PÖRSSI: Pörssissä laskupäivä – Lehto Groupin tulos
iso pettymys
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PÖRSSI

OSAKKEET

KUVA: OUTI-KAISA OLLIKAINEN

Helsingin pörssissä oli viikon toinen laskupäivä.

Lukuaika noin 3 min
Helsingin pörssi laski muun Euroopan pörssien mukana. OMX-yleisindeksi laski 1,2 prosenttia
10 382 pisteeseen.
Tulosjulkistajista rakennusyhtiö Lehto Groupin osake laski 10,6 prosenttia 1,39 euroon yhtiön
raportoitua tappiollisesta kolmannen kvartaalin tuloksesta. Tulos oli pettymys, vaikka tappiot
pienenivätkin. Yhtiö ohjeisti myös voitollista viimeistä kvartaalia, mutta sen toteutumiseen
liittyy epävarmuuksia jo pelkästään rakennusten valmistumiseen liittyvistä aikataulusyistä.
Lemmikkieläinvälinekauppa Musti Group kasvatti heinä-syyskuussa liikevaihtoaan viidenneksellä ja liiketulostaan 60 prosenttia.
Yhtiön hallitus ehdottaa tammikuussa pidettävälle yhtiökokoukselle, että omistajille maksetaan päääomanpalautusta 0,38 euroa osakkeelta, kun analyytikot odottivat 0,30 euroa. Yhtiön
osake laski 0,7 prosenttia 20,62 euroon.

Venttiilivalmistaja Neles oli Helsingin pörssin vaihdetuin osake yhden aamulla tehdyn yli 12
miljoonan osakkeen kaupan ansiosta. Kaupassa yhden osakkeen hinta oli 11,48 euroa, mikä
on selvästi alle Neleksen viime päivien osakkeen hinnan. Yhtiön osake päätyi 2,0 prosentin
nousuun 10,19 euroon.
Ison osakekaupan teki ilmeisesti ruotsalainen teollisuusyritys Alfa Laval, joka liputti sen
suoran Neles-omistuksen olevan 8,46 prosenttia. Aikaisemmin yhtiö omisti saman verran
rahoitusvälineiden kautta. Nyt omistus rahoitusvälineiden kautta on nollassa.
Vaihdetuimpien listalle nousi myös luottotietoja tuottava Enento Group eli entinen Asiakastieto. Yhtiön osake laski 5,2 prosenttia 33,00 euroon.
Iso vaihto johtuu siitä, että Handelsbanken on myynyt koko Enento-omistuksensa, jonka arvo
oli 68,6 miljoonaa euroa ja osuus yhtiön osakkeista yli yhdeksän prosenttia. Kaupat tehtiin
31,75 euron osakekohtaiseen hintaan.
Muut vaihdetuimmat osakkeet kehittyvät epäyhtenäisesti. Verkkolaitevalmistaja Nokian osake
nousi 1,4 prosenttia 3,19 euroon. Hissiyhtiö Kone laski 1,2 prosenttia 72,58 euroon ja sähköyhtiö Fortum laski 1,9 prosenttia 17,24 euroon.
Eilen Nordea-omistuksen keventämisestä kertoneen Sammon osake laski 3,1 prosenttia 36,42
euroon. Nordean osake laski 2,7 prosenttia 6,99 euroon.
Kauppakonserni Kesko on ollut tämän viikon koronavirusrokoteuutisten aiheuttaman osakerotaation häviäjiä. Torstaina Keskon osake kuitenkin nousi 2,5 prosenttia 21,90 euroon.
Alkuviikon rokoteuutisten myötä vahvassa nousussa olleet lentoyhtiö Finnair, ravintolayhtiö
NoHo Partners ja tapahtumajärjestäjä Rush Factory laskivat.
Torstain vahvin nousija oli iltapäivällä positiivisen tulosvaroituksen antanut teollisuuden kunnossapitopalveluihin erikoistunut Viafin Service.
Yhtiö kertoi, että sen liikevoittomarginaali ilman liikearvon poistoja ylittää tänä vuonna seitsemän prosenttia. Yhtiö kertoi myös, että sen liikevaihto ylittää 55 miljoonaa euroa vuonna
2020. Yhtiöllä ei ollut aiemmin tulosennustetta kuluvalle vuodelle. Osakkeen arvo nousi 7,9
prosenttia 15,10 euroon.
Kiinteistösijoitusyhtiö Investors Housen ylimääräinen yhtiökokous on päättänyt valtuuttaa
hallituksen päättämään Ovaro Kiinteistösijoitus osakkeiden jakamisesta osakkeenomistajille.
Lisäksi yhtiö hyvittää varojen jaosta aiheutuvan varainsiirtoveron osakkeenomistajille maksamalla käteisosinkoa. Investor Housen osake nousi 1,8 prosenttia 5,80 euroon ja Ovaron osake
oli eilisellä tasolla olemattomalla vaihdolla.
Monialayhtiö Aspo tiedotti toimitusjohtaja Aki Ojasen jäävän eläkkeelle ensi vuonna, Hallitus
on käynnistänyt uuden johtajan hakuprosessin. Yhtiön osake laski 0,9 prosenttia 6,60 euroon.
Logistiikkayhtiö Nurminen Logistics suunnittelee 9,3 miljoonan euron suuruisen suunnatun
osakeannin toteuttamista ostaakseen enemmistöosuuden Vuosaaren terminaalikiinteistön
omistavasta kiinteistöosakeyhtiöstä eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta. Yhtiön osakekurssi nousi
yhden prosentin 0,40 euroon.

