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Yeme pripravuje internetový obchod

Nemecké spoločnosti zvyšujú investície v Afrike

Bratislavský supermarket Yeme pripravuje internetový obchod s vlastným
rozvozom potravín a ďalších výrobkov. V súčasnosti testujú hotový
produkt, teda softvér, procesy a model. Cez internet sa bude dať objednať
celý sortiment, ktorý je k dispozícii v kamenných obchodoch, vrátane
čerstvých potravín, pečiva, mäsa z obslužných pultov či lahôdok. Tržby za
predošlý rok mala spoločnosť vo výške 13,4 milióna eur. Viac
ekonomických ukazovateľov nájdete na: https://platforma.sims.sk/
(Zdroj: TREND/SIMS)

J&T Real Estate dokončil bizniscentrum
Developer J&T Real Estate ohlásil dokončenie kancelárskej Panorama
Business III vo svojej zóne Eurovea City. Celkové náklady na realizáciu
dosiahli 51 miliónov eur. Do nového bizniscentra presťahuje svoju
slovenskú centrálu Lenovo a sídliť tu budú aj ďalšie IT a telekomunikačné
firmy. (Zdroj: TREND)

Výskumná agentúra vyhlásila tri výzvy
Výskumná agentúra v rámci operačného programu Výskum a inovácie
vyhlásila tri výzvy s celkovou alokáciou 61,5 milióna eur. Všetky výzvy sú
financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
(Zdroj: TASR)

YIT Slovakia získala stavebné povolenie na Pradiareň
Developerská spoločnosť YIT Slovakia získala stavebné povolenie pre
obnovu budovy Pradiarne v areáli bývalej Bratislavskej cvernovej továrne.
Po dokončení prestavby bývalej ubytovne na bytový dom Pari bude
premena Pradiarne a Silocentrály s vybudovaním námestia prvou etapou
výstavby novej štvrte Zwirn. YIT predpokladá náklady na túto časť vo
výške 20 miliónov eur. Projekt prinesie 11 760 štvorcových metrov
kancelárií, 3 110 štvorcových metrov obchodov a služieb v pasáži na
prízemí, multifunkčnú sálu v Silocentrále. (Zdroj: Trend)

VW Slovakia vyviezla časť svojej produkcie do USA
V zmysle zverejnenej výročnej správy za rok 2017 vyviezla spoločnosť
Volkswagen Slovakia do USA z pohľadu obratu približne 20 percent svojej
produkcie. Skúsenosť ukazuje, že jednostranný protekcionizmus
dlhodobo nikomu neprospel. Píše sa v stanovisku spoločnosti VW
Slovakia k vyjadreniu prezidenta USA Donalda Trumpa o zavedení 25 %
cla na všetky autá z Európy. (Zdroj: TASR)

Lyra chocolate pôsobí na trhu jednu dekádu
Slovenská značka Lyra chocolate, ktorá vyrába kakao, čokoládu
a cukrovinky pôsobí na čokoládovom trhu od roku 2008. Značka získala
ocenenie Great Taste, ročne vyskladní viac ako 500 ton čokolády a
aktuálne je pre ňu z hľadiska exportu najdominantnejším partnerom
Južná Kórea. Svoje produkty predávajú v Česku, Poľsku, Rakúsku,
Maďarsku, Portugalsku a Francúzsku. Od septembra aj v USA. Tržby
spoločnosti za minulý rok sú vo výške 62-tisíc eur. Ďalšie údaje o
spoločnosti čítajte na https://platforma.sims.sk/. (Zdroj: Forbes/SIMS)

Schránka z Cypru chce vagónku
Potom ako sa známa strojárska česká spoločnosť Inekon Group dostala
do existenčných problémov kvôli omeškaniu splatnosti úveru, jej
financujúca banka odpredala svoju zabezpečenú pohľadávku spoločnosti
Gomanold blízkej česko-slovenskej finančnej skupine J&T. Tá teraz tlačí
podnik do konkurzu. Výrobca električiek má podľa konkurzného návrhu
celkovo dlhovať okolo 4,5 milióna eur. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Digitálnu platformu George Slováci využívajú
Najznámejším internetbankingom na Slovensku je George od Slovenskej
sporiteľne. Mobilnú appku George Go už má takmer 200 tisíc ľudí. Klienti
od jej spustenia urobili vyše 7,7 milióna platieb v objeme takmer 2,8
miliardy eur. (Zdroj: TASR)
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Podľa agentúry DPA, nemecké firmy plánujú tento rok investovať v Afrike
viac než 1 miliardu eur. Nemeckých investorov v Afrike v minulých rokoch
výrazne zatieňovala čínska konkurencia. Pomaly sa to však začína meniť.
Nemecká automobilka Volkswagen napríklad uviedla v júni do prevádzky
montážny závod v rwandskom hlavnom meste Kigali a nemecká firma
Gauff Engineering sa spojila s čínskou spoločnosťou, aby v mozambickom
hlavnom meste Maputo vybudovali najdlhší visutý most v Afrike.
(Zdroj: o peniazoch.sk)

Rusko v júli zvýšilo svoje zlaté rezervy
Centrálna banka v Moskve pokračuje v nákupe zlata, keďže krajina čelí
americkým sankciám. Podľa údajov Medzinárodného menového fondu
ruská centrálna banka minulý mesiac zvýšila svoje zásoby zlata o 26,1
tony na 2170 ton. Hodnota jej zlatých rezerv na konci júla sa odhaduje na
77,4 miliardy USD (67,29 miliardy eur). (Zdroj: o peniazoch.sk)

Úroda obilnín v Nemecku klesla
Úroda obilnín v Nemecku v porovnaní s priemerom v uplynulých piatich
rokoch sa v tomto roku znížila o 25,6 percenta. Osem zo šestnástich
nemeckých spolkových krajín už nahlásilo škody v poľnohospodárskom
sektore v celkovej sume 3 mld. eur. (Zdroj: o peniazoch.sk)

Skupina Uniqa zaznamenala nárast zisku
Koncern Uniqa dosiahol v prvom polroku zisk pred zdanením vo výške
140,8 mil. eur. V medziročnom porovnaní to znamená nárast o 47,5 %.
Výsledok jednorazovo ovplyvnil príjem z predaja podielu v spoločnosti
Casinos Austria českej Sazka Group, za ktorý skupina získala 47,4 mil. eur.
(Zdroj: o peniazoch.sk)

USA uvalili sankcie na ruské firmy
Spojené štáty oznámili sankcie voči dvom ruským lodným prepravným
spoločnostiam a šiestim plavidlám, ktoré boli zapletené do transferu
ropných produktov severokórejským lodiam, čím došlo k porušeniu
reštrikcií OSN. Nákupcom mala byť podľa Washingtonu severokórejská
banka Tesong, podriadená Úradu 39 Kórejskej strany práce (KSP).
(Zdroj: TASR)

Bulhari schválili akčný plán pre euro
Bulharská vláda schválila akčný plán prijatia eura. Bulharsko, ktoré sa
stalo členom EÚ v roku 2007, už splnilo všetky oficiálne kritériá pre prijatie
eura. Má rozpočtový prebytok, nízky dlh a dlhodobé úrokové sadzby aj
miernu infláciu. (Zdroj: Pravda)

Volkswagen investuje miliardy do digitálnej divízie
Nemecký automobilový koncern Volkswagen (VW) do roku 2025 investuje
3,5 miliardy eur do vybudovania digitálnej divízie a produktov vrátane
platformy založenej na cloud computingu, ktorá umožní spojenie vozidiel
a zákazníkov s cieľom poskytovať nové služby, ako je zdieľanie áut.
(Zdroj: TASR)

Rusko nezastaví vývoz raketových motorov do USA
Rusko v reakcii na najnovšie americké sankcie neukončí vývoz svojich
raketových motorov do Spojených štátov. Informovala o tom agentúra
RIA Novosti. (Zdroj: TASR)

Škandinávska banka Nordea presunie centrálu
Švédsky úrad pre finančný dohľad Finansinspektionen udelil povolenie
najväčšej škandinávskej banke Nordea na presun administratívnej
centrály zo švédskeho hlavného mesta do Helsínk vo Fínsku, ktoré je
súčasťou európskej bankovej únie. Banka má približne 11 milión
zákazníkov v škandinávskych krajinách. (Zdroj: TASR)
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