10 FIRMY & FINANCIE
Základné úrokové miery depozitov na trhoch
1 mesiac
0,25513
-0,374
0,9289
-0,02479

LIBOR GBP
EURIBOR EUR
LIBOR USD
TIBOR JPY

2 mesiace
0,27975
-0,341
1,0756
-0,01457

3 mesiace
0,31525
-0,330
1,1794
-0,01007

Eurodepozity
EUR
USD
GPB
SEK
CHF
JPY

6 mesiacov
0,45288
-0,251
1,4227
0,02471

16. 5. 2017
9 mesiacov
–
-0,179
–
–

1 rok
0,65938
-0,127
1,7451
0,12986

16. 5. 2017 Hodnoty k 17:45 CET

1 deň

1 mesiac

3 mesiace

6 mesiacov

9 mesiacov

1 rok

-0,46 -0,36
0,80 0,93
0,15 0,29
-0,75 -0,43
-0,90 -0,68
-0,25 0,12

-0,45 -0,34
0,92 1,02
0,21 0,34
-0,62 -0,37
-0,89 -0,70
-0,17 0,08

-0,41 -0,3
1,05 1,18
0,23 0,43
-0,59 -0,39
-0,82 -0,52
-0,22 0,03

-0,37 -0,23
1,25 1,35
0,36 0,56
-0,51 -0,26
-0,84 -0,65
-0,19 0,06

-0,30 -0,16
1,46 1,59
0,49 0,69
-0,44 -0,24
-0,70 -0,40
-0,15 0,10

-0,22 -0,11
1,62 1,75
0,52 0,72
-0,36 -0,11
-0,72 -0,42
-0,12 0,13

Vydieračský vírus
šarapatil aj vo firmách
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE l Škodlivý softvér zasiahol desiatky počítačov i na Slovensku.
Simona Gulisová

Krížové kurzy vybratých svetových mien
AUD
CAD
JPY
CHF
DKK
SEK
GPB
USD
EUR

EUR

USD

0,6714
0,6642
0,7961
0,9140
0,1344
0,1026
1,1653
0,9037
1

0,7429
0,7350
0,8810
1,0115
0,1488
0,1136
1,2896
1
1,1067

GPB
0,5761
0,5700
0,6832
0,7844
0,1154
0,0881
1
0,7755
0,8582

SEK

DKK

6,5416
6,4719
7,7579
8,9067
1,3100
1
11,3552
8,8056
9,7450

CHF

4,9938 0,7345
4,9408 0,7267
5,9222 0,8710
6,7992
1
1 14,7077
0,7634 0,1123
8,6684 1,2749
6,7216 0,9887
7,4389 1,0940

16. 5. 2017
JPY
84,3250
83,4300
100
114,8300
16,8856
12,8907
146,3750
113,5050
125,6150

CAD

AUD

1,0107
1
1,1987
1,3762
0,2024
0,1546
1,7546
1,3606
1,5058

1
0,9894
1,1859
1,3616
0,2003
0,1529
1,7358
1,3461
1,4896
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HB REAVIS Finance SK III s.r.o.
Oznámenie
podľa § 125a zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách
v znení neskorších predpisov.
HB REAVIS Finance SK III s.r.o., so sídlom Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 258
560 (ďalej len Emitent) oznamuje, že dodatok č. 1 zo dňa 10. mája 2017 (ďalej len Dodatok) k základnému
prospektu pre ponukový program dlhopisov do 100.000.000 EUR zo dňa 11. novembra 2016 (ďalej len
Základný prospekt) bol schválený Národnou bankou Slovenska a od 17. mája 2017 je tento Dodatok
spolu so Základným prospektom zverejnený v elektronickej forme na internetovej stránke Emitenta
http://hbreavis.com/sk/hbreavisfinanceskIII/. V tlačenej forme je Dodatok spolu so Základným prospektom
bezplatne prístupný počas pracovných dní od 9:00 do 16:00 hod. v sídle Emitenta. Príslušné konečné podmienky, súhrn emisie a prípadne ďalšie dokumenty, ktoré je Emitent povinný zverejniť v súvislosti s konkrétnou
verejnou ponukou dlhopisov podľa Základného prospektu, budú zverejnené rovnakým spôsobom.
HN14707
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Slovensko
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simona.gulisova@mafraslovakia.sk

Bratislava – Skupinka hackerov postavila do pozoru celý svet. Státisíce
počítačov so softvérom Windows
v 150 krajinách sveta napadli cez
vírus s názvom WannaCry. Ten sa
nachádzal buď v priložených súboroch v e-mailoch, alebo na webovej
adrese, ktorá obeti prišla do správy.
Po ich otvorení sa váš počítač ľahko
nainfikoval. A potom prišla vydieračská správa. Ak nezaplatíte 300
dolárov, s dátami z vášho počítača
sa vraj môžete rozlúčiť.
Nebezpečný vírus koloval aj slovenským internetom a napadol desiatky počítačov, no celkový počet
môže byť v skutočnosti oveľa vyšší. „Na Slovensku registrujeme len
niekoľko obetí z radov firiem. Treba podčiarknuť, že firmy nemajú
oznamovaciu povinnosť a skutočný počet obetí sa nik iný nedozvie,“
vysvetľuje hovorkyňa spoločnosti
ESET Zuzana Hošalová.

Nemocnica ako obeť
Zatiaľ jediný známy prípad infikovania počítačov na Slovensku nahlásila Nitrianska fakultná nemocnica.
Útok ju zasiahol ešte počas prvej
vlny na konci minulého týždňa a
znemožnil prácu lekárov s elektronickými databázami pacientov.
Ich zdravie to však ohroziť nemalo.
Práve zdravotníctvo a školstvo sú na
Slovensku pri kyberútokoch najzraniteľnejšie, a to najmä pre zastarané
počítače a systémy. Mnohé podniky z tejto oblasti totiž využívajú
ešte Windows XP, ktorý už nepatrí

Firmy investujú do hadvéru a softvéru, aby sa vyhli hackerským útokom.
medzi podporované, a teda nie je
chránený pred novými hrozbami
internetu. Smolu majú tie podniky,
ktorých systémy sú naprogramované len na tento softvér a ich preprogramovanie buď nie je možné,
alebo je finančne nákladné.
„Zatiaľ je tá vlna miernejšia ako
inde vo svete,“ hovorí Ondrej Macko, šéfredaktor portálu TouchIt.
Útoky sa podľa neho netýkali žiadnej našej automobilky.

Banky sú v pohotovosti
Pokusy prelomiť systémy nezaznamenala ani Tatra banka. Slovenská
sporiteľňa, ktorá útokom zatiaľ
zasiahnutá nebola, po prepuknutí
prijala ďalšie bezpečnostné opat-

renia. „Naši špecialisti sú v plnej
pohotovosti, detailne sledujú vývoj
situácie a sú pripravení prijať dodatočné bezpečnostné opatrenia
s cieľom zabezpečiť maximálnu
ochranu klientov a banky samotnej,“ dodáva hovorkyňa Slovenskej
sporiteľne Marta Cesnaková. Slovnaft informoval svojich zamestnancov o možnom nebezpečenstve
prostredníctvom SMS. Ministerstvo
vnútra tvrdí, že útoku úspešne odolalo. „Bezpečnostnú infraštruktúru
ministerstva dosiaľ tieto útoky neprekonali, aj keď boli zachytené
viaceré pokusy,“ potvrdili pre HN
z tlačového odboru rezortu. V zahraničí bol však zásah škodlivým
vírusom oveľa masívnejší.

SNÍMKA: REUTERS

Koho zasiahol vírus
Národná zdravotná služba –
Veľká Británia
Ministerstvo vnútra – Rusko
Telefónica – Španielsko
FedEx – USA
Renault – Francúzsko
Deutsche Bahn – Nemecko
Dacia – Rumunsko
Ministerstvo zahraničných
vecí – Rumunsko
Telenor Hungary – Maďarsko
telekomunikačný operátor
Vivo – Portugalsko

REALITY

V SKRATKE

Kauza ošarpanej Hlavnej
stanice pokračuje

Talianska
ekonomika sa
trápi

Bratislava – Zmluva medzi Bratislavou a spoločnosťou Transprojekt, ktorá mala do konca roku
2016 obnoviť priestor pred bratislavskou Hlavnou stanicou, stále
trvá. Tvrdí to samotná spoločnosť
a odvoláva sa na rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave. Mestskí
poslanci pritom odmietli minulý
rok v novembri predĺžiť túto zmluvu o päť rokov a potvrdili tak, aby
trvala do dohodnutého termínu
31. decembra 2016.
Súd sa podľa mediálnej zástupkyne investora Márie Adamovej
stotožnil s názorom právnych zástupcov spoločnosti Transprojekt,
že plnenie zmluvy zo strany spo-

ločnosti je viazané na súčinnosť
mesta.
Investor tvrdí, že postupne realizuje právne kroky na ochranu projektu a vložených investícií tak, ako to verejne deklaroval.
Mesto si podľa spoločnosti vybralo právny spor namiesto realizácie
projektu, ktorý je vo verejnom záujme. „V záujme spoločnosti vždy
bolo projekt realizovať, čoho dôkazom je aj postupnosť vykonávaných právnych krokov, ku ktorým
bol realizátor projektu donútený
pristúpiť na základe nečinnosti
a odmietaním súčinnosti zo strany hlavného mesta,“ skonštatovala Adamová.

Začiatkom tohto roka bratislavský magistrát viackrát vyzval investora na dodržanie
zmluvy a zrealizovanie projektu v zmluvnom termíne, no neúspešne. „Viac ako šesť rokov sa
na stanici a v okolí zmenilo len
to, do čoho investovali hlavné
mesto a železnice – zrevitalizované Predstaničné námestie, opravené eskalátory či zmodernizovanie električkovej trate. Teraz
máme konečne rozviazané ruky,
aspoň čo sa týka predstaničných
priestorov, ktoré sa vrátia do majetku mesta,“ povedal v januári
primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.
(TASR)

Rím – Rast talianskej ekonomiky zostal slabý aj na začiatku
tohto roka, a to aj napriek zlepšeniu vyhliadok vo väčšine štátov eurozóny. V medzikvartálnom porovnaní hrubý domáci
produkt v 1. štvrťroku stúpol
o 0,2 percenta, rovnako ako
v posledných troch mesiacoch
vlaňajška. Tempo medziročného
rastu sa v prvom kvartáli spomalilo na 0,8 percenta z jedného percenta v predchádzajúcich
troch mesiacoch. Tretiu najväčšiu ekonomiku eurozóny trápi
slabý rast už vyše desaťročia
a Európska komisia očakáva, že
tento rok zaznamená najpomalší rast spomedzi veľkých ekonomík eurozóny.
(TASR)

INVESTÍCIE

Siekel sa chystá...
je dopyt po českých moravských
vínach veľmi vysoký a lokálni producenti vín nemajú problém uplatZástupcovia firmy Bohemia Sekt niť svoje produkty na trhu.
sa vzniknutej konkurencie neobávajú. Spoločnosť pôsobí na Veľkí hráči a víno
trhu sektov a tichých vín. Čo sa Odborníci na víno sú zatiaľ opatrní
týka sektov, v tejto oblasti má v hodnotení toho, či má nová vi80-percentný podiel na českom tr- nárska skupina šancu predbehnúť
hu, ktorý sa dá prirovnať k najvyš- trhovú jednotku Bohemia Sekt.
šiemu podielu Huberta na sloven- „Keďže nepoznáme celkové strateskom trhu. „Vôbec sa konkurencie gické zámery Vinifery, ich možnosnebojíme, vítame ju a dúfame, že ti a ochotu investovať do tejto obsa budeme férovo o nášho zákaz- lasti, je veľmi ťažké odhadovať, ako
níka v Česku zaujímať,“ konštatu- dopadnú v porovnaní s Bohemiou,“
je Martin Fousek, marketingový tvrdí Igor Mancel, viceprezident
riaditeľ Bohemia Sekt. Podľa neho Zväzu vinohradníkov a vinárov SloDokončenie zo strany 1

HN14715

FPD Group
finančná skupina má
v portfóliu širokú škálu
podnikania
pôsobí v oblasti alko
a nealko nápojov, realít,
finančného servisu,
hotelierstva či wellness
pôsobí v 12 krajinách sveta
doručuje celkovo do 37
krajín
zamestnáva približne 3 200
ľudí

venska. Výhodou Bohemie je silné
zázemie v zahraničnom partnerovi,
účinný marketing a dobre prepracované obchodné štruktúry, využívajúce skupinové know-how. Vďaka
tomu dokážu dobre vybalansovať
pomer nákladov, kvality a predajnej ceny, čo im zaručuje obchodný
úspech. „Zároveň treba povedať, že
vinárstvo je sektor, kde vytváranie
veľkých, prípadne medzinárodných
skupín, nie je práve najšťastnejšia
cesta,“ uzatvára Mancel. Vinárstvu
sa zatiaľ vyhla globálna nadvláda
svetových značiek a jeho pôvab je
práve vo veľkej pestrosti a rozmanitosti.

