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Historiken talar för uppgång i sommar

I Ett antal frågor hänger över aktiemarknaden, men den starka
börsvåren och den makroekonomiska utvecklingen tyder på att
börssommaren blir bra, skriver DI:s Mikael Vilenius. Bankernas aktiestrateger pekar också ut ett antal vinnaraktier.
I NYHETER 4–5

”

Öppet
arrogant
var det att strunta
i statens önskemål
om information
om den
finansiella
styrkan
i gruppen.

Bra affärer med
Ocean Race
Ericssons försäljningschef Torbjörn Possne är
nöjd med affärerna
runt Volvo Ocean Race.

DI:s bilreporter Håkan Matson
om Koenigsegg Group som
ägare till Saab.
I7

I NYHETER 8

Industrijättar
delar inte ut
INTELLIGENT DATABORD

I IT&TELEKOM 17

Vinstvarningar tvingar
Volvo, SSAB och Sandvik att frysa inne
nästa års aktieutdelI ANALYS 18
ningar.

Svenska banker
klarar baltkris
Kreditvärderingsinstitutet Fitch bedömer att
svenska banker klarar
nedgången i Baltikum.

I NYHETER 9
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Enligt uppgifter till DI finns det nu ett antal kinesiska bolag som slåss om att köpa Fordägda
Volvo PV. Ett är Geely Automobile som uppges ha
besökt fabriken i Torslanda. En affär beräknas vara
I NYHETER 6
klar i augusti.

HISTORISKT DYRA GUBBAR

I REPORTAGE 14–15

GLAD MIDSOMMAR!
Dagens Industri är tillbaka på tisdag. Från och
med nu till den 17 augusti har tidningen utgivningsuppehåll på måndagar. Nytt för i sommar
är att DI Weekend kommer ut varje fredag.

Vi håller koll på världens marknader medan du firar midsommar
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Han är Obamas
man i Sverige
Den svenske säljgurun Erik Ullsten är
president Barack Obamas man i Sverige.
Hans uppdrag: att rädda jobben i USA.
”Jag ska bedöma olika amerikanska
företags möjligheter att sälja i Sverige”, säger
Erik Ullsten.

Säljstrategen Erik Ullsten
har handplockats till gruppen Sales Unit Europe. Uppdragsgivare är amerikanska
Department of Commerce
och United States Trade
Representative. De bägge
organisationerrna ska ansvara för delar av det jättelika
amerikanska
stimulanspaketet som ska få fart på
tillväxten och skapa amerikanska jobb.
Stöd till teknikbolag
I ett första skede handlar det
om att få fart på företag inom
det så kallade Clean Techområdet, alltså företag inom
återvinning och alternativa
energikällor, vindkraftverk
och solceller. Totalt innehåller stimulanspaketen 44 miljarder kronor för alternativ
energi och 19 miljarder
kronor i skattelättnader
under en tioårsperiod.
”Pengarna kan delas ut
som direkta stöd till företagen och/eller som förmånliga lån”, berättar Erik Ullsten.
Ensam svensk
Han är den ende svensken
i den europeiska gruppen och
hans uppgift är att bedöma
affärsplaner för utvalda amerikanska företag och se vilken
potential de har på den
svenska marknaden.
”Direkt till eller via Sverige, det kan också handla om
att hitta svenska återförsäljare som kan ta produkterna till
andra marknader, marknader som av politiska skäl

kanske har varit stängda tidigare. Jag ska bland annat
bedöma företagens säljstrategier och agera rådgivare”, säger Erik Ullsten.
Han säger att Sverige, landets litenhet till trots, är en
mycket bra referensmarknad.
”Sverige som marknad har
ett gott rykte i världen, tuffa
regelverk och goda försäljare,
vilket kan öppna dörrar.”

ÖLMUGGEN DU INTE KAN MOTSTÅ

Senaste nytt
på di.se

Hur ersätts du?

”Det finns naturligtvis en
morot med en bra avkastning
när vi uppnår bra resultat”.

Krisen slår
mot lettiska
pensionärer

Hur hittade de just dig?

”Jag har bott i USA i sju år.
Jag spelade collegetennis och
där fick jag bra kontakter och
nätverk. Bland mina kontakter finns senator Ted Kennedy, honom lärde jag känna
när jag jobbade på en tennisclub utanför New York.
Han har ju varit en av de pådrivande krafterna när det
gäller stimulanspaketen”.
Bedömer företag
Just nu granskar Erik Ullsten
tolv amerikanska företag
som kan bli stödaktuella.
Vilka de är vill han inte säga
ännu.
”Det hela går till så att
medlemmarna gör sina
bedömningar och sen slår
vi ihop resultaten, sedan vad
vi har. Kommer vi fram till att
ett bolag ska gasa på kan det
leda till att pengar betalas ut
ganska snabbt”, säger Erik
Ullsten.
MOSSE WALLÉN
mosse.wallen@di.se
08-573 652 66

LÖRDAG:

”Fabriken” med
framtidstro
OBAMAS MAN. Säljstrategen Erik Ullsten ingår i en grupp som
ska hjälpa amerikanska företag att få fart på tillväxten.

SÖNDAG: Nyhets-
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FAKTA

Erik Ullsten

I Ålder: 44 år.
I Familj: Hustru och två barn,
sex och två år.
I Bor: Kungälv.
I Sysselsättning: Säljstrateg,
driver egna företaget Prestera
Sales Training.
I Aktuell: Ska hjälpa ameri-

kanska företag att sälja i eller
via Sverige som en del av president Barack Obamas stimulanspaket för att få igång tillväxten
och skapa fler jobb i USA.
I Kuriosa: Pappas kusin heter
Ola Ullsten, före detta folkpartiledare, statsminister
1978–1979.

I kväll fredag 19 juni
18.00
19.00

Fildelningen tar
fart igen efter Ipred
Fildelningen fick en svacka
i spåren av Ipredlagen. Men
nu är den större än förra
sommaren, och trenden är
fortsatt uppåt.
Netnodstiftelsen mäter
fortlöpande internettrafiken
som passerar genom sex
centrala internetknutpunkter. Under första kvartalet
ökade trafiken kraftigt.
I slutet av december låg
maxvärdena runt 150 gigabit per sekund, Gb/s. Efter
Ipredlagens införande den
1 april rasade värdena tillbaka strax över 100 Gb/s
för att sedan stiga till dagens
nivå på drygt 150 Gb/s, samma nivå som vid nyår. (TT)

Di

DAGENS SUDOKU

20.00
Rutorna ska fyllas i så att varje rad,
vågrätt och lodrätt, och varje 3x3ruta, innehåller siffrorna 1–9 utan att
någon siffra förekommer två gånger.

21.15

Lösning till 18/6
22.30

En plats i solen: 34:40.
Brittisk serie från 2005.
På heder och samvete:
Säsong 9.
Amerikansk dramaserie
från 2003-2004.
Murder Rooms
– Den verklige Sherlock
Holmes: 1:6
Kanadensisk deckarserie
från 2000.
Murder Rooms
– Den verklige Sherlock
Holmes: 2:6
Kanadensisk deckarserie
från 2000.
Q Breaking Bad:
Säsong 1. Amerikansk
dramaserie från 2007.
I rollerna: Bryan Cranston
(Walter White), Anna Gunn
(Skyler White), Aaron Paul
(Jesse Lee Pinkman),
Betsy Brandt (Marie Weld),
Dean Norris (Hank Weld),
R.J. Mitte (Walter White
Jr.) med flera.

Q 22.30 Breaking Bad:
Efter att en gång i tiden ha varit
en framgångsrik kemist jobbar
Walter numera på en biltvätt och
med att undervisa likgiltiga high
school elever för att kunna försörja
sin familj. Hans fru, Skyler, tjänar
blygsamma summor genom att sälja
och köpa prylar på eBay och hans
17-årige son, Walter Jr, lider av en allvarlig CP-skada. Men när Walter får
veta att han lider av obotlig cancer
tar hans liv en ny vändning. Han ger
sig in i den kriminella världen för att
kunna försörja dem han älskar.

Senaste TV8-sändningen på www.ditv.se

