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Deväťmiestne výrobné číslo má veľkoformátový televízor. Kumulatívny
obrat od roku 2002 dosiahol 35 miliárd eur. (Zdroj: webnoviny.sk)

Chemko Strážske posiela česká firma do konkurzu

ZAHRANIČIE

Kedysi významná chemická fabrika na východe Slovenska Chemko
Strážske je od roku 2009 v likvidácii. Podľa obchodného vestníka český
veriteľ Karka two, a. s. podal na bratislavský súd návrh na vyhlásenie
konkurzu. Chemko Strážske musí teraz preukázať svoju platobnú
schopnosť. Chemička do roku 2000 prosperovala s ročnými tržbami vo
výške 5 miliárd korún. Vo fabrike pracovali dve tisícky zamestnancov.
Postupne spoločnosť svoje aktivity spomaľovala a začala s predajom
majetku. Z chemickej produkcie v roku 2009 nezostalo takmer nič, závod
vtedy ešte zamestnával do dvesto ľudí. Nádeje na rozšírenie výroby, ktorú
spoločnosť avizovala, skončili vyhlásením likvidácie v polovici mája 2009.
Dôvodom boli spory medzi akcionármi a pretrvávajúca kríza. Viac
informácií získate na webovej stránke https://platforma.sims.sk
(Zdroj: SIMS)

Aliter Technologies pripravuje nové aktivity
Jedna z najlepších slovenských zbrojárskych firiem pripravuje strategickú
investíciu do kanadskej spoločnosti Tidal Migrations, ktorá sa zaoberá
cloudovou migráciou. Výška investície nie je známa. Aliter Technologies
sa venujú vývoju a dodávke informačných systémov. Dodávajú napríklad
pre NATO či nadnárodné zbrojárske koncerny. Tržby v minulom roku boli
na úrovni 30,1 milióna eur. Firma exportuje najmä do európskych krajín.
(Zdroj: Forbes / SIMS)

Letisko Bratislava prekonalo rekord v preprave
Najvyšší počet cestujúcich vo svojej histórii prepravilo počas júla Letisko
Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Na prílete a odlete vybavilo
rekordných 349 720 cestujúcich. Minuloročný rekord tak prekonalo o 45tisíc cestujúcich. „Zvýšený počet pasažierov ovplyvnili najmä nové linky
v medzinárodnej pravidelnej doprave,“ uviedla hovorkyňa letiska
Veronika Ševčíková. V minulom roku dosiahla spoločnosť tržby 23,8
milióna eur. (Zdroj: SIMS)

Slovenská Nafta bude ťažiť na Donbase
Schválenie vstupu holdingu EPH do spoločnosti Yuzgaz B.V. odporučila
vládna komisia. Spoločnosť vlastní licenciu na ťažbu plynu na juzovskom
nálezisku na Donbase. Ak obchod schváli ukrajinská vláda, môžu začať
s ťažbou. Do náleziska investujú 175 miliónov dolárov. Tržby za posledné
obdobie dosiahli 120 miliónov eur. (Zdroj: Pravda/SIMS)

Sociálna poisťovňa hľadá dodávateľa systému
Tender na dodávateľa aplikačného systému vyhlásila Sociálna poisťovňa.
Predmetom zákazky je dodávka, inštalácia, konfigurácia a migrácia
nového aplikačného systému Oracle ExaLogic. Cena zákazky je 3,4 milióna
eur bez dane z pridanej hodnoty. (Zdroj: TASR)

Chmeliarstvo zaznamenáva nárast
Po úpadku chmeliarstva začína opäť jeho rast. Hoci dodávatelia stratili
odbyt v českých pivovaroch, začali teraz s exportom do Nemecka
a Anglicka, Ázie a opäť aj do Českej republiky. V tomto roku úrodu
odhadujú na 140 ton. Najvýznamnejším pestovateľom je družstvo
Slovchmeľ. V minulom roku malo tržby 979-tisíc eur. Podrobnejšie
ekonomické údaje o družstve Slovchmeľ nájdete na webovej stránke
https://platforma.sims.sk (Zdroj: TASR/SIMS)

Štát na mýtnom vybral v júli 17,9 milióna eur
Šoféri nákladných áut zaplatili v júli mýtne 17,9 milióna eur, čo je oproti
minulému roku v rovnakom období nárast o 1,57 milióna eur. Na
diaľniciach a rýchlostných cestách štát vybral 12,02 milióna eur, na
cestách prvej triedy 5,87 milióna eur. Z toho 45,2 percenta zaplatili
prevádzkovatelia zo zahraničia. (Zdroj: TASR)

Galantský Samsung vyrobil stomiliónty výrobok
Závod Samsung Electronics Slovakia v Galante po šestnástich rokoch
výroby opustil stomiliónty výrobok.
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Royal Bank of Scotland dostala pokutu
Britská banka Royal Bank of Scotland dostala v USA pokutu 4,9 miliárd
dolárov. Dôvodom je zavádzanie investorov pri cenných papieroch
krytými hypotékami pred vypuknutím finančnej krízy. Ide o najvyššiu
pokutu doteraz udelenú finančnej inštitúcii americkým ministerstvom
financií. (Zdroj: Pravda)

Investičný fond Warrena Buffetta kúpil akcie Applu
Investičná firma Berkshire Hathaway zvýšila svoje podiely v spoločnosti
Apple. Podiel navyšovala aj pri izraelskom výrobcovi liekov Teva
Pharmaceutical a americkej banke Goldman Sachs. Na nákup akcií
v druhom štvrťroku minula 6,08 miliardy dolárov. (Zdroj: Reuters)

Čína sa sťažuje WTO na americké clá
Čína podala sťažnosť Svetovej obchodnej organizácií na americké clá,
ktoré USA nedávno zaviedli na solárne panely. Podľa Číny neprimerane
pomáhajú tridsaťpercentné clá americkým výrobcom. (Zdroj: SME)

Francúzi prenajímajú súkromné bazény
Služby Swimmy ponúka majiteľom bazénov možnosť prenajať ich
jednotlivcom. Swimmy funguje podobne ako ubytovacia služba Airbnb.
O službu vzrástol počas tohto leta záujem. Na konci augusta ráta služba
Swimmy s výnosmi 150-tisíc eur. (Zdroj: Trend)

Benzina oslavuje, na trhu je 60 rokov
Sieť čerpacích staníc pôsobí na trhu od roku 1958. Nadviazala na činnosť
spoločností Benzinol a Bratov Zikmundovcov. V súčasnosti je lídrom
českého trhu. (Zdroj: ČTK)

Farmári vlkov strieľať nemôžu, škody im preplatia
Štát nedovolí strieľať českým farmárom vlkov, ktorí im spôsobujú škody.
Ministerstvo životného prostredia ČR chce hradiť nielen škody, ale aj
náklady na veterinárov a kafilériu. V minulom roku dostali farmári
odškodné 800-tisíc českých korún. (Zdroj: idnes.cz)

Ruský rubeľ padá
Kurz ruského rubľu oproti doláru začiatkom týždňa klesol o jedno
percento. Dôvodom sú plánované americké sankcie voči Moskve, ako aj
turecká kríza a pád líry. (Zdroj: Reuters)

Srbská ekonomika porastie na 4 percentá
Srbská centrálna banka zvýšila prognózu rastu ekonomík na 4 percentá.
Dôvodom je rýchlejší rast v stavebnom sektore a v poľnohospodárstve.
Zvýšenie hrubého domáceho produktu pôvodne rátala len o 3,5 percenta.
(Zdroj: TASR)

PKN Orlen posilní svoje pozície v zahraničí
Poľský štátny petrochemický koncern PKN Orlen plánuje posilnenie
litovskej dcéry Orlen Lietuva rozšírením rafinérie. Pripravuje aj ďalšiu
expanziu do zahraničia napríklad nakúpením čerpacích staníc.
Spoločnosť pôsobí aj v Českej republike. (Zdroj: TASR)

Vestas prekonala očakávania v ziskoch
Dánsky výrobca veterných turbín Vestas prekonal očakávania v ziskoch.
Druhý štvrťrok dosiahol zisk pred úrokmi a zdanením 259 miliónov eur.
Očakávajú však problémy, ktoré spôsobujú clá zavádzané Čínou a USA
pre obchodné spory. (Zdroj: TASR)

Sieti obchodných domov Macy's rastú zisky
Čistý zisk spoločnosti do konca júla stúpol zo 111 miliónov dolárov na 166
miliónov dolárov. Americká sieť obchodných domov Macy's prevádzkuje
najväčší obchodný dom na svete v New Yorku. Celkové tržby klesli na 5,57
miliardy dolárov z 5,64 miliardy dolárov. (Zdroj: TASR)
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