


Pörssi-ilta

TBörskvällT2 3Börskväll

I höst har Börsstiftelsen glädjen att presentera färska placeringsob-
jekt. Både Sotkamo Silver, som börslistades i juli, och Siili Solutions, 
som i oktober sökt sig till marknadsplatsen First North. Bland pre-
sentatörerna vid Börskvällarna finns dessutom ett bolag som ännu 
överväger att lista sig: vindenergibolaget Ilmatar. 

Förutom dessa nya bekantskaper presenterar sig följande 
välkända börsbolag vid Börskvällarna i november: Aspo, Cramo, 
Kone, Metsä Board, Neste Oil, Nordea Bank, Outotec, SRV, Tieto 
och Wärtsilä av vilka Aspo, Neste Oil och Nordea vid den svenska 
Börskvällen.

Mången var bekymrad när inga nya börslistningar hördes av förra 
året. Nu har den av nya reglementen åtstramade bankfinansieringen 
åstadkommit att tillväxtbolag söker andra alternativ. En del av dem 
har valt Börsen. 

Vid sidan av den traditionella börslistan finns alternativet First 
North, som är en lättare reglerad marknadsplats. Båda administreras 
i Finland av NASDAQ OMX. På First North-listan krävs bland annat 
inte det internationella IFRS-bokslutet, utan bokföring enligt finsk 
praxis räcker. Historiska data för längre tid är inte nödvändiga, vilket 
passar unga tillväxtföretag. Även informationsskyldigheterna är lätta-
re. Det finns idag tre bolag på marknadsplatsen First North Finland. 
Förhoppningsvis följer flera till detta exempel.

En del av de större bolagen har använt sin börsstatus för att 
lyfta tilläggskapital genom en aktieemission eller genom att emittera 
masskuldebrev.

Börsstiftelsen anser att den inhemska värdepappersmarknaden 
bör fungera för att bolagen kan få finansiering för sin tillväxt. Där har 
vi privatplacerare också en viktig roll som ägare och finansierare av 
tillväxten.  

Å Börsstiftelsens vägnar önskar  
jag er en givande Börskväll. 

Sari Lounasmeri
verkställande direktör

www.porssisaatio.fi

Välkommen till Börskvällen!
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Aspo Abp
Aspo är ett konglomerat verksamt inom fyra avancerade affärsområden 
som kräver gedigen specialkompetens. Varumärkena representerar han-
del och logistik. Alla affärsområden betjänar krävande företagskunder och 
har ett starkt fotfäste på tillväxtmarknaden i öst.

Rederiet ESL Shipping transporterar torrlaster på Östersjön och 
försörjer energisektorn och industrin med råvaror. Leipurin marknadsför 
råvaror och teknik för livsmedelsindustrin. Telko försörjer industrin med 
plastråvara och kemikalier. Kaukomarkkinat har koncentrerat sig på ener-
gieffektiva produkter och tjänster, applikationer som höjer lönsamheten i 
processindustrin samt produkter för säkerhet och digital kommunikation. 

Aspo, som inledde verksamheten år 1929, verkar i dag i sammanlagt 
16 olika länder. Aspo har koncentrerat verksamheten till Norden,  
Östersjöregionen samt Ryssland, Östeuropa och Asien. Koncernen  
växer kraftigt särskilt i Ryssland och på övriga tillväxtmarknader i öst. 

Aspo Abp:s aktie noteras på Nasdaq OMX Helsinki bland de medels-
tora bolagen inom sektorn Industrivaror och -tjänster. Handelskoden är 
ASU1V. Bolaget har ca 6 500 aktieägare. 

Närmare information: www.aspo.fi

Nyckeltal 1.1 – 31.12                     2010               2011     1.1.-30.6.2012

Omsättning, mil. € 395,9 476,3 231,8
Rörelseresultat, milj. €   17,9 21,5 4,1
Resultat före skatt, milj. €   14,1 17,4 2,6
Resultat / aktie € 0,38 0,45 0,20
Dividend / aktie €    0,42* 0,42*** -
Eget kapital / aktie € 2,49 3,05 2,81
Marknadsvärde, milj. € 221,7** 210,5** 183,9****
P/E -tal  20,7** 15,1** -
Soliditet % 33,2 35,2 27,7
Personal i genomsnitt 736 797 835

* Dividend från den senaste avslutade räkenskapsperioden. 
** 31.12 
*** Kapitalåterbäring för år 2011 
**** 30.6

Anteckningar:
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Neste Oil  Abp
Neste Oil Abp är ett raffinerings- och marknadsföringsbolag som foku-
serar på bränslen av hög kvalitet och förädlingsgrad för trafik på land, 
till havs samt i luften. Företaget tillverkar samtliga viktiga oljebaserade 
produkter inom energisektorn. Företaget är också världsledande inom 
området för förnyelsebar diesel. 

Neste Oil hade en omsättning av 15,4 miljarder € år 2011. Företaget 
har ca 5 000 anställda. Neste Oils aktie är noterad på NASDAQ OMX i 
Helsingfors. 

Neste Oil har utnämnts till ett av företagen på den globala Dow Jones 
indexlistan för bolag som karaktäriseras av hållbar utveckling. Företaget 
finns också med på listan ’Ethibel Excellence Investment Register’. Neste 
Oil är också ett av företagen på listan över världens 100 mest ansvarsfulla 
företag, ’The Global 100 list’.  Forest Footprint Disclosure (FFD) anser att 
Neste Oil är det bolag inom Olja- och gas industrin som är bäst på att 
rapportera sitt fotavtryck med avseende på skogen. 

Närmare information: www.nesteoil.com

Nyckeltal 1.1 – 31.12                2010               2011     1.1.-30.6.2012

Omsättning, milj. € 11 892 15 420 8 751
Jämförbart rörelseresultat, milj. €  - 178 114
Resultat före skatt, milj. € 296 206 22
Resultat / aktie € 0,89 0,62 0,03
Dividend / aktie € * 0,35 0,35 -
Eget kapital / aktie € 9,43 9,58 9,30
Marknadsvärde / milj. €                 3 064**           2 003**              2 272***
Soliditet % 36,5 34,0 33,6
Personal i genomsnitt 5 030 4 926 4 985

* Dividend från den senaste avslutade räkenskapsperioden
** 31.12
*** 30.6

Anteckningar:
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Nordea Bank AB
Nordea är Nordens största bank och en av de tio största universalban-
kerna i Europa, mätt till börsvärde. Vi har 11 miljoner kunder och är 
marknadsledande i alla fyra nordiska länder, samt bedriver kontorsrörelser 
i Baltikum, Polen och Ryssland.  Under hela den finansiella krisen har 
Nordea varit lönsamt och genererat en av de mest stabila vinsterna bland 
samtliga europeiska banker.  Vi är också en av tre kvarvarande banker 
med en AA rating från samtliga ratingbolag vilket ger oss en unik konkur-
rensfördel för våra upplåningskostnader. 

Nordea fokuserar nu på att anpassa verksamheten till nya regleringar 
och förutsättningar och arbetar hårt med att effektivisera banken, både 
vad gäller kapital, kostnader och upplåning. Detta för att ytterligare förbät-
tra bankens lönsamhet samt skapa ännu mer konkurrenskraftiga kunder-
bjudanden. Nordea vill erbjuda en generös dividend och delar därför ut  
40 % av nettoresultatet.

Nordea Bank ABs aktie noteras på Nasdaq OMX Helsinki bland de 
stora bolagen inom financials. Bolaget har ca 462 000 aktieägare, varav 
ca 191 000 i Finland.

Närmare information: www.nordea.com

Nyckeltal 1.1 – 31.12        2010               2011     1.1.-30.6.2012

Omsättning, milj. € 9 501 9 334 5 137
Rörelseresultat, milj. €  3 547 3 639 2 136
Resultat före skatt, milj. € 3 547 3 639 2 136
Resultat / aktie € 0,65 0,66 0,40
Dividend / aktie € * 0,26 0,29 0,26
Eget kapital / aktie € 6,47 6,07 6,63
Marknadsvärde / mrd € ** 24,2 33,0 27,5
Core Tier 1 ratio 11.2% 10.3% 11.8%
Personal (antal) 33 068 33 809 31 988
P/E tal 9,7 12,36 -

* Dividend från den senaste avslutade räkenskapsperioden
** 30.6

Anteckningar:


