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J & T Finance Group dostala pokutu od PMÚ
Protimonopolný úrad uložil pokuty podnikateľovi J&T FINANCE
GROUP SE v celkovej výške 600 000 € a Ladislavovi Bödőkovi v
celkovej výške 7 571 €. Obaja podľa PMÚ porušili zákon o ochrane
hospodárskej súťaže tým, že neoznámili koncentráciu spočívajúcu v
získaní spoločnej kontroly nad Panta Rhei. (Zdroj: TASR)
ZF Slovakia chce rozšíriť svoje sklady
Trnavská firma ZF Slovakia má v pláne v priemyselnom parku Géňa
postaviť nové skladové priestory pre rozpracované a hotové
výrobky a ich následnú expedíciu. Celkové náklady na výstavbu
odhadujú na 5 mil. €. Firma v súčasnosti zamestnáva 2 750 ľudí, po
rozšírení skladov by ich malo pribudnúť ďalších 25. (Zdroj: SIMS)
Vodohospodárska výstavba zvýšila tržby
Štátna firma v roku 2017 zvýšila celkový zisk aj tržby vďaka nárastu
priemernej ceny silovej elektriny. Tržby súvisiace s výrobou a
predajom elektriny tvorili v roku 2017 takmer 91 % celkových
podnikových tržieb. Veľkú časť prostriedkov firma investovala do
modernizácie Vodného diela Gabčíkovo.
(Zdroj: www.voda-portal.sk)
GreenWay investuje 34 mil. € do siete nabíjačiek
Slovenská spoločnosť GreenWay posilňuje svoje postavenie v
oblastí nabíjacej infraštruktúry pre elektroautomobily. Firma
plánuje masívnu investíciu do rozšírenia siete rýchlonabíjacích
staníc za 34 miliónov eur. V stredoeurópskom regióne bude
smerovať aktivity predovšetkým do výstavby zhruba 850 nových
nabíjacích staníc. (Zdroj: TREND)
Firma E-Ran Group v Čičmanoch postaví drevenice
Komplex má tvoriť 19 dreveníc a športové ihrisko. Medzi
najznámejšie projekty firmy patrí komplex Olbrachtová v Trenčíne,
ktorý dodal na trh 45 bytových jednotiek. Okrem iného realizovala
aj projekty v obciach Brunovce či Selce. (Zdroj: TREND)
Český PBS Group opraví turbogenerátor Mondi SCP
Spoločnosť PBS GROUP zastrešuje jednu z najdlhšie pôsobiacich
strojárenských značiek na svetovom trhu – První brněnskou
strojírnu. Tá zrealizuje komplexnú servisnú zákazku zahŕňajúcu
generálnu opravu turbogenerátora pre papierne MONDI SCP v
Ružomberku. Cena zákazky dosiahne 290 tisíc €. (Zdroj: TASR)
Hornonitrianske bane chcú ťažiť aj bez štátnych dotácií
Slovensko napriek pilotnému postaveniu v Platforme na
transformáciu uhoľných regiónov svoj definitívny deadline pre
ukončenie ťažby uhlia stále nepozná. Hornonitrianske bane
Prievidza tvrdia, že sú pripravené ťažiť aj v prípade, že im štát
neposkytne dotácie. Slovensko podporuje domácu ťažbu uhlia
formou Všeobecného hospodárskeho záujmu až do roku 2030.
Každoročne v rámci faktúr za elektrinu zaplatia Slováci spoločnosti
Hornonitrianske bane Prievidza vyše 100 mil. €.
(Zdroj: Hospodárske noviny)
Skupina Kofola zaznamenala nárast tržieb
Tržby nápojárskej skupiny Kofola od začiatku roka bez započítania
poľského segmentu stúpli o 7 %, so započítaním Poľska skupina
rástla o 2,3 %. Hodnota ukazovateľa EBITDA od začiatku roka stúpla
o 18,2 % a ukazovateľ EBIT narástol až o 39 %. Slovenský trh prispel
tržbami vyššími o 3 % s tým, že do tržieb výrazne prehovorila značka
Rajec. (Zdroj: SME)
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Tetrastav postaví v Ružomberku obchodné centrum
Ružomberský investor Tetrastav chce postaviť Obchodné centrum
Ruža. Centrum má priniesť 60 prevádzok rozličného typu.
Predpokladané investičné náklady dosiahnu 25 mil. €.
(Zdroj: TREND)
V Trebišove vzniknú nové pracovné miesta
Spoločnosť Schur Flexibles Moneta plánuje vo svojom podniku
v Trebišove rozšíriť výrobu obalových materiálov pre cukrárenský
priemysel. Firma investuje do projektu 684 tis. €. Firma už požiadala
štát o poskytnutie investičnej pomoci 220 tis. € vo forme dotácie na
obstaranie majetku. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

ZAHRANIČIE
Zahraniční investori sa zbavujú ázijských akcií
Zahraniční investori sa v októbri zbavovali veľkého objemu ázijských
akcií. Dôvodom sú najmä obavy zo zhoršenia obchodného sporu
medzi USA a Čínou a z rastu úrokových sadzieb v USA. (Zdroj: TASR)
Britské firmy už pociťujú nedostatok zamestnancov
S blížiacim sa dátumom odchodu Británie z Európskej únie je
záujem cudzincov o prácu v Británii stále nižší. Stále viac firiem trpí
nedostatkom zamestnancov, pričom záujem o prácu v Británii klesá
ako zo strany ľudí z krajín Európskej únie, tak aj z krajín mimo Únie.
(Zdroj: SME)
SoftBank Group umiestni akcie mobilnej divízie na burze
Japonská technologická firma SoftBank Group (SoftBank) umiestni
akcie svojej mobilnej divízie na burze. Plán už schválila tokijská
akciová burza. Burzovým debutom, v rámci ktorého firma ponúkne
investorom 1,6 miliárd akcií, môže SoftBank podľa agentúry AP
získať zhruba 20 mld. $. (Zdroj: SME)
Trh s plynom LNG ovplyvňuje svetovú ekonomiku
Obchod so skvapalneným zemným plynom LNG čoraz výraznejšie
ovplyvňuje svetovú ekonomiku a počíta sa s ním ako so strategickou
energetickou surovinou v 21. storočí. Najnovšie novú dohodu o
dovoze LNG z USA podpísalo Poľsko, ktoré sa chce zbaviť závislosti
od dodávok od ruského Gazpromu. (Zdroj: Hospodárske noviny)
Atómová elektráreň v Maďarsku bude meškať
Rozšírenie jadrovej elektrárne v maďarskom Pakse bude zrejme
meškať, namiesto v roku 2027 začnú nové bloky produkovať
elektrinu možno až v roku 2032. Termín 2032 je dôležitý, pretože
od tohto roka budú musieť byť súčasné štyri bloky elektrárne
postupne odstavené. (Zdroj: TASR)
Volkswagen chce vyrobiť elektromobil do 20 tis. €
Volkswagen plánuje tri zo svojich závodov konvertovať na výrobu
elektromobilov. Koncern chce do rozvoja elektromobility naliať 20
mld. €. Koncern sa plánuje na trhu presadiť s cenovo dostupným
elektromobilom, ktorý bude konkurovať modelom kalifornskej
Tesly podnikateľa Elona Muska. Skupina Volkswagen v minulom
roku predala celkovo 10,7 mil. vozidiel.
(Zdroj: www.energie-portal.sk)
SAP chce kúpiť firmu Qualtrics International za 8 mld. $
Najväčší európsky softvérový koncern SAP kúpi americkú firmu
Qualtrics International za 8 mld. $. SAP uviedol, že akvizíciu už
schválili obe správne rady rovnako ako akcionári Qualtricsu.
Transakcia by sa mala uzavrieť v 1. polroku 2019. (Zdroj: TASR)
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