10 FIRMY & FINANCIE
Vládne dlhopisy
kupón

15. 11. 2018

splatnosť 5 rokov
splatnosť
kurz

Nemecko

0

Francúzsko

0

25.3.2024

Dánsko

1,5

15.11.2023

Belgicko

0,2

22.10.2023

Holandsko

0

EÚ

0

Veľká Británia

0,75

Španielsko
Taliansko

13.10.2023

výnos

101,144

kupón

splatnosť 10 rokov
splatnosť
kurz

výnos

-0,232

0,25

15.8.2028

98,932

0,362

99,595

0,076

0,75

108,447

-0,184

0,5

25.11.2028

99,980

0,7521

15.11.2027

101,517

100,909

0,015

0,329

0,8

22.6.2028

99,992

15.1.2024

100,352

-0,068

0,801

0,75

15.7.2028

102,343

0,501

13.10.2023

101,144

-0,232

0,25

15.8.2028

98,932

0,362

22.7.2023

99,243

0,915

1,625

22.10.2028

102,323

1,374

0,35

30.7.2023

98,87

0,595

1,4

30.7.2028

97,88

1,638

2,45

1.10.2023

98,712

2,751

2,8

1.12.2028

94,374

3,499

Česko

0,45

25.10.2023

93,6

1,819

2,5

25.8.2028

Fínsko

0

15.9.2023

100,377

-0,078

0,5

15.9.2028

103,57
98,644

2,092
0,643

Uvádzaná hodnota výnosu tvorí v príslušnej krajine základnú sadzbu pre ďalšie emisie, hodnoty k 18:00 CET

INZERCIA
Oznámenie
Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (CDCP) v zmysle § 105 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z.
o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára za obdobie máj 2018 - október 2018 dôsledku zrušenia registrov emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu. Následkom zrušenia emisií je výmaz cenných papierov týchto emisií z účtov majiteľov.
ISIN
SK1110018654
SK1120011715
SK1110005370
SK1110005388
SK1110005628
SK8120004269

Obchodné meno
Horehronská drevárska
fabrika, a.s.
ZVT-TRADEING a.s.
METALEX, a.s. v likvidácii

IČO
36006971
35717823
36196622

TRANS-ENERGY, a.s.
36486388
Poľnohospodárske výrobno- 00209023
obchodné družstvo Zlatý klas,
družstvo "v konkurze"

ISIN
SK1110018399
SK1110018688
SK1110005958
SK1110006659
SK1110008283
SK1110013895
SK1120011186
SK1110006303

Obchodné meno
F.O.I., akciová spoločnosť

IČO
31 635 971

TOPKO International, a.s.
„v konkurze“

36204064

HOSPODÁRSKE NOVINY
PIATOK – NEDEĽA 16. – 18. NOVEMBRA 2018

Zmeny v UniCredit.
Kunerta strieda Dusílek
BANKOVNÍCTVO
UniCredit bude mať
nového generálneho
riaditeľa. Stal sa ním
Jakub Dusílek,
vystrieda tak legendu
bankovníctva Jiřího
Kunerta.
©hn

Vladimíra Púpavová

vladimira.pupavova@mafraslovakia.sk
White Lady, a.s.
VABI, a.s.

36229580
36446394

HN15384

HN16228

HN16226

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Údaje o dôchodkových fondoch
aktuálna hodnota
čistá hodnota
k 12. 11. 2018
dôchodkovej jednotky
majetku (NAV)
STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.
0,046506
350 304 613,26
PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.
0,044080
55 614 233,15
PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d.f.
0,057045
26 431 784,06
• odplata za správu majetku vo fonde 0,3 %, odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu 1,0 %
• koeficient pre určenie výšky odplaty za zhodnotenie 0,100

Praha – Po takmer tridsiatich rokoch opúšťa kreslo generálneho
riaditeľa UniCredit Jiří Kunert.
„Bolo pre mňa cťou byť generálnym riaditeľom UniCredit Bank,“
s týmito slovami po takmer troch
dekádach podal rezignáciu jeden
z posledných mohykánov českého bankovníctva. Zažil éru privatizácie aj finančnej krízy. Začínal
na čele Živnostenskej banky, ktorú prevzal v najdivokejšom období. „Pri zrušení tuzexových účtov,
na ktoré mala banka monopol,
začala Živnostenská banka prakticky od nuly. V roku 1990 dostala
licenciu a začala podnikať. Mala
40 korporátnych klientov, najmä
podniky v cestovnom ruchu. V roku 1991 už dvetisíc klientov,“ opísal bankár. Druhú vlnu expanzie
zažil až pod hlavičkou UniCredit,
a to počas krízy, ktorá sa začala
v roku 2008. „V čase, keď banky
šetrili, sme sa rozhodli investovať do rozvoja retailu i drobných
podnikov, akcionár to odsúhlasil
a my sme mohli investovať,“ ocenil Kunert. Pochvalne na jeho adresu sa vyjadril aj Carlo Vivaldi,
riaditeľ divízie pre strednú Európu skupiny UniCredit. „Vďaka
svojim bohatým skúsenostiam je
Jiří Kunert jednou z významných
osobností bankového sektora
a často je uznávaný ako najlepší
bankár v Českej republike.“ Po
tom, ako sa Živnostenská banka
dostala pod UniCredit, sa Kunert
rozhodoval medzi zotrvaním
v UniCredit, japonskou bankou
Nomura a Československou bankou. Nakoniec sa rozhodol zasvätiť život UniCredit. „Pod jeho
vedením banka neustále rástla
a aktívne prispievala k ekonomickému rozvoju oboch krajín.

UniCredit Bank má v Česku a na Slovensku približne 700-tisíc klientov.
Jiří Kunert riadil prvú cezhraničnú bankovú fúziu českej a slovenskej UniCredit Bank a prispel
k budovaniu silného bankovníctva a posilneniu jedného z lídrov
bankového trhu. Vďaka jeho vedeniu je banka výborne pripravená
pokračovať v ďalšom raste.“

Nová krv, ale overená
Jakub Dusílek bol vymenovaný za
nového predsedu predstavenstva
a generálneho riaditeľa UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia. „Som veľmi rád, že som dostal túto príležitosť, ku ktorej pristupujem s pokorou a nadšením.
Chcem naďalej pokračovať v doterajšom úspešnom rozvoji UniCredit Bank ako jednej z popredných
bánk na českom a slovenskom trhu,“ hovorí Dusílek. Nastúpiť na
čelo spoločnosti má oficiálne až 2.
apríla budúceho roku, po oficiálnom schválení Českou národnou
bankou a oficiálnom odstúpení
Jiřího Kunerta. Dozorná rada
banky schválila vymenovanie
Jakuba Dusílka najmä pre jeho
zásluhy v Rumunsku, kde stál na

KTO JE JAKUB DUSÍLEK

Absolvoval Právnickú fakultu
Masarykovej univerzity v Brne
a študoval tiež CIME so zameraním na manažment. Je držiteľom titulu MBA z Hallam
University v britskom Sheffielde.
Začal v skupine UniCredit v roku
2003 ako manažér regionálnej
pobočky. V rokoch 2011 a 2012
zastával pozíciu predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa UniCredit Leasing na
Slovensku. V roku 2012 bol vymenovaný za člena predstavenstva a riaditeľa globálnych bankových služieb v Česku.
Medzinárodnú kariéru následne
rozvíjal v UniCredit Bank
Rumunsko od roku 2016 až do
roku 2018. V apríli roku 2019
nastúpiako nový šéf UniCredit
Bank Czech Republic and
Slovakia.

ILUSTRAČNÁ SNÍMKA: DREAMSTIME

čele rumunskej pobočky banky.
„Som rád, že sme nového generálneho riaditeľa opäť vybrali medzi
našimi kolegami, a pokračujeme
v plnení záväzku rozvíjať našich
vlastných zamestnancov. Jakub
Dusílek je pripravený nadviazať
na prácu svojho predchodcu a ďalej pokračovať v rozvoji UniCredit
Bank,“ dodáva Carlo Vivaldi.

Odovzdanie životného diela
bez nevraživosti
Jiří Kunert bude v banke pôsobiť
aj naďalej, a to v dozornej rade
banky. S Jakubom Dusílkom bude úzko spolupracovať na plynulom odovzdaní pozícií. „Želám Jakubovi Dusílkovi len to najlepšie
a som si istý, že naša banka bude
naďalej úspešne rásť na českom
a slovenskom trhu. Som rád, že
budem môcť ďalej podporovať
rozvoj UniCredit v mojej novej
úlohe v dozornej rade banky.“
UniCredit Bank má po celom svete približne 26 miliónov klientov
a pôsobí v 18 krajinách. V Česku a na Slovensku má približne
700-tisíc klientov.

HN16089

TECHNOLÓGIE

Slovak Investment Holding, a. s., ako správca fondu NDF II., a.s.,
týmto oznamuje začatie obstarávania zákazky

„Výber finančných
sprostredkovateľov na implementáciu
Záručného nástroja pre sociálnu
ekonomiku“
Všetky informácie o obstarávaní sú uvedené v príslušnom Oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania zverejnenom v Dodatku k Úradnému
vestníku Európskej únie č. 2018/S 212-485607 z 3.11.2018 a Vestníku
verejného obstarávania č. 218/2018 z 6.11.2018 pod č.15840-MSS, ako aj
na stránke www.sih.sk.

HN16227

Uber pred vstupom na burzu
stratil miliardu dolárov
San Francisco – Globálna technologická spoločnosť Uber, známa
vo svete aplikáciou ponúkajúcou
taxi službu, prerobila v treťom
štvrťroku 1,07 miliardy dolárov.
Budúci rok pritom plánuje vstúpiť
na burzu. Uber tak prehĺbil stratu
z 891 miliónov dolárov v predchádzajúcom období. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka je
výsledok horší o 27 percent. Objednávky a tržby firmy rástli len
veľmi mierne.
Spoločnosť, ocenená na 72 miliárd dolárov, je jednou z najhodnotnejších firiem na svete. Budúci rok sa bude uchádzať o priazeň
investorov na burze, kde chce získať ďalšie investície na expanziu.
Finančný riaditeľ Nelson Chai aj
napriek výsledkom hodnotí výsledky optimisticky. „V globálnom meradle sme mali ďalší silný štvrťrok,“ uviedol a dodal, že
spoločnosť investuje do ďalšieho rastu platformy vrátane potravín, prepravy nákladu, do

V globálnom
meradle sme
mali ďalší silný
štvrťrok.
Nelson Chai,
finančný riaditeľ
spoločnosti Uber

elektrických bicyklov a skútrov
a sústredí sa na trhy s vysokým
potenciálom ako je India a Stredný východ.
Tržby firmy rástli oproti predchádzajúcemu obdobiu o päť
percent na 2,95 miliardy dolárov a objednávky o šesť percent

na 12,7 miliardy. Podľa agentúry Reuters sa nárast rezervácií od
minulého roka znížil na jednociferné hodnoty. Jednou zo spoločností, ktorá verí väčšiemu globálnemu úspechu Uberu, je japonská
Softbank, ktorá nedávno získala
v americkom startupe podiel 15
percent.
Uber pôsobil aj na Slovensku,
no momentálne má na základe rozhodnutia Okresného súdu
v Bratislave z marca tohto roka
pozastavenú činnosť. Svoje služby ponúkal Uber v hlavnom meste viac ako dva roky, ale ostatní
taxikári proti nemu zorganizovali
niekoľko protestov. Alternatívne
taxislužby sú definované novým
zákonom ako služba digitálnej
platformy. Ministerstvo dopravy
sa rozhodlo zrušiť niektoré nariadenia s cieľom vrátiť platformu ako je Uber späť na Slovensko. S jeho zavedením do praxe
predbežne počíta od apríla budúceho roka.
(RED), idnes.cz

