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Japanskt ljus över världen
Japanska forskare och
vetenskapsmän hävdar
sig väl, det visar inte minst
det faktum att japanerna
får relativt många Nobel
pris.

Kamerablixtarna lyste i kapp
med kristallkronorna på
Vetenskapsakademien när
Nobelpristagarna i fysik, kemi
och ekonomi presenterades
under en presskonferens på
söndagen.
Men de starkast lysande
stjärnorna för dagen var nog

led-ljusets
upphovsmän
Hiroshi Amano och Shuji
Nakamura, vilket inte minst
närvaron av japanska medier
vittnade om.
Den tredje pristagaren
i fysik, Isamu Akasaki lyste
dock med sin frånvaro.
Att så många japanska
vetenskapsmän fått motta
Nobelpriset på senare år förklarar fysikpristagarna med
att japaner hedrar hårt arbete
och att skolorna lägger stor
vikt vid att lära ut grundläggande vetenskap. 
(TT)

I GOTT SÄLLSKAP. Hiroshi
Amano, en av årets japanska
Nobelpristagare.
FOTO: TT

Årets julklapp:

INGENTING

Men du förändrar livet för utsatta barn. I krigs- och
katastrofdrabbade områden kan de få möjlighet att gå i skolan.
Eller så kan nyfödda barn i Indien få livsviktig hälso- och
sjukvård under sitt första levnadsår.

Ge gåvobevis till kunder och anställda.
Beställ på räddabarnen.se

VÅR VERKSAMHET KONTROLLERAS AV SVENSK INSAMLINGSKONTROLL.
VÅRT 90-KONTO GARANTERAR ATT DINA PENGAR ANVÄNDS SÅ EFFEKTIVT OCH BRA SOM MÖJLIGT.

KLART OCH TYDLIGT. Assa Abloy, med vd:n Johan Molin, får beröm för sin marknads
kommunikation.
FOTO: JACK MIKRUT

Assa Abloy bäst
på att snacka
Assa Abloy hamnar i topp igen när finans
proffsen rankar storbolagens kommuniÂ�ka
tion.
I bottenskiktet återfinns två kurs
förlorare i medicinteknikbranschen till
sammans med lastbilsjätten Volvo.
Det är pr-firman Box Communications som i sin årliga
finansmarknadsenkät har
låtit proffsen på finansmarknaden svara på frågan om
vilka storbolag på Stockholmsbörsen som har skapat
respektive förstört värden
med sin kommunikation.
Totalt 58 bolag är berörda
och för tredje året i rad är det
låsjätten Assa Abloy som tronar högst.
”Kunniga och proaktiva”
”Med omdömen som kunniga,
proaktiva med en tydlig vision
som kommuniceras på ett
övertygande sätt anser investerarkollektivet att Assa Abloy,
för tredje året i rad, är det bolag
som har skapat mest värden
genom sin kommunikation”,
säger Tomas Öqvist, partner på
Box Communications.
Även bland de andra i toppskiktet är det små rörelser.
Atlas Copco klättrar en plats

till silvret medan bronsplatsen tillfaller Autoliv, som i fjol
hamnade på fjärde plats.
Ica-Gruppen klättrar
En raket på listan är affärsÂ�
aktiva Ica-Gruppen som
uppenbarligen har kommunicerat storaffärerna i NorÂ�ge och
i Apoteksbranschen väl då
bolaget tar sig från 18:e till 6:e
plats.
Det stora sänket i resultatlistan är medicinteknikföreÂ�
taget Elekta som går från plats

15 till 55, fyra från slutet. Även
Getinge, som liksom Elekta
har haft ett tufft år på börsen,
faller och Carl Bennets tidigare stjärna ligger nu i botten.
Så sent som för två år sedan
hade Getinge en sjunde plats.

PLACERING

1 Assa Abloy
2 Atlas Copco
3 Autoliv
4 Trelleborg
5 Hexagon
Källa: Box Communications
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Annonsmarknaden

Vill du
annonsera under

Annonsmarknaden?
Kontakta vår säljorganisation
NewsFactory på 08-505 738 05
eller maila till
dibokning@newsfactory.se
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Stora Enso
Elekta
Sandvik
Volvo
Getinge

(I FJOL)
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JULKLAPPSTIPS!
Över 2000Jutrop med smycken,
kristallkronor, prydnader m.m.
KOSTA BODA, ORREFORS m.fl

Besök oss idag!
KONKURSUKTIONER.SE
Di

Information & Kungörelser

Angående kungörelse
av lösöreköp
KUNGÖRELSE enligt lag (1845:50) om handel
med lösören, som köparen låter i säljarens vård
kvarbliva.
Restaurang Stortorgskällaren AB, org.nr.
556760-2379, med adress Box 77, 190 45 Stockholm-Arlanda har genom köpehandling den
2 december 2014 till Cresca Holding AB, org.nr.
556603-6777, med adress c/o Fält, Skärviksvägen
10, 182 61 Djursholm, överlåtit i förteckning
specificerat lösöre i verksamhet bedriven vid
Stortorget, Stockholm, för en köpeskilling om
2 700 000 kronor jämte moms.
Cresca Holding AB medger att det köpta får kvarbliva i Restaurang Stortorgskällaren AB:s vård.

MARTIN BLOMGREN
martin.blomgren@di.se
08-573 650 46

… och de fem sämsta
(I FJOL)
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Volvo ligger näst sist
Näst sist i årets rankning
hamnar fordonsjätten Volvo.
”Bolaget beskrivs som mer
och mer diffust kombinerat
med det ena besparingsprogrammet efter det andra plus
lite kartellverksamhet, marknaden vet helt enkelt inte vad
som ska komma härnäst”,
säger Mikael Zillén, partner
på Box Communications.
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De fem bästa
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