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Obilia bude menej, ceny múky porastú

Spoločnosť HB Reavis získala akvizíciou približne 12 800 štvorcových
metrov priestorov na výstavbu kancelárskej budovy nad železničnou
traťou Crossrail pri stanici Farringdon West v centrálnom Londýne.
Výstavba komerčnej budovy bude mať sedem podlaží. So stavbou by sa
malo začať v tomto roku a dokončenie sa plánuje na rok 2020.
(Zdroj: O peniazoch)

Pre sucho a slabšiu úrodu avizujú už slovenskí mlynári zvýšenie cien
výrobkov. Mlynský priemysel na Slovensku sa nachádza podľa Slovenskej
poľnohospodárskej a potravinárskej komory v zložitej ekonomickej
situácii. V roku 2015 a rovnako aj v roku 2017 vykázali mlyny stratu vo
výške viac ako 3 milióny eur. Medzi TOP firmy v odvetví s najvyššími
tržbami sa zaradili výrobcovia mlynárenských výrobkov HO&PE FAMILY,
Mlyn Pohronský Ruskov, Mlyn Kolárovo či Mlyn Trenčan. Zisky
v uplynulom roku v odvetví klesali. (Zdroj: SIMS/webnoviny.sk)

Andersen Global expanduje do Európy

Bratislava vyhlásila súťaž na úpravu výtlkov

Advokáti z LANSKY, GANZGER + partner (LGP) koncom júla 2018 nadviazali
spoluprácu s medzinárodnou asociáciou právne nezávislých členských
firiem poskytujúcich celosvetové daňové a právne poradenstvo Andersen
Global. Prostredníctvom globálnej asociácie Andersen Global získajú
klienti LGP prístup k viac ako 3000 odborníkom v takmer 40 krajinách.
(Zdroj: TASR)

Bratislava vyhlásila súťaž na bežnú údržbu pozemných komunikácií a
opravy výtlkov na území hlavného mesta na štyri roky za odhadovaných
38,7 milióna eur. Záujemcovia o súťaž môžu svoje ponuky predkladať do
11. septembra. (Zdroj: Pravda)

ZAHRANIČIE

Kofole vzrástli tržby aj zisky

Akcia Bayeru sa prepadla takmer o 11 %

HB Reavis rozširuje kancelárske priestory v Londýne

Prvý polrok bol pre Skupinu Kofola úspešný. Zaznamenali nárast tržieb aj
ziskov. Tržby vzrástli o 2 percentá na približne 135 miliónov eur. Na nárast
malo vplyv teplé počasie a nižšie ceny cukru. (Zdroj: webnoviny.sk)

Veľa dovážame, málo vyvážame
Slovensko nie je potravinovo sebestačnou krajinou. Vývoz potravín je o
tretinu nižší ako ich dovoz. Veľký nepomer medzi vývozom a dovozom je v
prípade ovocia, nakoľko jeho dovoz je až šesťnásobne vyšší ako vývoz.
(Zdroj: TASR)

Prvý priemyselno-logistický park bude na prenájom
Prvý priemyselno-logistický park na prenájom v štandarde A vznikne
v Martine. Tieto priestory by mali byť dodané v druhej polovici roka 2019.
(Zdroj: O peniazoch)

Areas sa púšťa do vybudovania rezidenčného komplexu
Na juhu Petržalky sa pripravuje nová obytná štvrť, vybuduje ju spoločnosť
Areas. Pribudnú bytové domy, firemné sídla aj administratívne priestory.
Rozloha územia, na ktorom má projekt vyrásť, presahuje 85-tisíc
štvorcových metrov. (Zdroj: TREND)

Do Trebišova prichádza nový investor
Prvých zamestnancov začal Conrop Trebišov prijímať už v júli. Spoločnosť
sa zaoberá výrobou veľkoobjemových vakov určených pre špecifické
náročné aplikácie vrátane skladovania a dodávky sypkých materiálov v
stavebníctve. (Zdroj: TASR)

Hyperloop na Slovensku nebude
Investor Hyperloop Transportation Technologies ustúpil zo svojho
zámeru vybudovať rýchlostný vlak – hyperloop, spájajúci Bratislavu,
Budapešť a Viedeň. Dôvodom je absencia vhodného pozemku pre novú
trať. Svoje sily teraz zameria na Čínu. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Mlieka bude menej
Slovenský zväz prvovýrobcov upozorňuje, že pre horúce leto bude mlieka
asi o štvrtinu menej ako v minulom roku. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Aplikácia e-schránka už je v jednom balíku
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby zjednodušila od
pondelka prácu s e-schránkou. Aplikácie pre prácu s elektronickou
schránkou si môžu užívatelia nahrať v jednom balíku. Doteraz museli
sťahovať každú samostatne. (Zdroj: TASR)

V Detve stavajú infraštruktúru pre Belgičanov Punch
V uplynulých dňoch začali v Detve s výstavbou inžinierskych sietí pod
nový závod belgickej spoločnosti Punch. Závod by tam mal stáť do konca
budúceho roku. Spoločnosť by mala začať s výrobou do konca roku 2019,
pričom by mal zamestnať 352 ľudí. (Zdroj: Pravda)
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Akcia nemeckého farmaceutického koncernu Bayer v pondelok padla
takmer o 11 % a dostala sa na najnižšiu úroveň za takmer 2 roky. Súd v
USA totiž minulý týždeň nariadil zaplatiť americkej divízii Monsanto
odškodné 289 miliónov USD (252,27 milióna eur). (Zdroj: TASR)

Firmy odchádzajú pre sankcie z Iránu
Na odchode z Iránu je automobilka Daimler, zaisťovňa poisťovní Munich
Re a športová značka Adidas. Dôvodom sú sankcie uvalené USA na Irán.
Svoje podnikateľské aktivity ukončujú z tohto dôvodu ďalšie nemecké
spoločnosti. Napríklad dodávateľ techniky na razenie tunelov
Herrenknecht zrušil dodávku strojov za 20 miliónov eur. (Zdroj: TASR)

Hotelová sieť Radisson má nového majiteľa
Hotelová sieť Radisson Holdings Inc so zastúpením aj na Slovensku mení
majiteľa. Kupuje ju čínska hotelová skupina Jin Jiang International
Holdings Co. Najskôr preberie 51,15 percent akcií Radisson Hospitality AB
za 332 miliónov dolárov. Postupne sa stane stopercentným vlastníkom.
(Zdroj: TREND)

ArcelorMittal Ostrava zvýšila zisk
Hutnícka spoločnosť ArcelorMittal Ostrava, v ktorej sa každoročne vytaví
cez dva milióny ton surového železa dosiahla za rok 2017 čistý zisk 3,2
miliardy českých korún. V porovnaní s predošlým rokom je to o 1,9
miliardy korún viac. Dôvodom nárastu vyšších výnosov bol predaj
podielov v dcérskych spoločnostiach ArcelorMittal Tubular Products
Ostrava a ArcelorMittal Tubular Products Karviná materskej spoločnosti.
(Zdroj: aktualne.cz)

Japonci odkúpia podiel vo veternej elektrárni
Nemecká spoločnosť Innogy predáva 41-percentný podiel vo veternom
parku Triton Knoll japonským firmám Electric Power Development a
Kansai Electric Power. Hodnota parku je približne 2 miliardy eur.
(Zdroj: TASR)

Crocs zatvára vlastnú výrobu obuvi
Americký výrobca plastovej obuvi Crocs optimalizuje a zatvára ďalšie
prevádzky. Skončila už továreň v Mexiku, teraz rušia vlastnú výrobu
v Taliansku. Na výrobu obuvi odteraz budú využívať externých
dodávateľov. Firma zatvára aj časť kamenných predajní, sústrediť sa chce
na internetový predaj, kde očakáva nárast tržieb. (Zdroj: TREND)

Britská banka Barclays mení organizačnú štruktúru
S brexitovými plánmi začala banka Barclays ešte pred výsledkom
rokovaní o fungovaní finančných služieb po vystúpení Veľkej Británie
z Európskej únie. Presúva priame vlastníctvo svojich francúzskych,
nemeckých a španielskych pobočiek z britského subjektu na svoju írsku
dcéru. (Zdroj: TASR)
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