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Štát vyčlení odškodné pre farmárov
Farmárov, ktorým sucho zničilo úrodu, odškodní štát. Na tento účel chce
nájsť Ministerstvo hospodárstva a rozvoja vidieka SR v rozpočte pre
budúci rok sumu 34 miliónov eur. Peniaze dostanú iba tí pestovatelia,
ktorí zaznamenali stratu úrody vyššiu ako 30 percent. (Zdroj: Webnoviny)

SAM Automotive zatiaľ prevádzku neotvoril
Vo Veľkom Krtíši mala nemecká spoločnosť SAM Automotive vybudovať
výrobu automobilových komponentov pre slovenský Volkswagen, ale aj
Audi a Mercedes v blízkom Maďarsku. Spoločnosť, ktorá začala s
prípravou priemyselného areálu, má teraz v Nemecku finančné problémy
a od konca augusta je v reštrukturalizácii a hľadá investora. V plánovanej
prevádzke malo pracovať približne 800 zamestnancov. Čo bude
s investíciou, zatiaľ známe nie je. (Zdroj: Denník N)

Zahraničným reťazcom sa u nás darí
Päť rozhodujúcich zahraničných reťazcov predávajúcich potraviny
zaznamenalo v minulom roku nárast tržieb. Celkovo šlo o 4,53 miliardy
eur. V roku 2016 to bolo 4,34 miliardy eur. Za rastom je vyššia obchodná
marža. (Zdroj: SME)

Hamé a Vitana sa spájajú
Potravinárske spoločnosti Hamé a Vitana patriace pod nórsku spoločnosť
Orkla sa spoja do firmy Orkla Foods Česko a Slovensko. Značky aj po tejto
akvizícii budú pokračovať pod vlastnými menami. Za Hamé zaplatila firma
Orkla 175 miliónov eur. Vitanu kúpila ešte v roku 2013. (Zdroj: TASR)

Do retailového parku investovali 22 miliónov eur
Na Liptove pribudla stovka pracovných miest vďaka novému retailovému
parku. V ňom sa nachádza 15 maloobchodných prevádzok. Za projektom
stojí rakúska developerská spoločnosť Soravia Real Estate Developement.
Do vybudovania investovala 22 miliónov eur. (Zdroj: Trend)

EÚ cez fondy súdržnosti podporí železnice
Železničnú dopravu v žilinskom regióne plánuje zlepšiť Európska komisia.
Cez Kohézny fond zainvestuje 134,5 milióna eur. V súčasnosti už prijala
projekt spolufinancovaný z fondov politiky súdržnosti. Financie pôjdu na
nákup 25 moderných a pohodlných vozidiel pre regionálnu železničnú
sieť. (Zdroj: TASR)

Chladiace veže V1 v Jaslovských Bohuniciach už zbúrali
Demolácia štyroch chladiacich veží trvala 272 dní. Posledné práce sa
skončili v pondelok. Náklady na demoláciu boli 9 miliónov eur, realizovala
ju talianska spoločnosť DESPE S.p.A. (Zdroj: TASR)

Podpora projektov regionálnej spolupráce pokračuje
Záujemcovia môžu žiadať o podporu projektov regionálnej spolupráce do
2. novembra. Podmienkou je partnerstvo, čo znamená, že každý projekt
musí byť realizovaný v spolupráci s partnerom zo Slovenska aj Maďarska.
Cieľom Fondu malých projektov v rámci Programu spolupráce Interreg VA Slovenská republika – Maďarsko je posilnenie cezhraničnej súdržnosti
podporou lokálnej spolupráce, najmä malých regionálnych projektov
a lokálnych iniciatív. (Zdroj: TASR)

Hydina Holding začiatkom októbra v Kežmarku. Farma za posledné štyri
roky investovala do modernizácie a výstavby nových hál viac ako 5,5
milióna eur. Pre ďalšie obdobie plánuje modernizáciu chovu, ktorý by sa
tak mal rozšíriť až o 40 percent. V súčasnosti zamestnáva 50 ľudí.
V minulom roku dosiahla tržby z predaja 4,3 milióna eur. Viac informácií
o spoločnosti sa dozviete na https://platforma.sims.sk (Zdroj: SIMS)

ZAHRANIČIE
Primera Air zastavila všetky lety
Nízkonákladová letecká spoločnosť Primera Air, sídliaca v Kodani,
zastavila všetky lety a požiadala o ochranu pred veriteľmi. Vedenie
spoločnosti uviedlo, že firma nedokázala získať financie z banky.
(Zdroj: Webnoviny)

Facebook môže dostať ďalšiu pokutu
Pokutu až 4 percentá svojich globálnych tržieb môže dostať americká
spoločnosť Facebook od Európskej únie pre bezpečnostnú chybu, ktorá
umožnila hackerom prístup k približne 50 miliónom účtov. Ak sa preukáže,
že firma porušila nové pravidlá EÚ o ochrane osobných údajov, hrozí jej
pokuta vo výške až 1,63 miliardy dolárov. (Zdroj: ČTK)

Írsko odhaduje rast svojej ekonomiky na 7,4 percenta
Ministerstvo financií zlepšilo prognózu rastu ekonomiky na 7,4 percenta.
Vyšší rast očakávajú aj v nasledujúcom roku. (Zdroj: TASR)

Zatknutý šéf automobilky Audi vo firme končí
Suspendovaný šéf automobilky Audi Rupert Stadler vo firme končí.
Informovala o tom materská spoločnosť Volkswagen. Stadlera zatkla
polícia pred troma mesiacmi v súvislosti s vyšetrovaním emisných
podvodov. (Zdroj TASR)

Maďarsko chce využiť zemný plyn z terminálu na Krku
Koncom budúceho roka budú splnené technické podmienky na to, aby
Maďarsko mohlo využiť zemný plyn z Chorvátska. Využiť chcú kapacity
terminálu na ostrove Krk. Maďarsko má teraz platnú zmluvu o dodávkach
zemného plynu z Ruska, ktorá vyprší v roku 2020. (Zdroj: SME)

Tesla zvýšila produkciu áut
Produkcia americkej automobilky Tesla dosiahla v treťom štvrťroku
80 142 vozidiel. Medzikvartálne sa výroba zvýšila o 50 percent. Najviac sa
vyrába Model 3. Firma upozornila na riziko 40-percentných dovozných ciel
v Číne. Z tohto dôvodu urýchľujú výstavbu závodu v Šanghaji. Od toho
očakávajú, že im pomôže riešiť problémy s clami. (Zdroj: TASR)

Produkcia ropy v Rusku vzrástla
K vzrastu produkcie ropy na postsovietske maximum pomohla
v septembri najväčšia ropná spoločnosť Rosneff. Celkovo v septembri
vyťažili 11,36 milióna barelov ropy denne. (Zdroj: TASR)

Amazon zvyšuje v USA mzdy
Od novembra zvyšuje spoločnosť Amazon minimálnu mzdu všetkým
americkým zamestnancom na 15 dolárov na hodinu. Z tohto kroku bude
profitovať viac ako 350 000 pracovníkov. Mzdy plánuje spoločnosť
zvyšovať aj vo Veľkej Británii. (Zdroj: TASR)

Tržby aj zisk PepsiCo vzrástli

Verejné prístavy chcú zázemie pre lode v Bratislave
Verejné prístavy hľadajú dodávateľa pre vypracovanie technickoekonomickej štúdie aj s návrhmi a posúdením variantov možného riešenia
vybudovania zázemia pre plavidlá v Bratislave. Predpokladaná cena za
vypracovanie štúdie je 419-tisíc eur. Ponuky alebo žiadosti o účasť v tendri
je možné posielať do 5. novembra. Zákazka bude spolufinancovaná z
eurofondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.
(Zdroj: TASR)

Hydina Holding otvorila veľkokapacitnú triedičku vajec
Novú veľkokapacitnú prevádzku na triedenie vajec otvorila spoločnosť
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Tretí kvartál bol pre amerického výrobcu nealkoholických nápojov
PepsiCo úspešný. Vykázal zisk 2,5 miliardy dolárov. Dôvodom rastu sú
investície do marketingu a vývoja nových produktov pre Latinskú
Ameriku. (Zdroj: TASR)

Predaj nových áut v Nemecku klesol
Až 30-percentný medziročný pokles predaja nových áut počas septembra
evidujú v Nemecku. Úrady zaregistrovali len 200-tisíc nových vozidiel.
Pokles predaja spôsobili snahy výrobcov prispôsobiť sa novému režimu
testovania emisií WLTP. (Zdroj: TASR)
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