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slovenským oceliarom v súčasnosti mimoriadne darí.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Aliter Technologies získala kontrakt pre NATO

Slovenská firma s pobočkou v kanadskom Toronte získala multimiliónový
kontrakt v súťaži pre NATO. Pracovať bude na odstraňovaní nedostatkov
informačno-komunikačných spôsobilostí Severoatlantickej aliancie,
konkrétne pre systém Dragonfly. Nedostatky v systéme Dragonfly plánuje
spoločnosť riešiť modernou a bezpečnou infraštruktúrou vrátane
hardvéru a softvéru. Spoločnosť vykázala za predošlý rok tržby viac ako 31
miliónov eur. Viac ekonomických údajov a ukazovateľov, informácií a
hodnotení firiem získate na https://platforma.sims.sk/
(Zdroj: SIMS / TASR)

Skupina Slavia Capital investovala do pohľadávok

Investičná skupina Slavia Capital sa v minulom roku podieľala na
investíciách do portfólií pohľadávok v regióne strednej a východnej
Európy v nominálnej hodnote prevyšujúcej 1,3 miliardy eur. Spoločnosť
kupovala predovšetkým klasifikované podnikové úvery a dlhy. V roku
2016 investovala do nesplácaných úverov rumunských firiem, v minulom
roku expandovali v Chorvátsku, Srbsku a v Maďarsku. (Zdroj: TASR)

Penta žiada v spore so SR milióny eur za ušlý zisk

Penta žiada od Slovenskej republiky aktuálne 138 miliónov eur ako
odškodnenie za to, že štát v minulosti zakázal majiteľom poisťovne
vyplatiť si zisk. Počas súdneho pojednávania medzi Pentou a SR, vzali
zástupcovia Penty čiastočne svoju žalobu späť. Spor medzi štátom
a finančnou skupinou trvá od roku 2010. Penta pôvodne chcela od štátu
750 miliónov eur za zákaz zisku. Zákon upravujúci podnikanie
zdravotných poisťovni sa medzičasom zmenil. Finančná skupina žalobu
nestiahla. (Zdroj: TASR)

Poisťovne
Wüstenrot
predstavenstiev

majú

nové

zloženie

Wüstenrot stavebná sporiteľňa a Wüstenrot poisťovňa majú od decembra
nové zloženie predstavenstiev. Doterajšieho predsedu predstavenstva
Jozefa Adamkova vystrieda Christian Sollinger. Zloženie predstavenstiev
zostáva naďalej trojčlenné. Do vedenia slovenského Wüstenrotu sa vrátil
Rainer Hager a tretím členom je Klaus Wöhry. (Zdroj: O Peniazoch)

Slovensko dostane pôžičku

Európska investičná banka poskytne Slovensku pôžičku vo výške 319,6
milióna eur na spolufinancovanie dopravných projektov, ktoré sú
podporované z fondov Európskej únie. Ide o druhú tranžu schváleného
balíka úverov vo výške 670 miliónov eur. (Zdroj: TASR)

Slovenské elektrárne dostali pôžičku

Európska investičná banka a spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s.,
podpísali zmluvu o poskytnutí úveru vo výške 60 miliónov eur na podporu
zvýšenej bezpečnosti existujúcich jadrových elektrární v Jaslovských
Bohuniciach a v Mochovciach. (Zdroj: TASR)

Trnava sa nebude ďalej súdiť s firmami V. Poóra

Mesto Trnava nebude pokračovať v súdnom spore so spoločnosťami CityAréna a City-Aréna Plus, ktoré v centre postavili nový futbalový štadión s
hotelom a nákupné centrum. Stoja na pozemkoch, ktoré od radnice tieto
firmy získali za euro. Súd vo veci rozhodoval v septembri tohto roka,
žalobu mesta zamietol. Keďže mesto Trnava nepodalo odvolanie,
pozemky tak zostávajú spoločnostiam, ktoré ich od mesta získali.
(Zdroj: Trend)

MSM e-mobility podpísala kontrakt

Spoločnosť MSM e-mobility, ktorá dodáva nabíjacie stanice pre elektrické
autá, podpísala kontrakt s diskontným reťazcom Penny Market v
Maďarsku. Plánuje dodať a nainštalovať osemdesiat nabíjacích staníc na
parkoviská predajní v krajine. Spoločnosť patrí najväčšej slovenskej
zbrojárskej spoločnosti MSM Group, ktorá patrí do portfólia českého
zbrojára Jaroslava Strnada a jeho syna Michala. (Zdroj: Trend)

Oceliari žnú zisky

ZAHRANIČIE
Altria prichádza na trh s marihuanou
Tabaková spoločnosť Altria, ktorej patrí napríklad značka Marlboro,
investuje 1,8 miliardy USD (1,58 miliardy eur) do kanadskej Cronos Group,
ktorá produkuje lekársku a rekreačnú marihuanu. Altria prevezme v
spoločnosti z Toronta 45%. Akcia Cronos po oznámení obchodu v
predburzovom obchodovaní vyskočila o vyše 20 %. (Zdroj: TASR)

Facebook musí Taliansku zaplatiť pokutu
Taliansky protimonopolný úrad uložil spoločnosti Facebook pokutu 10
miliónov eur. Podľa talianskych médií americký gigant mal údaje klientov
používať na komerčné účely, čím porušil spotrebiteľský kódex.
(Zdroj: TASR)

BASF očakáva výrazný pokles zisku
Nemecký chemický koncern BASF sa musí pre výrobné problémy súvisiace
s nízkou hladinou Rýna a zhoršením situácie v divízii automobilových
dielov vzdať cieľov na dosiahnutie plánovaného zisku. Zisk pred zdanením
a úrokmi bude za celý rok 2018 nižší o 15 až 20 %, kým doteraz počítal
koncern s medziročným poklesom o 10 % z vlaňajšej úrovne 7,6 miliardy
eur. (Zdroj: TASR)

Na konferencii OSN schválili globálny pakt o migrácii
Na konferencii Organizácie Spojených národov (OSN) v marockom
Marrákeši schválili zástupcovia zo 164 krajín globálny pakt o migrácii. Na
migračnom pakte sa všetkých 193 členských štátov OSN s výnimkou USA
dohodlo ešte v septembri 2016. (Zdroj: TASR)

Rusko je druhou najväčšou krajinou vo výrobe zbraní
Vo svojej bilancii za rok 2017 o tom podľa agentúry AP informoval
Štokholmský medzinárodný inštitút pre výskum mieru (SIPRI). Podiel
najväčších ruských zbrojárskych firiem na celkových tržbách dosiahol
vlani 9,5 percenta celosvetového objemu. Na prvom mieste sa umiestnili
Spojené štáty (57%) a na treťom mieste Británia (9%), ktorá zostáva
najväčším výrobcom zbraní v Európe.
(Zdroj: TASR)

Švajčiarsko zvažuje zrušiť clá na dovoz priemyselných
výrobkov
Švajčiarska vláda navrhuje zrušiť dovozné clá na priemyselné výrobky.
Týmto spôsobom chce bojovať s vysokými spotrebiteľskými cenami v
krajine. (Zdroj: TASR)

Volkswagen a Ford rokujú o spolupráci
Obe automobilky rokujú o spolupráci počas väčšiny tohto roka. Potvrdili
sa tiež fámy, že podpísali memorandum o spolupráci, ktorej cieľom je
spoločný vývoj a montáž úžitkových vozidiel. (Zdroj: TASR)

Čínsky prebytok v obchode s USA má nový rekord
Colný spor s USA má negatívny vplyv na čínsky zahraničný obchod, ktorý
sa v novembri výrazne spomalil. Export sa v novembri medziročne zvýšil o
5,4 % na 227,4 miliardy USD (199,98 miliardy eur), uviedol čínsky colný
úrad. Zahraničná obchodná bilancia tak v novembri skončila s prebytkom
44,7 miliardy USD po 35 miliardách v predchádzajúcom mesiaci.
(Zdroj: TASR)

Uber chce získať akcie na burze v New Yorku

Slovensko je 27. najväčším producentom ocele na svete. Väčšinový podiel
na umiestnení si medzi sebou delia dva kľúčové oceliarske podniky v
tuzemsku – košický U. S. Steel a horehronská skupina Železiarne
Podbrezová. Napriek nepriaznivým vyhliadkam z posledných rokov sa
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Vedenie spoločnosti poslalo návrh na uvedenie jej akcií do predaja na
vstup na hlavnú americkú akciovú burzu. Akcie Uberu by mohli začať
obchodovať na burze už v prvom štvrťroku 2019. Banky odhadujú
burzovú hodnotu Uberu na 120 miliárd USD. (Zdroj: TASR)
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