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SSC zaplatí 60,3 mil. € za obchvat Šale

Volvo Group dosiahlo zisk 10,76 mld. SEK

Slovenská správa ciest (SSC) vypísala verejné obstarávanie na dodávateľa
prác pri výstavbe obchvatu Šale. Predpokladaná cena zákazky je viac ako
60,3 mil. €. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Švédsky výrobca nákladných áut Volvo Group oznámil za 1. štvrťrok rast
zisku o vyše 85 %. Prispel k tomu zvýšený dopyt na viacerých trhoch.
(Zdroj: TASR)

Slovnaft dodá palivo pre ŽSR za 16,2 mil. €

Ford vloží 500 mil. $ do elektrických pickupov Rivian

Pohonné látky prostredníctvom palivových kariet nakúpia Železnice
Slovenskej republiky (ŽSR) od spoločnosti Slovnaft za 16,2 mil. €.
Dodávateľ na seba prevezme aj záruky úhrad a zábezpeku týkajúcu sa
mýtnych poplatkov. Predpokladaný finančný objem úhrady mýtneho
počas trvania rámcovej dohody predstavuje 680 000 €. (Zdroj: TASR)

SNG dosiahla vlani mierny zisk
V roku 2018 mala Slovenská národná galéria (SNG) rozpočet viac ako
3,9 mil. €. Tržby z predaja tovarov a služieb dosiahla 296 495 € a
hospodársky výsledok ku koncu roka predstavoval zisk 2 626,95 € pri stave
188 zamestnancov. Celková návštevnosť výstav, expozícií a programov
dosiahla 122 809 osôb. (Zdroj: TASR)

Tesco Stores SR investuje do nákupného centra
V bratislavskej Petržalke vzniká prestavbou hypermarketu Tesco nové
nákupné centrum Galéria. Bude mať rozlohu viac ako 11 000 m 2 a
otvorené by malo byť na jar 2020. Je to najväčšia investícia Tesca na
Slovensku od roku 2017. (Zdroj: Trend)

Poľnohospodári chcú robotickú farmu za 2 mil. €
Poľnohospodárske družstvo v Šenkviciach plánuje zmodernizovať
poľnohospodársku farmu. Zámerom je výstavba novej modernej
robotickej stajne a potrebného farmárskeho zariadenia. Odhadované
náklady dosahujú 2 mil. €. Poľnohospodárske družstvo zamestnáva
takmer 30 ľudí a v minulom roku dosiahlo zisk 87 tis. €. Jeho tržby
dlhodobo presahujú hranicu 1,5 mil. €, za minulý rok to bolo dokonca viac
ako 1,8 mil. €. Viac informácií nájdete na www.platformasims.sk.
(Zdroj: SIMS)

Majetok v 2. pilieri stúpol na 8,6 mld. €
Objem majetku v druhom dôchodkovom pilieri stúpol na 8,6 mld. €. Čistá
hodnota majetku sa zvýšila o 43,3 mil. €. Vyplýva to z najnovších údajov
zverejnených Asociáciou dôchodkových správcovských spoločností.
(Zdroj: TASR)

Vláda schválila novelu zákona o RPVS
Okruh osôb, ktoré sa povinne zapisujú do Registra partnerov verejného
sektora (RPVS), by sa mal nanovo vymedziť. Vyplýva to zo zmien, ktoré
prináša novela zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorú
schválila vláda. (Zdroj: TASR)

Počet voľných pracovných miest rastie
Tempo poklesu miery nezamestnanosti na Slovensku sa pribrzďuje.
Dôvodom je zmiernenie rastu globálneho dopytu, firmy však narážajú aj
na limity ponuky pracovnej sily. Počet voľných pracovných miest ku koncu
marca dosiahol nové maximum, keď úrady práce evidovali 88 000 voľných
miest. (Zdroj: SME)

Tempo výstavby nákupných centier sa spomalilo
V roku 2018 bolo dostavaných v Európe približne 2,6 mil. m2 nových
priestorov nákupných centier, čo je o 28 % menej ako v roku 2017. Objem
za rok 2018 predstavuje najnižšiu úroveň výstavby za posledných 24 rokov
a je porovnateľný s objemami dostavanými na začiatku 90. rokov
minulého storočia, keď sa otvárali prvé tradičné nákupné centrá v
strednej a východnej Európe. (Zdroj: TASR)

Nové americké clá by ovplyvnili EÚ len mierne
Nové kolo ciel medzi USA a ich hlavnými obchodnými partnermi by podľa
prieskumu Európskej centrálnej banky spôsobilo iba mierny pokles tempa
hospodárskeho rastu v eurozóne. Podľa výsledkov prieskumu by reálne
príjmy nemeckých domácností v dôsledku ciel klesli menej ako
o 10 bázických bodov. (Zdroj: SME)
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Ford investuje 500 mil. $ do startupu Rivian, ktorý vyvíja elektrické
pickupy. Rivian, ktorý sídli pri Detroite, zostane nezávislou spoločnosťou.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Tržby Akzo Nobel stagnujú, zisk rastie
Holandský chemický a farmaceutický koncern Akzo Nobel v prvých troch
mesiacoch roku 2019 zvýšil zisk o 19 % na 248 mil. €. Tržby stagnovali na
úrovni 2,19 mld. €. (Zdroj: TASR)

PSA Peugeot Citroën klesol odbyt v Číne
Francúzska automobilová skupina PSA Peugeot Citroën oznámila, že jej
tržby v 1. štvrťroku klesli o 1,1 % na 17,98 mld. €. Pripísala to ďalšiemu
zníženiu odbytu v Číne, odchodu z iránskeho trhu aj nepriaznivým
menovým kurzom. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Michelinu vzrástli tržby o 11 %
Francúzsky výrobca pneumatík Michelin v 1. kvartáli výrazne zvýšil tržby.
Tie dosiahli 5,8 mld. €, čo predstavuje medziročný nárast o 11,3 %.
(Zdroj: TASR)

Štvrťročný Zisk Microsoftu dosiahol 8,81 mld. $
Americkej softvérovej spoločnosti Microsoft stúpol v 3. fiškálnom
štvrťroku zisk o 19 % na 8,81 mld. $. Celkové príjmy sa za tri mesiace do
konca marca zvýšili o 14 % na 30,57 mld. $. Prevádzkový zisk stúpol
o 25 % na 10,3 mld. $. (Zdroj: Pravda)

Boeingu klesli štvrťročné tržby aj zisk
Americký výrobca lietadiel Boeing oznámil za 1. štvrťrok pokles zisku o
vyše 13 % na 2,1 mld. $. Dôvodom sú problémy spojené s lietadlom
737 MAX. Tržby dosiahli 22,92 mld. $. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Česká zbrojovka postaví v USA továreň za 90 mil. $
Česká
zbrojovka,
uherskobrodský
výrobca
zbraní,
postaví
prostredníctvom svojej dcéry CZ USA továreň v americkom štáte
Arkansas. Arkansaská komisia pre hospodársky rozvoj oznámila, že pôjde
o investíciu v hodnote 90 mil. $. (Zdroj: SME)

O Anadarko Petroleum má záujem aj firma Occidental
Americká ropná a plynárenská spoločnosť Occidental Petroleum ponúkla
za akciu firmy Anadarko Petroleum 76 $ a prekonala tak nedávnu ponuku
spoločnosti Chevron. Tá za akciu Anadarka pred necelými dvomi
týždňami ponúkla 65 $. Pre Chevron aj Occidental má hodnotu najmä
portfólio spoločnosti Anadarko v bridlicových ložiskách Permskej panvy.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Philip Morris vstupuje na poistný trh
Tabakový gignat Philip Morris International najnovšie vstupuje na trh
životného poistenia. Stopercentná dcérska spoločnosť, nazvaná Reviti,
bude spočiatku predávať životné poistenie v USA s plánmi expandovať aj
na ďalšie trhy v zahraničí. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Ukrajina zníži ceny plynu o 3,4 %
Ukrajina od mája zníži ceny plynu o 3,4 %, čo môže narušiť vzťahy s
Medzinárodným menovým fondom (MMF). Zatiaľ nie je jasné, či tento krok
porušuje dohodu s MMF o úvere v objeme 3,9 mld. $. Práve na tlak MMF
ukrajinská vláda ceny o 23 % zvýšila. (Zdroj: Pravda)

Pre problémy s ropou Bielorusko pozastavilo vývoz
Bielorusko pozastavilo vývoz ľahkých ropných produktov na Ukrajinu, do
Poľska a pobaltských štátov. Ruský monopol Transnefť uviedol, že sa
objavili problémy s kvalitou ruskej ropy prechádzajú cez bieloruský
ropovod. Bielorusko je hlavnou tranzitnou cestou ruských dodávok ropy
do Európy. (Zdroj: www.openiazoch.sk)
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