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Minimálna hodnota gastrolístkov by mala vzrásť

Prima banka sa zmení na súkromnú akciovú spoločnosť
Prima banka skončí obchodovanie s akciami na bratislavskej burze
cenných papierov. Valné zhromaždenie rozhodlo o zmene z verejnej
akciovej spoločnosti na súkromnú. Dôvodom je zjednodušenie
vnútorného riadenia spoločnosti. Prima banka Slovensko nebude z
vlaňajšieho zisku vyplácať dividendy. Rovnako to bolo aj vlani a politiku
nevyplácania dividend si Prima banka udržiava už niekoľko rokov.
(Zdroj: SME)

Finančná skupina AXA dosiahla vlani zisk 28,3 mil. €
Skupina AXA Česká republika a Slovensko dosiahla v roku 2018 zisk
28,3 mil. €. Oproti predchádzajúcemu roku ide takmer o tretinový rast.
Celkové výnosy dosiahli viac než 784 mil. €. (Zdroj: TASR)

MSM Group odkúpila podiel vo firme CZ-Slovensko
Najväčšia domáca zbrojárska skupina MSM Group posilňuje svoje aktivity
vo výrobe zbraní. Začiatkom tohto roka odkúpila väčšinový podiel
uherskobrodskej Českej zbrojovky v spoločnom podniku CZ-Slovensko.
Spolu 51-percentným balíkom akcií prevzala v rámci transakcie aj všetky
záväzky a zmenila názov spoločnosti na ZVS-Armory. Výšku obchodu
spoločnosti nezverejnili. (Zdroj: Trend)

Penta predstavila podobu nemocnice za 240 mil. €
Finančná skupina Penta predstavila konkrétny plán nemocnice novej
generácie, ktorá by mala fungovať v plnej prevádzke na Boroch v
bratislavskej mestskej časti Lamač od januára 2022. Pôjde o koncovú
nemocnicu určenú pre poistencov všetkých troch slovenských
zdravotných poisťovní so 400 lôžkami. Stáť by mala 240 mil. €. Nemocnica
zamestná vyše 1 200 ľudí, z toho 250 lekárov. (Zdroj: TASR)

Proxenta kúpila priemyselný park vo Vrábľoch
Priemyselný park vo Vrábľoch, ktorý začali stavať ako prvý na Slovensku
ešte v roku 2000, má nového majiteľa. Kúpila ho domáca spoločnosť
Proxenta. Majiteľom hál bola od roku 2013 spoločnosť Enslow Properties.
V marci do eseročky Enslow Properties vstúpila slovenská firma Projekt
Vráble z portfólia Proxenty. Cena transakcie nebola zverejnená.
(Zdroj: Trend)

Farma Agrovýkrmu Senica naráža na odpor obyvateľov
Obce v okolí Palárikova chcú zastaviť výstavbu veľkej farmy ošípaných.
Obávajú sa znečistenia životného prostredia, zhoršenia dopravnej
situácie a zníženia kvality života v Palárikove a okolí. Farmu chce
vybudovať firma Agrovýkrm Senica. Vlastnia ju investori z Dánska.
(Zdroj: SME)

Vranov nad Topľou sa v spore s Plasma Energy odvolal
Mesto Vranov nad Topľou podalo odvolanie voči rozhodnutiu súdu, ktorý
vlani potvrdil platnosť nájomnej zmluvy medzi ním a spoločnosťou
Plasma Energy, s. r. o. Tá ešte v roku 2014 prejavila záujem investovať v
tamojšom priemyselnom parku Ferovo. Plány spoločnosti v roku 2015
zamietli mestskí poslanci pre obavy z negatívnych vplyvov na životné
prostredie. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Nákladným dopravcom sa nevyhnú veľké investície
Nákladnú dopravu čakajú roky plné zmien a firmy budú musieť pristúpiť k
radikálnym rozhodnutiam. Európska únia si totiž dala za cieľ znížiť do roku
2030 emisie v tomto sektore o 30 % a podnikatelia tak budú musieť nájsť
alternatívu k dieselovému pohonu. Autá s alternatívnymi pohonmi sú však
dvojnásobne drahšie, ako dieslové. Očakávajú preto podporu štátu.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Slovnaft odmietol prevziať nekvalitnú ruskú ropu
Po Bielorusku, Poľsku a Nemecku zastavilo dodávky ruskej ropy
ropovodom Družba aj Slovensko. Informáciu potvrdila spoločnosť
Transpetrol, ktorá ropovod na Slovensku prevádzkuje. Urobila tak na
požiadanie rafinérie Slovnaft, ktorá si odmietla prevziať ropu, pretože
obsahuje organický chlór. Zásoby ropy na Slovensku sú v súčasnosti
na 93 dní. (Zdroj: Pravda)

www.sims.sk

Piatok 26. apríl 2019

Minimálna hodnota stravovacích poukážok by mala vzrásť z 3,60 €
na 3,83 €, čo predstavuje zvýšenie o 23 centov. Zvýšenie by podľa rezortu
práce malo mať pozitívny vplyv na približne 724 000 zamestnancov.
Dôvodom je vyšší index cien jedál a nealkoholických nápojov v
reštauračnom stravovaní. (Zdroj: SME)

Firmy predpokladajú, že ich brexit negatívne ovplyvní
Podľa prieskumu ČSOB až 61 % firiem na Slovensku očakáva, že odchod
Veľkej Británie z EÚ bude mať negatívny vplyv na hospodárstvo SR.
S rastúcim obratom firmy stúpa percento spoločností, ktoré si myslia, že
odchod Británie z únie uškodí ich podnikateľským aktivitám.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

ZAHRANIČIE
Deutsche Bank a Commerzbank sa nedohodli
Nemecké banky Deutsche Bank a Commerzbank po šiestich týždňoch
rokovaní ukončili rozhovory o možnej fúzii bez dohody. Banky sa odvolali
na exekučné riziká, náklady na reštrukturalizáciu a kapitálové požiadavky.
Zlyhanie rozhovorov zvýši tlak na Deutsche Bank, aby urobila
radikálnejšie zmeny. Commerzbank bude po neúspešných rokovaniach
zraniteľnejšia voči zahraničnému prevzatiu. (Zdroj: SME)

Banka UBS zaznamenala pokles zisku aj tržieb
Najväčšia švajčiarska banka UBS zaznamenala v 1. kvartáli 2019 pokles
tržieb aj zisku. Dôvodom bolo ochladenie svetovej ekonomiky aj trhov.
Čistý zisk UBS sa za tri mesiace do konca marca 2019 znížil o 27 % na
1,14 mld. $. (Zdroj: TASR)

Swedbank dosiahla vyšší zisk, ako sa predpokladalo
Švédska banka Swedbank dosiahla v 1. štvrťroku 2019 vyšší zisk, ako jej
predpovedali analytici. Čistý zisk banky v 1. kvartáli stúpol na
5,27 mld. SEK zo 4,59 mld. SEK v predchádzajúcom štvrťroku. A jej tržby sa
zvýšili o 6 % na 11,36 mld. SEK. (Zdroj: TASR)

Britská banka Barclays sa vrátila k zisku
Britská banka Barclays sa v 1. kvartáli vrátila k zisku. Ten dosiahol
1,04 mld. £, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka zaznamenala
banka stratu 764 mil. £. Do výsledku sa vtedy premietla pokuta v
Spojených štátoch vo výške 2 mld. $ za úlohu Barclays v hypotekárnej a
neskôr vo finančnej kríze. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Nokia vykázala stratu
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia za 1. kvartál vykázal
prevádzkovú stratu vo výške 59 mil. €. Čistá strata Nokie za tri mesiace
vzrástla na 442 mil. € z vlaňajších 354 mil. €. Firma to odôvodnila tvrdou
konkurenciou v sieťovom odvetví. (Zdroj: Webnoviny)

Southwest Airlines klesol zisk na 387 mil. $
Americké aerolínie Southwest Airlines zaznamenali pokles zisku
za 1. kvartál na hodnotu 387 mil. $, pod čo sa v najväčšej miere podpísalo
uzemnenie problematických lietadiel od Boeingu 737 MAX. (Zdroj: TASR)

Firma Eni vykázala nárast štvrťročného zisku o 15 %
Talianska ropná a plynárenská spoločnosť Eni, najväčšia v krajine,
dosiahla v prvých troch mesiacoch roka nárast čistého zisku o 15 %.
Presnejšie, jej čistý zisk za tri mesiace do konca marca 2019 stúpol
na 1,09 mld.€ z vlaňajších 946 mil. €. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Štvrťročný zisk Altria Group sa znížil na 1,12 mld. $
Zisk amerického tabakového koncernu Altria Group v 1. kvartáli klesol na
1,12 mld. $. Tržby v 1. kvartáli medziročne padli o 7,9 % na 5,63 mld. $ z
minuloročných 6,11 mld. $. (Zdroj: TASR)

Dopyt po automobiloch Tesla slabne
Americký výrobca elektromobilov Tesla vykázal za 1. štvrťrok 2019
prekvapujúco veľkú stratu 702,1 mil. $. Dôvodom bol pokles predaja jeho
elektromobilov. Odbyt sa za tri mesiace do konca marca znížil o 31 %
oproti predchádzajúcemu kvartálu. (Zdroj: Pravda)
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