”baksida” med återköp är, enligt Kjäll, att bolaget

minskar sin soliditet och stabilitet. Han menar på att vinsten höjs  till priset av ett ökat

risktagande. Summa summarum hittills är det överkapitaliserade bolag med hög soliditet som är

mest aktuella för återköp. Som avslutning tar jag in Hammar’s (2000) spekulationer kring de

bolag som är mest aktuella för återköp. Han är inne på att det är bolag med starka och jämna

kassaflöden och som har svårt att hitta bra återinvesteringsmöjligheter i den egna rörelsen som

ligger närmast till hands för återköp. Efter genomgång av artiklarna kan jag utläsa att analytiker

och mäklare pekar ut verkstadsbolag, banker och investmentbolag som tydliga kandidater till att

genomföra återköp.

3.4 Motiv till varför bolag genomför återköp av egna aktier
Med tanke på att återköpsmöjligheten först blev möjlig från 10 mars 2000 har det inte skrivits så

mycket svensk litteratur i ämnet. Debattartiklar har som tidigare berörts skrivit om återköpens
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motiv och effekter som jag delvis kommer att referera till. Men framförallt vände jag blickarna

mot USA där återköp av egna aktier varit tillåtna under längre period än i Sverige. I USA finns

vetenskapliga studier och forskning kring vilka motiv som kan ligga bakom bolagens val att köpa

egna aktier samt vilka effekter det kan föra med sig.

3.4.1 Distribution av kapital

När ett bolag har kapital som överstiger investeringsalternativen kan det antingen ”lagra” det i

bolaget eller distribuera ut det till aktieägarna. Det kan ske antingen genom utdelning eller

återköp av egna aktier. Återköp förväntas inte ske på regelbunden basis såsom utdelning gör.

Utdelningsnivån ska helst ligga på en relativt jämn nivå hela tiden hos bolagen då de annars kan

ådra sig negativ påverkan om utdelningen först ökar och senare minskar. Därför är återköp ett

mer flexibelt sätt att distribuera tillfälligt överskottskapital till aktieägarna (Dittmar. 2000, s. 334).

Även Oliver och Moffeit (2000, s. 56) diskuterar kring bolagens utdelningspolicy. De för sitt

resonemang kring stabila utdelningsnivåer hos bolagen. De menar på att aktieägare som förlitar

sig på inkomster från utdelning drar sig för att investera i bolag med fluktuerande utdelningsnivå.

De skriver också att genom bolagets tillkännagivande av återköp signalerar det till

kapitalmarknaden att bolaget har överskottskapital och är villiga att använda det som direkt

förmån till aktieägarna, varav många av dem föredrar ökat aktievärde framför utdelning.

Hamberg (2001, s. 40) ser utdelning och återköp som två varianter att dela ut överskottsmedel när

bolaget har ett stort fritt kassaflöde eller stor kapitalbas som inte används på ändamålsenligt sätt. I

och med att vi lever i en värld av skatter är återköp av egna aktier mer fördelaktigt än utdelningar.

Jämfört med utdelningar ökar värdet på kvarvarande aktier och aktieägarna behöver inte

omedelbart betala någon skatt på värdeökningen något som måste göras på utdelningar från

bolaget. Även Kahle (2002, s. 236) är inne på att återköp är att föredra ur ett skatteperspektiv i

jämförelse med ökad utdelning. Det innebär att bolaget inte ser sig ha fortsatt åtagande att

bibehålla ökad utdelningsandel som annars vore fallet.

3.4.2 Undervärderad aktie

Återköp av aktier är inte enbart ett flexibelt sätt att välja vid distribution av överskottskapital utan

också när det skall distribueras. Flexibiliteten vid timingen av återköp är värdefull då bolagen kan

vänta med återköp tills aktien är undervärderad. Om ledningen anser att aktien är undervärderad
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kan bolaget investera i egna aktier och förvärva de undervärderade aktier. Detta förfarande

signalerar till aktiemarknaden att aktien är undervärderad (Dittmar. 2000, s. 334). För att knyta an

till signalering finns det i USA forskning kring olika återköpsteorier, däribland signalteorin. I

signalteorin menar de på att när ett bolag annonserar ett återköp kan det antas att ledningen har ny

information rörande värdet av bolagets framtida utsikter. Signalteorin backas upp av bolagen

själva då de anger undervärdering som motiv vid återköp av egna aktier (Kahle. 2002, s.236).

Även Ho, et al, (1997, s. 475) går in på signalteorin vad gäller undervärdering av aktier, men går

in på förhållandet mellan reaktionen på signalering och tidigare erhållen

redovisningsinformation. De menar på att det finns en relation mellan marknadens respons på

tillkännagivande av återköp på öppen marknad och nivån på utvalda variabler av information

utgiven i tidigare utgivna redovisningsrapporter (årsredovisningar).

Att en aktie är undervärderad är skillnaden mellan bolagets beräknade substansvärde på sin aktie

och det marknadsvärde den för tillfället har. Skillnaden mellan beräknat värde och

marknadsvärde kallas substansrabatt. Vid för stor substansrabatt kan bolaget välja att återköpa

aktier. På så vis kan aktieägarna få del av den substansrabatt som för tillfället existerar.

3.4.3 Kapitalstruktur

När ett företag väljer att distribuera kapital via återköp reducerar detta det egna kapitalet och ökar

skuldsättningsgraden. Om det förutsätts att en optimal kapitalstruktur finns, kommer bolag att

använda sig av återköp för att nå den optimala strukturen. Av just denna anledning kan man anta

att bolag som ligger under sin nivå av optimal kapitalstruktur har benägenhet att vilja återköpa

egna aktier för att justera förhållandet (Dittmar. 2000, s. 335).

Kare och Wiggins (1987, s. 55) resonerar kring de effekter som justering av kapitalstrukturen för

med sig. Den ena är att bolaget anses mer riskabelt för investerare. Det kan leda till att

marknadsvärdet minskar, men det kan också föra med sig att utdelning och vinst per aktie ökar

med positiv effekt på aktiens pris.

3.4.4 Optionsprogram

Många bolag har optionsprogram på sin agenda. Genom att förvärva egna aktier innan

optionernas löptid nått sitt slut behöver bolagen inte nyemittera aktier för detta ändamål. På det

viset minskas utspädningseffekten som annars kan uppstå och substansvärdet per aktie bibehåller
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sitt värde. En annan fördel är att bolagen, i och med att de redan köpt de egna aktierna till ett visst

pris, vet vilken kostnad optionsprogrammet för med sig (Amcoff, 2000).

Oliver och Moffeit (2000, s. 56) beskriver ett scenario när ett återköpsprogram löper ut och aktien

har en hög kurs. Genom att använda sig av redan återköpta aktier, som förvärvats vid  låg

aktiekurs och lagrats i bolaget, minskar bolagets behov att köpa aktier till högt pris för att fullfölja

sitt åtagande gentemot de som berörs av återköpsprogrammet.

3.4.5 Företagskontroll/Ovälkomna uppköp

Ovälkomna uppköp kan bli aktuella om ett  bolags aktiekurs är låg. Den risken skulle minska om

aktiekursen steg. Dittmar (2000, s. 235) skriver att återköp av egna aktier är ett sätt att försvara

sig mot uppköp. Anledning är att aktieåterköp ökar värdet på kvarvarande aktier och därmed ökar

priset för det köpande bolaget. Amcoff (2000) refererar till en intervju med Mats Nyman på

Handelsbanken Markets som säger att ”ett återköp av 10 procent av aktierna kommer enligt våra

beräkningar att få upp aktien med 6-10 procent”. Med detta i åtanke finns det fog för att använda

återköp som motmedel mot ovälkomna uppköp.

I Aktiespararen nr. 12 (1999, s. 6) skriver Hårde om att återköp ger bolagsledningarna en

möjlighet att skydda sig mot fientliga uppköp. Han beskriver ett scenario då ett bolag kanske sålt

av en del av sin verksamhet och sitter med en jättelik kassa som bolaget kortsiktigt har svårt att

förränta. De har expansionstankar men det rätta investeringstillfället kanske inte dyker upp förrän

om några år. Under tiden till investering sker riskerar bolaget att bli utsatt för uppköpsförsök från

någon som vill åt bolagets kassa. Om bolaget i denna situation köper tillbaka egna aktier minskar

de sin kassa och får samtidigt upp aktiekursen. I och med detta är bolaget inte längre en lika

intressant uppköpskandidat.

3.4.6  Förenkla förvärv och samgåenden

Vid förvärv av bolag kan det förvärvande bolaget betala en del av eller hela köpeskillingen  med

egna aktier. Genom av betala med återköpta aktier slipper bolaget nyemittera aktier för detta

ändamål (Mclaughlin, 2000).
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3.4.7 Sammanfattning

I detta kapitel har regelverk, debatt i media och forskning/litteratur kring motiv till återköp av

egna aktier gåtts igenom. Via regelverket fås vilken typ av information som det skall upplysas om

och/eller vad som skall finnas med i redovisningen vid återköp av egna aktier. Debatten i media

ger olika aspekter på farhågor/kritik/problematik kring återköpsmöjligheten. Forskningslitteratur

från USA har givit grundläggande fakta kring varför och vilka motiv bolagen har när de gör/vill

genomföra återköp av egna aktier. Det som tagits upp här är till för att få en större förståelse för

de underliggande tankegångar som bolagen har kring återköpsmöjligheten. Men också att ge

läsaren möjlighet till överblick av vad regelverket anser vara viktigt vad gäller bolagens

information till aktieägare och andra intressenter.

Sex centrala frågor har utarbetats efter genomgången av litteraturen. Utifrån dessa frågor skall en

bedömning av bolagens öppenhet vad gäller redovisningen av information vid återköp av egna

aktier göras. De centrala frågorna är följande:

� Motiv/skäl till återköp

� Vad skall de återköpta aktierna användas till

� Finansiella effekter

� Återköpsandel av aktiestock i %

� Genomsnittligt pris på återköpta aktier

� Ägarkoncentrationsinformation

Utöver de centrala frågorna kommer en översikt av övriga frågor som studerats att sammanställas.

De berör hur bolagen praktiskt redovisat sina återköp av egna aktier i årsredovisningen utefter det

som berörts i debatt i media (3.3) och de avgränsningar som gjorts (1.3). Det som studerats är

följande:

� Branscher - I vilka branscher har återköp gjorts?

� Börslistor - Hur många bolag har återköpt egna aktier på A- och O-listan?

� Motiv - Vilka motiv har bolagen för återköp av egna aktier?

� Soliditet - Vilken soliditet har bolagen?

� Återköpsmandat - Hur många har förnyat/förlängt återköpsmandatet?
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4 Resultatredovisning
4.1 Inledning
I detta kapitel kommer jag att delge de resultat som min analys av årsredovisningarna har givit.

Jag börjar med att ge en översiktlig bild av vilka branscher och börslistor som studerats.

Branschindelningen följer Affärsvärldens branschindex (Affärsvärlden, 2003), närmare bestämt

AFGX bolagsindelning; underbranschindex. Därefter redovisar jag vad bolagen har för motiv och

soliditet, men också om de har fått förnyat mandat att återköpa ytterligare egna aktier. I nästa

avdelning, 4.3, redogör jag för öppenheten i avgivandet av information från bolaget till läsarna av

årsredovisningen. De bolag som analyserats hittas i bilaga 7.1.

4.2 Redovisning av återköp av egna aktier i praktiken

4.2.1 Branscher

I litteraturgenomgången tog jag upp de spekulationer som fanns kring vilka bolag som skulle

återköpa egna aktier. I det sammanhanget var verkstadsbolag, banker och investmentbolag mest

aktuella. Mina fynd blev följande:

BRANSCH                         ANTAL  BOLAG

Fastighet 6

Investment 5

Bygg och anläggning 3

Dagligvaror 3

Grossister 2

Gruv och metall 2

Industri 2

Bank och försäkring 1

Skog 1

Sällanköpsvaror 1

Tekniska konsulter 1

Telekom 1

Transport 1

Tabell 1
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Totalt fanns tretton branscher representerade. Bolag med störst andel återköp fanns inom

branscherna fastighet och investment. Spekulationerna i förväg vad gäller investmentbolagen får

sägas ha varit tämligen överensstämmande med utfallet i min analys. Vad gäller banker var det en

bank som gjort återköp. Vad gäller verkstadsbolag får jag se det som att de kan falla in under

industribranschen. I så fall skulle två bolag vara aktuella. I övrigt får noteras att det är ett ganska

brett spektrum av branscher som tagit möjligheten i akt att återköpa egna aktier.

4.2.2 Börslistor

Genom min avgränsning har jag koncentrerat mig på A- och O-listan i min analys. Det var

intressant att se om det fanns skillnader i antal återköpande bolag på respektive börslista.

LISTA                                 ANTAL BOLAG

A 14

O 15

Tabell 2

Jag kan konstatera att det är nästan dött lopp vad gäller antal återköpande bolag  på respektive

lista. På A-listan är det tio branscher representerade. På O-listan är sex branscher representerade

varav alla bolag (6 st.) i fastighetsbranschen  och alla bolag (5 st.) i investmentbranschen.

4.2.3 Motiv

Jag har tidigare gått igenom vilka motiv som bolagen kan tänkas ha och detta är de motiv som jag

fann i årsredovisningarna. Några bolag har uppgett mer än ett motiv, men jag har valt att här

redogöra för huvudmotivet för deras återköp av egna aktier.

MOTIV                               ANTAL BOLAG

Kapitalstruktur 15

Undervärderad aktie 4

Optionsprogram 3

Distribution till ägare 3

Förvärv 1

Ej angett motiv 3

Tabell 3
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De motiv som togs upp i litteraturgenomgången är de som även genomsyrar de resultat jag fått

fram. Teori och praktik kan sägas gå hand i hand vad gäller motivaspekten.

Över hälften (15 st.) av bolagen har kapitalstruktur som motiv till återköp. Det kan tolkas som att

dessa bolag strävar efter att nå en optimal kapitalstruktur och använder återköp av egna aktier för

detta ändamål. 11 av de 15 bolagen har förnyat/förlängt sitt återköpsmandat för fortsatta återköp

av egna aktier under 2001.

Huruvida de olika motiven kan frambringa kursmanipulation har jag svårt att avgöra, då det inte

är något jag haft för avsikt att studera. Vad jag dock funnit är att återköp av egna aktier kan vara

ett instrument att använda i kursvårdande syfte av bolagen. Manipulation eller ökat

aktieägarvärde? Det är svårt att avgöra.

4.2.4 Soliditet

Som tidigare nämnts var solida bolag troliga återköpskandidater. I och med det var det intressant

att se på vilka nivåer soliditeten låg på bland de analyserade bolagen. År 2000 låg soliditeten hos

bolagen mellan 12,8 % som lägst och 95 % som högst. År 1999 låg soliditeten hos bolagen

mellan 13,8 % som lägst och 95 % som högst. Sammantaget kan sägas att det är stor spännvidd

mellan lägsta och högsta soliditetstalet bland bolagen. Spännvidden har dock marginellt

förändrats mellan de båda åren. Jag utgår från att soliditetstalen från 1999 låg till grund för beslut

om återköp av egna aktier i bolagen under 2000.

Svårigheten med att studera, jämföra och bedöma soliditetstalen är att bolagen själva har olika

bedömning av vilken soliditetsnivå som de anser vara godtagbar i sin specifika verksamhet. Vad

som kan antas vara ett solitt bolag har sina uppenbara problem således. En del bolag har

nedtecknat målsättning för soliditetsnivån i bolaget. Redan där står det klart att bolagen har olika

sätt att se på saken. Lägst nivå fanns hos det bolag som hade ”minst 20 % soliditet” som

målsättning. Det bolag som hade högst nivå hade ”soliditet cirka 50 %” som målsättning. En

annan aspekt av soliditeten som påverkar siffrornas betydelse är om bolagen sålt av någon del av

sin verksamhet, som genererat pengar in eller om de exempelvis köpt upp andra bolag som

betyder pengar ut. Detta påverkar naturligtvis synen på soliditetstalen och gör att de kanske

förlorar en del av sin betydelse. Jag kan enbart referera utifrån siffrorna oavsett om väsentliga
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affärshändelser borde tas med i resonemanget. Detta har dock inte varit något jag beaktat i min

studie.

Men, för att då återknyta till Investmentbolagen, som tidigare berörts kan sägas att soliditetsnivån

bland dessa bolag under 1999 låg mellan 56 och 95 %. Jag bedömer dessa bolag som klart solida

utefter mina kunskaper.

4.2.5 Återköpsmandat

Det var av intresse att se hur många utav bolagen som valt att förnya eller förlänga sina

återköpsmandat inför år 2001. I min analys var det, som tidigare nämnts, 29 bolag som valt att

göra återköp av egna aktier under år 2000. Nedan redovisas hur många som valt att

förnya/förlänga möjligheten till återköp av egna aktier.

NYTT ÅTERKÖPSMANDAT                ANTAL

Ja 20

Ej angivet 9

Tabell 4

Av siffrorna att döma är det drygt  två tredjedelar som förnyat/förlängt sitt mandat för återköp av

egna aktier under 2001. Detta härrör sig säkerligen från att flera av bolagen inte återköpt den

maximala andel (10 %) av egna aktier som är tillåtet. Två bolag har köpt mer än 10 % och

indragit dessa aktier. I och med det kan de fortsätta återköpen med maximalt  10 % av de aktier

som återstår av totala aktiestocken efter den tidigare indragningen. Några bolag fortsätter att

återköpa aktier så länge det finns substansrabatt på aktien. Andra bolag fortsätter på grund av att

återköp är ett, tillfälligtvis, bättre alternativ än andra tänkbara investeringsmöjligheter.

4.3 Bedömning av öppenhet i redovisningen

4.3.1 Skäl/motiv till återköp

Både Prop. 1999/2000:34, NBK och Årsredovisningslagen har berört vikten av att skäl/motiv

uppges. Allt för att uppnå en så öppen redovisning som möjligt vid återköp av egna aktier. Mina

resultat visar på att 26 av de 29 analyserade bolagen uppgav något eller några motiv till varför de

återköpt egna aktier. Tre bolag har därmed brustit vad gäller öppenheten kring motivet till
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återköp. En brist som är anmärkningsvärd då just motiv/skäl, som sagt, är en viktig del av  det

regelverk som getts ut.

4.3.2 Användningsområde

Att bolagen har vissa motiv till återköp är en sak, vad de tänker använda de återköpta aktierna till

en annan. Följande information fanns att tillgå i årsredovisningarna vad gäller bolagens

användning av de återköpta aktierna.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE                   ANTAL

Indragning 7

Förvärv 5

Optionsprogram 4

Optionsprogram/Förvärv 1

Optionsprogram/Överlåtelse 1

Avyttring 1

Indragning/Förvärv 1

Indragning/Förvärv/Optionsprogram 1

Ej angivit användningsområde 8

Tabell 5

Åtta av 29 bolag har inte angett vad de skall använda de återköpta aktierna till. Sju bolag har

annonserat indragning, vilket i förlängningen borgar för att ytterligare återköpsprogram torde bli

aktuella i dessa bolag. Fyra bolag har angett två eller flera användningsområden. Att så är fallet

beror troligen på att bolagsledningen då ges större flexibilitet att ta beslut utefter vad som passar

bäst att använda aktierna till beroende på vilka affärsmöjligheter som dyker upp under året.

Upplysning om vad de återköpta aktierna skall användas till är inte reglerade på något vis, men

jag ansåg att det var en viktig aspekt att studera. Genom att öppet redovisa vad de återköpta

aktierna skall användas kan aktieägarna ta ställning till om de tycker att det är godtagbart

ändamål som i slutändan kan komma dem till gagn.

4.3.3 Finansiella effekter

Även här var det åtta bolag av 29 som inte tydligt redogjorde för vilka (tänkbara) finansiella

effekter återköp av egna aktier kan föra med sig. Vilka finansiella effekter som uppgivits var av
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skiftande art och mängd hos de 21 bolag som redogjort för detta. Bolaget som utmärkte sig mest

med tydlig och informativ information var Tornet. De hade skrivit ner och redogjorde för hur ett

rullande återköpsprogram, under en treårsperiod, påverkar ett antal väsentliga nyckeltal.

Visserligen är det beräknade siffror för vart och ett av åren men det ger en god översikt av

förändringarna. Det är lätt för läsaren att ta till sig dylik information och därmed ges möjlighet till

ökad förståelse för hur återköp av egna aktier påverkar bolaget finansiellt.

De finansiella effekterna finns nämnda i regelverket och rekommenderas att finnas med i vissa

avseenden, då framförallt i de pressmeddelanden som skall offentliggöras när ett bolag tänker

återköpa egna aktier. Det finns således inget riktat krav att ha med det i årsredovisningen, men

om så finns borgar det för en större öppenhet mellan ledningen och aktieägarna. Det vore kanske

på sin plats att förespråka förekomsten av denna typ av upplysning i årsredovisningen. Att ge

aktieägarna möjlighet att ta ställning till de finansiella effekterna, som återköp av egna aktier för

med sig, ger inte bara insikt i bolaget utan också underlag för att bedöma om de vill behålla eller

sälja sina aktier.

4.3.4 Andel återköpta aktier av bolagets totala antal aktier

Information kring andel återköpta aktier av bolagets totala antal aktier var 25 bolag av 29

benägna att delge. Eftersom det är något som det bör upplysas om i årsredovisningen, enligt

regelverk, brister det i utgivandet av denna information hos fyra bolag.

4.3.5 Vederlag för återköpta aktier i genomsnitt

Vad gäller priset för återköpta aktier har jag studerat både den totala återköpssumman och det pris

som betalats i genomsnitt per återköpt aktie. Den totala återköpssumman är i och för sig

intressant, men läsaren av årsredovisningen ges större möjlighet att själv jämföra aktiens

kursutveckling om de har tillgång till det genomsnittliga priset som bolaget gett för de återköpta

aktierna.

22 av 29 bolag har genomsnittspriset på återköpta aktier nedtecknade i årsredovisningen.

Eftersom jag själv gått in och subjektivt vinklat denna fråga kan jag inte kritisera bolagens insats i

frågan. Jag kan bara konstatera att det trots allt är större delen av bolagen som i realiteten

upplyser om genomsnittspriset.
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4.3.6 Ägarkoncentrationsinformation

I regelverket finns inget uttalat krav att det skall upplysas om denna typ av information. Det är

dock en fråga som florerat i debatten vilket gjorde att jag ville undersöka just detta. Resultatet var

knapert och endast ett bolag hade någon typ av information kring ägarkoncentration. Det var

Holmen som redovisade, efter återköp av egna aktier, att Lundbergföretagens innehav av

Holmenaktier var cirka 51% av det sammanlagda röstetalet. I och med detta råder ett

koncernförhållande mellan Holmen och L E Lundbergföretagen.

Eftersom det inte fanns så mycket information kring ägarkoncentration gick jag igenom hur

ägarstrukturerna såg ut i bolagen. Jag ville se hur fördelningen var mellan bolag med

kontrollägare och de med minoritetsägare. Jag valde att göra en indelning, på olika nivåer, utifrån

procentuell röstandel hos de största ägarna.

ÄGARSITUATION                                 ANTAL

Kontrollägare    60 % - uppåt 5

Kontrollägare    40 – 59 % 8

Minoritetsägare  20 – 39 % 5

Minoritetsägare  1 – 19 % 11

Tabell 6

Det spridda ägandet, med många minoritetsägare, har en viss övervikt bland de undersökta

bolagen. Ett av bolagen med minoritetsägande har dock tre större ägare, alla sittande i styrelsen,

och tillsammans har de en andel av röstetalet som överstiger 60 %. Hur de olika ägarstrukturerna

påverkar aktieägarnas beslutsmöjlighet vid bemyndigande om återköp av egna aktier är något

som inte går att läsa ut ur årsredovisningarna. Ej heller går det att få någon klarhet i om någon

större ägare så att säga ökat sin röstandel, genom att låta andra sälja av sitt innehav aktier vid

återköp.  Med tanke på att det finns ett antal kontrollägare som har 60 % eller mer av rösterna blir

beslut om återköp av intresse. I och med att stämmomajoriteten på två tredjedelar behövs uppstår

en intrikat situation om bolagets kontrollägare dessutom råkar sitta med i styrelsen. Det finns all

anledning att fundera över om beslut tas för bolagets, minoritetsägarnas eller av personligt

intresse i dylik situation. Intressanta frågor som inte fått sitt svar i min studie.
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4.3.7 Sammanfattning

För att ge en tydligare överblick av det jag nu gått igenom följer två tabeller. Tabell 7 redogör för

de sex centrala frågor jag utgått ifrån och vilken informationsfrekvens dessa genererat i min

analys. Tabell 8 berör bolagens ”öppenhet” att ge ut information i årsredovisningen.

FRÅGA                                                     ANTAL  BOLAG SOM ANGIVIT INFO.

Motiv/skäl till återköp 26

Vad skall återköpta aktier användas till 21

Finansiella effekter 21

Återköpsandel av aktiestock i % 25

Genomsnittligt pris på återköpta aktier 22

Ägarkoncentrationsinformation 1

Tabell 7

Följande tabell behandlar hur stor del av information som bolagen var villiga att öppet dela med

sig av, utefter de centrala frågor jag utgått ifrån.

”BESVARADE” FRÅGOR                     ANTAL

6 -

5 11

4 9

3 7

2 2

1 -

0 -

Tabell 8

Om jag fokuserar på de centrala frågorna jag valt och då speciellt de som berör information som

bör vara med i årsredovisningen, finner jag att det finns brister i bolagens sätt att öppet redovisa

detta. Jag tänker framförallt på upplysandet av motiv/skäl och återköpsandel av den totala

aktiestocken. Nu rör det sig visserligen ”bara” om tre respektive fyra bolag som fallerat att

informera om tidigare nämnda art, men enligt mitt sätt att se på det borde det inte vara någon som

faller utanför ramen. Övriga frågor är av mer frivillig karaktär, men inte desto mindre viktig att ta

i hänseende.
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Över en tredjedel (11 st.) har besvarat/gett information kring fem av de sex frågor jag haft i

åtanke. Det är svårt att bedöma om det är OK eller inte, men det ger i alla fall indikation på att

bolagen inte är hermetiskt tillslutna. Kontentan är dock att öppenheten skiljer sig åt bland bolagen

och att det är något som borde aktualiseras och om möjligt åtgärdas.
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5 Slutdiskussion
5.1 Inledning
Jag kommer i detta kapitel att ”knyta ihop säcken” av mitt arbete. Jag redogör för de resultat jag

kommit fram till och hur de står i relation till forskningsfrågan. Jag kommer vidare att mer fritt

reflektera över studiens slutsats. Avslutningsvis kommer jag att ge förslag till fortsatt arbete i

ämnet.

5.2 Forskningsfrågan besvaras
Min uppgift var att undersöka hur bolag väljer att redovisa sina återköp av egna aktier i

årsredovisningen. Utefter de fynd, som delgetts i resultatredovisningen, är svaret på frågan att

redovisningen av återköp av egna aktier är av skiftande karaktär hos de analyserade bolagen. Jag

fann brister framförallt i upplysandet av motiv/skäl till återköp av egna aktier, men också vad

gäller den andel aktier som återköpts i procent av den totala aktiestocken. Då detta är något som

regelverket anmodar är det anmärkningsvärt att denna information inte finns tillgänglig hos alla

bolag. Det stora flertalet bolag har dock med denna information, medan andra har missat den helt.

De finansiella effekterna har redogjorts för av mer än två tredjedelar av bolagen, även om detta

inte är ett måste att ha med i årsredovisningen. Det får ses som något positivt och som jag hoppas

fortsätter framöver. Större delen av bolagen upplyser om genomsnittligt pris på återköpta aktier.

Jag kan skönja skillnad i öppenhet mellan bolagen om man utgår från de centrala frågor jag har

arbetet utefter. Jag gör bedömningen att bolagen bör ha möjlighet att förbättra sitt sätt att delge

information och på så vis också skapa en mer tillgänglig och öppen redovisning. En förutsättning

är dock att bolagen uppmärksammas på de brister som kan vara aktuella att justera. Ju öppnare

redovisning desto större förtroende får aktieägare och andra intressenter för bolaget.

Många bolag valde att inte enbart i förvaltningsberättelsen upplysa om återköp av egna aktier.

Eftersom strukturen i en årsredovisning skiftar från bolag till bolag kunde jag hitta information

lite varstans i årsredovisningarna. I vissa fall kändes det rörigt i andra fall föll det sig naturligt att

informationen delgavs just där beroende på det aktuella sammanhanget i årsredovisningen.

5.3 Reflexion över studiens slutsats
I det stora hela fanns det vissa brister i bolagens redovisning av återköp av egna aktier. Man kan

fråga sig varför det är så och om det är något som går att förändra. Att bristerna uppstått kan
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möjligtvis bero på att återköp av egna aktier är en ny företeelse och att bolagen inte riktigt har

hunnit sätta sig in i regelverket. Det förefaller dock en aning amatörmässigt då jag förutsätter att

bolagsledningen trots allt bör ha gått igenom vilka ”spelregler” som gäller vid återköp. Då

förefaller det mer troligt att bolagen tolkar regelverket på helt skilda sätt. Detta leder i sin tur till

att redovisningen av återköp av egna aktier sker på olika sätt bland bolagen. Graden av öppenhet

blir sålunda skiftande i och med det val av information som bolagen är ”villiga” att delge. Frågan

är om regelverket bör bli tydligare än det är för att råda bot på bristfälligheten.

Ett annat sätt att se på det hela är om jag valt genomföra min studie på annat sätt. Hade det gett

samma resultat? Graderingen av öppenhet baseras på enbart sex frågor i denna studie. Mycket

eller lite är en avvägningsfråga. Om det varit möjligt att späda på antalet frågor vad hade då skett?

En annan tanke hade varit att göra en likadan studie, som jag nu gjort, och analysera bolag som

gjort återköp av egna aktier under år 2002 och sedan jämföra resultaten. Förhoppningsvis hade

några av de nu analyserade bolagen återköpt egna aktier även år 2002 vilket gjort det ytterst

intressant att se om de förändrat sitt sätt att redovisa sina återköp i årsredovisningen.

5.4 Förslag till fortsatt arbete
Ägarkoncentrationens problematik, som kan uppstå vid återköp av egna aktier, är av intresse att

forska vidare på. Då jag i denna studie blott berört ämnet lite på ytan har det varit omöjligt att ge

en fullständig bild  av vilken påverkan ägarkoncentrationen kan ha vid beslut om

återköpsprogram och hur de mindre ägarnas situation förändras i och med det. Av det skälet vore

det nog så viktigt att fördjupa sig ytterligare inom detta område.
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7 Bilagor
7.1 Sammanställning av analyserade bolag

BOLAG                              BRANSCH                         MOTIV TILL ÅTERKÖP
Axfood Dagligvaror Förvärv
Bergman & Beving Grossister Undervärderad aktie
Capona Fastighet Kapitalstruktur
Castellum Fastighet Kapitalstruktur
Drott Fastighet Kapitalstruktur
Electrolux Sällanköpsvaror Kapitalstruktur
Ericsson Telekom Optionsprogram
Gotland Rederi Transport -
Handelsbanken Bank & Försäkring Kapitalstruktur
Holmen Skog Kapitalstruktur
Höganäs Gruv & Metall Kapitalstruktur
Latour Investment Undervärderad aktie
Lundbergföretagen Investment Undervärderad aktie
Mandamus Fastighet -
Munters Industri (övrig) Optionsprogram
NCC Bygg & Anläggning Kapitalstruktur
Närkes Elektriska Bygg & Anläggning Kapitalstruktur
OEM International Grossister Kapitalstruktur
Ratos Investment Kapitalstruktur
Scandiaconsult Tekniska konsulter Distribution till ägare
Skanska Bygg & Anläggning Kapitalstruktur
Spendrups Dagligvaror Optionsprogram
SSAB Gruv & Metall Kapitalstruktur
Swedish Match Dagligvaror Kapitalstruktur
Säki Investment -
Tornet Fastighet Distribution till ägare
Traction Investment Undervärderad aktie
Trelleborg Industri (konglomerat) Kapitalstruktur
Wallenstam Fastighet Distribution till ägare

BOLAG SOM FÖLL BORT UR ANALYSEN
Lindab
Scandic Hotels


