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100 börsbolag i stor undersökning:

VI TROR PÅ

TILLVÄXT
ºTre av fyra börsbolag tror på ökad
försäljning i höst, visar en färsk undersökning.
”Överraskande. Ett positivt tecken
för börsutvecklingen”, skriver Di:s
Ulf Petersson.
n NYHETER 6–7
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Andelen försäljnings- och marknadschefer som tror på tillväxt för sitt företag i höst.

NU FINNS MILJÖKLASSADE MOTORER
TILL ALLA VÅRA MODELLER.
VÄLKOMMEN PÅ ÖPPETHELG HOS DIN VOLVOHANDL ARE .

Vd:ar kräver
långsiktighet
i politiken

Storföretagens chefer
uppfattar politikernas
kortsiktighet som
problematisk.
”Vi måste känna att
det finns en stabilitet
i regelverket”, säger
Mats Granryd, vd för
Teleâ•›2.
n NYHETER 10
ST E FA N LÖ F V E N PÅ D I D E B AT T

”

Blockpolitiken
skadar Sverige

Så vill MP strypa
kärnkraften

Skärpta krav ska tvinga
fram avveckling.
n8

Electrolux allt
närmare GE-köp

Ett samgående skulle
skapa en amerikansk
storspelare, skriver
Di:s Martin Blomgren.
n NYHETER 11
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n Olga Abramova, vd för den ryska betaltv-operatören Raduga, avgår sedan en
brottsutredning har inletts av det ryska
Â�inrikesministeriet på onsdagen. Utredningen gäller frågan om huruvida bolaget har
varit verksamt utan rätt licens.
Raduga, med omkring 445â•¯000 abonnenter, ägs till 50 procent av MTG. 
(Direkt)

n Bonnier News ska bilda en
gemensam affärsområdesÂ�
ledning för dagstidningarna
Dagens Industri, Dagens
Â�Nyheter och Expressen.
Gunilla Herlitz, som i dag är
vd för DN och Expressen, blir
vd för alla tre tidningarna. (TT)

Nyhetschefer: Anna Ekelund och
Jonas Jonsson. red@di.se, 08-573 650 31

Säljprognos
sista halvåret
2014

Vd:n avgår från
MTG:s ryska partner

Bonnier samlar
dagstidningar
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Börsbolagen väntar sig stark tillväxt under
andra halvåret. Det visar en undersökning
bland 100 marknads- och försäljningschefer.
Procent

Säljprognos
helår
2014

Hur bedömer du att
er försäljning kommer att utvecklas
under andra halvåret 2014 i förhållande
till andra halvåret 2013?
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Hur bedömer du att
er försäljning kommer att
utvecklas under hela 2014
i förhållande till
hela 2013?
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Källa: Säljindikatorn 2014, PMP Marknadskonsult

Tillväxten är på
… men utvecklingen i Europa bekymrar börs-vd:ar
Börsbolagens marknads- och försäljningschefer är kompakt optimistiska inför
Â�hösten. Tre av fyra räknar med tillväxt
under andra halvåret och bara 2 procent
tror på fallande intäkter.
Det visar en undersökning med 100 tillfrågade börsbolag.
Tongångarna bland de
svenska börsbolagens marknads- och försäljningschefer
blir alltmer positiva. För ett år
sedan var det bara knappt

hälften av de tillfrågade som
vågade tro att deras eget företag skulle klara att öka försäljningen kommande halvår. Än
värre var det i början av 2013,

då bara 28 procent såg ett
halvår med tillväxt framför sig.
I dag tror tre av fyra försäljnings- och marknadschefer
på ett försäljningsuppsving.
Bland small cap-bolagen är
nästan nio av tio inställda på
tillväxt, visar undersökningen
som är gjord av PMP Marknadskonsult.
”Det går att sammanfatta
undersökningen med ett ord:
positivt”, säger Mikael Julher,
vd på PMP Marknadskonsult.
Men de börs-vd:ar Di har

talat med räknar inte med att
tillväxten ska serveras av en
starkare konjunktur. Storbritannien ser de ljust på, men
Ukrainakrisen kan lägga
Â�sordin på stämningen.
Får ingen draghjälp
”Vi ser en svag konjunktur i
Sverige och Europa, vilket är
tråkigt men inget vi kan göra
någonting åt. Så vi räknar inte
med att bli räddade av marknaden under hösten, men
ambitionen är att fortsätta ta

marknadsandelar vilket vi
lyckades med under första
halvåret”, säger Jörgen Rosengren, vd för Bufab.
Börsnykomlingen Bufab
ökade försäljningen med nära
10 procent under första halvåret. Den tillväxttakten
matchar nästan Tranåsbaserade OEM International, som
ökade omsättningen med
9 procent och såg orderÂ�
ingången stiga med 13 procent.
”Det är fortfarande bra

drag i Östeuropa och England, däremot lite trögare i
Sverige och Norge. Signalerna
pekar åt olika håll. Vi har rätt
många kunder nu som påverkas av situationen med Ryssland. Jag har alltid inställningen att man inte får något
gratis utan måste kämpa för
affärerna man vill ha”, säger
Jörgen Zahlin,
Â�
vd för OEM
InterÂ�national.
Systemair rapporterade
i förra veckan sitt första kvartal
för det brutna räkenskapsåret.
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Ras för Gardells
tyska byggjätte
nDet tyska byggbolaget Bilfinger,
där Christer Gardells Cevian är
storägare, rasade nära 10 procent
på Frankfurtbörsen i går efter att
återigen ha tvingats vinstvarna.
Â�Bilfinger hänvisade till tuffa mark
nader för energi samt olje- och gas
sektorn i Europa. 
(Direkt)
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Carnegie sneglar
på norsk kollega

n Så mycket vill
Anoto, som är
verksamt inom
digital skriv
teknik, dra in
från aktie
ägarna i en
emission.  (TT)

n Investmentbanken Carnegie dis
kuterar en sammanslagning med
norska Arctic Securities.
Det skriver Finansavisen.
Carnegie ville inte kommentera
uppgifterna. Carnegie har omkring
700 anställda och Arctic har
115 anställda. (Direkt)
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D
UPPÅT. Börsnykomlingen Bufab ökade sin försäljning med 10 procent under första halvåret och räknar med att fortsätta ta marknadsandelar.

FOTO: BOLAGET

en markanta optimism som lyser
igenom hos börsbolagen är överraskande
och
samtidigt ett positivt tecken
för höstens börsutveckling.
Förvisso kunde konjunkturbarometern från Konjunkturinstitutet för ett par veckor
också konstatera att optimismen bland svenska företag
hade ökat i augusti jämfört
med juli.

Men siffrornai konjunktur-

”Konjunkturen i Europa står och
väger.”

”Ukrainakonflikten lägger sig som
en våt filt överallt.”

”Vissa länder, som Tyskland och
Storbritannien, går väldigt stabilt.”

ANDERS NYRÉN, VD FÖR INDUSTRIVÄRDEN

JONNY ALVARSSON, VD FÖR INDUTRADE

GERALD ENGSTRÖM, VD FÖR SYSTEMAIR
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väg tillbaka
Den organiska tillväxten låg
under kvartalet på 2 procent.
Företagets vd Gerald Engström är försiktigt optimistisk
inför fortsättningen av året.

Ojämn utveckling
”Jag tror på oförändrat eller
svagt uppåt. Vissa länder, som
Tyskland och Storbritannien,
går väldigt stabilt. För vår del
går det nu även bättre i Spanien och Portugal. I öst går
Baltikum utmärkt och vi
har än så länge oförändrade
volymer i Ryssland, men där
befarar vi en svacka”, säger
Gerald Engström.
Industrivärdens vd Anders

Nyrén, med styrelseuppdrag
i industribolag som Sandvik,
SCA och Volvo, lägger stor del
av delårsrapporternas vd-ord
på makrofrågor. I dag säger
han sig vara mindre positiv till
Europakonjunkturen än för
sex månader sedan, men mer
positiv till övriga världen.
”Konjunkturen i Europa
står och väger vilket återspeglas i de åtgärder ECB annonserade i dag (läs iâ•¯går). Europa
utvecklas svagare än vi hade
trott. Det går inte ned, men
inte upp i den takt som förÂ�
väntats”, säger Anders Nyrén.
Han ser positivt på gårÂ�
dagens besked från Europe-

iska centralbanken om att den
nu inleder tillgångsköp.
”För Sverige, som i hög
utsträckning exporterar till
EU och mycket till Tyskland,
är det viktigt att konjunkturen
utvecklas väl. Detta är ytterÂ�
ligaÂ�re en åtgärd för att få igång
den, så det är positivt”, säger
han.

OKLART. Jörgen Zahlin, vd
för OEM International, ser
motstridiga signaler från
olika håll i Europa.
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Uppgången kan grusas
Det tidigare Industrivärdenbolaget Indutrades vd Johnny
Alvarsson, varnar för att den
pånyttfödda optimismen som
börsens försäljningsdirektörer ger uttryck för i undersökningen kan grusas.

Det är framför allt börsens

Konglomeratet Indutrade
har med 180 självständiga
dotterbolag stor kontaktyta
mot Industrieuropa.
”De tre senaste åren har alla
pratat om att det ska vända till
hösten, så det här har vi hört
förut. Det bör bättras nu, det
är bara det att Ukrainakonflikten kommer in och lägger sig
som en våt filt överallt”, säger
Johnny Alvarsson.

RICHARD
BRÅSE
richard.brase@di.se

barometern var långt ifrån
lika tydliga och optimistiska
som enkäten från börsbolagen visar där hela 73 procent
av företagen tror på att försäljningen ökar under hösten.
Enbart 2 procent av de tillfrågade bolagen förutspår en
minskad försäljning.
Särskilt intressantblir
resulÂ�tatet när det jämförs med
svaren från motsvarande
undersökning för ett år sedan,
då inte ens hälften av de tillfrågade företagen trodde på
ökad försäljning.

031-701 51 54

småföretag som hyser stor tillförsikt.
Hela 87 procent av företagen tror på försäljningstillväxt
under hösten och inte mindre
än 11 procent tror på en försäljningsökning på mer än
20 procent.
Styrkebeskeden från de
aktuella börsbolagen blir inte
mindre med tanke på att
enkätundersökningen skedde
samtidigt som Ukrainakrisen
gick in i ett allvarligt skede.

Nu ska man förvisso komma

ihåg att undersökningen
baseras på svaren från börsÂ�
bolagens försäljnings- och
marknadschefer. Det är den
yrkeskategori i ett företag som
brukar tillhöra de mest optimistiska.
Men undersökningen är
ändå väl värd att hålla i minnet inför tredje och fjärde
kvartalens resultatrapporter.
Undersökningen kan ses som
en liten köpsignal på framför
allt de småbolag som föll
under sommarens börssvacka.

