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Nokia nie wypłaci dywidendy po raz pierwszy od 143 lat… IVONA - najpopularniejszy polski syntezator
mowy własnością koncernu Amazon… USA: zarzuty dla hakerów, którzy włamali się do miliona
komputerów… Apple czuje oddech konkurencji na plecach. Kurs spada… Tylko 3 na 10 spółek
giełdowych w Polsce ma strony mobilne… Apple tanieje ponad 10 proc.
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IVONA - najpopularniejszy polski syntezator mowy własnością koncernu Amazon
Amerykański koncern Amazon kupił firmę IVONA Software. W oficjalnym komunikacie prasowym
przedstawiciele koncernu Amazon chwalą rozwiązanie gdyńskiej firmy za wysoką jakość syntezy,
efektywność mechanizmów analizy tekstu oraz łatwość obsługi oprogramowania. Oprogramowanie
IVONA ma być nadal rozwijane.
RZECZPOSPOLITA
Apple czuje oddech konkurencji na plecach. Kurs spada
Rozczarowujące prognozy na kolejny kwartał sprawiły, że akcje Apple w handlu przedsesyjnym taniały w
czwartek przed południem o 8,5 proc.
GAZETA PRAWNA
Nokia nie wypłaci dywidendy po raz pierwszy od 143 lat
Nokia może nie wypłacić dywidendy po raz pierwszy od 143 lat. Zmagający się z problemami fiński
producent telefonów komórkowych potrzebuje bowiem pieniędzy na odbicie z dołka i powrót na
pierwsze pozycje w branży.
Tylko 3 na 10 spółek giełdowych w Polsce ma strony mobilne
Jedynie co trzecia spółka notowana na GPW ma stronę przystosowaną do smartfonów i tabletów -

wynika z analizy firmy Lizard Mobile przeprowadzonej w styczniu 2013. Natomiast aż 95 proc.
inwestorów, maklerów i analityków giełdowych używa smartfonów i tabletów na co dzień.
PULS BIZNESU
Apple tanieje ponad 10 proc. we Frankfurcie
Notowane na niemieckiej giełdzie akcje producenta iPhone'ów mocno tanieją z powodu rozczarowania,
jakie wywołały wyniki i prognozy spółki.
Google pracuje nad smartwatchem
Google rozważa podjęcie prac nad "inteligentnym zegarkiem" - informuje portal Business Insider.
USA: zarzuty dla hakerów, którzy włamali się do miliona komputerów
Prokuratura w USA postawiła zarzuty trzem mężczyznom, którzy za pomocą stworzonego przez siebie
wirusa włamali się do ponad miliona komputerów na świecie, a zdobyte w ten sposób dane wykorzystali
do kradzieży z prywatnych kont bankowych co najmniej 50 mln USD.
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