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Trnavská automobilka začína s novým modelom
Trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia (firma PCA Slovakia) spúšťa
výrobu novej generácie modelu Peugeot 208. Je už piatym modelovým
prírastkom vo výrobnom portfóliu závodu. Prvýkrát v histórii Trnavy sa s
ním do výroby dostane aj plne elektrický pohon. (Zdroj: Pravda)

PWR – Plastic Waste Recycling stále vyrába dlhy
Recyklačná fabrika, v minulosti známa ako Milenium Trading, sľubovala
ekologickú likvidáciu odpadov. Pred mesiacom však firma definitívne
skrachovala, keďže neplatila staré dlhy a navyše vyrábala nové.
Spoločnosť i v konkurze naďalej prevádzkuje svoju recyklačnú prevádzku
v Lučenci. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Chrenekovcov zaujala starostlivosť o zvieratá
Cez bratislavskú rodinnú firmu Supernius kupujú majoritu vo
veterinárnych klinikách Jaggy v Prahe a v Brne. Výšku investície
nekomentujú. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Slavomír Hatina končí s biznisom
Slavomír Hatina takmer všetky firmy, ktoré kúpil či rozbehol po predaji
dodnes úspešného Slovnaftu, rozpredáva. Veľkou zmenou oproti jeho
nedávnym postojom je, že zanevrel na drevárstvo a vývoj laserov, ktoré
pôvodne videl ako základné kamene nového rodinného biznisu, predáva
totiž firmy Quercus i Biatec Laser Technology. (Zdroj: Trend)

Národný vodný dopravca bude stratový
Podľa ministra dopravy by mohol byť Národný vodný dopravca v
skúšobnej prevádzke do dva a pol roka. Splavná vodná cesta na Dunaji by
mala byť v rámci tohto projektu využitá primárne na trase Šamorín –
Bratislava. Odhadované príjmy by ani v prípade maximálneho využitia
kapacít plavidiel nedosiahli úroveň nákladov. (Zdroj: Pravda)

Dvaja manažéri NBS sú obvinení v kauze Rapid Life
Vyšetrovateľ finančnej polície obvinil zo zneužitia právomoci verejného
činiteľa manažérov Národnej banky Slovenska. Obzvlášť závažného
zločinu sa mali dopustiť protiprávnym rozhodnutím o zavedení nútenej
správy poisťovne. (Zdroj: SME)

Priemyselný park Ferovo má troch investorov
O vranovský Priemyselný park Ferovo majú aktuálne záujem traja
potenciálni investori. Mesto má s nimi podpísané aj nájomné zmluvy. S
výstavbou hál, ktoré súvisia s ich výrobou, zatiaľ nezačali. Prvým z nich je
Ematech, s.r.o., ktorý by sa mal venovať predaju a servisu
poľnohospodárskej techniky. Ďalším je Iron Recycling, a.s. a záujem o
rozbehnutie výroby v parku má aj firma Majstri zrubov, s.r.o..
(Zdroj: TASR)

Transakcie na našom realitnom trhu presiahnu 1 mld. €
Projekty Nové Mlynské nivy, Bory, Slnečnice, Eurovea 2, Portum, Zwirn,
Vydrica či Klingerka majú priniesť tisícky bytov. Zároveň by mali pomôcť
slovenskému realitnému trhu prekonať historický rekord. Na slovenskom
realitnom trhu sa tento rok uskutočnia realitné transakcie za 1 mld. €.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Slovensko je na chvoste v čerpaní prostriedkov EÚ
Slovensko bolo podľa úrovne čerpania finančných prostriedkov Európskej
únie ku koncu roka 2018 na 23. mieste spomedzi 28 členských krajín. S
podielom prijatých platieb z Európskej komisie 24,22 % (3,709 mld. €)
obsadilo zároveň posledné štvrté miesto v rámci krajín V4. Priemerná
miera čerpania zdrojov EÚ členskými krajinami k 31. decembru minulého
roka predstavovala 27,51 %. (Zdroj: SME)

Finančná správa odmenila 2 tisíc firiem
Finančná správa udelila Index daňovo spoľahlivých firiem takmer 300 tis.
subjektom, čo predstavuje 59 % zo všetkých preverovaných subjektov.
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Vďaka nemu majú tieto spoločnosti nárok na odmenu, napríklad v podobe
dohôd o daňových kontrolách či rýchlejšieho vydávania potvrdení.
Daniari za prvé týždne nového roka stihli odmeniť zhruba dvetisíc
podnikateľov. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Pribúda aktívnych užívateľov internetbankingu
Európsky štatistický úrad Eurostat v najnovších údajoch uvádza, že od
roku 2007 sa počet ľudí využívajúcich internetbanking zvýšil zhruba o 25
%. Vlani internetbanking využívala až polovica Slovákov. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Zvýšenie ciel sa odkladá
USA odložia zvýšenie dovozných ciel na čínsky tovar, ktoré malo začať
platiť od marca tohto roka. Uviedol to americký prezident po skončení
obchodných rokovaní čínskej a americkej delegácie vo Washingtone.
Washington plánoval zvýšiť dovozné clá na čínsky tovar v celkovej
hodnote 200 mld. $ od 1. marca. V súčasnosti platia na tieto produkty clá
vo výške 10 % a hrozilo, že v prípade nepriaznivo sa vyvíjajúcich rokovaní
by sa zvýšili na 25 %. (Zdroj: TASR)

Rating Maďarska stúpol na hodnotu BBB
Ratingová agentúra Fitch Ratings zvýšila v týchto dňoch rating Maďarska
z BBB- na BBB, čím sa krajina posunula vyššie nad špekulatívne pásmo.
Teraz je nad ním o dva stupne. Fitch zároveň stanovila stabilný výhľad, čo
znamená, že v najbližšom období by sa rating krajiny meniť nemal.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Brexit bez dohody ohrozí finančné trhy
Podľa guvernéra Bank of England by prípadný odchod Británie z
Európskej únie na budúci mesiac bez dohody ohrozil stabilitu finančných
trhov. Británia by mala Európsku úniu opustiť 29. marca. Britskí poslanci
však zatiaľ stále neschválili dohodu, ktorá by riešila vzťahy Británie s EÚ
po brexite. (Zdroj: TASR)

Elektrina v Česku zdražela najviac za 10 rokov
Ceny elektriny v Česku vzrástli v januári medziročne o 9,3 %, čo je
najvýraznejší rast od roku 2009. Navyše, aj v medzimesačnom porovnaní
sa ceny elektriny zvýšili najviac za posledných 10 rokov, keď rast dosiahol
7,4 %. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

BMW dostalo pokutu 8,5 mil. €
Mníchovská prokuratúra udelila pokutu 8,5 mil. € výrobcovi luxusných
vozidiel BMW za nedostatočný dohľad pri inštalácii chybného softvéru do
dieselových motorov. V dôsledku toho 7 965 áut tejto značky prekročilo
emisné limity. Prokuratúra uznala automobilku BMW vinnou zo
zanedbania povinností a nedbanlivosti. Ale zároveň uviedla, že nenašla
žiadne dôkazy o tom, že výrobca áut z Mníchova sa úmyselne dopustil
podvodu. (Zdroj: SME)

GE predáva biofarmaceutickú divíziu
Americký priemyselný konglomerát General Electric (GE) sa dohodol na
predaji svojej biofarmaceutickej divízie spoločnosti Danaher za 21,4 mld.
$. GE tak pokračuje v rozpredávaní svojich aktív. Biofarmaceutická
divízia, ktorá je súčasťou spoločnosti GE Life Sciences, dosiahla v minulom
roku tržby približne 3 mld. $. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Medzinárodná investičná banka sa sťahuje
Ruská Medzinárodná investičná banka opúšťa Moskvu. Svoje nové sídlo
má tento rok otvoriť v Budapešti. Sťahovanie finančnej inštitúcie, ktorá sa
považuje za mocenský nástroj Kremľa, schválili jej akcionári. Maďarský
parlament rokuje o podmienkach, za ktorých k presunu dôjde. Akcionármi
banky sú Česko, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, minoritný
podiel má aj Kuba či Vietnam. Približne 40 % v banke si ale drží Rusko.
(Zdroj: Trend)
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