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ZAHRANIČIE

B2B Services prevezme Púchovský mäsokombinát
Spoločnosť Púchovský mäsový priemysel je v dlhoch a má ho prevziať
malá firma Dominator. Za ňou stojí obchodník s potravinami – firma B2B
Services, ktorá zásobuje siete supermarketov na Slovensku. Do
mäsokombinátu zrejme vstúpi aj zahraničný investor. Viac informácií
o spoločnosti sa dozviete na https://platforma.sims.sk (Trend: TREND)

Samsung vyčerpal štátnu pomoc
Spoločnosť Samsung Electronics Slovakia v Galante dočerpala pomoc od
slovenskej vlády vo výške 19,8 milióna eur. Stimul získali pred šiestimi
rokmi. Podľa vyjadrenia spoločnosti zo Slovenska sa nechystajú odísť. Do
štátneho rozpočtu tak bude plynúť viac financií. (Zdroj: TREND)

Boeing zvýšil dodávky modelu 737
Americký výrobca lietadiel Boeing prekonal problémy vo výrobe, ktoré mu
spôsobili dodávatelia. Klientom zvýšil dodávky modelu 737. Do konca
roka chce odovzdať 815 lietadiel. (Zdroj: SME)

HSBC v USA zaplatí stámilióny za urovnanie obvinení
Britská banka HSBC dosiahla dohodu s americkým ministerstvom
spravodlivosti o urovnaní obvinení v súvislosti s predajom cenných
papierov založených na hypotékach pred vypuknutím finančnej krízy.
HSBC v rámci urovnania zaplatí 765 miliónov dolárov. (Zdroj: SME)

Apple kupuje časť spoločnosti Dialóg

Od júla minulého roka štát blokuje prístup aj platby na tých webových
stránkach, ktoré ponúkajú online hazardné hry, ale nemajú na ich
poskytovanie slovenskú licenciu. Blokovaných je viac ako dvesto webov,
ich prevádzkovatelia sa obrátili na slovenské súdy. (Zdroj: TREND)

Americká technologická spoločnosť Apple sa dohodla na kúpe časti
európskeho dodávateľa čipov Dialog Semiconductor. Krátko po
zverejnení dohody došlo k prudkému rastu ceny akcií spoločnosti Dialog.
V rámci dohody Apple zaplatí 300 miliónov dolárov za niektoré aktivity
Dialogu a ďalších 300 miliónov dolárov za dodávky čipov v najbližších
troch rokoch. (Zdroj: ČTK)

ESET odhalil závažné kyberútoky

Singapore Airlines odštartovala najdlhší komerčný let

Firmy žalujú štát pre blokovanie hazardu

V apríli 2018 výskumníci bezpečnostnej spoločnosti ESET objavili novú
aktivitu skupiny TeleBots, pokus o nasadenie nového typu backdoor
trójskeho koňa, ktorý sa deteguje ako Exaramel. (Zdroj: TASR)

Podnikatelia mali na aplikáciu GDPR málo času
Nové pravidlá ochrany osobných údajov GDPR, priniesli podnikateľom
administratívnu záťaž a hrozbu likvidačných pokút. Združenie
podnikateľov Slovenska žiada vládu o zhovievavosť úradov pri kontrolách
počas prvého roka. (Zdroj: TASR)

Priemysel rástol najmä vďaka automobilkám
Podľa údajov Štatistického úradu si priemysel polepšil o 0,9 percent
v sezónne očistených dátach. Bez nárastu automobilového sektora by
nerástol ani slovenský priemysel. (Zdroj: TASR)

Autosalón v Nitre prináša 45 noviniek
Na autosalóne v Nitre sa od štvrtka predstavuje 30 značiek a 45 noviniek.
Na veľtrhu sa prezentuje 242 vystavovateľov. Slovenskú premiéru má na
nitrianskom výstavisku futuristický, ale už sériovo vyrábaný model
Hyundai NEXO, ktorý je poháňaný vodíkovými palivovými článkami.
(Zdroj: TASR)

SIEA pripravuje semináre o obchodných modeloch
Tvorba nových obchodných modelov v architektúre je témou série
jesenných seminárov. Prvé sa uskutočnia na budúci týždeň v Žiline
(15.10.) a Banskej Bystrici (16.10.). Organizuje ich Slovenská inovačná
a energetická agentúra so Slovenskou komorou architektov. (Zdroj: TASR)

SLSP má novú personálnu šéfku
Personálnou riaditeľkou Slovenskej sporiteľne je od 1. októbra Zuzana
Poláková. Do banky prichádza z nemeckej IKEA Deutschland, kde
pracovala na rovnakej pozícii. (Zdroj: Stratégie)

Envirorezort vysúťažil firmy pre sanáciu skládky
Skupina dodávateľov tvorená českou spoločnosťou Geotest a slovenskou
firmou In Situ P&R realizuje likvidáciu bývalej skládky Chemických
závodov Juraja Dimitrova v bratislavskej Vrakuni za 34,1 milióna eur.
(Zdroj: TASR)

Slovensko.Digital kritizuje predražené štátne projekty
Mimovládna organizácia Slovensko.Digital opäť poukazuje na predražené
štátne IT projekty z eurofondov. V júli tohto roka schválil Úrad
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu štyri projekty za
takmer 100 miliónov eur. Na rad prichádza ďalších sedem projektov v
hodnote viac ako 62 miliónov eur. Odborníci tvrdia, že štát môže ušetriť
milióny eur, ak by sa k projektom pristupovalo zodpovedne. (Zdroj: TASR)
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Spoločnosť Singapore Airlines začala prevádzkovať najdlhšie komerčné
lety bez medzipristátia na svete na linke Singapur-New York. Trasa má
viac ako 15-tisíc kilometrov, lietadlo ju preletí za 19 hodín. V biznis triede
majú cestujúci k dispozícii napríklad aj posteľ. (Zdroj: SME)

Rusko pozastaví vývoz ropných produktov
Pozastaviť vývoz ľahkých a ťažkých ropných produktov a skvapalneného
ropného plynu na jeden rok do Bieloruska má v pláne Rusko od
nasledujúceho mesiaca. K tomuto kroku núti ruskú vládu rozpočet.
Rusko, Bielorusko a Kazachstan totiž majú medzi sebou bezcolnú dohodu
a získavajú výrobky bez vývozného poplatku. (Zdroj: SME)

BMW chce majoritný podiel v čínskom podniku
Nemecký výrobca áut BMW chce získať majoritný podiel v čínskom
spoločnom podniku a investovať do výroby v krajine. Reaguje tak na
zvyšujúci sa dopyt po elektromobiloch. Na zvýšenie svojho podielu v
spoločnom podniku BMW Brilliance Automotive Ltd. vynaloží
automobilka 3,6 miliardy eur. Podiel BMW tak vzrastie zo súčasných 50 na
75 percent. (Zdroj: Webnoviny)

Európske burzy pokračovali v prudkom poklese
Európske burzy vo štvrtok opäť prudko oslabili. Dôvodom boli obavy z
nárastu úrokových sadzieb rovnako ako pokles na Wall Street.
(Zdroj: TASR)

Výpredaj zasiahol aj kryptomeny
Kurz najznámejšej kryptomeny bitcoin klesol o vyše 5 percent na 6055,28
dolárov. Pokles ovplyvnili najmä turbulencie na globálnych trhoch.
(Zdroj: TASR)

V Saudskej Arábii funguje vysokorýchlostná trať
Saudská Arábia otvorila novú vysokorýchlostnú železničnú trať medzi
mestami Mekka a Medina. Po trati s dĺžkou 450 kilometrov budú premávať
vlakové súpravy rýchlosťou do 300 kilometrov za hodinu. (Zdroj: TASR)

V USA narástli žiadosti o podporu v nezamestnanosti
Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA nečakane vzrástol.
Ekonómovia očakávali mierny pokles na 206.000 z 207.000 v
predchádzajúcom týždni. Nezamestnanosť naďalej ostáva na 49-ročnom
minime. (Zdroj: TASR)

EÚ chce rozvíjať biohospodárstvo
Európska komisia predstavila novú stratégiu na rozvoj udržateľného a
obehového biohospodárstva. Má slúžiť životnému prostrediu a
ekonomike. Akčný plán je súčasťou úsilia EÚ o oživenie tvorby pracovných
miest, rastu a investícií. (Zdroj: TASR)

Copyright © 2018 Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. (SIMS)

