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Výsledky testov vyvrátili dvojakú kvalitu potravín

Burza môže vďaka Slovnaftu zažiť megaobchod
Obchodovanie na veľmi malom slovenskom akciovom trhu môže v
blízkom čase rozčeriť veľký obchod za niekoľko desiatok miliónov eur.
1,5 %-ný balík akcií bratislavskej rafinérie Slovnaft, ktorý stále držia v
rukách viacerí minoritní spoluvlastníci, chce ovládnuť dominantný
vlastník, maďarský MOL. Nové legislatívne úpravy zákonného vytesnenia
malých akcionárov platné od začiatku tohto roku takýto proces výrazne
uľahčujú. (Zdroj: Trend)

Volkswagen Finančné služby Slovensko dosiahla vlani zisk
Spoločnosť Volkswagen Finančné služby Slovensko dosiahla v minulom
roku čistý zisk 7,88 mil. €. V predchádzajúcich rokoch si pritom podnik
držal ziskovosť okolo úrovne 4 mil. €. V medziročnom porovnaní tak podľa
výročnej správy čistý zisk spoločnosti stúpol o 85,6 %. V rámci rozdelenia
zisku firma nepočíta s vyplácaním dividend, chce ho ponechať v
spoločnosti. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

HC Slovan ešte neuhradil mestu miliónový dlh
Bratislavský hokejový klub HC Slovan stále nezaplatil mestu Bratislava
svoj dlh za prenájom Zimného štadióna Ondreja Nepelu, ktorý už
presiahol 1 mil. €. Samospráva dala klubu čas do 30. júna, inak má podľa
uznesenia mestských poslancov rokovať bratislavský primátor o
vypovedaní všetkých nájomných zmlúv so Slovanom.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

EP Global Commerce zvýšil svoj podiel v Metre
Česko-slovenský holding EP Global Commerce, ktorý patrí Křetínskému
(53 %) a Tkáčovi (47 %), urobil ďalší krok k prevzatiu kontroly nad Metrom.
Uplatnil opciu na nákup ďalšieho balíka akcií Metra od firmy Ceconomy.
Dokončenie transakcie, ktorou holding získa ďalších 5,4 % akcií Metra, sa
očakáva v najbližších dňoch. (Zdroj: SME)

Európska komisia uverejnila výsledky veľkého testu o dvojakej kvalite
potravín v 19 členských krajinách. Výsledky vyvrátili tvrdenie, že
spotrebitelia západných krajín dostávajú lepšie potraviny než obyvatelia
postkomunistických štátov strednej a východnej Európy. (Zdroj: TASR)

Cena zlata sa pohybuje na 6 ročných maximách
Cena zlata pokračuje v raste a pohybuje sa takmer na 6 ročných
maximách. Dôvodmi sú očakávania, že americká centrálna banka Fed
zníži úrokové sadzby a tiež geopolitické napätie medzi USA a Iránom.
(Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Zbankrotovaná PG&E pripravila reštrukturalizačný plán
Americká energetická spoločnosť Pacific Gas and Electric Company
(PG&E), ktorá v januári vyhlásila platobnú neschopnosť, pripravila
reštrukturalizačný plán v hodnote 31 mld. $, ktorého súčasťou sú aj dva
fondy v objeme 34 mld. $ na pokrytie minulých a budúcich nárokov
súvisiacich s požiarmi. (Zdroj: SME)

Lufthansa zreorganizuje svoju dcéru Eurowings
Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa oznámila plán reorganizácie
svojej nízkonákladovej dcéry Eurowings, od čoho si sľubuje návrat
nízkonákladovky do zisku. V rámci reorganizácie sa Eurowings zameria na
lety na krátku vzdialenosť a náklady by sa do roku 2022 mali znížiť o 15 %.
(Zdroj: SME)

Daimler zhoršil odhad tohtoročného zisku
Nemecká automobilka Daimler informovala, že tohtoročný zisk pred
úrokmi a daňami (EBIT) by sa mal pohybovať "približne na úrovni"
minulého roka, to znamená zhruba na úrovni 11,1 mld. €. Firma pôvodne
očakávala tento rok mierny rast zisku. (Zdroj: TASR)

Alstom plánuje priemerný rast tržieb o 5 % ročne

Honadská firma De Heus investuje 10 mil. €
Holandská spoločnosť De Heus, s.r.o. rozširuje inštaláciou novej
technológie výroby kŕmnych zmesí svoju výrobu v závode v Kendiciach.
Odhadovaná investícia dosiahne približne 10 mil. €. Spoločnosť chce
počas najbližších rokov zvýšiť aj počet svojich zamestnancov o približne
40 ľudí. (Zdroj: TASR)

Uzemnenie Boeingov sa dotklo košického letiska
Globálna letecká kríza, spôsobená uzemnením Boeingov 737 MAX,
zasiahla aj Slovensko. Letecká spoločnosť Turkish Airlines pozastavuje od
začiatku septembra svoju linku do Košíc. Linka Turkish Airlines bola
prevádzkovaná štyrikrát týždenne počas troch rokov.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

SR prišla o takmer 42 miliónov eur z EÚ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR znížilo alokáciu
prostriedkov EÚ do dvoch operačných programov o 41,7 mil. €. Ide o
peniaze, ktoré krajina nestihla vyčerpať z Operačného programu Rybné
hospodárstvo a Integrovaného regionálneho operačného programu ešte
z roku 2015. (Zdroj: TASR)

Minimálna hodnota gastrolístkov sa zvyšuje
Zamestnancom sa od júla zvýši minimálna suma na gastrolístkoch z
doterajších 3,60 eura na 3,83 eura. Mení sa výška stravného, ktorá je
podstatná pri určovaní nielen ceny gastrolístka, ale aj pri príspevkoch na
stravovanie počas pracovnej cesty na Slovensku. (Zdroj: TASR)

MSP môžu mať sťažený prístup k úverom
Malé a stredné podniky (MSP) v Európe môžu mať sťaženú situáciu pri
získavaní úverov z bánk. Na tomto finančnom zdroji sú pritom závislé.
Bankové úvery dnes predstavujú 70 % externého financovania MSP v
Európe. Banky sú v dôsledku ukončenia realizácie regulačného rámca
Basel III spoločne so zavádzaním počiatočnej fázy Basel IV nútené sprísniť
podmienky poskytovania úverov MSP. (Zdroj: TASR)
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Francúzsky výrobca vlakov Alstom po zlyhaní plánov na fúziu s nemeckým
koncernom Siemens predstavil svoj nový strategický plán zameraný na
zvýšenie predaja a zisku vo fiškálnom roku 2022/23. Zameriava sa na
zvýšenie upravenej marže zisku EBIT približne na 9 % v roku 2022/23 z
predpokladaných 7,1 % vo finančnom roku 2018/19 v dôsledku opatrení
na zvýšenie efektivity prevádzky. (Zdroj: TASR)

Dohoda medzi Allianz a Banco Popular končí
Banco Santander, najväčšia banka v Španielsku, oznámila, že zaplatí
takmer 1 mld. € za ukončenie dohody medzi poisťovňou Allianz a svojou
dcérou Banco Popular o distribúcii poistných produktov. Banco Popular,
zaťažená dlhom, sa stala prvou bankou, ktorá by mala byť zlikvidovaná na
základe nových európskych pravidiel. (Zdroj: TASR)

Portugalsko dosiahlo rozpočtový prebytok
Portugalsko dosiahlo v 1. štvrťroku 2019 rozpočtový prebytok na úrovni
0,4 % HDP. Vlani v rovnakom období pritom vykázalo deficit, ktorý sa
vláde v priebehu 12 mesiacov do konca marca 2019 podarilo takmer
zlikvidovať. Príjmy Portugalska v 1. štvrťroku vzrástli medzikvartálne
o 6,2 %, čo je dvojnásobok tempa rastu výdavkov. (Zdroj: TASR)

Pakistan získal ďalšiu finančnú pomoc od Kataru
Pakistan, ktorý zápasí s nedostatkom hotovosti, si zabezpečil ďalšiu
pomoc vo výške 3 mld. $ od Kataru na podporu svojej slabnúcej
ekonomiky. Príspevok Kataru zvýši celkovú pomoc, ktorú si Pakistan
zabezpečil od medzinárodných veriteľov a spriatelených krajín vrátane
vlády USA, na 22 mld. $. (Zdroj: SME)

Holandská ekonomika rastie stabilným tempom
Hrubý domáci produkt Holandska vzrástol v 1. kvartáli medzištvrťročne o
0,5 %. To je rovnaké tempo rastu ako v poslednom štvrťroku minulého
roka. Výsledok je zároveň v súlade s predbežným odhadom zverejneným
v polovici mája. (Zdroj: TASR)
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