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Volkswagen optimalizuje výrobné procesy

Módnemu domu Hugo Boss vzrástli tržby

Volkswagen Slovakia nasadzuje niekoľko opatrení pre zabezpečenie
dlhodobej perspektívy. Volkswagen chce zefektívniť chod firmy do roku
2025 o 30 %, preto nastane v spoločnosti v priebehu roka 2019 úprava
zmenových modelov v dvoch výrobných segmentoch.
(Zdroj: www.tvnoviny.sk)

Kia zruší 27 pracovných miest

Nemecký módny dom Hugo Boss zaznamenal v uplynulom 4. štvrťroku
2018 väčšie tržby, ako mu predpovedali analytici. Prispel k tomu najmä
veľký dopyt v Ázii, zvlášť v Číne, a tiež v Británii a Francúzsku, ako aj príjmy
z on-line predaja. Z predbežných údajov Hugo Boss vyplýva, že jeho tržby
sa za tri mesiace do konca decembra 2018 zvýšili na 783 mil. €
zo 735 mil. € rok predtým. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Kia Motors Slovakia zruší k 1. februáru 2019 vo výrobe dieselových
motorov 27 pracovných pozícií. V minulom roku vyrobila Kia v závode v
Tepličke nad Váhom o 35 % menej naftových motorov v porovnaní
s rokom 2017, pričom dopyt po nich má neustále klesajúcu tendenciu.
(Zdroj: TASR)

IBM sa dostal koncom roka 2018 do zisku

PCA Slovakia nebude znižovať počet zamestnancov

General Electric prepustí vo Francúzsku 468 ľudí

Trnavská automobilka Groupe PSA, firma PCA Slovakia, v tomto roku
neplánuje znižovanie počtu zamestnancov. Objem výroby v roku 2019, ak
sa na trhu nič zásadné neudeje, plánuje vyšší ako v roku 2018. Prioritou
pre rok 2019 spustenie výroby úplne nového modelu. (Zdroj: TASR)

SAM Automotive začne vyrábať v prvom polroku

Americký technologický gigant International Business Machines (IBM)
dosiahol v 4. štvrťroku 2018 čistý zisk 1,95 mld. $, zatiaľ čo v rovnakom
období 2017 vykázal stratu 1,05 mld. $. Tržby IBM v 4. kvartáli klesli
na 21,76 mld. $. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Americký energetický gigant General Electric (GE) plánuje zrušiť až 468
pracovných miest vo Francúzsku. Najviac ľudí príde o prácu v dcérskej
spoločnosti Alstom Power Systems, kde GE zruší 229 pracovných miest,
vrátane 146 v európskom sídle GE Energy v Belforte na východe
Francúzska. (Zdroj: TASR)

Začiatok výroby vo veľkokrtíšskom závode nemeckej spoločnosti SAM
automotive sa posúva na prvý polrok 2019. Investícia sa oddialila pre
problémy materskej spoločnosti, jej reštrukturalizáciu a vstup zatiaľ
neznámeho nového investora do skupiny. V súčasnosti firma zamestnáva
41 ľudí. Na Slovensku by mala preinvestovať 33 mil. €, slovenskú vládu
pritom požiadala aj o investičný stimul. (Zdroj: TASR)

Procter & Gamble upravil prognózu tržieb

Makrowin Detva vzrástli tržby

Sony kvôli brexitu odsťahuje centrálu z Británie

Spoločnosť Makrowin Detva, ktorá je lídrom drevených
a drevohliníkových okien na slovenskom trhu, zaznamenala za rok 2018
celkové tržby vo výške viac ako 1,53 mil. €. V porovnaní s rokom 2017 ide
o nárast o takmer 6,7 %. Zvýšenie odbytu zaznamenala firma na
domácom trhu, kde jej vzrástli tržby o 45 % na 852 427 €. Súčasne jej
mierne poklesol export, ktorý vlani tvoril 44,5 % podiel na tržbách.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Benzina sa po 15 rokoch vracia na Slovensko
Benzina, najväčšia sieť čerpacích staníc v Českej republike, vstupuje na
slovenský trh. Svoju prvú čerpaciu stanicu na Slovensku plánuje otvoriť
v Malackách. Následnú expanziu chce uskutočniť najmä v spolupráci
s menšími prevádzkovateľmi čerpacích staníc a je otvorená aj akvizíciám
väčších reťazcov. (Zdroj: TASR)

ŽSR a odbory sa stále nedohodli
Odborové organizácie pôsobiace pri Železniciach Slovenskej republiky
(ŽSR) sa s vedením železníc zatiaľ v otázke mzdového nárastu nedohodli.
ŽSR navrhli riešenie mzdovej otázky prostredníctvom garantovaných
mimoriadnych prémií pri dobrých hospodárskych výsledkoch. Odborové
organizácie však tento návrh neprijali. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Finančná správa nakupuje spotrebný materiál
Finančné riaditeľstvo SR vypísalo tender na dodávateľa spotrebného
materiálu pre tlačiarne za odhadovanú cenu 2,7 mil. €. Víťaza súťaže
plánuje vybrať na základe ponúknutej ceny, pričom rámcová dohoda s
ním má byť uzatvorená na 36 mesiacov. V tendri bude použitá
elektronická aukcia, záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať
do 8. marca tohto roka. (Zdroj: TASR)

Prezidentské voľby budú stáť 12,7 mil. €
Marcové prezidentské voľby by mali stáť viac ako 12,7 mil. €. Z rozpočtu
ministerstva vnútra na ne pôjde 11 266 873 €, z rozpočtu Štatistického
úradu SR 1 494 750 €. (Zdroj: Pravda)
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Americký výrobca spotrebného tovaru Procter & Gamble zaznamenal
v 2. štvrťroku svojho finančného roka 2018/19 nárast zisku aj tržieb. Firma
upravila svoju prognózu za celý finančný rok a najnovšie očakáva, že tržby
budú o 2 % až 4 % vyššie ako 66,83 mld. $ v predchádzajúcom roku.
(Zdroj: TASR)

Japonská spoločnosť Sony presunie svoju európsku centrálu z Británie do
Holandska, aby sa vyhla problémom spojeným s brexitom. Výroba v
Spojenom kráľovstve bude však pokračovať bez zmien. (Zdroj: TASR)

Zamestnanci Audi Hungaria vstúpili do štrajku
Nezávislý odborový zväz Audi Hungaria vyhlásil v stredu týždňový štrajk v
spoločnosti Audi Hungaria v severomaďarskom Györi. Doterajšie mzdové
vyjednávania totiž neboli úspešné. (Zdroj: Pravda)

Danske bank je pod tlakom Fedu
Federálny rezervný systém (Fed), ktorý v USA plní úlohu centrálnej banky,
skúma, ako nemecká Deutsche Bank pristupovala k podozrivým
miliardovým transakciám škandinávskej Danske Bank. To ešte zvýši tlak
na Danske, ktorou vlani otriasol jeden z najväčších škandálov prania
špinavých peňazí. (Zdroj: TASR)

Banka Santander zatvorí v Británii 140 pobočiek
Španielska banková skupina Santander, najväčšia v eurozóne, oznámila,
že plánuje zatvoriť 140 pobočiek v Británii. Počet transakcií
uskutočnených cez pobočky Santander za ostatné tri roky klesol o 23 %,
zatiaľ čo počet digitálnych transakcií sa v rovnakom období zdvojnásobil.
(Zdroj: SME)

Pierre Mosovici dúfa, že Británia zostane v EÚ
Eurokomisár pre hospodárske a menové záležitosti Pierre Moscovici dúfa,
že Veľká Británia zostane v EÚ. Ešte 29. marca bude otvorenou
možnosťou, že Británia z Únie nevystúpi, uviedol Moscovici na Svetovom
ekonomickom fóre v Davose. (Zdroj: TASR)

Japonsko dosiahlo vlani po troch rokoch deficit
Ministerstvo financií v Tokiu oznámilo, že Japonsko zaznamenalo v roku
2018 deficit vo výške 1,203 mld. jenov (9,68 mil. €) po dvoch rokoch
prebytku. Tempo rastu exportu sa vlani spomalilo na 4,1 % z 11,8 % v roku
2017. (Zdroj: TASR)

Copyright © 2019 Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. (SIMS)

