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Kunglig glans över
svenskt Pariscenter

I dag onsdag
17 oktober

PARIS

Svenska företag har fått ett nytt affärscentrum i centrala Paris.
I går kväll invigde kung Carl XVI Gustaf
handelskammarens nya kontor nära
Triumfbågen vid Champs-Elysées.
”Det ﬁnns en enorm outnyttjad potential för svenska företag i Frankrike”, säger Gita
Paterson, styrelseordförande
i Svenska Handelskammaren.
Det tidigare egna kontoret
förstördes vid ett bombattentat 1975, och Handelskammaren hoppas att det nya kontoret ska bidra till ﬂer svenska
företagssatsningar i Frankrike.
”Exporten till Frankrike
utgör bara drygt 5 procent av
Sveriges totala export, trots
att Frankrike är Europas
näst största ekonomi och
världens femte största importland”, säger Gita Paterson.
Gräddan av ledare
Kungen ﬁck efter invigningen träffa gräddan av företagsledare från de 450 svenska
företag som ﬁnns etablerade
i Frankrike.
Jean-Marie Osdoit är ansvarig för AB Volvo i Frankrike, vilket bland annat omfattar Renault Lastvagnar som
är största arbetsgivare i den
ledande industriregionen,
Rhone-Alpes. Även Alfa Lavals franska vd Stephane
Ronteix närvarade vid invigningen.
”Sverige är den fjärde största utlandsinvesteraren i
Frankrike räknat i antal
arbetsplatser. Att det ﬁnns
270 svenska anläggningar i
landet låter mycket, men det
ﬁnns plats för många ﬂer”,
säger Gita Paterson.
Gita Paterson anser att
Sverige och Frankrike liknar
varandra mycket i synen på
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Viktig insiderdom i dag
Domedag. I dag avgör Stockholms tingsrätt det första målet
i den stora insiderhärvan som avslöjades tidigare i år. Domen
är viktig för kammaråklagare Robert Engstedt eftersom den
kan ge en fingervisning om hur rätten kommer att se på de
kommande insidermålen.
Följ nyheten under dagen
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NYA LOKALER. Kung Carl
XVI Gustaf invigde i går kväll
handelskammarens nya
kontor i Paris.

Det händer i dag

statens roll, med ett stort välfärdsystem,
anställningstrygghet och så vidare.
Innan kungen invigde
Handelskammarens
nya
kontor höll han öppningsanförandet vid Unescos
generalkonferens.

Rapporter
– 2 Entertain, Axfood
(kl 7.30), Bioinvent (innan
börsen öppnar), Castellum
(kl 10-12), Fast Partner (efter
lunch).
Utländska rapporter
– Abbott Labs (före USAbörsernas öppning), JP
Morgan (före USA-börsernas
öppning), Kesko, Storebrand, Timken (efter USAbörsernas stängning),
United Technologies (före
USA-börsernas öppning)
Börs övrigt
– Olja: veckostatistik amerikanska oljelager kl 16.30.
– Hansa Medical: börjar
handlas på First North.
– HMS Networks:

Vilken nytta kan det nya kontoret för Handelskammaren
spela?

”Det kanske inte är så viktigt för storföretagen. Men
för mindre företag tror jag att
kontoret spelar en stor roll,
som plattform och kontaktyta för att komma in på franska marknaden, vilket inte är
det lättaste.”
Kungen knöt vid invigningen ihop banden med de
båda ländernas ﬂaggor i stället för att klippa dem.
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anmälningsperiod för
allmänheten går ut.
– Axfood: preliminär omsättning för september.
– Impact Coatings: handlas
efter split 4:1.
Statistik
– Storbritannien: arbetslöshet september kl 10.30.
– USA: KPI september
kl 14.30.
– USA: bostadsbyggande
september kl 14.30.
Makro övrigt
–BOE: protokoll från policymötet 4/10 kl 10.30.
– IMF: World Economic
Outlook kl 15.00.
– Fed: Beige Book kl 20.00.

VÄRD. Gita Paterson är styrelseordförande i Svenska Handelskammaren.
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Expanderar mera. Hon
lämnade modellkarriären i
Italien och startade bemanningsföretag i byggsektorn.
Nu ska hon bli störst i Europa.

DAGENS SUDOKU

Efter nyheterna kl 18.00
Rutorna ska fyllas i så att varje
rad, vågrätt och lodrätt, och varje
3x3-ruta, innehåller siffrorna 1–9
utan att någon siffra förekommer
två gånger.

Lösning till 16/10

Mer optimistisk till verkstadsaktier
Favoritaktier. ABG:s analyschef Lars Söderfjell pekar ut
två aktiefavoriter och två
bolag som han är mer tveksam till inom verkstadsbranschen i höst. Han har blivit
mer positiv till sektorn vars
rapporter är på väg.
Efter nyheterna kl 18.30
DiTV ser du också via våra distributörer:

Varje hel och halv timme
nyheter mellan 8 och 23.

