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U. S. Steel Košice investuje 114 mil. €

UniCredit znížila portfólio nevýkonných úverov

Spoločnosť U. S. Steel Košice vybuduje novú linku na výrobu
elektrotechnickej ocele bez orientácie zrna. Nová linka predstavujúca
investíciu v hodnote 114 mil. € bude mať kapacitu výroby približne 100 000
ton ročne. Výstavba sa začne v polovici roku 2019 a spustenie linky je
plánované v štvrtom kvartáli 2020. (Zdroj: SME)

Talianska banka UniCredit oznámila, že portfólio jej nevýkonných úverov
je v súlade so smernicami Európskej centrálnej banky(ECB). UniCredit
uviedla, že znížila svoje portfólio nevýkonných úverov o viac ako 36 mld.€
medzi 3. štvrťrokom 2016 a 3. kvartálom 2018. (Zdroj: TASR)

PMÚ SR rozhoduje o firme KESTLER

Zisk druhej najväčšej banky v USA Bank of America z hľadiska aktív sa za
tri mesiace 2018 vyšplhal na 7,28 mld. $ z 2,37 mld. $ v rovnakom období
predchádzajúceho roka 2017. (Zdroj: TASR)

Protimonopolný úrad SR začal správne konanie vo veci koncentrácie,
ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v nadobudnutí nepriamej
výlučnej kontroly podnikateľom RENAULT RETAIL GROUP so sídlom vo
Francúzsku nad časťou podniku podnikateľa KESTLER, spol. s r.o., so
sídlom v Bratislave, a to na základe zmluvy o prevode aktív slúžiacich na
prevádzku predajne automobilov.
(Zdroj: www.antimon.gov.sk)

IKEA v Bratislave dosiahla obrat 107,2 mil. €
Obchodný dom IKEA v Bratislave navštívilo vo finančnom roku 2,8 milióna
ľudí. V uplynulom roku mal obchodný dom IKEA Bratislava viac než 1,5
milióna zákazníkov, ktorí v priemere minuli za nákup 65,5 €. V minulom
roku predala spoločnosť takmer 15 miliónov výrobkov. (Zdroj: TASR)

FIM Plus postaví v Považskej Bystrici nové byty
Firma FIM Plus na juhu Považskej Bystrice pripravuje nový projekt,
ktorého súčasťou majú byť rodinné domy aj desiatky bytov. Náklady na
realizáciu prvej etapy dosiahnu podľa investora 2 mil. €. (Zdroj: Trend)

Bratislavské letisko malo rekordný rok
Letisko M. R. Štefánika vybavilo v uplynulom roku spolu na prílete aj
odlete 2 292 712 pasažierov, čo predstavuje 18-percentný nárast oproti
roku 2017. Zároveň ide o najvyšší počet cestujúcich v histórii
bratislavského letiska. (Zdroj: Trend)

V Chorvátskom Grobe vznikne nový futbalový areál
V obci Chorvátsky Grob v okrese Senec plánujú vybudovať futbalový areál.
Za zámerom stojí Obecný športový klub Chorvátsky Grob, ktorý plánuje
spustiť a ukončiť výstavbu v tomto roku. Celkové náklady sa pohybujú na
úrovni 300 000 €. (Zdroj: TASR)

Okres Snina dostal od vlády viac ako 1,2 mil. €
Vláda počas svojho výjazdového rokovania v Snine rozdelila medzi mesto
a obce okresu sumu 1 223 500 €. Ide o prostriedky z rozpočtovej rezervy
pre okres Snina, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté okresy.
(Zdroj: TASR)

Registrácie nových áut medziročne vzrástli o 3 %
Podľa údajov Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) registrácie celého
trhu automobilov za rok 2018 vzrástli o viac ako 3 %. Z toho bolo 98 080
osobných vozidiel. Za posledný mesiac vlaňajška sa zaregistrovalo 5 965
nových osobných automobilov, čo predstavuje oproti minulému roku s
počtom 8 029 registrovaných nových osobných vozidiel pokles o 25,71 %.
(Zdroj: TASR)

EÚ navýši prostriedky na demontáž reaktorov
Európsky parlament vyzval na zvýšenie finančného príspevku EÚ na
proces vyraďovania už odstavených jadrových zariadení v Bulharsku a na
Slovensku. (Zdroj: SME)

HDP v strednej a východnej Európe vzrastie o 3 %
Región strednej a východnej Európy by si mal udržať zdravé tempo rastu
ekonomiky aj v tomto roku. Rast HDP by mal byť vo väčšine krajín na
úrovni okolo 3 % a viac. Slovensko by pritom malo byť v skupine krajín,
ktoré zaznamenajú najsilnejší rast ekonomiky v regióne. (Zdroj: SME)
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Bank of America za posledný kvartál klesol zisk

Turecká centrálna banka nezmenila úroky
Turecká centrálna banka aj napriek slabej líre a vysokej inflácii ponechala
úrokové sadzby nezmenené. Výbor pre menovú politiku nezmenil sadzby
už na svojom treťom zasadnutí po sebe, keď predtým výrazne zvýšil
sadzby vlani v septembri. Kľúčový úrok zostal na úrovni 24 %.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

McDonald's stratil práva na ochrannú známku Big Mac
Americký reťazec reštaurácií s rýchlym občerstvením McDonald's stratil v
EÚ práva na ochrannú známku Big Mac v spore s írskym konkurentom
SuperMac' s. (Zdroj: SME)

Eurotunel sa pripravuje na brexit bez dohody
Spoločnosť Eurotunnel, ktorá prevádzkuje železničné spojenie medzi
Britániou a kontinentálnou Európou pod kanálom La Manche, podniká
kroky k tomu, aby prípadný odchod Británie z Európskej únie bez
príslušnej dohody čo najmenej zasiahol jej dopravnú sieť. (Zdroj: Pravda)

Predaj áut v EÚ vzrástol
Predaj áut v EÚ za celý minulý rok vzrástol, aj keď len veľmi mierne, keďže
v posledných štyroch mesiacoch 2018 klesol. Dôvodom poklesu predaja
bol vplyv nových prísnejších emisných štandardov WLTP. Motorom
vlaňajšieho rastu predaja áut v EÚ boli najmä trhy v strednej Európe, kde
počet novo zaregistrovaných vozidiel stúpol o 8 %. (Zdroj: TASR)

Jim Ratcliffe investuje do petrochémie
Najbohatší Brit, miliardár Jim Ratcliffe, investuje 3 mld. € do vybudovania
petrochemického závodu v belgických Antverpách. Obavy z ochromenia
obchodu v Spojenom kráľovstve po brexite sa tak tejto investície netýkajú.
(Zdroj: TASR)

Inflácia v Nemecku vlani dosiahla 2%
Spotrebiteľské ceny v Nemecku vzrástli v minulom roku o takmer 2 %, ale
v poslednom mesiaci 2018 sa tempo ich rastu výrazne spomalilo. Index
spotrebiteľských cien v najväčšej ekonomike eurozóny sa v decembri
zvýšil medziročne o 1,7 % po novembrovom náraste o 2,3 %. Decembrová
miera inflácie bola najnižšia od apríla minulého roka, keď dosiahla 1,6 %,
rovnako ako v marci. (Zdroj: SME)

Pokles cien palív spomalil britskú infláciu
Britská inflácia sa na konci vlaňajška spomalila a bola najslabšia za dva
roky. Hlavným dôvodom bol prepad cien motorových palív. Inflácia
založená na indexe spotrebiteľských cien vrátane nákladov na bývanie vo
vlastnom obydlí sa spomalila na 2 % z 2,2 %, čo bolo takisto najmenej od
začiatku roka 2017. (Zdroj: TASR)

Európska komisia podporí Východné partnerstvo
Európska komisia v spolupráci so Svetovou bankou pripravila investičný
plán pre šesť krajín Východného partnerstva v rámci Transeurópskej
dopravnej siete. Cieľom plánu je zvýšiť vzájomnú dopravnú prepojenosť a
hospodársky rast v partnerských krajinách Arménsku, Azerbajdžane,
Bielorusku, Gruzínsku, Moldavsku a na Ukrajine. (Zdroj: TASR)
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