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Jobber for mobildrøm

foto: bloomberg

Den indiske kommunikasjonsminister Andimuthu Raja har
foreslått en reduksjon i termineringsgebyret for mobiltelefonsamtaler, ifølge Economic Times. Det nåværende nivået er
20 paise per minutt.
En talsperson for myndighetene sier at hvis forslaget
blir vedtatt, så kommer det til å bidra til Rajas drøm om
å få ned minuttprisene til 10 pais for lokale og 25 pais
for nasjonale (STD) samtaler.
Indias mobilmarket steg med 15,0 millioner abonnenter i september, sammenlignet med 15,1 millioner
måneden før.
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Oppjusterer vekstanslag
Verdensbanken har oppjustert sine vekstanslag for Asia
og Kina, melder Bloomberg
News.
De venter nå en BNP-vekst på
8,4 prosent i Kina i år, mot sitt
tidligere anslag på 7,2 prosent.
For 2010 har Verdensbanken
oppgradert BNP-ansalget fra 7,7
til 8,7 prosent.

For utviklingslandene i
Øst-Asia, som ikke inkluderer Japan, Hong Kong, Taiwan, Sør-Korea, Singapore
og det indiske kontinentet,
er det ventet en BNP-vekst på
6,7 prosent i år, opp fra 5,3
prosent.
Neste år ventes en vekst på 7,8
prosent.
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TAR PATENT: Chileneren Dimitri
Sclabos og selskapet Tharos Ltd.

Patent på
krill-metode
INDUSTRI: Chilenske Tharos

Ltd har patentert en produksjonsmetode for krill-olje de
mener er både billigere og
bedre enn eksisterende.
MORTEN HOFSTAD
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«Ny og revolusjonær» er ordene
Tharos Ltd bruker på produksjonsmetoden for krill-olje selskapet nylig har tatt patent på.
Lavere produksjonskostnader, sammen med mindre sesongavhengighet i fangstprosessen trekkes frem som klare
fordeler mot metodene som for
eksempel Aker Biomarine benytter i dag.
Prosessen krever mindre
mengder råstoff, enn andre.
Den stiller mindre krav til infrastruktur, og gir et friskere og
mer holdbart sluttprodukt.
Tharos hevder i presentasjonsmaterialet at deres metode
ikke benytter kjemiske stoffer, og
at dette er en fordel sammenlignet med andre teknologier.

UTFORSKES: Krill.

■ Får kjendis-hjelp
Konkurrent
For et år siden kom Lerøy med
et Salma-liknende produkt: Filet
Finest. Dette produseres av Lerøy

for Norgesgruppen, og selges kun
i Norgesgruppens butikker.
– Det er en konkurrent, men
Salma er en klar markedsleder, i
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