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OTP Banka Slovensko potrebuje nový kapitál
Akcionári OTP Banka Slovensko (99,38% maďarská OTP Bank,
zvyšok drobní akcionári) schválili možnosť navýšenia základného
imania banky o 111,58 mil. €. Predstavenstvo dostalo na
realizáciu tohto zámeru 5 ročnú lehotu. Národná banka Slovenska
vydanie nových akcií schválila v októbri. (Zdroj: Trend)
Albatros Logistics rozširuje svoje kapacity
Firma zväčšuje svoje priestory v logistickom parku P3 Žilina na
viac ako 8 tisíc m2. Dôvodom je ekonomický rast, nové požiadavky
dodávateľov KIA MOTORS, ako aj noví klienti využívajúci
medzinárodné prepravné služby, či priestory pre ľahkú výrobu.
(Zdroj: TASR)
Finančník Korbačka kupuje španielske obchodné centrá
Finančník zo skupiny J&T Peter Korbačka by mohol v blízkej
budúcnosti k nákupnému centru Eurovea nadobudnúť aj tri ďalšie
obchodné centrá v Španielsku. J&T Real Estate medializované
informácie popiera. Správy nekomentuje ani Eurovea, ktorú
ovláda sám Korbačka prostredníctvom cyperskej spoločnosti
Trenesma Limited. (Zdroj: SME)
Železnice SR nakúpia podvaly za 9,6 mil. €
Železnice Slovenskej republiky nakúpia podvaly a mostnice, ktoré
sa používajú pri budovaní, opravách a údržbe železničných tratí
za 9,6 mil. €. Vo všetkých častiach súťaže uspela a tovar ŽSR dodá
nemecká spoločnosť Fürstenberg - THP. (Zdroj: TASR)
Firma One Fashion Outlet vo Voderadoch po piatich rokoch
skončila
Najväčšie slovenské outletové centrum neďaleko Voderád One
Fashion Outlet je od októbra zatvorené. Vyvrcholili tak problémy,
ktoré trápili komplex už dlhodobo a nepodarilo sa ich odstrániť
ani reštrukturalizáciou. Súdy momentálne rozhodujú o majetku
firmy v konkurze. (Zdroj: Hospodárske noviny)
Spoločnosť InCite SE plánuje výstavbu skladu PHM
Sklad PHM v Piešťanoch bude slúžiť na skladovanie pohonných
hmôt v troch nadzemných zásobníkoch. Odhadované investičné
náklady na stavebnú a technologickú časť dosiahnu 1,050 mil. €.
Predpokladá sa, že prevádzka zariadenia bude potrebovať
obsluhu 32 zamestnancov. Viac informácií nájdete na
www.platformasims.sk. (Zdroj: SIMS)
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ZCHFP SR je partnerom ChemTube
Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR je partnerom
nadnárodného európskeho projektu ChemTube. Projekt
ChemTube, ktorý začal 1. septembra 2018 a potrvá 30 mesiacov
do konca februára 2021, sa realizuje v rámci európskeho
programu ERASMUS+. (Zdroj: TASR)
Podpísali memorandum o spolupráci v automotive
Memorandum o spolupráci v oblasti automotive podporili aj
podniky Hella Slovakia Signal-Lighting, Mobis Slovakia, Matador
Automotive Vráble, ZF Slovakia a Continental Automotive
Systems Slovakia. Memorandum je zamerané na podporu a
spoločný postup v oblasti kolektívneho vyjednávania v
automobilových továrňach. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Japonská SoftBank zaznamenala nárast čistého zisku
Banka vďaka silným výnosom z jej investičných fondov
zaznamenala za 1. polrok svojho finančného roka 2018/19 nárast
čistého zisku na osemnásobok vlaňajšej hodnoty, konkrétne na
840 mld. JPY. (Zdroj: TASR)
Európska centrálna banka odobrala licenciu Pilatus Bank
Rozhodnutie ECB prichádza potom, čo prezident banky bol v USA
obvinený z prania špinavých peňazí a bankového podvodu.
Maltská Pilatus Bank bola obvinená z napomáhania pri korupcii.
Maltský dohľad pre finančné služby odporúčal odobratie licencie
už v júni. (Zdroj: TASR)
Société Générale predáva Eurobank
Francúzska banka Société Générale súhlasila s predajom poľskej
dcéry Eurobank za približne 423,59 mil. € Bank Millennium,
dcérskej spoločnosti portugalskej Banco Comercial Portugues,
ktorá uviedla, že jej dcéra Bank Millennium zaplatí v hotovosti za
99,79 % podiel v poľskej Euro Bank. Očakáva sa, že transakcia
bude dokončená v 2. štvrťroku 2019, dodala BCP. (Zdroj: TASR)
Nemecké a britské banky sú pri strese podpriemerné
Nemecké a britské banky obstáli v najnovšom stresovom teste
Európskeho bankového dohľadu Európskej centrálnej banky
podpriemerne. Výsledky stresového testu zvýšili tlak na Deutsche
Bank. Jej vlastné kapitálové rezervy klesli na 8,14 %.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Lidl otvára v Liptovskom Mikuláši a Bojniciach novú predajňu
Obchodný reťazec otvorí do konca tohto roka druhú predajňu
v Liptovskom Mikuláši a začiatkom budúceho roka v Bojniciach.
Cieľový počet predajní stanovený nie je, firma pokračuje
v expanzii. (Zdroj: Trend)

Broadcom žaluje Volkswagen
Americký výrobca čipov Broadcom požaduje od koncernu
Volkswagen 1 mld. $ (875,9 mil. €) za porušenie patentov. Hrozí,
že ak VW nezaplatí, súdnou cestou zastaví produkciu viacerých
modelov značiek VW, Porsche a Audi. (Zdroj: TASR)

Univerzitná nemocnica Bratislava postaví heliport
Nemocnica plánuje vybudovanie nového vyvýšeného heliportu
v bratislavskom Ružinove. Celkové náklady na výstavbu dosiahnu
cca 1 mil. €. Viac informácií nájdete na www.platformasims.sk.
(Zdroj: SIMS)

Gazprom a OMV sa dohodli na zvýšení dodávok
Ruský plynárenský koncern Gazprom a rakúska spoločnosť OMV
podpísali dohodu o zvýšení dodávok plynu zo strany ruskej firmy
o 1 mld. m3 ročne. (Zdroj: TASR)

Minimálna mzda vzrástla na 520 €
Minimálna mzda v budúcom roku dosiahne 520 eur. Keďže
slovenskej ekonomike sa darí, vláda avizovala, že by chcela
pokračovať v rokovaní so sociálnymi partnermi o zvyšovaní
minimálnej mzdy aj v budúcnosti. (Zdroj: Hospodárske noviny)
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CNPC a Sinopec zvýšia produkciu ropy
Čína má veľké rezervy ropy a plynu, napriek tomu je krajina
najväčším dovozcom ropy na svete. Čínske ropné a plynárenské
koncerny Sinopec a CNPC zvyšujú prieskumné aktivity v oblasti
bridlicovej ropy a plynu a ďalších nekonvenčných zdrojov na
západe krajiny s cieľom výrazne zvýšiť domácu produkciu.
(Zdroj: TASR)
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