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Kto sme a čo robíme 
 
Agentúra Austrian Business Agency (ABA-Invest in Austria) je prvým rakúskym rozbehovým 
miestom pre zahraničné podniky, ktoré si chcú v Rakúsku založiť vlastnú spoločnosť. Sme 
majetkom Rakúskej republiky a referujeme pre Spolkové ministerstvo vedy, výskumu a 
hospodárstva. 
 
Služby ABA-Invest in Austria sú bezplatné. Záujemcom – podnikom, ktoré sa chcú usadiť 
v Rakúsku, radíme vo všetkých otázkach týkajúcich sa stanovišťa spoločnosti, informujeme 
o Rakúsku ako o mieste podnikania a aktívne oslovujeme potenciálnych investorov. Náš tím 
z oblasti “Location Austria” propaguje Rakúsko ako miesto pre medzinárodné filmové produkcie 
a radí pri výbere miest nakrúcania.  
 
Pracovný tím ABA-Invest in Austria poskytuje medzinárodným investorom informácie, podporu 
a poradenstvo šité na mieru ich potrieb v týchto oblastiach:  
 

• všetky aspekty témy: miesto podnikania Rakúsko vo všeobecnosti,  

• hľadanie a výber stanovišťa,  

• hľadanie vhodného sídla firmy a nehnuteľností,  

• otázky zakladania podnikov a sprievodné poradenstvo pri zakladaní podnikov,  

• podpora a možnosti financovania,  

• pracovnoprávne a daňové otázky,  

• vyhľadávanie rakúskych partnerov – spoločníkov,  

• všetky otázky týkajúce sa stanovišťa firmy po uskutočnenej realizácii projektu.  
 
 

Fakty a čísla 
 

V roku 2013 sa podarilo spoločnosti ABA – Invest in Austra priviesť 228 medzinárodných 
spoločností, ktoré vytvorili 1479 nových pracovných miest a preinvestovali 347,80 mil. euro. 
Od založenia v roku 1982 bolo v Rakúsku s podporou spoločnosti ABA – Invest in Austria 
vytvorených 47 158 nových pracovných miest, a boli uskutočnené investície vo výške 6,877 
mld. euro. 
 
Global Investment Promotion Benchmarking 2012 Skupiny Svetovej Banky zaradil ABA-Invest v 
Rakúsku k celosvetovo 189 sprostredkovateľom podpory podnikania na vedúcu priečku. 
Hodnotila sa webová stránka (1. priečka) a odpovedanie na otázky (7. priečka). 
 

 
Kontaktná osoba:  
 

Pani Mgr. Birgit Reiter-Braunwieser    Pani Nataliya Kyrychenko 
Riaditeľka pre strednú a východnú Európu   Miestny obchodný poradca 
E-Mail: b.reiter-braunwieser@aba.gv.at   E-Mail: n.kyrychenko@aba.gv.at 
Tel.-Nr.: +43 1 588 58 52              Tel.-Nr.:   +43 1 588 58 56 
Fax: +43 1 586 86 59                Fax:        +43 1 586 86 59 
 
 
S vašimi údajmi sa bude samozrejme zaobchádzať prísne dôverne! 

 


