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Tržby lesného hospodárstva sa vlani zvýšili

Plzeňský Prazdroj chystá linku na východe Slovenska
Pivovarnícka spoločnosť Plzenský Prazdroj pripravuje investíciu vo výške
4,4 milióna eur na východnom Slovensku. Financie použije na novú
plechovkovú a filtračnú linku a obnovu linky na stáčanie fliaš v Pivovare
Šariš. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Tržby a výnosy lesného hospodárstva vlani dosiahli 532 milión eur,
v porovnaní s rokom 2016 sa zvýšili o 4,8 percenta. Tržby za drevo
predstavovali 440 milión eur . (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Home Credit zarobil o dve tretiny menej

Poľnohospodári si v minulom roku polepšili
Zisky v poľnohospodárstve sa zvýšili o 23,6 percent na 60,2 milióna eur.
Kladný trend ovplyvnili najmä rastúce ceny poľnohospodárskych
výrobkov pri hmotnostnom poklese hrubej poľnohospodárskej
produkcie. (Zdroj: TASR)

EP Global Commerce vstúpil do spoločnosti Metro AG
Do nemeckej obchodnej spoločnosti Metro AG nedávno vstúpila firma EP
Global Commerce. Získali tak 22 percentný podiel. Metro je obchodný
reťazec, predajne má aj na Slovensku. (Zdroj: TREND)

Yakazi časť výroby presunula do Rumunska
Michalovská spoločnosť Yakazi, vyrábajúca káblové zväzky pre
automobilový priemysel, znížila počet zamestnancov. Časť výroby
presunuli do Rumunska, podľa predstaviteľov spoločnosť ale plánujú
naďalej zotrvať aj v Michalovciach. (Zdroj: Pravda)

Strojári Kinex Bearings nadväzujú na storočnú tradíciu
Strojárska spoločnosť Kinex Bearings patrí medzi najvýznamnejších
dodávateľov valivých ložísk. Sídlo má v Bytči, kde nadviazala na storočnú
tradíciu výroby. Spoločnosť exportuje do Nemecka a Francúzska. Vývoz
tvorí na tržbách viac ako 87-percentný podiel. V minulom roku vykázali
tržby
57
miliónov
eur.
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Pre priemysel pribudlo 80-tisíc m2 nehnuteľností
Vo výstavbe je aktuálne ďalších 9 projektov s celkovou prenajímateľnou
plochou 128 600 metrov štvorcových. Buduje sa v lokalitách pri Nitre,
Trnave a Žiline. Areály rozširujú aj v Senci. (Zdroj: TASR)

Vyrábajú vinety pre svetových vinárov
Rodinný podnik Purgina sa venuje výrobe vinárskych vinet pre
slovenských aj svetových výrobcov vína. V súčasnosti zamestnávajú 65
zamestnancov, zúžili aj manažment. V minulom roku dosiahli tržby 6,9
milióna eur a čistý zisk po zdanení 99-tisíc eur. Exportujú do Česka,
Rakúska, Poľska a Maďarska. Vývoz má na tržbách 20-percentný podiel.
(Zdroj: SIMS)

J & T REAL ESTATE pracuje na električkovom okruhu
Pre zlepšenie dopravnej obslužnosti novovznikajúceho moderného
centra Bratislavy dala spoločnosť J & T REAL ESTATE prísľub, že vybuduje
centrálny električkový okruh. V súčasnosti spoločnosť intenzívne pracuje
na príprave dopravného projektu. (Zdroj: TASR)

Slovenská pošta vyhlásila súťaž na dodávku tlačív
Cena zákazky na zabezpečenie dodávky rôznych tlačív je približne 1,1
milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. Tlačivá budú slúžiť pre potreby
pôšt a úsekov na plnenie pracovných úloh. Kritérium na vyhodnotenie
ponúk je cena. Žiadosti je možné posielať do 9. októbra. (Zdroj: TASR)

Rizikový kapitál bude mať nové možnosti financovania
Vláda SR odsúhlasila vznik spoločnosti Slovak Asset Management ako
súčasti skupiny Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. Vďaka nej budú
môcť financovať perspektívne slovenské spoločnosti zameriavajúce sa na
vývoj inovatívnych technológií. Pôjde najmä o výskumno-vedecké
podniky v Bratislavskom kraji alebo slovenské podniky expandujúce do
zahraničia s obmedzeným prístupom k eurofondom. (Zdroj: Pravda)
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Skupina Home Credit vykázala za prvý polrok 2018 zisk 40 miliónov eur.
V minulom roku v rovnakom období dosiahla zisk 133 miliónov eur.
Skupina začala rozširovať svoje pôsobenie v Indii, Indonézii a na
Filipínach. (Zdroj: idnes.cz)

Nile Tower bude najvyššou budovou Afriky
Mrakodrap Nile Tower v egyptskej Káhire bude mať výšku 345 metrov.
Stane sa tak najvyššou budovou v Afrike. Pôvodne mali vežiak stavať ešte
v roku 2007, pre zlú politickú situáciu ho zastavili. Autorkou projektu je
architekta Zaha Hadid. Cena stavby je zatiaľ odhadovaná na 600 miliónov
dolárov. Nile Tower stavia egyptská vláda spolu s investorom Living in
Interiors. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Podnikatelia z iniciatívy Jeremie dostanú 105 mil. eur
Cieľom iniciatívy Jeremie Európskej komisie a Európskeho investičného
fondu (EIF) je zlepšenie prístupu ku kapitálu pre malé a stredné podniky
prostredníctvom nástrojov finančného inžinierstva. Na podporu malých
a stredných podnikov vyčlenili 105 miliónov eur. (Zdroj: TASR)

Investície do veteránov rastú, obľúbené je Ferrari
Záujem o kúpu historických vozidiel podľa nemeckých bankárov naberá
vzrastajúci trend. Veľký investičný potenciál potvrdili aj analytici
v strednej Európe. Efektivita takejto investície závisí aj od počtu
vyrobených kusov daného modelu a jeho stavu. Napríklad unikátne
Ferrari Enzo má hodnotu približne 2 milióny eur. Vyrobili ho v počte 400
kusov. (Zdroj: TASR)

Kurz bitcoinu klesol pod 7000 dolárov
Kryptomeny ako ethereum alebo EOS oslabili až o desatinu. Hodnota
najznámejšej digitálnej meny bitcoin padla o vyše 5 percent, kurz sa znížil
pod hranicu 7000 dolárov. Experti nevedia určiť, čo oslabenie spôsobilo.
(Zdroj: TASR)

Bayer oznámila za 2. kvartál pokles zisku
Nemecká chemická a farmaceutická spoločnosť Bayer oznámila za 2.
kvartál pokles zisku o vyše tretinu. Čistý zisk dosiahol v 2. štvrťroku 799
miliónov eur, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka zaznamenala
spoločnosť zisk 1,22 miliardy eur. Medziročne to tak znamená pokles o
34,5 percent. (Zdroj: TASR)

Miliardu dolárov dá Facebook na nové dátové centrum
Investícia Facebooku do dátového centra v Singapure sa pohybuje vo
výške jednej miliardy eur. Spoločnosť ho plánuje otvoriť v roku 2022.
Pôjde o prvé zariadenie svojho druhu na ázijskom kontinente. Celková
rozloha komplexu bude 170-tisíc metrov štvorcových. (Zdroj: TASR)

ExxonMobil postaví v Číne petrochemický komplex
Americký ropný koncern ExxonMobil je druhým veľkým investorom
v provincii. Podľa podpísanej dohody s Čínou vybuduje na juhu krajiny
petrochemický komplex a terminál na skvapalnený zemný plyn (LNG).
Hodnota investície je 10 miliárd dolárov. (Zdroj: Aktuality)

Luxusná značka Burberry končí s kožušinami
Britský výrobca luxusného tovaru Burberry prestáva páliť nepredaný
sortiment. Cieľom je zlepšiť svoj obraz v spoločnosti. Súčasťou nového
prístupu je aj stop používaniu kožušín vo výrobe. Je to reakcia na vlnu
kritiky, ktorá sa vzniesla po tom, čo Burberry nedávno nechala spáliť
odevy, doplnky a parfémy za 28,6 milióna libier. (Zdroj: idnes.cz)
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