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Opustené nákupné centrum kúpil podnikateľ

Bioplynová stanica firmy MM Energ mieri do konkurzu
Napriek nedávnemu úspešnému ozdraveniu cez reštrukturalizáciu mieri
firma MM Energ, zaoberajúca sa výrobou elektriny, do konkurzu. Pár dní
po tom, ako sa stal Marián Jančošek konateľom firmy, pozemky pod
bioplynovou stanicou zvláštnym spôsobom zmenili majiteľa. Ten za ne
teraz pýta milión eur. Unicredit bank si voči firme uplatňuje pohľadávku 3
milióny eur z predčasne zosplatneného úveru.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Dubnicu Park kúpili Česi
Najväčší industriálny obchod prvého polroka 2018 bola kúpa
priemyselného parku českou investičnou spoločnosťou ČS nemovitostní
fond. Transakcia bola vo výške 38,9 milióna eur. Priemyselný park funguje
od roku 2016 a sú v ňom haly spoločností Continental, Heineken či Lidl.
(Zdroj: Forbes)

ČR je pre Slovensko druhý najvýznamnejší exportný trh
Do Českej republiky vyvážame najmä elektrické stroje a zariadenia,
hlavnými dovážanými komoditami z ČR sú automobily. Do Čiech
smerovalo v minulom roku zo Slovenska 11,5 percent celkového
slovenského vývozu. Medziročne je to nárast o 3,9 percenta. Uviedla to
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu. Do ČR aktuálne
exportuje približne 6000 slovenských firiem. (Zdroj: Pravda/SIMS)

ALO diamonds kúpilo Haladu
Rodinné šperkárstvo Halada už patrí pod najväčšie české klenotníctvo
ALO diamonds. Spoločnosť má 100 percentný podiel vo firme, preberá
výrobné aj obchodné kapacity. Cieľom je ďalší rozvoj v oblasti luxusných
šperkov. Výška transakcie známa nie je. (Zdroj: Webnoviny.sk)

Najviac zdraželi na Slovensku potraviny

Bratislavská spoločnosť Vilmar získala v tendri opustené nákupné
centrum Vega v Šamoríne. Komplex ohodnotili pôvodne na 4,2 milióna
eur, pre nezáujem kupcov hodnota nehnuteľnosti postupne klesla na
úroveň 2,5 milióna eur. Koľko za obchodné centrum spoločnosť nakoniec
zaplatila, známe nie je. Otázne ostáva i to, či v budove obnovia sieť
obchodov alebo s ňou majú iný zámer. (Zdroj: TREND)

ZAHRANIČIE
České firmy očakávajú tvrdý brexit
Brusel aj Londýn začali pracovať na krízových opatreniach pre možný
tvrdý brexit. České firmy sa začali na takúto možnosť pripravovať tiež.
Očakávajú zvýšenie nákladov, pripravujú rokovania so zákazníkmi vo
Veľkej Británii. (Zdroj: iDnes.cz)

Kaufland sa nedohodol s Unileverom
Spor o nákupné ceny medzi obchodným reťazcom Kaufland a skupinou
Unilever Group sa skončil stiahnutím približne 480 produktov z pultov
predajní. Kaufland vyradil výrobky z reťazcov v Nemecku, na Slovensku,
v Čechách, Poľsku, Rumunsku a Bulharsku. Z predajní tak zmizli značky
ako Dove, Axe či Knorr. (Zdroj: TREND)

Lego dosiahlo v 1. polroku tržby
Dánskemu výrobcovi známej stavebnice Lego sa podarilo zastabilizovať
tržby v prvom polroku roka 2018. Predaj vzrástol celkovo o jedno
percento. Lego plánuje otvoriť dva vlajkové obchody v Šanghaji a Pekingu
a pokračovať v spolupráci s čínskym internetovým gigantom Tencent.
(Zdroj: TASR)

Toyota zaznamenala pokles predaja

Od roku 2000 zdraželi potraviny a nealkoholické nápoje na Slovensku
o 46 percent. Rástli tak najvýraznejšie spomedzi všetkých krajín Európskej
únie. (Zdroj: TASR)

Predaj automobilov Toyota na americkom trhu počas augusta klesol.
Japonská automobilka predala 223 055 vozidiel. Nižší predaj spôsobil
slabší záujem o osobné autá. Medziročne klesol predaj o 2 percentá.
(Zdroj: TASR)

Slovnaft má prvú nabíjaciu stanicu pre elektromobily

Amazon má trhovú hodnotu nad jeden bilión dolárov

V Bratislave spustil Slovnaft prvú elektronabíjačku v rámci projektu NEXTE na Slovensku. Projekt podporila aj Európska únia. Do konca roka
pribudnú ďalšie štyri elektronabíjačky. Konzorcium NEXT-E dostalo grant
vo výške 18,84 milióna eur na rozvoj elektromobility. (Zdroj: Webnoviny)

Internetový gigant Amazon sa stal druhou verejne obchodovanou
americkou firmou po Apple, ktorej trhová kapitalizácia dosiahla 1 bilión
USD. Hranicu Amazon prekročil vďaka dobrým štvrťročným výsledkom.
(Zdroj: TASR)

Elektrina a plyn zdraželi

Juhoafrická ekonomika upadla do recesie

Na veľkoobchodných trhoch výrazne zdraželi elektrická energia aj plyn.
Od začiatku budúceho roka sa to prejaví aj na konečných cenách
domácností. Za zdražovaním sú podľa odborníkov predovšetkým rastúce
ceny základných komodít na veľkoobchodných trhoch.
(Zdroj: Aktuality.sk)

Kumat postaví riadiaci systém pre železnice
Bratislavská spoločnosť Kumat získala zákazku od železníc Slovenskej
republiky na stavebné práce pri realizácii spádoviskového riadiaceho
systému v Čiernej nad Tisou. Investícia sa pohybuje vo výške 12,3 milióna
eur bez dane z pridanej hodnoty. Práce by mali ukončiť do dvoch rokov.
Spoločnosť sa venuje výstavbe elektrických a telekomunikačných sietí,
v minulom roku mala tržby 10,5 milióna eur. (Zdroj: SIMS)

Rezort financií pripravuje súťaž na produkty Talend
Platformu Talend plánuje ministerstvo financií nasadiť prostredníctvom
služby verejného cloudu. Zákazka je v hodnote 1,2 milióna eur. Termín
verejného tendra zatiaľ známy nie je. Ako uviedlo ministerstvo financií,
organizácie si platformu Talend budú môcť nainštalovať a zakomponovať
do agendových systémov. (Zdroj: SIMS)

Tržby v maloobchode rástli
Ľudia v lete nakupovali viac, tržby v maloobchode sa zvýšili o 4,3
percenta. (Zdroj: Pravda)
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Juhoafrická ekonomika nečakane upadla do prvej recesie od roku 2009.
Uviedol to juhoafrický štatistický úrad. HDP sa v 2. štvrťroku znížil o 0,7 %.
Ekonómovia počítali s nárastom o 0,6 percenta. Spôsobil to prepad
v poľnohospodárstve, doprave a v zásobách. (Zdroj: TASR)

Turecko a Katar podpísali obchodnú dohodu
Obchodná dohoda medzi Tureckom a Katarom má hodnotu 15 miliárd
dolárov a týka sa aj dodávok ropných produktov a plynu. Spolupracovať
budú aj v oblasti telekomunikácií a financií. (Zdroj: TASR)

Prísna redukcia emisií ovplyvní automobilky
Prísnejšie normy na redukciu emisií, ktoré plánuje čoskoro zaviesť
Európska únia, môžu mať vplyv na zamestnanosť v automobilkách. Podľa
Európskeho združenia výrobcov áut hrozí, že počet pracovných miest vo
výrobe sa zníži z dôvodu nepotrebnosti niektorých pozícií.
(Zdroj: Webnoviny.sk)

Ceny ropy ovplyvnia obnovené sankcie voči Iránu
Americké sankcie voči Iránu môžu spôsobiť nárast cien ľahkej ropy do
konca tohto roka až o 30 percent. Tvrdí to odborník v oblasti energetiky
John Kilduff zo spoločnosti Again Capital. Cena ropy podľa už neho
v najbližších týždňoch prekročí hranicu 75 dolárov za barel.
(Zdroj: Webnoviny.sk)

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

