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sa výberového konania. Dôvodom pochybností sú podozrenia o
prepojeniach členov výberovej komisie na najúspešnejšiu firmu v tendri.
(Zdroj: TASR)

Sanagro kupuje firmu Lukra Slovakia
Agrárna skupina Sanagro z portfólia fondu Sandberg Investment Fund
SICAV rozširuje podnikateľské aktivity v poľnohospodárstve. K farmám
pridáva aj obchod s komoditami. Najnovšie kupuje stopercentný podiel v
obchodníkovi s poľnohospodárskymi komoditami, firme Lukra Slovakia.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Tesco Stores SR klesajú tržby, zisk aj počet zamestnancov
Spoločnosť Tesco Stores SR zaznamenala v uplynulom finančnom roku,
ktorý skončil 28. februára 2019, pokles tržieb aj zisku. Celkové tržby
spoločnosti z predaja tovarov a služieb dosiahli 1,433 mld. €, čo
znamenalo 1,2 % medziročný pokles. Čistý zisk Tesco Stores SR sa v
porovnaní s predchádzajúcim rokom prepadol o takmer 47 % na
49,8 mil. €. Firma v uplynulom finančnom roku pokračovala aj vo
výraznom znižovaní počtu svojich zamestnancov. (Zdroj: SME)

Asset Management SLSP je za 1. polrok ziskový
Spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne zaznamenala v
prvom polroku čistý zisk 723,5 tis. €. V medziročnom porovnaní je to podľa
zverejnených informácií nárast o 4,6 %. Čistá hodnota majetku bola na
konci júna na úrovni 4,7 mil. €. (Zdroj: Webnoviny)

Duslo investuje 30 mil. € do rozšírenia výroby
Chemický závod Duslo, a.s. v Šali plánuje vybudovať výrobňu liadku
vápenatého za približne 30 mil. €. Dôvodom investície je zvyšujúci sa
dopyt po tomto produkte na trhu s dusíkatými hnojivami.
(Zdroj: Pravda)

Za softvérové služby Sociálna poisťovňa zaplatí 2 mil. €
Sociálna poisťovňa hľadá poskytovateľa špecializovaných služieb
spojených so softvérovým vybavením Microsoft. Odhaduje, že za tieto
služby počas troch rokov by mala zaplatiť 1,95 mil. € bez DPH.
(Zdroj: TASR)

Dopravoprojekt dostane od NDS 2,5 mil. € za dokumentáciu
Dokumentácia na úsek diaľnice D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto
vyjde Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS) na 2,5 mil. € bez DPH. Zákazku
zabezpečí pre diaľničiarov firma Dopravoprojekt. (Zdroj: TASR)

Firma KLM Zvolen RP postaví logistické centrum za 20 mil. €
Firma KLM Zvolen RP plánuje pre svojho obchodného partnera postaviť
logistické centrum VGP Zvolen. Výstavba sa začne začiatkom roka 2020 a
investícia by mala dosiahnuť 20 mil. €. Investičný zámer stavebníka
uvádza, že pôjde o špedičné centrum, skladový a logistický komplex.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Interblue sa opäť sporí so štátom
Slovensku hrozí, že bude musieť za kauzu predaja emisných povoleniek
americkej schránkovej firme Interblue Group, na ktorej prerobili desiatky
miliónov eur, zaplatiť ďalších 50 mil. € navyše. Švajčiarska spoločnosť
Interblue Group AG, ktorá sa považuje za nástupcu americkej schránky,
žaluje ministerstvo životného prostredia o viac ako 34 mil. € a žiada
vyplatiť aj úroky z omeškania viac ako 15 mil. €. (Zdroj: SME)

Polícia preveruje predražené nákupy v DPMK

Bankový sektor dosiahol za 7 mesiacov zisk 406 mil. €
Bankový sektor na Slovensku ku koncu júla tohto roka dosiahol zisk
406,1 mil. €. Medziročne vzrástol o 4,04 mil. €. Vyplýva to z aktuálnych
štatistík Národnej banky Slovenska. Čisté úrokové príjmy dosiahli ku
koncu júla 1,014 mld. €. Medziročne sa znížili takmer o 17 mil. €. Čisté
výnosy z poplatkov a provízií dosiahli 349,6 mil. €. Medziročne klesli
o 43,2 mil. €. (Zdroj: TASR)

Štátny rozpočet dosiahol schodok 1,64 mld. €
Štátny rozpočet dosiahol ku koncu augusta tohto roka schodok
1,64 mld. €. Medziročne vzrástol o 896,6 mil. €. Príjmy štátneho rozpočtu
boli medziročne vyššie o 298,8 mil. €, čo predstavuje nárast o 3,3 %.
Výdavky štátneho rozpočtu boli medziročne vyššie o 1,195 mld. € pri
náraste o 12,3 %. Medziročný nárast zaznamenali aj daňové príjmy, a to
o 137,7 mil. €. (Zdroj: Hospodárske noviny)

ZAP SR: Schválenie noviel ohrozuje konkurencieschopnosť
Návrhy na úpravu výpočtu mechanizmu minimálnej mzdy, ako aj
zavedenie 5-týždňovej dovolenky pre zamestnanca, ktorý má dieťa v
trvalej starostlivosti, sú nesystémové a nepremyslené. Tvrdí to Zväz
automobilového priemyslu (ZAP) SR. Schválenie týchto dvoch noviel
podľa ZAP bude viesť k ďalšiemu poklesu konkurencieschopnosti
Slovenska a budú opätovne zvyšovať náklady zamestnávateľov.
(Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Argentína zaviedla kapitálové kontroly
Vláda v Argentíne ohlásila v nedeľu (1. 9.) dočasne kapitálové kontroly,
ktoré jej umožnia obmedziť nákupy zahraničných mien po prudkom
prepade pesa. Všetky firmy teraz musia požiadať argentínsku centrálnu
banku o povolenie, keď chcú nakupovať zahraničné meny, či prevádzať
peniaze do zahraničia. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Cyprus predčasne splatil úver Rusku
Cyprus v pondelok oznámil, že predčasne splatil úver vo výške
2,5 mld. €, ktorý mu Rusko poskytlo v roku 2011. Svoj dlh pritom vyrovnal
o dva roky skôr. Posledná splátka dlhu odoslaná Rusku dosiahla
1,58 mld. €. (Zdroj: SME)

Čína sa sťažuje WTO na americké clá
Čína oznámila, že na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO) podala
sťažnosť proti novým clám USA na jej tovar. Tie nadobudli platnosť
1. septembra. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Obchodný spor USA a Číny sa dotýka aj Európy
Eskalácia obchodnej vojny medzi USA a Čínou sa Európy dotkne najmä
prostredníctvom zhoršenia nálady v globálnej ekonomike. Neistota okolo
ďalšieho vývoja vyvoláva spomalenie investičných aktivít, priemyslu a
sčasti aj spotreby. (Zdroj: TASR)

Norwegian Air žiada o predĺženie doby splatnosti dlhu

Polícia vyšetruje prípad, ktorý sa týka predražovaných nákupov
náhradných dielov v Dopravnom podniku mesta Košice (DPMK). Súčasné
vedenia mesta Košice má podozrenie, že v DPMK dochádzalo k
organizovanej ekonomickej trestnej činnosti. Tvrdí, že sa tak malo diať v
období bývalého vedenia. (Zdroj: TASR)

Stratová letecká spoločnosť Norwegian Air žiada držiteľov svojich
dlhopisov o ďalšie dva roky na splatenie dlhu vo výške 380 mil. $. Tento
rok boli severské aerolínie prinútené získať od akcionárov 3 mld. NOK.
Teraz oznámili, že ich prevádzkový kapitál sa v roku 2019 znížil, čiastočne
aj pre prísnejšie predpisy o platbách vopred za letenky.
(Zdroj: TASR)

O tender na záchranky sa zaujíma aj ÚVO

Tata Steel zatvorí časť svojich firiem v Británii

O sporné výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie
ambulancií záchrannej zdravotnej služby sa zaujíma aj Úrad pre verejné
obstarávanie (ÚVO). Od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
ako od verejného obstarávateľa preto žiada ďalšie informácie týkajúceho

www.sims.sk

Indická spoločnosť Tata Steel zatvorí stratový závod Orb Electrical Steels
v južnom Walese, čo ohrozuje 380 pracovných miest. Nepodarilo sa jej
totiž nájsť spôsob, ako dostať oceliarsku továreň z červených čísiel.
(Zdroj: TASR)
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