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Nadácia Zastavme korupciu chce preveriť tendre

Ropný koncern Lukoil zvýšil zisk

Štátne inštitúcie mohli pri zákazkách postupovať diskriminačne, čím
získala výhodu bezpečnostná firma Bonul vlastnená Miroslavom
Bödörom. Domnieva sa to Nadácia Zastavme korupciu, ktorá v tejto
súvislosti podala hromadný podnet na kontrolu 26 tendrov spolu za
miliardu eur. (Zdroj: TASR)

Nafta siaha na svoj historický biznis na Ukrajine
Slovenská spoločnosť Nafta, ktorá sa zaoberá prieskumom a ťažbou ropy
i plynu, ako aj podzemným skladovaním zemného plynu, sa môže už
čoskoro zaradiť do prvej ligy európskych ťažobných spoločností. Firma
patriaca do portfólia Energetického a průmyslového holdingu (EPH)
českého miliardára Daniela Křetínského je blízko k získaniu zákazky na
ťažbu zemného plynu na východe Ukrajiny. Tamojšia vládna komisia totiž
odporučila schválenie vstupu EPH cez jeho dcérsku firmu EP Power
Europe (EPPE) do spoločnosti Yuzgaz B.V., ktorá má licenciu na ťažbu na
juzivskom nálezisku. (Zdroj: TREND)

Vláda vyčlení peniaze na rekonštrukciu Hlavnej stanice
Vláda SR vyčlení 2,8 milióna eur na rekonštrukciu Hlavnej stanice v
Bratislave. Práce na obnove by chceli stihnúť dokončiť ešte pred
začiatkom budúcoročných májových majstrovstiev sveta v ľadovom
hokeji na Slovensku. (Zdroj: TASR)

BKS Bank Slovensko zvýšila objem úverov
BKS Bank Slovensko zvýšila v prvom polroku na Slovensku objem
poskytnutých úverov o takmer štvrtinu, a to na 82,7 mil. eur. Lízingová
pobočka banky na Slovensku, BKS-Leasing, v prvom polroku
prefinancovala nákup áut, strojov a nehnuteľností v hodnote 13,2 mil. eur.
Rakúsky koncern BKS vstúpil na slovenský trh v roku 2007
prostredníctvom dnešnej lízingovej spoločnosti BKS-Leasing,s.r o.
(Zdroj: O Peniazoch)

Slovenská pošta vyhlásila súťaž
Slovenská pošta hľadá firmu na správu nehnuteľného majetku na obdobie
rokov 2018 až 2022. Cenu za tieto služby odhaduje na 17,149 milióna eur
bez dane z pridanej hodnoty. Záujemcovia o tender môžu predkladať
ponuky alebo žiadosti o účasti v ňom do 28. septembra tohto roku.
(Zdroj: TASR)

Svoj biznis postavili na jednej ponožke
Branislav Pepel, majiteľ a zakladateľ značky OneSock sa snaží od
konkurencie odlíšiť. V roku 2013 sa rozhodol odštartovať biznis a vlastnú
značku s predajom ponožiek po jednom kuse. Na kvantitu sa značka
nesústredí, skôr si dá záležať na výbere dizajnéra a nápade. Za značkou
OneSock stojí štúdio Kamikadze, s.r.o. Tržby spoločnosti za minulý rok sú
takmer 45-tisíc eur. Ďalšie údaje o spoločnosti čítajte na
https://platforma.sims.sk/ (Zdroj: Forbes/SIMS)

Koniec halogénok na Slovensku

Štvrtok 30. august 2018

Ruská ropná spoločnosť Lukoil zaznamenala v 2. kvartáli zvýšenie zisku o
jednu pätinu. Dopomohli jej k tomu vyššie ceny ropy a slabší kurz rubľa.
Producent ropy dosiahol čistý zisk 167,3 miliardy rubľov (2,12 miliardy
eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje rast
o 20 percent. (Zdroj: TASR)

Aston Martin plánuje vstup na londýnsku burzu
Britský výrobca luxusných áut Aston Martin plánuje vstup na londýnsku
burzu. Spoločnosť, ktorú založili pred 105 rokmi, by sa tak po rokoch stala
prvou britskou automobilkou, ktorá vstúpila na burzu. Aston Martin až
sedemkrát vo svojej histórii oznámil bankrot a vlani zaznamenal prvý zisk
od roku 2010. (Zdroj: TASR)

Gazprom oznámil prudký rast zisku
Ruský plynárenský koncern Gazprom oznámil za 2. štvrťrok prudký rast
zisku, ktorý prekonal aj očakávania trhov. Prispeli k tomu vyššie ceny
energií. Čistý zisk dosiahol v 2. kvartáli 259 miliárd rubľov (3,28 miliardy
eur), zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka to bolo len 48 miliárd
rubľov. (Zdroj: TASR)

Zisk klenotníckej firmy Tiffany vzrástol
Americká klenotnícka spoločnosť Tiffany za 2. kvartál obchodného roka
2018/2019 zvýšila rast zisku o vyše štvrtinu, a to na 144,7 milióna USD
(124,39 milióna eur). (Zdroj: TASR)

Rusko bude zvyšovať ťažbu uhlia
Uhlie sa v Kuzbase, Kuzneckej uhoľnej panve, ťaží už takmer 300 rokov. V
súčasnosti je v oblasti výdatným producentom paliva povrchová baňa
Černigovec. Palivovo-energetické odvetvie, ktorého súčasťou je aj ťažba
ropy a zemného plynu, sa podieľa 60 percent na príjmoch ruského
federálneho rozpočtu. Ťažba uhlia by mala tento rok dosiahnuť 420
miliónov ton, a tým prekonať rekordný výsledok sovietskeho obdobia.
(Zdroj: TASR)

Bank of Cyprus predala zlé úvery
Bank of Cyprus, ktorá je najväčším cyperským peňažným ústavom,
predala zlé úvery v hodnote 2,7 mld. eur newyorskej spoločnosti Apollo
Global Management. Transakcia je najväčším takýmto obchodom v
histórii krajiny. (Zdroj: O Peniazoch)

Prvá zásielka inteligentných bômb dorazila do Európy
Prvá z troch veľkých zásielok presne navádzanej leteckej munície z USA
dorazila do Európy. Na dodávky inteligentných bômb čaká 11 členských
krajín NATO vrátane Česka a tiež partnerské Fínsko. Muníciu kvôli
úsporám nakupujú spoločne prostredníctvom aliančnej agentúry NSPA.
(Zdroj: TASR)

Vienna Insurance Group dosiahla zisk

Od 1. septembra tohto roka v rámci celoeurópskej snahy o prechod na LED
osvetlenie dôjde na Slovensku k postupnému vyradeniu halogénových
žiaroviek. Týka sa to halogénových lámp vrátane štandardných svetiel v
tvare hrušky a sviečky. (Zdroj: Pravda)

Rakúska poisťovacia skupina Vienna Insurance Group dosiahla v prvom
polroku zisk pred zdanením 232,7 mil. eur, čo znamená oproti
predchádzajúcemu roku nárast o 5,5 percent. Na Slovensku pôsobia tri
koncernové poisťovne skupiny a to Kooperativa, Komunálna poisťovňa a
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne. (Zdroj: O Peniazoch)

Chlieb a pečivo môžu byť drahšie

Procter & Gamble sa zlučuje s Merck KGaA

Ceny pekárenských výrobkov na Slovensku sa zrejme zvýšia. Dôvodom
má byť podľa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov
nepriaznivá klíma v Európe, ktorá spôsobila výrazný výpadok pšenice a
pšeničnej múky. To má za následok nárast cien obilia na slovenskom trhu
o 25 až 30 percent. (Zdroj: Pravda)

IKEA má novú generálnu riaditeľku
Na post generálnej riaditeľky IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko
nastúpi od 1. septembra tohto roku bývalá zástupkyňa šéfa IKEA vo
Francúzsku Mounia El Hilali. (Zdroj: TREND)
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Európska komisia schválila akvizíciu divízie zdravotníckych produktov pre
spotrebiteľov nemeckej farmaceutickej a chemickej spoločnosti Merck
KGaA americkou firmou Procter & Gamble, ktorá je výrobcom
spotrebiteľských tovarov. Spoločnosť Procter & Gamble je globálnym
výrobcom
spotrebiteľských
tovarov,
čistiacich
prostriedkov,
zdravotníckych produktov, detskej kozmetiky a kozmetiky pre ženy.
Divízia zdravotníckych produktov pre spotrebiteľov firmy Merck KGaA
podniká vo vývoji, výrobe a predaji zdravotníckych produktov.
(Zdroj: O Peniazoch)
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