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sladu 1580 eur a najnižšia pri výrobe pekárskych výrobkov vrátane
cukrárskych okrem trvanlivých výrobkov vo výške 699 eur.
(Zdroj: TASR)

Nelegálny hazard ukončilo 220 subjektov
V zozname webových sídiel s nelegálnym hazardom sa v súčasnosti
nachádza 207 webstránok. Nelegálnu činnosť na Slovensku ukončilo 220
subjektov. Za prevádzkovanie zakázaných ponúk môže byť uložená
pokuta do výšky 500 000 eur. (Zdroj: TASR)

Ministerstvo práce vypísalo dva tendre
Ministerstvo práce vypísalo dva tendre za takmer vyše 10 miliónov eur bez
dane z pridanej hodnoty (DPH). Hľadá dodávateľa, ktorý zabezpečí
technickú podporu integračnej platformy a v druhej súťaži hľadá
dodávateľa služby bezpečnostnej podpory kritických informačných
systémov. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 24. septembra
tohto roka. (Zdroj: TASR)

Maďarský milionár podporí slovenské lietajúce auto
Maďarský magnát Zoltán Varga sa rozhodol podporiť lietajúci projekt –
unikátne slovenské auto Aeromobil. Technologická spoločnosť, ktorá má
ambíciu ako prvá na svete sériovo vyrábať lietajúce autá, dostane
finančnú injekciu, ktorá sa môže pohybovať vo výške niekoľkých miliónov
eur. Aeromobil dostane peniaze prostredníctvom globálnej investičnej a
poradenskej skupiny IPM založenej v Londýne.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Na Slovensku má vyrásť ďalší malý pivovar
Na východe Slovensku má vyrásť ďalší malý pivovar. Plánuje ho
vybudovať firma Agroštít Farma v Spišských Vlachoch. Pôjde o pivovar s
výrobnou kapacitou 11-tisíc hektolitrov. Investícia sa pohybuje na úrovni
dva a pol milióna eur. (Zdroj: Hospodárske noviny)

EP Global Commerce vstupuje do Metro AG
Spoločnosť EP Global Commerce miliardárov Daniela Křetínského a
Patrika Tkáča vstupuje do nemeckej obchodnej spoločnosti Metro AG,
ktorá v Česku vlastní veľkoobchody Makro a na Slovensku Metro Cash &
Carry. Hodnota akcií Metro AG na burze dosahuje 4,14 miliardy eur,
hodnota celej firmy odvodená od akcií je zhruba dvojnásobná. EPGC získa
7,3 percenta kmeňových akcií a opciu na ďalších 15,2 percenta v Metro AG.
V spoločnosti EP Global Commerce vlastní Křetínský 53 percent a Tkáč
zvyšných 47 percent. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Výrobcovia šampanského čakajú excelentnú úrodu
Výrobcovia šampanského čakajú jednu z najlepších úrod desaťročia. O
vysokú kvalitu bublinkového nápoja sa v tomto roku postarala daždivá
zima a vlna letných horúčav. Produkcia by sa tak mala zdvihnúť o 56
percent z vlaňajších 3,5 milióna hektolitrov.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Arete Invest postaví v Novom Meste sklad
Český fond Arete Invest zameraný na investície v oblasti nehnuteľností
postaví v priemyselnom areáli v Novom Meste nad Váhom pre
medzinárodnú sieť internetových obchodov s módou Factcool nový
centrálny sklad pre strednú a východnú Európu. Investícia projektu je 11
miliónov eur a ponúkne viac ako 60-tisíc metrov štvorcových skladovacej
plochy. Nový nájomca by mal vytvoriť viac ako 100 nových pracovných
miest. (Zdroj: TASR)

Priemerná mzda v potravinárstve stúpla
Priemerná mesačná mzda v potravinárskom priemysle SR dosiahla v 1.
polroku 2018 úroveň 928 eur. Oproti 1. polroku 2017 to predstavuje nárast
o 5,2 %. Najvyšší medziročný nárast nastal v odvetví výroby, spracovania
a konzervovania mäsa a mäsových výrobkov, kde sa priemerná mesačná
mzda 855 eur v 1. polroku 2018 zvýšila oproti 1. polroku 2017 o 9,3
percent. Medziročne poklesla priemerná mesačná mzda pri spracovaní a
konzervovaní ovocia a zeleniny o 2,4 percenta a vo výrobe cestovín o 0,3
percent. Najvyššia priemerná mesačná mzda dosiahla pri výrobe piva a
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CBA vyhralo spor s Hamé
Veľkoobchodná spoločnosť CBA Nuget vyhrala súdny spor o distribúcii
slovenských paštét a mäsových výrobkov Májka, Pali a Morca Della. Na
CBA vlani podala žalobu spoločnosť Hamé kvôli údajnému porušeniu
ochrannej známky u týchto výrobkov. Slovenské paštéty vyrába firma
Tatrakon. Spoločnosť Tatrakon dosiahla za rok 2017 tržby vo výške
takmer 10 miliónov eur, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2016 nárast
o 8,1 percenta. (Zdroj: Hospodárske noviny/SIMS)

ZAHRANIČIE
Na ďalšie clá USA chce Čína odpovedať
Ak Spojené štáty budú zavádzať ďalšie dovozné clá voči Číne, Peking bude
pokračovať v odvetných krokoch. Spojené štáty 23. augusta uvalili na
čínsky tovar v hodnote 16 miliárd USD (13,81 miliardy eur) clo vo výške 25
percent. V rovnaký deň začali platiť aj čínske odvetné clá, a to v rovnakej
hodnote amerického tovaru dováženého do Číny a v rovnakej výške, teda
25 percent. Už v júli USA uvalili na Čínu clá, pričom hodnota tovaru
dosiahla 34 miliárd USD. (Zdroj: TASR)

PIF rokuje o investícii do startupu Lucid Motors
Saudskoarabský štátny investičný fond PIF rokuje o investícii do
amerického elektromobilového startupu Lucid Motors. PIF a Lucid Motors
načrtli právne nezáväznú dohodu o podmienkach, ktoré by
saudskoarabskému fondu umožnili investovať vyše 1 miliardu USD do
automobilky a získať väčšinové vlastníctvo. Prvá investícia do Lucid
Motors by mala mať hodnotu 500 miliónov USD. (Zdroj: TASR)

Siemens obmedzuje aktivity v Iráne
Nemecký priemyselný koncern Siemens sa rozhodol obmedziť svoje
aktivity v Iráne po tom, ako USA zaviedli prvé kolo sankcií voči Teheránu.
Pôvodné plány v Iráne už odložila aj nemecká automobilka Daimler a
viaceré veľké banky sa stiahli z financovania projektov v blízkovýchodnej
krajine. (Zdroj: TASR)

Nissan investoval v USA do modernizácie
Japonská automobilka Nissan investovala 170 miliónov USD (146,82
milióna eur) do modernizácie dvoch svojich závodov v USA s cieľom
podporiť produkciu nového Nissanu Altima. Nissan North America,
americká divízia druhej najväčšej automobilky v Japonsku, uviedla, že
investície smerovali do modernizácie závodov v mestách Smyrna
(Tennessee) a Canton (Mississippi). (Zdroj: TASR)

Tesla ostáva naďalej na burze
Tesla zostane verejne obchodovanou spoločnosťou. Uviedol to šéf Tesly
Elon Musk, ktorý začiatkom augusta vyvolal rozruch, keď na Twitteri
napísal, že stiahne firmu z burzy. Teraz uprostred vyšetrovania komisiou
pre cenné papiere SEC svoj plán oficiálne stiahol pre obavy akcionárov.
(Zdroj: TASR)

Sinopec oznámil rast zisku
Čínsky ropný koncern Sinopec oznámil rast polročného zisku o vyše 50
percent. Prispela k tomu kombinácia vyšších cien ropy a zvýšeného
dopytu po palivách. Za 1. polrok dosiahol čistý zisk 41,6 miliardy jüanov
(5,24 miliardy eur). Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka to
predstavuje rast o 53,6 percenta. (Zdroj: TASR)

Rusko bude v Pekingu zastupovať 40 spoločností
Prvé rusko-čínske energetické obchodné fórum sa bude konať v novembri
2018 v Pekingu. Rusko bude na ňom zastúpené približne štyridsiatimi
spoločnosťami.
(Zdroj: RIA Novosti)
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