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4,22 mil. €, na rok 2022 3,29 mil. € a na rok 2023 1,43 mil. €. Právnou
úpravou by sa ukončili exekúcie začaté pred 1. aprílom 2017.
(Zdroj: Trend)

Zamestnanci CROWN Bevcan Slovakia protestovali
Na protestnom zhromaždení zamestnancov spoločnosti CROWN Bevcan
Slovakia v priemyselnom parku pri obci Kechnec v okrese Košice-okolie sa
v piatok stretli desiatky ľudí. Cieľom bolo podporiť kolektívne
vyjednávanie v podniku. Priemerná mzda zamestnancov sa pohybuje na
úrovni 1 300 € mesačne brutto. (Zdroj: TASR)

MOL chce kúpiť od súkromných osôb akcie Slovnaftu
Skupina MOL oznámila rozhodnutie podať dobrovoľnú verejnú ponuku
menšinovým akcionárom spoločnosti Slovnaft na odkup akcií
spoločnosti. Aktuálne je 98,56 % akcií Slovnaftu kontrolovaných
spoločnosťou MOL. Zvyšných 1,44 % akcií vlastnia menšinoví akcionári, z
toho väčšinu tvoria súkromné osoby. (Zdroj: SME)

Tatrakon investuje 6 mil. € do výstavby nového závodu
Popradská spoločnosť Tatrakon stavia nový výrobný areál v mestskej časti
Matejovce. Do priemyselného parku presťahujú celú výrobu. Náklady na
výstavbu sú viac ako 6 mil. €. Nové výrobné priestory by mali byť
postavené približne o rok. (Zdroj: Trend)

Púchovský mäsový priemysel mieri do konkurzu
Mäsokombinát Antona Fabuša bol ešte v roku 2016 druhým najväčším
výrobcom mäsa na Slovensku. Firma však odvracala svoj hroziaci krach
reštrukturalizáciou už v minulom roku. Konkurzný návrh aktuálne podáva
predstavenstvo Púchovského mäsového priemyslu. Mäsokombinát
napriek bankrotu pokračuje vo výrobe. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Firma VEDOS chce vyrábať asfaltové zmesi
Prešovská firma VEDOS chce do roku 2020 vybudovať novú obaľovňu
živičných zmesí v priemyselnom parku v Petrovanoch. Náklady na
výstavbu odhaduje na 2,5 mil. €. Umiestnenie výroby súvisí so zrýchleným
tempom výstavby diaľnic a rýchlostných ciest. Firma sa venuje primárne
nákladnej preprave a skladovaniu, v menšej miere výrobe betónu.
V minulom roku zamestnávala 150 ľudí. Viac informácií nájdete na
www.platformasims.sk. (Zdroj: SIMS)

Stavebné sporiteľne dosiahli vlani zisk
Z troch stavebných sporiteľní sa vlani podarilo zvýšiť zisk dvom menším.
Wüstenrot stavebná sporiteľňa vlani zvýšila čistý zisk o 11,1 % na
1,57 mil. €. Najmenšia ČSOB stavebná sporiteľňa vlani zvýšila zisk o 35,8 %
na 664 tis. €. Prvá stavebná sporiteľňa, ktorá ovláda väčšinu trhu
stavebného sporenia, zaznamenala v minulom roku pokles zisku o niečo
vyše 11 % na 15,5 mil. €. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Penta Real Estate pokračuje v projekte za 35 mil. €
Spoločnosť Penta Real Estate pripravuje tretiu a štvrtú etapu
rezidenčného projektu Bory Bývanie v Bratislave. V 3. etape má pribudnúť
357 bytov a 488 parkovacích miest a vo 4. etape 306 bytov, vyše 400
parkovacích miest a občianska vybavenosť. Celkové náklady tretej etapy
projektu Bory Bývanie dosiahnu 35 mil. €. (Zdroj: TASR)

Premiér: investície musia byť v slovenských rukách

Tržby v priemysle vo februári medziročne vzrástli
Podľa údajov Štatistického úradu SR tržby v priemysle vo februári 2019 v
porovnaní s februárom 2018 vzrástli o 11,4 %. (Zdroj: TASR)

Inflácia v marci dosiahla 2,7 %
V marci 2019 sa v porovnaní s marcom 2018 spotrebiteľské ceny v úhrne
zvýšili o 2,7 %. V priemere za tri mesiace roku 2019 v porovnaní s rovnakým
obdobím roku 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,4 %.
(Zdroj: Pravda)

Šefčovič chce dostať výrobu batérií na Slovensko
Slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič sa snaží dostať jeden z
plánovaných závodov na výrobu batérií aj na Slovensko. EÚ vo svojom
rozpočte vyčlenila viac ako 1,34 mld. € na výskum a inovácie v oblasti
skladovania energie. V tomto roku sa predpokladá navýšenie rozpočtu o
ďalších 114 mil. € a na budúci rok by to malo byť 132 mil. €. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Predaj áut v Číne klesá
Celkový predaj áut v Číne pokračoval v poklese. V marci sa na najväčšom
automobilovom trhu sveta predalo celkovo 2,52 milióna áut. V porovnaní
s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje pokles o 5,2 %. Pokles
sa zmiernil po januárovom prepade o 16 % a februárovom o 14 %.
(Zdroj: Pravda)

Nemecká vláda zhorší odhad rastu ekonomiky
Nemecká vláda s veľkou pravdepodobnosťou výrazne zhorší odhad rastu
ekonomiky v tomto roku. Zdroj z nemeckej vlády uviedol, že ministerstvo
hospodárstva by malo zverejniť odhad rastu ekonomiky na úrovni 0,5 %.
V januári ešte vláda očakávala rast na úrovni 1 %. Vedúce ekonomické
inštitúty odhadujú tohtoročný rast Nemecka 0,8 %. (Zdroj: TASR)

Česko posilňuje export do Afriky
Český export na africký kontinent vzrástol v roku 2018 o vyše 19 % a
dosiahol 47,7mld. CZK. Aj keď táto suma predstavuje iba 1 % z celkového
vývozu a stále ide o rizikové trhy, český štát vzťahy s týmito krajinami
aktívne posilňuje. (Zdroj: TASR)

USA nesúhlasia so zvýšením financovania MMF
USA opakovane vyjadrili nesúhlas so zvýšením financovania a
prerozdelením akcionárskych hlasovacích práv pre Medzinárodný
menový fond (MMF). Dostali sa tak do sporov s ostatnými akcionármi, ktorí
požadujú zvýšenie zdrojov MMF a zlepšenie jeho dohľadu. (Zdroj: TASR)

Banke Wells Fargo narástol kvartálny zisk
Americká banka Wells Fargo oznámila za 1. kvartál rast zisku o vyše 16 %.
Zisk banky potiahlo nahor najmä výrazné zníženie nákladov. Čistý zisk
banky za prvé tri mesiace roka dosiahol 5,51 mld. $ oproti 4,73 mld. $ v
rovnakom období minulého roka. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Slovensko víta účasť čínskych firiem v tendroch, no výstavbu veľkej
infraštruktúry podmieni tým, aby na týchto stavbách pracovali slovenskí
robotníci. Strategické investície však musia zostať v slovenských rukách,
povedal po stretnutí predstaviteľov krajín strednej a východnej Európy a
Číny premiér SR Peter Pellegrini. (Zdroj: Pravda)

General Electric zaplatí mimosúdne vyrovnanie

„Zelená nafta“ pomôže poľnohospodárskej prvovýrobe

Chevron kupuje firmu Anadarko Petroleum

Ministerstvo pôdohospodárstva spúšťa projekt štátnej pomoci s názvom
"Zelená nafta". Účelom je podpora podnikov pôsobiacich v
poľnohospodárskej prvovýrobe na Slovensku. Získať budú môcť dotáciu
vo výške časti spotrebnej dane z nafty. (Zdroj: TASR)

Ukončenie starých exekúcií zasiahne rozpočet
V prípade schválenia zákona o ukončení niektorých exekúcií by mal byť
dosah na rozpočet verejnej správy na budúci rok 34,24 mil. €, na rok 2021

www.sims.sk

Americký koncern General Electric zaplatí mimosúdne vyrovnanie
1,5 mld. $ aby uzavrel dlhodobé vyšetrovanie nelegálnych hypoték, ktoré
pred globálnou krízou z roka 2008 ponúkala jeho dcéra WMC Mortgage.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)
Americká ropná spoločnosť Chevron kupuje konkurenčnú firmu Anadarko
Petroleum za 33 mld. $. Chevron chce touto akvizíciou posilniť svoj
prieskum ložísk v Mexickom zálive a v juhozápadnom Texase. (Zdroj: SME)

Škoda auto zaznamenala pokles predaja
Škoda Auto za 1. štvrťrok dodala zákazníkom vo svete 307 600 vozidiel. V
porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje pokles o
2,9 %. Dôvodom je nižší predaj v Číne, naopak, na ruskom a európskom
trhu sa dodávky zvýšili. (Zdroj: TASR)
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