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Gefco Slovakia spustila prevádzku v Nitre
Gefco Slovakia je globálnym poskytovateľom služieb priemyselného
dodávateľského reťazca a európskym lídrom v oblasti logistiky
automobilového priemyslu. V tomto týždni spustila novú prevádzku
v priemyselnom parku v Nitre. Skupina Gefco v minulom roku dosiahla
obrat 4,4 miliardy eur. (Zdroj: TASR)

Cestovná agentúra Invia má nového šéfa
Michala Tůmu vymenovali za nového riaditeľa Invia Group pre Českú
republiku, Slovensko a Maďarsko. Skupina je predajcom zájazdov stoviek
cestovných kancelárií v regióne a má za cieľ stať sa celoeurópskym lídrom
v oblasti ponuky zájazdov. (Zdroj: Trend)

Alfa Bio sa vypracovala na pozíciu lídra
Trh so slovenskými rastlinnými nátierkami ovládla spoločnosť Alfa Bio.
Rodinnej firme z Banskej Bystrice sa v biznise darí vďaka súdržnosti synov
a otca. Spoločnosť v minulom roku vykázala tržby 10,5 milióna eur. Čistý
zisk z jedného eura tržieb bol 0,023 eur. Alfa Bio exportuje svoje výrobky
do Česka, Maďarka a Poľska. Export má na tržbách 45-percentný podiel.
(Zdroj: SIMS)

Nový projekt zmení centrum Bratislavy
Pradiareň 1900 je jedna z najvýznamnejších priemyselných pamiatok v
Bratislave. Developer ju zmení na nízkoenergetickú administratívnu
budovu. Vznikne tu nová štvrť Zwirn. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Bill Gates sa stretol s Marošom Šefčovičom
Slovenský podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš
Šefčovič sa stretol so zakladateľom Microsoftu Billom Gatesom. Cieľom
debaty bolo nájsť možnosti spolupráce. Podľa Šefčoviča spoločné
investície pôjdu do výroby a skladovania elektriny, výroby ocele a
cementu a ako ich produkovať čistejším spôsobom, dopravy a vyššej
energetickej efektívnosti budov. (Zdroj: Pravda)

Jaguar Land Rover spustí výrobu
Spoločnosť Jaguar Land Rover vo štvrtok 25. októbra oficiálne otvorí svoj
nový výrobný závod v Strategickom parku Nitra. Ročne plánuje vyrábať
150 000 automobilov. V závode teraz pracuje vyše 1300 ľudí, do konca
roka by malo pribudnúť ďalších 150 operátorov. (Zdroj: TASR)

Zemiaky zdražejú, bola slabá úroda

Čínske burzy výrazne oslabili
Čínske akcie vo štvrtok prudko oslabili. Výpredaj v energetickom sektore
a obavy z vysokej úrovne požičiavania na akciovom trhu sa pridali k širším
obavám týkajúcim sa rastu a globálneho výpredaja. (Zdroj: TASR)

Nestlé narástli tržby
Švajčiarsky potravinársky koncern Nestlé eviduje za prvých deväť
mesiacov roka nárast tržieb. Tržby rástli vďaka lepšiemu odbytu
v Severnej Amerike a pozitívnym výsledkom vo všetkých kategóriách,
najmä káve. Tržby stúpli o 2 percentá na 57,82 miliardy eur. (Zdroj: TASR)

VW zadotuje výmenu starších dieselov za nové
Nemecký automobilový koncern Volkswagen uviedol, že v 14 nemeckých
mestách odštartoval program, ktorým chce povzbudiť majiteľov starších
dieselových vozidiel, aby ich vymenili za novšie modely. (Zdroj: TASR)

Ericsson sa v treťom kvartáli dostal zo straty
Švédsky výrobca telekomunikačných zariadení Ericsson vykázal v treťom
kvartáli výrazne vyšší zisk a dostal sa tak zo záporných čísel. Dôvodom
rastu bol silný dopyt po nových sieťach 5G v Severnej Amerike.
Prevádzkový zisk bol vo výške 310,23 milióna eur. (Zdroj: TASR)

Obchodníci mali obrať daňové úrady o miliardy
Podľa skupiny médií spolupracujúcich pod vedením nemeckej neziskovej
organizácie Correctiv, obchodníci vo viacerých európskych krajinách
niekoľko rokov manipulovali transakcie, čím daňové úrady obrali o
zhruba 55,2 miliárd eur. (Zdroj: SME)

Letecká firma Cobalt zrušila všetky lety
Cyperská nízkonákladová letecká spoločnosť Cobalt zrušila od stredy od
polnoci všetky lety, pretože sa nedohodla s novým potenciálnym
investorom. Hlavným partnerom cyperského dopravcu je čínska
spoločnosť Avic Joy Air. (Zdroj: SME)

Eurozóna podľa Euroskupiny ustojí rozpočet Talianska
Rím trojnásobne prekročí cieľ rozpočtového schodku, ktorý si stanovila
predošlá vláda a odsúhlasila Komisia. Eurozóna preukázala veľkú
odolnosť počas dlhovej krízy a dokáže sa vyrovnať aj s návrhom
talianskeho rozpočtu. Uviedol to šéf Euroskupiny, neformálneho
združenia ministrov financií eurozóny, Mário Centeno. (Zdroj: SME)

Cena zemiakov ku koncu roka porastie približne o štvrtinu. Dôvodom je
slabá tohtoročná úroda, ktorú ovplyvnilo najmä horúce leto. Kým
v septembri stáli zemiaky v priemere 61 centov, v decembri sa
pravdepodobne cena vyšplhá až na 80 centov za kilogram. Uviedol to
štatistický úrad. (Zdroj: SME)

Začal sa štrajk v poľských aerolinkách

Podnikatelia nechcú povinné rekreačné poukazy
Zamestnávatelia a obchodníci žiadajú vypustiť z novely zákona o podpore
cestovného ruchu povinnosť pre zamestnávateľov poskytovať príspevok
na rekreáciu. Fungovať by mal na dobrovoľnej báze. (Zdroj: TASR)

Spor medzi internetovými gigantmi eBay a Amazon pokračuje. Portál
eBay obvinil Amazon z toho, že mu nelegálne odlákal obchodníkov k sebe.
Podľa súdnej obžaloby mal Amazon zneužiť interné systémové emaily
spoločnosti eBay. (Zdroj: iDnes)

EÚ preplatí väčšinu nákladov na úsek D1

V Číne falšovali vakcíny, dostali likvidačnú pokutu

Až 85 percent výdavkov poskytne Európska únia na dostavbu
rozostavaného úseku D1 pri Košiciach. Ministerstvo dopravy a výstavby
SR na tento projekt uzavrelo s Národnou diaľničnou spoločnosťou
zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške
203,57 miliónov eur. To umožní vypýtať si od EÚ peniaze. (Zdroj: SME)

eBay a Amazon podali na seba žalobu

Čínske úrady udelili rekordnú pokutu producentovi liečiv spoločnosti
Changchun Changsheng. Firma musí zaplatiť 1,3 miliardy dolárov
a súčasne jej súd odobral licenciu na výrobu liekov. Firma falšovala údaje
o výrobe vakcín a na ich prípravu používala suroviny po záruke.
(Zdroj: iDnes)

Londýnske taxíky chcú expandovať

Plynovod Eastring posilní pozíciu Slovenska
Projekt prepojí Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko a Slovensko. Výstavba
plynovodu by sa mala začať okolo roku 2022. Prvá fáza by mohla byť
dokončená v roku 2025. Výška investície je približne 2,6 miliardy eur.
(Zdroj: TASR)
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Do štrajku, ktorý sa začal vo štvrtok ráno sa zapojilo 300 z 3000
zamestnancov poľských aeroliniek LOT. Prepravu cestujúcich štrajk podľa
vedenia aerolínií neohrozí. (Zdroj: ČTK)

Londýnske čierne taxíky budú od budúceho roka premávať aj v Paríži.
Spoločnosť London Electric Vehicle, ktorá sa zaoberá výrobou
elektromobilov, ktoré vyzerajú ako tradičné čierne taxíky, ich plánuje
predávať vo Francúzsku. V súčasnosti expanduje aj do Amsterdamu,
Berlína, Hamburgu a Osla. (Zdroj: Trend)
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