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Outokumpu
investoi
kymmenen
miljoonaa
Sheffieldiin
Outokumpu aikoo laajentaa
ruostumattomien pitkien tuotteiden valmistusta Shefﬁeldin
tehtaallaan Isossa-Britanniassa.
Kokonaisinvestointi on noin

kymmenen miljoonaa euroa.
Uusien laitteiden on tarkoitus
olla tuotantokäytössä kesällä
2009.
Investointi käsittää kaksi
ruostumattoman teräksen kylmävetämiseen tarkoitettua laitetta sekä kerällä olevan, erityisesti lean duplex -laadusta
valmistetun betoniteräsaihion
suoristamiseen tarkoitetun laitteen.
Outokumpu on Euroopan
kakkonen ruostumattomissa
pitkissä tuotteissa.
Kauppalehti

Tuottajahinnat
reippaassa
kasvussa
huhtikuussa

Pumppaus. Öljyn hinnan nousu
vauhditti teollisuuden tuottajahintojen nousua huhtikuussa.

Kotimarkkinoiden perushintaindeksi nousi 5,0 prosenttia huhtikuussa. Tukkuhintaindeksin vuosimuutos oli 4,5 prosenttia.
Teollisuuden hintojen nousuun vaikutti erityisesti öljytuotteiden kallistuminen, mutta hintojen nousua hillitsivät muun
muassa nikkelin ja sähköteknisten tuotteiden halpeneminen.

Teollisuuden tuottajahinnat nousivat 3,6, vientihinnat 2,1 ja tuontihinnat 4,2 prosenttia huhtikuussa vuoden takaisesta. Hintoja vauhditti erityisesti öljyn
hinnan nousu. Asia selviää Tilastokeskuksen perjantaina julkistamasta tilastosta.
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Subprime-kupla poikii
paljon oikeusjuttuja

Share (oik.). Urbaanin extreme-sporttaajan ja haastajan
puhelin kovaan käyttöön. Share viestii yksilöllisiä koodeja.
Se jakaa videoita, ääntä ja
kokemuksia pienryhmän sisällä. Näyttö lepää vahvan teräslevyn päällä ja puhelimen
koneisto on sijoitettu näytön
molempiin päihin. Siinä on
irrotettava kamera.

Newyorkilainen lakitoimisto
perää sijoittajien rahoja takaisin
Harri Vänskä

harri.vanska@kauppalehti.ﬁ

kännykkä
sung ja LG yrittävät samoille
markkinoille. Mutta näiden lisäksi markkinoille tulee tilaa
uudenlaisille pelaajille, jotka
ymmärtävät ihmisten tarpeet
ja osaavat kehittää kokonaisvaltaisen tuotteen tietyille asiakasryhmille.
Loiske mainitsee Applen
iPhonen esimerkkinä tuotteesta, joka on lyönyt läpi musiikkisektorilla. islamilaisessa maailmassa puolestaan on Mekkaan osoittavalla kompassilla
varustettu puhelin ollut hitti.
–Tiukastikin fokusoitu tuote voi loppujen lopuksi saada
hyvinkin suuret markkinat. Siksi pitää tutkia jatkuvasti myös
ilmiöitä ja trendejä eri kulttuureissa ja käyttäjäryhmissä, Aminoff lisää.
Yksi Provoken tehtävistä on
auttaa asiakasyrityksiä tuotteiden differentioimisessa. Puhelimet pitää saada erottumaan
toisistaan.

&AKTA
Provoke
N Keskittyy yritysjohdon
strategiseen konsultointiin,
konsepti-innovaatioihin ja
teolliseen muotoiluun.
N Perustettu 2003
N Toimitusjohtaja Mikko Kämäräinen
N Toimistot Helsingissä, Turussa ja Tallinnassa.
N Työllistää yli 20 henkeä
N Toimistojen liikevaihto yhteensä 2,3 miljoonaa euroa
N Asiakkaina esimerkiksi Nokia, BMW, Fiskars ja Iittala
N Käyttää suunnittelussaan
mm. kognitiiviseen psykologiaan perustuvaa psykograaﬁsta segmentointia.

–Yhtiöt tekevät usein vahingossa keskenään kilpailevia
tuotteita. Jos kuluttaja ei erota

Sijoittajien käyttäytyminen viime vuonna poksahtaneen
subprime-kriisin jälkeen on tullut entistäkin varovaisemmaksi. Rahansa polttaneet sijoittajat katsovat entistä tarkemmin
salkkujensa sisään, ja yrittävät
vielä saada oikeusteitse jotain
menetyksistään takaisinkin.
–Emme ole vielä nähneet
kriisin loppua. Subprime-vyyhti tulee poikimaan runsaasti oikeusjuttuja, joissa on amerikkalaisten sijoittajien lisäksi mukana myös eurooppalaisia tahoja,
sanoo newyorkilaisen BLB&Gasianajotoimiston johtava lakimies Beata Gocyk-Farber.
Yhdysvaltain johtavien lakitoimistojen kärkeen rankkeerattu Bernstein Litowitz Berger & Grossman LLP eli
BLB&G käy aggressiivisesti ja
ammattitaitoisesti sijoittajiaan
huonosti kohdelleiden pörssiyhtiöiden kimppuun.
Arvopaperisijoituksiin liittyvissä kiistoissa huijatuiksi itsensä kokeneet sijoittajat ovat
käyneet useaan subprime-osapuoleen kiinni. Tyytymättömyyttä on ollut asuntoluottoja myöntäneiden pankkien lisäksi investointipankkeja kohtaan, jotka ovat paketoineet lainoja uusiksi tuotteiksi.
Myös kuplaksi osoittautuneisiin papereihin asiakasva-

”Me olemme
nähneet reittaajien ja lainojen liikkeelle
laskijoiden
läheisen yhteistyön.”
Beata Gocyk-Farber, johtava
lakimies

roja sijoittaneet varainhoitajat
ovat olleet tulilinjalla.

Luottoluokittajat
avainasemassa
Hyvin keskeisessä asemassa
ovat olleet myös luottoluokittajat, jotka ovat antaneet myönteisiä arvioita subprime-lainoihin liittyvistä arvopapereista.
–Reittaajien rooli on ollut
hyvin tärkeä, koska näitä monimutkaisia instrumentteja on
ollut mahdollista myydä kolmen A:n luokituksella institutionaalisille sijoittajille, GocykFarber kertoo.
Hänen mielestään on selvää, että reittaajia kohtaan nousee uusia oikeusjuttuja. Arvostelun kohteena ovat olleet alan
tunnetuimmat nimet, niin
Moody’s, Standard & Poor’s
kuin Fitchkin.

Reittaajilta korvausten saaminen on oikeusteitse hyvin
haasteellista, koska luottoluokittajat raporteissaan perustavat tietonsa julkisesti saatavilla oleviin lähteisiin. Luottoluokittajan arviot ovat vain ”valistuneita mielipiteitä”.
–Me olemme nähneet reittaajien ja lainojen liikkeelle laskijoiden läheisen yhteistyön.
Julkisuudessakin on kiinnitetty huomiota siihen, että reittaustoimistoille Yhdysvaltain
asuntoluottoihin kytkeytyvien
sijoitustuotteiden arviointi on
ollut laajaa ja ilmeisen hyvin
kannattavaa liiketoimintaa.
Beata Gocyk-Farber ei halua lähteä ottamaan kantaa siihen, ovatko luokituslaitokset
menettäneet maineensa tämän
kriisin yhteydessä.
Yhdysvalloissa sijoittajien
puolesta käräjöinti on lakitoimistoille arkipäiväistä puuhaa.
Gocy-Farber oli jo 2000-luvun
alkupuolella mukana juristitiimissä, joka onnistui saamaan
asiakkailleen korvauksia sotkuisen teleyhtiö WorlComin
tapauksessa.
Subprime-sotku on kuitenkin paljon laajempi ja monimutkaisempi. Monimutkaisessa verkossa on mukana erilaisia pankkeja, vakuutusyhtiöitä, rahastoja, takaajia ja muita
osapuolia, joiden intressit ja
vastuut ovat selvittelyn kohteena.
LAURI OLANDER/KL

tuotteita toisistaan, valinnan
perusteeksi tulee hinta ja päädytään hintasotaan. Toisaalta
usein on ongelma, että puhelin pyrkii miellyttämään kaikkia, jolloin siitä tulee kompromissi.

Motorola unohti
seurata trendejä
Loiskeen ja Aminofﬁn mukaan
designin ja käyttökokemuksen
merkitys kasvaa matkapuhelinmarkkinoilla jatkuvasti. Valmistajat eivät voi jäädä paistattelemaan menestyskonseptin
valoon, vaan markkinoita ja
trendejä on tutkittava herkeämättä.
Varoittavana esimerkkinä
otteen herpaantumisesta kaksikko mainitsee Motorolan, joka muutamia vuosia sitten sokaistui Razr-mallinsa suosioon.
Samalla uusien mallien kehitystyö laiminlyötiin.

Kova. Puolalaissyntyinen Beata Gocyk-Farber on kokenut arvopaperisijoituskiistoihin erikoistunut
huippujuristi.

See you in court
Beata Gocyk-Farber defends the interests of investors who have suffered in the sub-prime
crisis.
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Subprime-bubble will generate a lot of lawsuits
A law firm from New York is claiming back investors’ money
Investors have become more and more careful after the subprime crisis bubble burst last year.
Investors who burned all their money are still searching through their portfolios and are now
trying to claim back some of their losses through the legal proceedings.
“We have not seen the end of the crisis yet. The sub-prime crisis is going to generate a lot of
legal cases which include both American and European investors”, says Beata Gocyk-Farber,
senior counsel for BLB&G, a law firm from New York.
Bernstein Litowiz Berger & Grossmann, or BLB&G, is ranked at the top of the list of leading
American law firms, and it is now aggressively and professionally going after listed
companies that have treated their clients badly.
The investors who feel they have been cheated in security investment trading have closed in
on many of the sub-prime parties. In addition to the banks that have given out cheap housing
loans, the investors have been dissatisfied with investment banks that have packaged loans
into new products.
Also treasures who have invested their clients’ money in the sub-prime bubble have been in
the line of fire.
Credit raters in key position

Credit raters that have given positive evaluations of sub-prime bonds are now in key position.
“The role of the raters has been very important because these complex instruments have been
offered to the institutional investors with a triple A rating”, says Gocyk-Farber. According to
her a growing amount of lawsuits against the raters is inevitable. Famous raters such as
Moody’s, Standard and Poor’s and Fitch have all been targets of criticism.
Receiving compensation from the raters by means of legal proceedings will be difficult
because they base their reported information on public sources. The raters’ estimates are only
“educated opinions”.
“We have seen the close cooperation of the raters and the issuers of the loans”, says GocykFarber.
It has also been publicly acknowledged that rating the investment products connected to the
American housing loans has been a vast and profitable business to the raters. Beata GocykFarber does not want to comment whether the raters have lost their reputation in this crisis.
Legal proceedings on behalf of the investors are a daily routine in the US. Gocyk-Farber was
part of the jurist team that succeeded in gaining compensation for their clients in the
WorlCom (sic) case in the beginning of the 21st century.

However, the sub-prime crisis is a lot more complex and extensive, and includes different
banks, insurance companies, funds, warrantors and other parties, whose interests and
responsibilities are now under inspection.
(lift) “We have seen the close cooperation between the raters and the issuers of
the loans” Beata Gocyk-Farber, senior counsel, BLB&G
(Picture text) Polish-born Beata Gocyk-Farber is an experienced top lawyer specializing in
security investment conflicts.

