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Na Slovensku rástli ceny rýchlejšie ako priemer EÚ

Podnikateľ uviedol klamlivé informácie, dostal pokutu
Počas leta udelil protimonopolný úrad podnikateľom dve pokuty.
Ochranné združenie interpretov Slovenska dostalo pokutu vo výške 1000
eur za nepredloženie podkladov a informácií v stanovenej lehote.
Podnikateľovi Invest Liptov, a.s. udelil úrad pokutu vo výške 3360 eur za
predloženie nepravdivých podkladov a informácií. Viac ekonomických
údajov a ukazovateľov, informácií a hodnotení firiem získate na
https://platforma.sims.sk/ (Zdroj: SIMS)

Way Industries opäť v dlhoch
Slovenského výrobcu odmínovačov Božena poznajú armády v 35
krajinách sveta. Spoločnosť Way Industries tri mesiace za sebou
neuhrádza za svojich zamestnancov odvody do Sociálnej poisťovne. Tie
sa vyšplhali na 121-tisíc eur. Aktuálne majú so sociálnou poisťovňou
podpísaný a dohodnutý splátkový kalendár. Strojárne taktiež čakajú aj na
platbu za náhradné diely pre arabského zákazníka v hodnote 1,1 milióna
eur. Firma zamestnáva približne 200 ľudí. Výška tržieb za minulý rok je
takmer 9 miliónov eur. Viac informácií a hodnotení o firme získate
na https://platforma.sims.sk/ (Zdroj: SIMS)

Jaguar zdvihol ceny nehnuteľností v Nitre

Nová štatistika porovnáva krajiny EÚ, z nej vyplýva, že na Slovensku
rapídne narástli ceny. Rástli v priemere oveľa rýchlejšie, ako bol priemer
EÚ. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Swiss Life kupuje Fincentrum
Na Slovensku je nový líder nezávislého finančného poradenstva. Swiss
Life totiž kupuje spoločnosť Fincentrum. Obe si ponechajú aj naďalej svoje
pôvodné značky, obchodnú štruktúru aj portfólio.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Nafta a OMV podpísali zmluvu o spolupráci
Nafta, a.s. podpísala v rakúskom Gänserndorfe zmluvu o spolupráci s OMV
Austria Exploration & Production GmbH. Účelom zmluvy medzi Nafta a
OMV je definovanie podmienok poskytnutia vzájomnej podpory v prípade
vzniku mimoriadnej situácie v budúcnosti. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Európania čoraz viac nakupujú z čínskych eshopov
Rozhodujúca je pre zákazníkov lepšia cena a dostupnosť produktov, ktoré
na európskom kontinente nekúpia. Prieskum E-schopper barometer
ukázal, že z čínskych eshopov nakupujú najmä Španieli. (Zdroj: TASR)

Od začiatku tohto roka sa začala hodnota realít v Nitre a v okolí blížiť
k cenovému stropu. Spôsobila to investícia automobilky Jaguar. Situácia
s realitami sa postupne stabilizuje. Zatiaľ však v regióne nie je ešte
potrebné množstvo pracovnej sily, aké automobilka potrebuje pre svoju
výrobu. (Zdroj: TASR)

Ford zrejme ukončí výrobu niektorých modelov

V bankách sa obnovil rast vkladov podnikov

Nemecko začalo s výberom mýtneho

Rast úverov súkromnému sektoru sa v júli tohto roka mierne spomalil.
Spôsobili to výlučne firmy, ktoré sa zadlžovali v bankách menej. Naopak, v
raste pokračovali úvery domácnostiam. Dôvodom sú nízke úrokové sadzby.
Zrýchlenie rastu ekonomiky pomohlo obnoviť zvyšovanie vkladov firiem.
(Zdroj: TASR)

Nákupné centrum City Aréna kúpilo J&T Real Estate
Jeden z najväčších realitných obchodov na Slovensku v prvom polroku
2018 sa uskutočnil v Trnave. Nákupné Centrum City Aréna kúpili investori
a developeri J&T Real Estate. Cena obchodu ostala utajená, podľa
odhadov je hodnota komplexu 85 miliónov eur. Spoločnosti patrí aj
bratislavská Eurovea. (Zdroj: FORBES)

K čerpačkám na Slovensku pribudne nový TOP hráč
Obchodník s pohonnými látkami Martin Čepeľ si plánuje prenajať 12
čerpacích staníc Oktan. Prevádzkovať ich chce od Trnavy až po
Michalovce. Majiteľmi staníc sú ukrajinskí majitelia. Protimonopolný úrad
Slovenskej republiky začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá
spočíva v nadobudnutí výlučnej kontroly podnikateľom Martinom
Čepelom nad časťou podniku podnikateľa Oktan Kežmarok.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Od septembra na nemeckých cestách vyberá mýtne poplatky štát.
V súčasnosti hľadajú nového prevádzkovateľa, ktorý by mal svoje služby
plniť od marca budúceho roku. Doteraz mýtne vybrala spoločnosť Toll
Collect, ktorej skončila zmluva so štátom. (Zdroj: TASR)

Obchodná vojna medzi Čínou a USA vplýva na firmy
Podnikatelia sú znepokojení vplyvom amerického prezidenta na
dodávateľské reťazce. Prejavuje sa to slabými objednávkami v globálnom
výrobnom sektore. Ukázal to augustový prieskum. (Zdroj: SME)

ING zaplatí 775 miliónov eur za pranie špinavých peňazí
Banka ING Groep porušovala zákon o boji proti praniu špinavých peňazí a
financovaniu terorizmu. Holandská prokuratúra sa s ňou dohodla na
urovnaní sporu. Zaplatí 775 miliónov eur. (zdroj: TASR)

Clá na čínske solárne panely zrušia
Clám z roku 2013, ktoré mali za úlohu európsky solárny priemysel chrániť,
končí platnosť. Energetický sektor predpokladá, že po ich vypršaní sa
znížia náklady na energie. Európska komisia už potvrdila, že ochranné
opatrenia na dovoz fotovoltaických zariadení z Číny nepredĺži.
(Zdroj: SME)

Zmeny vo vedení v londýnskej pobočke HB Reavis

Obuvníctvo ťahá dánska firma Ecco
Dánsky výrobca obuvi Ecoo Slovakia má fabriku v Martine. V súčasnosti
investovali do nových technológií a reagovali tak na nedostatok
pracovníkov. Investícia stála 8 miliónov eur. Financie firma investovala do
najmodernejšej obuvníckej linky s deviatimi robotmi. K nim čoskoro
pribudne rovnaký počet zariadení. Spoločnosť v minulých rokoch ohrozili
najmä sankcie voči Rusku. (Zdroj: TREND)

Projekt Bôrik prinesie 170 bytov
Spoločnosť G-Fin chce v Žiline stavať projekt s pracovným názvom Obytný
súbor Bôrik. Ide o jeden z najväčších rezidenčných projektov za posledné
roky. Investícia je vo výške 20 miliónov eur. (Zdroj: TREND)
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Americká Automobilka Ford Motor sa chce zameriavať na lukratívnejšie
športovo-úžitkové autá. Preto plánuje ukončiť výrobu niektorých
modelov. Znížiť by sa mal aj počet autosalónov. Ford vykázal v Európe za
druhý kvartál 2018 stratu 73 miliónov dolárov. (Zdroj: TASR)

Nový CEO londýnskej pobočky HB Reavis je Steve Skinner. Nahradil vo
funkcii Slováka Tomáša Jurdáka. Skinner pôsobí v spoločnosti od
minulého roka a na starosti mal akvizície, lízing, financovanie, správu
aktív a marketing. (Zdroj: FORBES)

V Čechách rekordne rastú platy
Mzdy v Čechách sa v druhom štvrťroku zvýšili na 1237 eura. To
predstavuje medziročný rast na úrovni 8,6 percenta. (Zdroj: ČTK)

Huawei zintenzívňuje spoluprácu s Duisburgom
Rozsah spolupráce zahŕňa Smart Government, Smart Port Logistics,
inteligentné vzdelávanie, inteligentnú infraštruktúru, 5G a širokopásmové
pripojenie, inteligentný dom a mestský internet. Duisburg sa zmení z
tradičného priemyselného mesta na inteligentné mesto orientované na
služby. (Zdroj: APA)
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