
SHANGHAI

Svenska företagsledare trotsar den 
senaste tidens oroande signaler från Kina 
och skruvar upp sina prognoser för den 
kinesiska marknaden, visar en ny  
SEB- rapport.

”Över lag tror de på ett bättre 2014 än 
2013”, säger Fredrik Hähnel, chef för SEB  
i Shanghai. 

De senaste månadernas siff-
ror från Kinas stora tillverk-
ningsindustri har liksom 
export- och utlåningsstatistik 
signalerat att den kinesiska 
ekonomin bromsar in och att 
landets ledare kan få tufft att 
nå 2014 års tillväxtmål på 
cirka 7,5 procent.  Det har i sin 
tur fått Shanghaibörsens 
general index att backa med 
nästan 6 procent sedan års-
skiftet.

Dåliga nyheter dämpar
”Dåliga ekonomiska data, 
inga nya reformer för att 
 stimulera ekonomin och de 
psykologiska effekterna från 
Ukrainakrisen dämpar senti-

mentet för aktier”, säger 
Zhang Gang, strateg på 
 Central China Securities  
i Shanghai till nyhetsbyrån 
Bloomberg.

”Det finns för många dåliga 
nyheter vilket har resulterat  
i en nedgående trend. Det kan 
falla lite mer.”

Ljusare för européer
Men nordeuropeiska före-
tagsledare i Kina ser desto 
 ljusare på läget i landets eko-
nomi, enligt SEB:s China 
Financial Index som stiger till 
61,4  i mars från 58 i septem-
ber. 

Omkring hälften av de till-
frågade företagsledarna i rap-

porten tror på bättre affärs-
klimat och högre  vinster 
under de kommande sex 
månaderna. Fler företag än 
tidigare, över hälften,  planerar 
nu ytterligare investeringar 
och kommer att rekrytera fler 
medarbetare i Kina.

”Företagen är mer optimis-
tiska sedan förra mätningen, 
även om förändringarna är 
ganska små”, säger Fredrik 
Hähnel som är ansvarig för 
rapporten.

”Det som överraskar mest 
positivt är att mycket färre 
företag än tidigare anger 
efterfrågan som ett orosmoln. 
Alla parametrar i under-
sökningen tyder på fortsatt 
bra efterfrågan i Kina”, säger 
han.

Löneläget oroar
Dock börjar allt fler oroa sig 
för kostnadsläget i Kina som 
fortsätter uppåt i oförminskad 
takt. Vissa av de tillfrågade 
företagsledarna räknar med 
löneökningar med över  
10 procent under 2014.  

”Med fortsatta kostnads-
ökningar och begränsade 
produktivitetsförbättringar 
riskerar konkurrenskraften 
att urholkas över tid i Kina, 
och i dag är det ytterst sällan 
som företag startar verksam-
het i landet enbart för  
att exportera. I dag ligger 
fokus helt på den lokala 
marknaden”, säger Fredrik 
Hähnel.
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POSITIVT. Fredrik Hähnel, 
chef för SEB i Shanghai, 
 noterar en ökad optimism 
hos svenska företag.

FULL FART. Banden fortsätter att rulla snabbt i Kina, tror 
svenska företagsledare. Men stigande löner är ett bekymmer.  
 FOTO: AP  

Svenskar positiva om Kina
Företagen skriver upp prognoserna trots signaler om inbromsning
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Kallelse till årsstämma  
i AB Göta kanalbolag

AB Göta kanalbolag har kallat aktieägaren  
till ordinarie årsstämma tisdagen den  
15 april 2014, kl 11.00.

Plats: AB Göta kanalbolags huvudkontor,  
Platensgatan 12, Motala.

Meddelande om nytt datum för  
årsstämma i Implementa Hebe AB (publ)
Ny kallelse till årsstämma i Implementa 
Hebe AB (publ) den 14 april  2014 har gjorts.
Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig på 
www.implementa.se eller kan beställas via
info@implementa.se, fax 046-12 37 60
Lund i mars 2014, Styrelsen

ÅRSSTÄMMA I LIFEASSAYS AB (PUBL)
LifeAssays AB (publ), org. nr 556595-3725, har kallat till årsstämma torsdagen 

den 10 april 2014 kl. 10.00 i LifeAssays lokaler på Sölvegatan 43A i Lund.
Kallelse
Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom 
att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats www.lifeassays.com. Kallelsen 
skickas genast och utan extra kostnad med post till de aktieägare som begär det 
och uppger sin postadress. Sådan begäran kan framställas på samma sätt som 
anmälan till stämman ska göras enligt nedan.
Deltagande och anmälan
Den som önskar delta i stämman ska
•  dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen  
    den 4 april 2014,
•  dels anmäla sig hos bolaget för deltagande på stämman senast kl. 12.00 
    måndagen den 7 april 2014.
Anmälan ska göras skriftligen till LifeAssays AB (publ), IDEON Science Park, 
223 70 Lund, per e-post: info@lifeassays.com eller per telefon: 046-286 54 01. 
Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress och tele-
fonnummer uppges. Anmälan bör även innehålla uppgift om det antal biträden 
(högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman.
Den som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig fullmakt till ombudet 
som är undertecknad och daterad. Sådan fullmakt bör ges in i samband med 
anmälan. Fullmaktens giltighetstid får anges till högst fem år från utfärdandet. 
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats, www.lifeassays.com, 
senast från och med tre veckor närmast före stämman och dagen för stämman 
och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Den som 
företräder juridisk person ska visa upp kopia av registreringsbevis eller  
motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.
Den, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i 
stämman, tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden 
AB. Den som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om 
detta i god tid före fredagen den 4 april 2014, då sådan omregistrering ska vara 
verkställd.

1 av 3 får 
cancer. 
Men alla 
drabbas.
Bli månadsgivare – för någon 
du tycker om. 
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Vill du annonsera under någon av rubrikerna Jobb & Karriär, Rapporter & Meddelanden,  
Emissioner och Företagsinformation, kontakta vår säljorganisation Annonssäljarna AB  

på 08-21 28 50, eller via e-post di@annonssaljarna.se.

www.dagensindustri.se/annons

Världens vackraste ord:
i morgon.
Skänk enkelt på cancerfonden.se eller 
sätt in ditt bidrag på Plusgiro 90 1986-0

Vi tänker besegra cancer. Vill du vara med?

020-59 59 59
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 Håll koll på världen på di.se i dag: Centralbanksnytt? Månadsrapport från ECB, kl 10.00


