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Fitek Slovensko spolupracuje s globálnym lídrom
Spoločnosť Fitek, ktorá sa zaoberá finančnou automatizáciou, podpísala
partnerstvo s globálnym lídrom v oblasti služieb source-to-pay,
elektronickej fakturácie a inovatívnych finančných služieb, spoločnosťou
Basware. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Arkon začína meniť areál Slovenky

České dráhy zaplatia pokutu 48 miliónov korún
Pokutu za kartel od Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže v sume 48
miliónov eur musia uhradiť České dráhy. Podľa zistení úradu sa České
dráhy spoločne s Rail Cargo Austria AG a AWT Čechofracht dohodli na
spoločnom postupe v rámci súťaže na projekt v nákladnej doprave Italia
Express. (Zdroj: ČTK)

Areál bývalej fabriky Slovenska v Banskej Bystrici čaká rozsiahla
rekonštrukcia. Počas desiatich rokov do opráv investuje zvolenský
developer Arkon 100 miliónov eur. Spoločnosti vzrástli tržby z 3,7 milióna
eur na 8,9 milióna eur v minulom roku. Viac informácií o spoločnosti sa
dozviete na https://platforma.sims.sk (Zdroj: TREND/SIMS)

Britská hračkárska sieť Hamleys je v strate

Štát hľadá pre bratislavské letisko správcu

Aerolínie Delta Air Lines zvýšili zisk

Rezort dopravy hľadá možnosti riešení Letiska M.R. Štefánika v Bratislave.
V hre je napríklad prenájom formou koncesie alebo formou investície.
(Zdroj: Pravda)

Inflácia sa v septembri spomalila
Inflácia sa v septembri 2018 mierne spomalila. Klesli ceny dovoleniek a
leteniek. Informovala o tom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.
(Zdroj: SME)

Výber mýta v septembri vzrástol
Elektronický výber mýta pre Národnú diaľničnú spoločnosť dosiahol v
septembri 18,09 milióna eur, čo je medziročne viac o 1,04 milióna eur.
(Zdroj: SME)

Začali sa Národné dni na podporu ekonomiky Slovenska
Až 65 percent spotrebiteľov nakupuje potraviny na Slovensku, pokiaľ ich
má na výber a považuje ich za najkvalitnejšie. Ukázal to prieskum
agentúry GfK pre občianske združenie Kvalita z našich regiónov, výsledky
ktorého prezentovali v pondelok v Bratislave. Národné dni na podporu
ekonomiky Slovenska potrvajú do 21. októbra. Do projektu sa každoročne
zapája asi milión Slovákov. (Zdroj: TASR)

Brexit a teroristické hrozby spôsobili výrazný pokles zisku britskej
hračkárskej spoločnosti Hamleys. Za minulý rok zaznamenala spoločnosť
stratu 9,2 milióna libier. Ešte v roku 2016 vykázali zisk 1,7 milióna libier.
(Zdroj: TASR)
Americká letecká spoločnosť Delta Air Lines vykázala za tretí kvartál rast
zisku takmer o 13 percent, na 1,31 miliardy dolárov. Prispeli k tomu
opatrenia na kompenzáciu vysokých nákladov na palivá a zvýšený dopyt.
(Zdroj: TASR)

Letisko Viedeň eviduje nárast pasažierov
Pod spoločnosť Letisko Viedeň patria aj letiská Malta a Košice.
V septembri evidovali medziročný rast počtu cestujúcich o 11,2 percenta
na 3,5 milióna ľudí.(Zdroj: Webnoviny)

Cukor z Indie tlačí ceny smerom nadol
Nordzucker, druhý najväčší cukrovar v Európe, predpokladá, že
v hospodárskom roku 2018/19 skončí podnikanie s podstatne slabším
výsledkom v dôsledku silného poklesu cien cukru. (Zdroj: TASR)

Britániu čaká pomalý hospodársky rast
Veľká Británia v najbližších troch rokoch očakáva rast HDP. V tomto roku
predpokladá rast o 1,3 percenta a v roku 2019 o 1,5 percenta. Uviedol to
prognostický ústav EY Item Club. (Zdroj: TASR)

Vyhodnotili najväčšie realitné trhy sveta

V e-mailových správach sa autor vydáva za obchodného partnera alebo
riaditeľa spoločnosti. Odosielateľ urobil drobné zmeny, kontá preto
pôsobia dôveryhodne. Polícia upozorňuje, že nedávno takýmto
spôsobom prišla firma o 167-tisíc eur. (Zdroj: TASR)

Najväčším realitným trhom sveta na úrovni miest ostáva New York. Za ním
nasledujú Los Angeles a Londýn. V prvej svetovej desiatke sú ešte Paríž,
Hongkong, San Francisco, Washington, Tokio, Dallas a Chicago. Uvádza to
poradenská spoločnosť Cushman & Wakefield, ktorá analyzuje investičnú
aktivitu na globálnom trhu s komerčnými nehnuteľnosťami a posudzuje
mestá podľa úspešnosti v priťahovaní kapitálu. (Zdroj: TASR)

Hokejista Hossa kúpil popradské mraziarne

Dražili najdrahšie vína

Šíria sa elektronické finančné podvody

Väčšinový podiel v popradských mraziarňach Ho&Pe Family získal
hokejista Marián Hossa. Firma zamestnáva 275 ľudí. Tržby spoločnosti
v minulom roku dosiahli 31 miliónov eur. Viac informácií o spoločnosti sa
dozviete na https://platforma.sims.sk (Zdroj: TREND/SIMS)

Ružomberské papierne pokračujú v investíciách
Spoločnosť Mondi SCP pokračuje v investícii do nového stroja na
kartónový papier s bielym povrchom s ročnou kapacitou 300-tisíc ton vo
svojom ružomberskom podniku. Stroj bude vyrábať nový, ekologický druh
obalového papiera. Celkové náklady odhadujú na 340 miliónov eur. Tržby
spoločnosti sa v minulom roku vyšplhali na 516 miliónov eur. (Zdroj:
TASR)

MMF očakáva zrýchlenie hospodárskeho rastu
Podľa Medzinárodného menového fondu sa rast slovenskej ekonomiky
v tomto roku zrýchli na 3,9 percenta po minuloročnom posilnení o 3,4
percenta. (Zdroj: Webnoviny)

NAKA obvinila bankára z NBS z brania úplatkov
Bývalý zamestnanec Národnej Banky Slovenska mal brať úplatky od
predstaviteľov poisťovne Rapid Life. Vyšetrovateľ ho obvinil z korupcie a
zneužívania právomoci verejného činiteľa. (Zdroj: TREND)
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Aukčná spoločnosť Sotheby´s vydražila v newyorskej aukcii dve fľaše
červeného vína z francúzskeho vinárstva Romanée-Conti. Záujemca
zaplatil za fľaše 558-tisíc dolárov. (Zdroj: iDnes)

JP Morgan a Ford zrušili účasť na konferencii v Rijáde
Riaditeľ veľkobanky JP Morgan & Chase Jamie Dimon a predseda
predstavenstva Ford Motor Bill Ford zrušili svoju účasť na konferencii s
investormi v Saudskej Arábii. Reagovali tak pravdepodobne na zmiznutie
saudského novinára Džamála Chášukdžího. (Zdroj: SME)

Obchodné spoločnosti Kmart a Sears zbankrotovali
Americká maloobchodná spoločnosť Sears Holdings, ktorá prevádzkuje
obchody Kmart, Sears a ich divízie, požiadala o ochranu pred veriteľmi.
Dôvodom sú masívne dlhy a straty. (Zdroj: SME)

Apple kúpilo Asaii
Americká spoločnosť Apple kúpila hudobnú analytickú firmu Asaii.
Investícia bola približne vo výške 100 miliónov dolárov. (Zdroj: Denník N)

Vznikla fúzia firiem Harris a L3 Technologies
Zbrojárske spoločnosti Harris a L3 Technologies sa dohodli na fúzii
formou výmeny akcií s trhovou hodnotou 34 miliárd dolárov.
(Zdroj: Reuters)
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