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zvýhodnenia v oblasti dani z príjmov a správy daní. (Zdroj: SME)

ZAHRANIČIE

HB Reavis dostal úver na Stanicu Nivy
Developer HB Reavis, ktorý v Bratislave stavia novú autobusovú stanicu,
získal na projekt s názvom Stanica Nivy úver vo výške 175 mil. €. Úver
poskytne konzorcium bánk v zložení UniCredit Bank, Tatra banka, ČSOB a
HYPO-BANK Burgenland, agentom transakcie je UniCredit Bank. HB
Reavis začal čerpať prvú časť úveru už v decembri minulého roka.
(Zdroj: Trend)

Samsung Electronics očakáva pokles zisku
Juhokórejská spoločnosť Samsung Electronics očakáva prvý pokles
kvartálneho prevádzkového zisku za posledné dva roky. Dôvodom je
spomaľujúci sa hospodársky rast v Číne, kľúčovom trhu firmy, ktorý
znižuje dopyt po jej produktoch. (Zdroj: TASR)

Intercable rozšíri výrobné priestory v Kriváni

LG Electronics klesol zisk

Talianska spoločnosť Intercable, ktorá začala podnikať v Kriváni v okrese
Detva vo výrobnej hale, kde naposledy vyrábala elektromotory fínska
Ojala, chce zrekonštruovať jestvujúce priestory a rozšíriť výrobnú plochu.
Investícia sa odhaduje na 25 mil. €. Počet zamestnancov sa navýši zo 67 na
250. (Zdroj: TASR)

Boeing vyrobil 806 lietadiel

Tatravagónka expanduje v Indii
Líder výroby nákladných vagónov v Európe, slovenská skupina
Tatravagónka Poprad, výrazne posilňuje svoju pozíciu v Indii. Firma sa
podieľa na kúpe majoritného balíka akcií v indickej skupine Commercial
Engineers & Body Builders Company z Jabalpuru. Tatravagónka na
transakcii spolupracuje s indickou vagónkou Jupiter Wagons, v ktorej
vlastní štvrtinový podiel, a ďalšou firmou z portfólia indickej železničnej
rodiny Lohia – Jupiter Forgings & Steel Private.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

VSD Development postaví v Bratislave vežiak
Spoločnosť VSD Development aktuálne žiada príslušný stavebný úrad o
vydanie stavebného povolenia na výstavbu 18 podlažného vežiaka
v Bratislave v blízkosti Sadu Janka Kráľa. (Zdroj: Trend)

SPP zvyšuje podiel na trhu
Štátnemu Slovenskému plynárenskému priemyslu (SPP) sa po zhruba
desiatich rokoch od liberalizácie trhu s plynom podarilo vlani znova zvýšiť
svoj trhový podiel. Podľa dostupných informácií mal SPP v roku 2016
celkový trhový podiel na úrovni 56 %, o rok neskôr to bolo 57 %. Podľa
odhadov by mali mať plynári za minulý rok podiel na trhu s plynom na
úrovni 58 %. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Penta kupuje ďalšie lekárne
Česko-slovenská investičná skupina Penta Investments sa tesne pred
koncom minulého roka dohodla na kúpe rumunskej siete lekární
Belladonna. Transakciu v súčasnosti posudzuje tamojší protimonopolný
úrad. Penta už teraz v Rumunsku vlastní vyše 600 lekární a je jednotkou na
tamojšom trhu. (Zdroj: Pravda)

Juhokórejská spoločnosť LG Electronics oznámila, že jej prevádzkový zisk
v 4. štvrťroku 2018 pravdepodobne klesol až o 80 %. Tržby v sledovanom
období pravdepodobne klesli o 7 %. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Boeing v roku 2018 dodal rekordných 806 lietadiel a udržal si titul
najväčšieho svetového výrobcu lietadiel siedmy rok po sebe. Americký
koncern však nenaplnil celoročný cieľ stanovený na 810 až 815 strojov z
dôvodu problémov s dodávateľom. (Zdroj: TASR)

Amazon je najväčšia firma na burzovom trhu
Americký internetový obchod Amazon 7.1.2019 prvýkrát uzavrel
obchodovanie na burze ako najväčšia svetová spoločnosť na trhu. On-line
predajca obsadil prvú priečku v rebríčku po tom, ako si pripísal zisk 3,4 %
a obchodovanie ukončil s trhovou kapitalizáciou vo výške 796,8 mld. $, čo
bolo o 13,2 mld. $ viac ako hodnota spoločnosti Microsoft. (Zdroj: SME)

BMW dosiahla rekordný odbyt
Nemecká automobilová skupina BMW oznámila, že minulý rok predala
rekordných 2,49 milióna vozidiel značiek BMW, Mini a Rolls-Royce. BMW
dosiahla za minulý rok 2018 rekordný odbyt, znamená, že si udržala prvú
priečku v rebríčku najväčších predajcov tzv. prémiových áut, už 15. rok po
sebe. (Zdroj: SME)

Daimler predal 2,44 milióna vozidiel
Koncern Daimler v roku 2018 celkovo predal 2,44 milióna vozidiel značiek
Mercedes-Benz a Smart. To bolo len o 0,6 % viac než v roku 2017. Z
predchádzajúcich rokov bol Daimler zvyknutý na podstatne vyššie tempo
rastu predaja. (Zdroj: TASR)

Volkswagen založil elektrickú divíziu
Nemecká automobilka Volkswagen založila na podporu svojej elektrickej
ofenzívy vlastnú elektrickú divíziu Elli. Vodičom, ale aj firmám a
súkromným zákazníkom bude ponúkať ekologickú elektrinu. (Zdroj: SME)

Talianska vláda pomôže banke Carige

Saneca Pharmaceuticals plánuje veľkú investíciu
Saneca Pharmaceuticals o veľkej investícii do výroby novej liekovej formy.
Česko-slovenská investičná skupina Wood & Company, ktorá firmu
vlastní, plánuje investovať desiatky miliónov eur. (Zdroj: Trend)

Objem majetku v II. pilieri vzrástol na 8,07 mld. €
Podľa Asociácie dôchodkových správcovských spoločností objem
majetku v druhom dôchodkovom pilieri stúpol na 8,07 mld. €. Čistá
hodnota majetku sa zvýšila o 17,08 mil. €. (Zdroj: TASR)

Úrokové náklady štátneho dlhu klesnú
Úrokové náklady na obsluhu štátneho dlhu by mali do roku 2021 klesnúť
o 0,3 p.b. na 1 % HDP. Prispieť k tomu má aj stratégia riadenia štátneho
dlhu na roky 2019 až 2022, ktorá predpokladá ďalšiu optimalizáciu
štruktúry úverov, štandardizovanie nových emisií cenných papierov či
diverzifikáciu investorskej základne. (Zdroj: TASR)

Vláda chce uľahčiť podnikanie
Malým a stredným podnikom na Slovensku by sa malo uľahčiť podnikanie.
Prispieť k tomu má najmä zníženie administratívnej záťaže, ako aj daňové
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Talianska vláda ponúkla problematickej banke Carige pomoc. Pritom nie
tak dávno sľúbila, že v žiadnom prípade nepoužije peniaze daňových
poplatníkov na pomoc bankovému sektoru. Žiadnu sumu nezverejnili a
zatiaľ ani nič nenaznačuje, že Carige by v najbližšom období mala verejné
zdroje využiť. Banka oznámila, že rekapitalizácia z verejných zdrojov je
úplne poslednou možnosťou. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Turecko obnovilo dovoz iránskej ropy
Turecko na prelome rokov obnovilo dovoz iránskej ropy a využilo tak
výnimku poskytnutú americkou vládou. Tá v rámci druhého kola sankcií
uvalila od začiatku novembra sankcie aj na iránsky ropný sektor,
niektorých dovozcov však spod zákazu dočasne vyňala. (Zdroj: TASR)

Česká Student Agency mení štruktúru
Dopravná skupina Student Agency mení svoju štruktúru. Hlavná
spoločnosť sa rozdelí na dve. K Student Agency k.s. pribudne Student
Agency Travel, ktorá pod seba zahrnie biznis s letenkami, so zájazdmi
alebo s pracovnými pobytmi. Zisk Student Agency sa v roku 2017 znížil o
viac ako polovicu. (Zdroj: Hospodárske noviny)
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