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syra i modernizácie čistiarne odpadových vôd až sedem miliónov eur.
Prijíma aj nových zamestnancov, k záveru roka ich malo 420, čo je o
desatinu viac ako pred troma rokmi. (Zdroj: TREND)

Vyrábajú svetlá na mieru
Róbert Naništa a Zlatko Balaš vyrábali v začiatkoch len obyčajné
osvetlenie, no dnes tvoria 90 percent ich podnikania komplexné
inteligentné riešenia. Ich osvetlenie je vyrábané ručne a vďaka
inteligentnému ovládaniu sa prispôsobí biorytmu človeka. K ich klientom
patria napríklad spoločnosti Eset a Pixel Federations. Najväčší úspech
zaznamenali vlani. Tržby spoločnosti emission, s.r.o. vyskočili na 677-tisíc
eur.
Viac
ekonomických
ukazovateľov
nájdete
na
https://platforma.sims.sk. (Zdroj: Forbes/SIMS)

ZAHRANIČIE

Konopný klaster má rozsiahle využitie

Banky v USA majú rekordné zisky

Výskumno-vývojové centrum Hemp Cluster, záujmové združenie
právnických osôb, sa venuje konope siatej so zameraním na jej rozsiahle
využitie. Dlhodobým plánom je oživiť využívanie konopy siatej v textilnom
priemysle a moderným spôsobom nadviazať na tradíciu konopárskoľanárskych závodov v SR. Má vysoké zhodnotenie a potenciál pre rozvoj
ekonomiky v regiónoch, pre malých a stredných poľnohospodárov a
podnikateľov. Konopa siata je zdrojom produktov pre potravinárstvo,
kozmetiku, stavebníctvo, krmovinárstvo či textilný priemysel.
(Zdroj: TASR)

Slovenská sporiteľňa za deň vypredala kryté dlhopisy
Emisia cenných papierov vzbudila na finančných trhoch záujem,
štvrťmiliardový balík sa vypredal v priebehu jedného dňa. Celkový objem
vydaných krytých dlhopisov Slovenskej sporiteľne tak presiahol 1,3 mld.
eur. Hodnota ich krycieho súboru, ktorý tvorí približne 80 tisíc úverov
zabezpečených nehnuteľnosťami výhradne v Slovenskej republike,
predstavuje takmer 3,1 mld. eur. Ide o prvú emisiu cenných papierov
potom, čo banka ako vôbec prvá slovenská spoločnosť získala najvyššie
možné hodnotenie dlhopisov od ratingovej agentúry Moody´s na úrovni
AAA. (Zdroj: TASR)

Atops chystá nový rezidenčný komplex
Spoločnosť Atops chystá v Senci jeden z najväčších realitných projektov
za ostatné roky. Jeho zámerom je vytvoriť nový rezidenčný komplex
s názvom Nová Tehelňa Senec, ktorý poskytne tri stovky bytových
jednotiek či materskú školu. So stavebnými prácami by chceli začať
budúci rok. Developer zaznamenal za predchádzajúci rok tržby vo výške
1,6 milióna eur. Ďalšie
údaje
o spoločnosti čítajte na
https://platforma.sims.sk/. (Zdroj: SIMS/TREND)

Na Slovensku pracuje čoraz viac cudzincov
Počet cudzincov pracujúcich na Slovensku ku koncu júla presiahol 60 tisíc.
Oproti koncu júna tohto roka ide o nárast o 2,1 tisíca osôb, v porovnaní s
koncom júla vl počet cudzincov pracujúcich na Slovensku stúpol o 16,9
tisíca. Najpočetnejšie zastúpenie na pracovnom trhu majú Srbi, Rumuni
a Maďari. (Zdroj: webnoviny.sk)

Rodina, ktorá prerazila v robotizácii
Uplynulo 15 rokov odvtedy, čo Ivan Vallo založil firmu Robotec, s.r.o. Dnes
mu rodinný biznis pomáhajú zveľaďovať aj synovia Lukáš a Michal. Patria
k málu slovenských firiem, ktoré sa venujú automatizácii a spolupracovali
so značkami ako Volkswagen či Continental. Svoju pobočku majú aj
v Prahe, ale všetka realizácia prebieha na Slovensku v Sučanoch. Firma sa
okrem iného sústreďuje aj na vlastný vývoj ako je napríklad robotické
brúsenie alebo odihľovanie. V súčasnosti majú dopyty z Číny, ale tiež zo
Saudskej Arábie. Za uplynulý rok dosiahla spoločnosť tržby takmer 7
miliónov eur. Ďalšie
údaje
o spoločnosti čítajte na
https://platforma.sims.sk/ (Zdroj: SIMS/Hospodárske noviny)

Rajo zaznamenalo vyššie tržby
Najväčšia domáca mliekareň Rajo a.s. v rukách nemeckého Meggle za
minulý rok zvýšila svoje tržby na 171 miliónov eur. To predstavuje
medziročný nárast až o sedminu. Vlani Rajo investovalo do novej výrobne
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Počet žalôb proti Monsanto vzrástol
Počet súdnych procesov proti výrobcovi osív a pesticídov Monsanto
stúpol približne na 8000 z 5200. Akcia Bayeru padla o vyše 10 % od 10.
augusta, keď súd v prvom z potenciálne niekoľkých tisícov sporov nariadil
firme Monsanto zaplatiť odškodné vo výške 289 miliónov USD (249,59
milióna eur). (Zdroj: TASR)
Bankový sektor v USA zaznamenal v 2. kvartáli rekordné zisky vyše 60
miliárd USD (51,82 miliardy eur). Zisky medziročne vyskočili o 25,1 % na
60,2 miliardy USD. Dôvodom viac než polovice z tohto nárastu ziskov bola
nižšia daň. Za druhou polovicou boli zvýšené úrokové výnosy.
(Zdroj: TASR)

Tržby koncernu Alibaba v 1. kvartáli vzrástli
Tržby čínskeho obchodného koncernu za tri mesiace od apríla do júna
2018 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vyskočili o 61 % na
80,92 miliardy CNY (10,18 miliardy eur) z 50,18 miliardy CNY.
(Zdroj: TASR)

Čína chce posilniť obchodné vzťahy s Britániou
V súvislosti s prípravami na brexit Británia dala najavo čínskym firmám, že
je pripravená na spoluprácu. Čína je jednou z krajín, s ktorými by Londýn
chcel po brexite podpísať dohodu o voľnom obchode.
(Zdroj: TASR)

Kalašnikov vyvíja elektrické superauto
Ruský zbrojársky koncern Kalašnikov, známy po celom svete
rovnomennou útočnou puškou, vyvíja technológiu pre vlastný
elektromobil. Ten by sa v budúcnosti mal stať konkurentom americkej
automobilky Tesla, ktorá sa špecializuje na výrobu áut na elektrický
pohon. (Zdroj: Pravda)

Americkí kriminalisti preverujú Microsoft
Americkí kriminalisti preverujú spoločnosť Microsoft pre podozrenia, že sa
zaplietla do korupcie pri predaji programového vybavenia v Maďarsku.
Podozrenie sa týka kancelárskych programov Word a Excel.
(Zdroj: Pravda)

Dáni vyskúšajú plavbu cez ruské vody
Najväčšia moreplavebná spoločnosť sveta Maersk oznámila, že plánuje
vyslať svoje nákladné plavidlo po prvý raz cez Ďaleký sever ruskej arktickej
oblasti. Loď vyrazí z ruského pacifického prístavného mesta Vladivostok
do Petrohradu. Severná arktická cesta by mohla byť kratšou trasou z
východnej Ázie do Európy než Severozápadný priechod ponad Kanadu.
Dôvodom je skutočnosť, že vzhľadom na klimatické zmeny bude táto
trasa čoskoro bez ľadu. (Zdroj: Pravda)

ArcelorMittal Ostrava dostala pokutu
Hutníckej spoločnosti ArcelorMittal Ostrava uložila inšpekcia životného
prostredia pokutu 1,8 milióna českých korún (70-tisíc eur) za opakované
porušenie zákona o obaloch. Firma pokutu odmieta a proti rozhodnutiu
podá správnu žalobu. (Zdroj: aktualne.cz)

HP oznámila za 3. kvartál nárast zisku
Americká spoločnosť HP oznámila za 3. kvartál súčasného obchodného
roka rast zisku o vyše štvrtinu. Prispela k tomu najmä divízia Personal
Systems. Spoločnosť uviedla, že čistý zisk dosiahol v 3. kvartáli 2017/2018,
ktorý sa skončil 31. júla, 880 miliónov USD (760 miliónov eur), čo na akciu
predstavuje 54 centov. (Zdroj: TASR)
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