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Sherritts aktie upp nästan 25 procent
Det Torontobaserade Sherritt International Corp., den 
störste utländske investeraren på Kuba steg med nästan 
25 procent under måndagen när Vita Huset meddelat att 
USA-kubaner kommer att tillåtas resa oftare till Kuba och 
att penningtransaktioner kommer att underlättas. Uttalandet 
gjorde att Sherritts börskurs steg med 79 cents eller 24,5 % 
för att sluta på 4,02 dollar per aktie. Börsanalytikern John 
Hughes menade att: ”Det finns många restriktioner mot 
kubanska tillgångar och värdepapper i USA, så en del av 
uppgången beror på tron att det kommer att bli en friare 
aktie att handla med i USA eller ett mer spritt ägande av 
aktien”, sa han.
Sherritt producerar ungefär två tredjedelar av Kubas olja och 
äger också 50 procent av nickel och kobolt anläggningarna 
i Moa tillsammans i ett samarbetsavtal med Kuba som 
innefattar brytning och förädling. Lättnaderna kan vara ett 
steg till en bredare handelsexpansion, vilken kan gynna 
Sherritt.
Jorge Pinon på universitetet i Miami säger att kanadensiska 
företag kommer att att ha en nyckelroll i Kubas fortsatta 
ekonomiska utveckling. ”Det finns många kanadensiska 
företag på Kuba idag som har erfarenhet och kunskap av att 
vara där under de senaste 2-3 åren”, sa Pinon i en intervju 
med BNN, en affärskanal med kontor i Toronto.
”De kan naturligtvis bli stora potentiella samarbetspartners 
med USA-företag. Kubanerna vill hellre ha ett samarbetsavtal 
med ett kanadensiskt företag än ett USA-ägt sett i ett politiskt 
perspektiv. Så kanadensiska företag kommer att spela en 
viktig roll även i en framtid med ett Kuba öppet för USA.”
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Kursen stiger
Aktierna för det Miamibaserade kryssningsföretaget Royal 
Caribbean steg på måndagen då nyheten kom att Obama-
regeringen nu tillåter USA-kubaner att resa till Kuba. Nyheten 
underblåste hoppet att också kryssningsoperatören Carnival 
skulle kunna angöra denna attraktiva plats, bara 90 miles 
från USA.
”Kuba omges av ett stort mått av mystik på grund av att det 
varit ett förbjudet resmål under så lång tid”, säger Sharon 
Zackfia, analytiker hos William Blair & Company. Hon tillade 
att eftersom hotell och semesterorter kommer att ta år att 
utveckla på Kuba, kommer kryssningar att vara förstavalet.
”Om USA tillåter sina medborgare att besökare Kuba, är 
jag säker på att både Royal och Carnival kommer att segla 
på Kuba”, sa hon. Royal Caribbeans kurs steg med 8,7 
procent till 10,96 dollar, medan Carnival, världens största 
kryssningsföretag steg med 2 procent till 26,11 dollar.
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