Investície a majetkové zmeny

FINANČNÉ SLUŽBY
 Rakúsko-nemecká poisťovňa Wüstenrot predáva svoju slovenskú
dcéru a vážnym záujemcom o kúpu je holandský Aegon, tvrdia zdroje
týždenníka Trend. Obe inštitúcie rokovania o kúpe nechceli komentovať. Aegon by kúpou zdvojnásobil svoj podiel na trhu. V roku 2014
predpísal Aegon v životnom poistení 42 mil. € (medziročne +10%) a
Wüstenrot 38 mil. € (+2%). Wüstenrot je aktívny aj na trhu neživotného poistenia, kde v roku 2014 činil jeho predpis 22 mil. €. Aegon ponúka svoje neživotné poistenie cez maďarskú pobočku, slovenské čísla
nezverejňuje.
Predaj by sa netýkal Wüstenrot stavebnej sporiteľne, hoci tá má
rovnakých členov predstavenstva ako poisťovňa a majú spoločnú
predajnú sieť. Táto spolupráca by ale zrejme pokračovala. (etrend.sk)
 Medzinárodná investičná spoločnosť InfraPartners Management
zakladá pobočku v Bratislave. Spravuje peniaze inštitucionálnych investorov či penzijných fondov a v regióne strednej Európy chce investovať 500 mil. USD, najmä do infraštruktúrnych projektov. Partner InfraPartner Management Marián Boček pôsobil 16 rokov na Wall Street. (hnonline.sk)
 Skupina UniCredit sa rozhodla nepredať retailovú divíziu v Rakúsku
a bude ju reštrukturalizovať, informoval Carlo Vivaldi, riaditeľ divízie
UniCredit pre strednú a východnú Európu. Podľa médií chcela UniCredit predať Bank Austria a previesť slovenskú a českú pobočku priamo
pod talianske vedenie. UniCredit tiež chce ostať v regióne SVE. „Pre
našu skupinu je tento región hnacím motorom rastu. Rentabilita je tu
stále dvakrát vyššia ako v západnej Európe,“ vysvetlil. (HN/14)

AUTÁ
 Automobilka Jaguar Land Rover, ktorá stavia nový 1,5 mld € závod
v Nitre, prinesie do štátneho rozpočtu do roku 2019 spolu 220 mil. €
na daniach. Od roku 2020, po plnom spustení výroby, prinesie táto investícia na daniach 265 mil. € ročne, odhaduje Ministerstvo financií.
Náklady štátu na prilákanie investora boli zhruba 500 mil. €, z čoho
130 mil. € je hotovostná investičná pomoc a zvyšok náklady na prípravu priemyselného parku. (hnonline.sk)
 Automobilka Volkswagen Slovakia dokončila hrubú stavbu novej
karosárne pre SUV model Porsche Cayenne a do haly už vozí zváracie
technológie vrátane 500 robotov. Karosáreň pre Cayenne za 500 mil.
€ začal VW stavať vlani v apríli. Do prevádzky bude uvedená v budúcom roku a v jednej zmene sa tu zamestná 200 ľudí.
Okrem karosárne VW koncom minulého roka položil základný kameň pre novú montážnu halu za 300 mil. € určenú hlavne pre novú
generáciu modelu Porsche Cayenne, ktorý má prísť na trh o dva roky.
Vyrábať sa bude kompletne v Bratislave, v súčasnosti sa ešte kompletizuje v Nemecku. (etrend.sk)
 Jeden z najväčších dodávateľov automobilových komponentov vo
svete, francúzska Faurecia, začala v januári v Lozorne výstavbu novej
haly na výrobu sedačiek pre Volkswagen Bratislava. Po začiatku výroby v auguste 2016 tam vznikne 1.000 nových pracovných miest. Ide
už o šiesty výrobný závod Faurecie na Slovensku.
V parku P3 v Lozorne majú svoje výrobné závody a skladovacie priestory aj firmy Schnellecke, HBPO a Panasonic. (sme.sk)
 Výrobca tesnení do áut Kia a Hyundai Dongil Rubber Belt začal s
výstavbou svojej druhej výrobnej haly v priemyselnom parku v Považskej Bystrici. Investícia za 27 mil. € vytvorí 300 nových pracovných
miest, výroba má začať v októbri t.r. Celá produkcia pôjde na export
do ruského závodu Hyundai. Spoločnosť na investíciu žiada investičný
stimul 3,8 mil. €, vláda o ňom ešte nerozhodla. V súčasnosti firma
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zamestnáva 500 kmeňových a 200 agentúrnych zamestnancov.
(teraz.sk)
 Kórejský Korea Fuel – Tech chystá rozšírenie svojho závodu na výrobu plastových dielcov do interiérov áut v Rajci, hoci výrobu spustil
len pred rokom. Využije na to práve odkúpený areál firmy Galvatech,
ktorej povrchová úprava kovov skončila v konkurze pred piatimi rokmi. Kórejci tak začnú v Rajci plastové dielce aj povrchovo upravovať a
lakovať. Nová lakovacia linka bude stáť 3 mil. €, zamestná asi 25 ľudí.
(etrend.sk)
 Výrobca chladiacich komponentov pre automobilový priemysel
Nissens Slovakia plánuje vytvoriť sto nových pracovných miest vo Svite. Pôjde o špecialistov na zváranie hliníka a zváranie v ochrannej atmosfére. Do nového závodu investuje 1 mil. €.
Od roku 2004 má fabriku v Čachticiach. Tá vo finančnom roku končiacom 30. apríla 2015 zvýšila výnosy o 7% na 50,6 mil. € a čistý zisk o
12% na 2,1 mil. €. (etrend.sk)

IT
 Slovenská IT firma Sygic, ktorá vyvíja navigačné aplikácie, založí v
českom Brne pobočku, v ktorej zamestná desiatky ľudí. Sygic vznikol v
roku 2004 a jej navigačnú aplikáciu využíva 125 mil. zákazníkov.
Sygic nedávno kúpil väčšinový podiel v českej spoločnosti Tripomatic, ktorá prevádzkuje cestovateľský portál. Predvlani zasa Sygic
oznámil akvizíciu českej navigačnej aplikácie be-on-road. (etrend.sk)
 Česká IT firma Unicorn Systems založila vývojové centrum v Prešove. Postupne ponúkne prácu 80 až 120 ľuďom, ktorí budú vyvíjať riešenia pre rôzne výrobné a servisné spoločnosti, ako je riadenie podmorských káblov na prenos energie alebo vydávanie emisných povoleniek v EÚ. V centre už pracuje 20 ľudí.
Unicorn Systems vlani zvýšil tržby o 12,3% na 73,5 mil. €. Zamestnáva 1.100 ľudí. Slovensko sa na obrate podieľalo 12% a cieľom firmy je
v priebehu najbližších rokov tento podiel zdvojnásobiť. (pravda.sk)
 Slovák Andrej Pančík (27) predal svoj americký start-up Represent
firme CustomInk za 100 mil. USD. Pri rozbehu firmy mu investíciami 6
mil. USD pomáhal český fond Credo Ventures (pracuje v ňom aj Andrej Kiska ml.). Represent pomáha celebritám ako Britney Spears či
James Franco vyrábať a predávať oblečenie fanúšikom, pričom výťažok z predaja ide na charitu. Pančík firmu založil so spolužiakmi z Oxfordu. (ihned.cz)
Pančík stál aj za projektom Prizeo s podobným nápadom: spájal charitu s celebritami formou predaja zlosovateľných žrebov. V roku 2014
ho predal spoločnosti Chideo. (etrend.sk)
 Slovák Jozef Végh predal svoj slovensko-rakúsky start-up AVJO ešte
v roku 2008 investorom na Wall Street za desiatky miliónov dolárov.
Firma ponúkala riešenie na archiváciu e-mailov.
V súčasnosti rozvíja svoju ďalšiu firmu Tech Arrow, ktorá vyvíja riešenia na manažovanie e-mailov. Má 20 zamestnancov a klientov najmä v Nemecku a Rakúsku. (Forbes/74)

ENERGETIKA
 Skupina J&T chce odísť z českého Energetického a průmyslového
holdingu (EPH), povedal spolumajiteľ EPH Daniel Křetínský. EPH vlastní podiely v energetických firmách v mnohých krajinách, na Slovensku
má podiel v plynárňach SPP, distribútorovi energií SSE a čoskoro získa
podiel v Slovenských elektrárňach. J&T v holdingu vlastní 26%, Křetínský a Patrik Tkáč po 37% akcií. Práve s týmto krokom súvisí podľa Křetínského aj plánovaný predaj 30% podielu v novovytváranej dcérskej
spoločnosti EPH, EP Infrastructure, do ktorej vkladá holding svoje
stredoeurópske rozvodné podniky. Do úvahy pritom prichádzajú dve
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možnosti. Jednou je ponuka akcií v držbe J&T na burzu, druhou je ich
kúpa zo strany globálnych infraštrukturálnych a penzijných fondov s
dobrým menom. EPH ale v tomto prípade neuvažuje o obchode s čínskou firmou CEFC, ktorá je v ČR veľmi aktívna a okrem iného spoluvlastní finančnú časť J&T. (etrend.sk)
 Český EPH plánuje vstup do Slovenských elektrární v druhom
štvrťroku t.r. Dovtedy by mal získať potrebné povolenia, najmä od antimonopolných autorít. Zmluvu o kúpe 66% podielu v SE od talianskeho Enelu podpísal EPH koncom vlaňajška. (venergetike.sk)
Finálna cena, ktorú český EPH zaplatí za 66% podiel v Slovenských
elektrárňach (SE), môže byť podstatne nižšia ako dohodnuté maximum 750 mil. €. Enel, ktorý podiel predáva, má zatiaľ istých iba 150
mil. €, ktoré už EPH zaplatil koncom vlaňajška. Finálna cena sa bude
upravovať v závislosti od finančných výsledkov SE, napr. od ziskovosti
dvoch nových blokov jadrovej elektrárne Mochovce. Pri súčasných cenách elektriny budú po spustení koncom tohto roka a koncom roka
2017 stratové. Pre nízke ceny elektriny―tie klesli z vrcholu 90 €/MWh
v roku 2008 na aktuálnych 30 €―už tržby SE klesli z 2,8 mld € v roku
2013 na 2,3 mld € v roku 2014. SE dokázali pod vedením Enelu v rokoch 2006 – 14 vykázať čistý zisk 2,4 mld €, budúca ziskovosť je ale
otázna. (Pravda36/1)
 Americká spoločnosť Theta Energy Group (TEG) plánuje na východnom Slovensku vytvoriť 800 pracovných miest v elektrárni Vojany a blízkom okolí, informoval minister hospodárstva Vazil Hudák.
Spolu s partnermi chce postupne investovať 700 – 800 mil. USD. Hudák včera so spoločnosťou podpísal Memorandum o porozumení.
TEG chce vyrábať elektrinu a teplo z obnoviteľných zdrojov, najmä
biomasy. Zatiaľ nepožaduje žiadny investičný stimul. (sme.sk)
 Závod nemeckého výrobcu kotlov Vaillant v Trenčianskych Stankov2
ciach plánuje zdvojnásobiť svoju rozlohu na 30.000 m a zvýšiť zamestnanosť o 160 na 800 ľudí. Dôvodom je rastúci dopyt spôsobený
novými pravidlami EÚ, ktoré umožňujú predaj iba kondenzačných kotlov. Komponenty pre ne Vaillant vyrába v Trenčianskych Stankovciach.
Do nových výrobných hál privezie použité technológie z dvoch tovární
v Nemecku. Výšku investície firma nezverejnila. Štart výroby v nových
priestoroch je naplánovaný na február 2017.
Závod v Trenčianskych Stankovciach v roku 2014 dosiahol čistý zisk
12,5 mil. € pri tržbách 283 mil. €. Vlani závod investoval 4 mil. €.
(etrend.sk)
 Spoločnosť Simply clean plánuje pri Šali vybudovať elektráreň na
zhodnocovanie odpadov za 18 mil. €. Inštalovaný výkon má byť 2 MW.
Investícia má po dokončení v roku 2018 vytvoriť 34 pracovných miest.
(openiazoch.sk)

TELEKOMUNIKÁCIE
 Slovak Telekom v piatok uviedol na trh nového virtuálneho operátora Juro. Bude fungovať na báze predplatenej karty a bude tak konkurovať existujúcej karte Easy. Konkurenčný Orange prevádzkuje virtuálneho operátora FunFón a O2 zas Tesco Mobile. Juro ponúka za volania polovičné ceny ako nový operátor 4ka, klient ale musí každý mesiac minúť minimálne 5 €. (etrend.sk)

ciach nové centrum zdieľaných služieb v kancelárskej budove BC Moldavská a vytvorí 120 pracovných miest. Projekt má priniesť investíciu
5 mil. € v horizonte dvoch rokov. (etrend.sk)
Závod Embraco v Spišskej Novej Vsi vlani zvýšil výrobu o 6% na 5,1
mil. kompresorov a kondenzačných jednotiek. Celá produkcia ide na
export, najmä do Severnej Ameriky, Turecka a západnej Európy. Závod má aj vlastné vývojové centrum, ktoré riadi vývoj troch zo štyroch kľúčových produktov závodu. Tento rok by mala výroba ostať na
vlaňajšej úrovni. Závod zamestnáva 2.340 ľudí. (openiazoch.sk)
 Česká skupina Czechoslovak Group (bývalá Excalibur Army) získala
vlani 50% podiel v dubnickej fabrike na náboje ZVS Holding. Zvyšných
50% vlastní štát. Teraz ZVS investuje 1,3 mil. € do modernizácie závodu v Snine. Do budúceho leta chce vytvoriť 100 nových pracovných
miest a výrobu zvýšiť 6-násobne. (mosr.sk)

KOVY
 Producent ferozliatin OFZ Istebné stavia novú pec za 6 mil. €, ktorá
mu umožní vyrábať vysokočistý kremík. Surovina sa využíva napríklad
v solárnych paneloch. Na Slovensku, ani v okolitých štátoch, ju zatiaľ
nikto nevyrába. OFZ tak posunom k produktom s vyššou pridanou
hodnotou reaguje na konkurenciu ukrajinských producentov ferozliatin, ktorí po strate prístupu na ruský trh zaplavili lacnými základnými
produktmi tradičné trhy OFZ ako Poľsko, Česko, Maďarsko alebo Rakúsko. Výroba v novej peci má začať v júni t.r.
Odpadové teplo zo svojich pecí chce OFZ využiť v paradajkových
skleníkoch a rybej farme. Do tohto projektu chce budúci rok investovať 4 mil. €. (etrend.sk)
 Pre zložitú situáciu na európskom trhu s oceľou skresali Železiarne
Podbrezová (vlastní ich Vladimír Soták) tohtoročný investičný plán na
iba 5,9 mil. €. V roku 2014 investovali 7,2 mil. € a rok predtým ešte
25,3 mil. €. (podbrezovan.sk)

PLASTY
 Ministerstvo hospodárstva navrhlo poskytnúť 3,9 mil. € investičnú
pomoc pre 17,6 mil. € investíciu spoločnosti Jasplastik. Rozšírenie výrobného závodu v Nitre má do roku 2017 vytvoriť 140 nových pracovných miest. Firma v súčasnosti zamestnáva 500 ľudí pri výrobe plastových komponentov najmä pre nitriansky závod Foxconn.
(justice.gov.sk)
 Existuje veľká pravdepodobnosť, že Apple TV sa bude vyrábať na
Slovensku, myslí si šéfredaktor portálu touchIT Ondrej Macko. Americké médiá špekulujú, že Apple by mohol s novým televízorom prísť v
roku 2017. Najväčším producentom výrobkov Apple je Foxconn z Taiwanu, ktorý má výrobný závod aj v Nitre. Práve expanziu tohto závodu
udáva ako dôvod pre svoju plánovanú 17,6 mil. € investíciu firma Jasplastik, dodávateľ plastových dielov pre elektroniku. Od štátu pýta
stimuly za 3,9 mil. €. Za Jasplastikom stoja slovenskí podnikatelia Milan Macháček a Arpád Szakács a maďarská firma Jaszplasztik.
Foxconn informáciu nekomentoval. (HN/1)

MAGNETY

 Telekomunikačný operátor O2 Slovakia požiadal o licenciu na šírenie digitálneho TV signálu. O2 chce svoju digitálnu televíziu šíriť prostredníctvom IP TV, internetu a mobilných platforiem. Firma pritom
nemá na Slovensku vlastnú káblovú sieť.
Zvyšní dvaja veľkí operátori už dlhšie ponúkajú vlastnú IP TV platformu aj mobilnú televíziu―Orange pod názvom Fiber TV a Slovak Telekom ako Magio TV. (etrend.sk)

 Spoločnosť Vacuumschmelze plánuje investovať 6 mil. € do rozšírenia výroby vo svojom závode v Hornej Strede pri Piešťanoch. S výstav2
bou novej 5.500 m haly, ktorá vytvorí 60 nových pracovných miest,
chce začať v máji, ukončenie je naplánované na koniec tohto roka. Investícia umožní zvýšiť výrobu dielov o 75%, induktívnych prvkov o 3%
a jadier magnetov o 10%. Tieto výrobky sa používajú v rôznych priemyselných odvetviach. (sme.sk)

STROJÁRSTVO

STAVEBNÉ MATERIÁLY

 Brazílska firma Embraco, ktorá na Spiši vyrába kompresory na chladenie a je súčasťou amerického koncernu Whirlpool, otvorí v Koši-

 Talianska firma Maccaferri začala skúšobnú prevádzku vo svojom
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najväčšom závode v Európe v Senici. Presunula tam výrobu rôznych
stavebných výrobkov a gabionov z Brezovej pod Bradlom, do presunu
investovala 6 mil. €. V Senici už pracuje 102 ľudí z plánovaných 160.
Plná produkcia začne v lete. (openiazoch.sk)

reagoval primátor Banskej Bystrice Ján Nosko. Jemu boli všetky teraz
zverejňované informácie o investorovi známe už pred podpisom memoranda s vládou. Zopakoval, že štát poskytne stimul až potom, ako
firma zaháji výrobu. (sme.sk)

LIEKY

BIOTECHNOLÓGIE

 Farmaceutická firma Imuna Pharm v Šarišských Michaľanoch spustila v piatok novú linku na výrobu infúznych roztokov. Na 12 mil. € investíciu, ktorá vytvorí 23 nových pracovných miest, poskytli EÚ fondy
4 mil. €. Firma zamestnáva 180 ľudí a vlastnia ju Juraj Kamarás a Ladislav Krajňák. (pravda.sk)

 Nemecká firma Evonik Fermas plánuje vo svojom závode v Slovenskej Ľupči začať výrobu ramnolipidov. Tie sa využívajú na čistenie pôd
kontaminovaných ťažkými kovmi a v biomedicíne. Investícia za 12,5
mil. € vytvorí 25 nových pracovných miest.
Evonik využíva slovenský závod ako základňu pre skúšanie noviniek
pre svoje fabriky v iných častiach sveta. Evonik Fermas pri výrobe
spracúva najmä cukor a rastlinné oleje. Je najväčším priemyselným
spotrebiteľom cukru na Slovensku. V rokoch 2013 – 14 dosahoval
ročne zisk 2 mil. € pri tržbách 45 mil. €. (etrend.sk)

PAPIER
 Papiereň Mondi SCP oznámila, že vo svojom závode v Ružomberku
investuje 310 mil. € do nových papierenských kapacít. Nezverejnila
termín investície ani počet nových pracovných miest. Bude žiadať o
investičný stimul vo výške asi 40 mil. €.
Závod získal v roku 2012 od vlády stimul 25 mil. € výmenou za to, že
neprepustí žiadnych zamestnancov. Závod vlastní medzinárodná skupina Mondi (51%) a slovenský podnikateľ Milan Fiľo (49%).
(dennikn.sk)

CHÉMIA
 Chemička Duslo Šaľa (súčasť českej skupiny Agrofert) začala výstavbu novej jednotky na výrobu čpavku za 310 mil. €. Výrobu v nej
by mala spustiť začiatkom roka 2018. Ide o najväčšiu investíciu koncernu Agrofert. Vláda na ňu poskytla daňové úľavy 58 mil. €. Duslo
zamestnáva 2.100 ľudí. Vlani podľa predbežných výsledkov jeho zisk
presiahol 50 mil. € pri tržbách 460 mil. €. (pravda.sk)

DOKUMENTY
 Nitriansky závod nemeckého koncernu Mühlbauer chystá 30 mil. €
investíciu, ktorá vytvorí 100 pracovných miest. V strednodobom horizonte by chcel Mühlbauer na Slovensku investovať do 100 mil. € a
zvýšiť počet zamestnancov na 1.000. V súčasnosti zamestnáva 290 ľudí vo výrobe a 50 vo výskume technológií na tvorbu a spracovanie platobných kariet, vodičských preukazov, cestovných pasov a komponentov do mobilných telefónov. Závod spolupracuje so štyrmi strednými
školami a dvomi univerzitami. Strieda sa v ňom 70 stredoškolákov a 30
vysokoškolákov. (etrend.sk)
 Premiér Robert Fico sľúbil pridelenie 20 mil. € investičného stimulu
pre 89 mil. € investíciu spoločnosti RKN. Tá vznikla v roku 2015 a oficiálne sídlo má v Dubaji. Za investíciou sú v skutočnosti ukrajinskí
podnikatelia, ktorí boli nedávno vo Švajčiarsku a v USA vyšetrovaní za
korupciu, tvrdí Veronika Remišová (OĽaNO). Technologickými partnermi RKN sú štyri spoločnosti z Ukrajiny, ktoré dodávajú Ukrajine pasy a iné doklady. Spojili sa s bývalým šéfom Interpolu, ktorého minulosť je pestrá. Motivácia firmy s výrobnými kapacitami na Ukrajine vyrábať na Slovensku je otázna. (veronikaremisova.blog.sme.sk)
Ministerstvo hospodárstva zdôrazňuje, že akýkoľvek stimul vyplatí,
až keď bude nový závod stáť a vyrábať. (SME/1)
 Spoločnosť RKN Global so sídlom v Dubaji, ktorá má v Banskej Bystrici vybudovať závod na výrobu identifikačných dokumentov, čipových kariet a bezpečnostných systémov za 89 mil. € a zamestnať
1.200 ľudí, ľudia z biznisu nepoznajú a nie je ani na zozname certifikovaných firiem Európskej federácie pre tlač a digitálnu komunikáciu,
Integraf. Otázky vyvoláva i fakt, že RKN ako svojich technologických
partnerov uvádza ukrajinské firmy spájané s korupciou.
RKN by mala získať štátnu pomoc 18 mil. € plus príspevok 14.500 €
na každé nové pracovné miesto. Vláda má stimul schváliť tri dni pred
voľbami 2. marca. (etrend.sk)
Nedovolím, aby niekto zničil túto investíciu konšpiračnými teóriami,
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DOPRAVA
 „Iná možnosť pre zásadný rozmach štátneho letiska v Bratislave ako
nájsť silného partnera v tento moment nie je," tvrdí minister dopravy
Ján Počiatek s tým, že už vedie rozhovory s niekoľkými kandidátmi. Ak
by pokračoval na ministerskom poste po marcových voľbách, Počiatek by v priebehu roku až dvoch vybral partnera.
Druhá vláda Mikuláša Dzurindu ešte v roku 2006 rozbehla privatizáciu letiska, prvá vláda Roberta Fica ale predaj letiska zrušila. Vláda
Ivety Radičovej potom v roku 2011 rozbehla výber strategického
partnera, druhá Ficova vláda v ňom ale nepokračovala. (sme.sk)

POTRAVINY A NÁPOJE
 Ministerstvo hospodárstva navrhlo poskytnúť 1,4 mil. € investičnú
pomoc pre 4,3 mil. € investíciu spoločnosti Syráreň Bel Slovensko z
Michaloviec (vlastníkom je francúzska Fromageries Bel). Rozšírenie výroby syrov má do roku 2018 vytvoriť 50 nových pracovných miest. V
súčasnosti závod zamestnáva 440 ľudí. (justice.gov.sk)
 Obchodník s nápojmi VK Suma podnikateľa Karola Szuma plánuje
investovať 1,9 mil. € do vlastného závodu na výrobu lacných ovocných
vín čučo. Doteraz si ich nechával vyrábať v Maďarsku pod značkami
Milenka (ríbezľové víno) a Jolanka (jablkové víno). Na polovicu investície chce žiadať EÚ fondy, ročná výrobná kapacita by mala byť 12.000
3
m . Okrem ovocných vín VK Suma predáva aj značkové liehoviny, pivá
a vína. Ovocné vína majú zhruba polovičný podiel na ročných tržbách
6 mil. €. Úspech majú najmä v regióne okolo Veľkého Krtíša.
(etrend.sk)
 Potravinárska firma Alfa Bio investuje 1,3 mil. € do novej výrobnej
linky od slovenskej firmy Lambda Control. Na investíciu firma získala
EÚ fondy. (sme.sk)

FILTRE
 Belgická spoločnosť Deltrian otvorila novú výrobnú halu v Kežmarku. Vláda podporila 4,2 mil. € investíciu, ktorá vytvorila 50 nových
pracovných miest, stimulom 1,3 mil. €. Firma vyrába vzduchové filtre
pre potravinárske a farmaceutické firmy, ako aj pre automobilový
priemysel. (webnoviny.sk)

KOŽA
 Spracovateľ kože SlovTan Contract Tannery z Liptovského Mikuláša
patrí do holdingu nemeckého priemyselníka Hansa Schafstalla. Kožu
dodáva najmä pre nemecké automobilky Mercedes Benz, BMW
a Audi (60% produkcie), ale aj pre výrobcov lietadiel, kabeliek, obuvi a
nábytku. Tržby sa za roky 2009 – 14 viac ako zdvojnásobili na 23 mil. €
a čistý zisk v roku 2014 bol 4 mil. €. Na tento rok už má kapacity plne
vyťažené. V súčasnosti investuje 6 mil. € do spracovania koží, čo zvýši
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dennú výrobu z 27 na 40 ton. Počet zamestnancov stúpne o 50 na
400. Dokončenie investície je naplánované na tento rok. (etrend.sk)

TEXTIL
 Nemecká spoločnosť Quelltex plánuje vytvoriť v Humennom vyše
100 pracovných miest. V súčasnosti tam zamestnáva 15 žien, ktoré šijú obrusy. Firma potrebuje novú halu a mesto je ochotné prispieť na
jej výstavbu. (aktuality.sk)

ŤAŽBA
 O ťažbu suroviny alginit pri Lučenci majú záujem dve spoločnosti. V
roku 2003 získala právo ťažby firma Geocomplex. V roku 2007 jej ho
banský úrad odňal, čo zdôvodnil nečinnosťou. Práva získala iná firma,
Slovenská ťažobná spoločnosť. Najvyšší súd vlani rozhodol, že úrad
odňal právo firme Geocomplex nezákonne. Obe firmy sa teraz snažia
dohodnúť, Slovenská ťažobná spoločnosť tiež zvažuje podanie na
Ústavný súd. Ročné výnosy ťažby sú plánované na 7 mil. €, náklady
dosahujú iba státisíce eur. Alginit sa dá využívať na zvyšovanie úrody
poľnohospodárskych plodín.
Vlastníkom Geocomplexu sa vlani stali klienti J&T Banky, podľa zdrojov týždenníka Trend ide o Mária Hoffmanna. (etrend.sk)

POĽNOHOSPODÁRSTVO
 Roľnícke družstvo Bzovík v okrese Krupina plánuje investovať 2,8
mil. € do novej farmy na chov 600 dojníc. Projekt, ktorý zdvojnásobí
počet dojníc družstva, chce realizovať ešte v tomto roku. Odpad
(maštaľný hnoj) z novej farmy bude spracovávať v neďalekej bioplynovej stanici. Investícia vytvorí 20 nových pracovných miest.
(openiazoch.sk)

TURIZMUS
 Spoločnosť Tatry Mountain Resorts chce tento rok investovať 11,5
mil. €. Investície budú smerovať najmä do novej lanovky, ktorá spojí
lokality Krupová – Kosodrevina v lyžiarskom stredisku Jasná.
V Jasnej investujú aj iné subjekty, vyrásť tu majú dva hotely za 71
mil. €. (HN/1)
 Súčasný minister dopravy Ján Počiatek v roku 2005 rozbiehal projekt rekreačno-športového areálu na Liptovskej Mare. V roku 2008,
keď bol ministrom financií, projekt oficiálne opustil. Novému oficiálnemu vlastníkovi Castoria sa darí na projekt získať EÚ fondy, stále ale
posúva termíny otvorenia. Ten pôvodný bol rok 2009. Naposledy projekt získal koncom vlaňajška 0,2 mil. € na „zlepšenie celoročného využitia“, napr. na vykurovaný stan. V roku 2013 pritom získal projekt 0,8
mil. € na 2,4 mil. € polyfunkčnú budovu. (etrend.sk)

HOTELY
 Skupina investorov okolo Pavla Jakubca (akcionár producenta cukroviniek I.D.C. Holding) plánuje výstavbu päťhviezdičkového hotelového komplexu Damian Jasná Hotel Resort & Residences v stredisku
Jasná v Nízkych Tatrách. Súčasťou komplexu za 35 mil. € bude hotel s
200 lôžkami, 138 apartmánov, wellness, minipivovar a klzisko. Rezort
má byť hotový v decembri 2018.
Investori hovoria, že tomuto lyžiarskemu stredisku chýba minimálne
5.000 lôžok, keď súčasná kapacita je iba 3.000 postelí. V českom Špindlerovom Mlyne môže prespať až 17.000 ľudí. (HN/12)

stojí bývalý partner J&T Martin Fedor. Za 37 mil. € prevezme budovy
obchodov a poskytne aj 33 mil. € čerstvého kapitálu na splatenie starých dlhov a ďalší rozvoj sietí. Nové obchody by mali pribudnúť aj tento rok, prioritou je pritom organický rast a nie akvizície. Predtým, ako
nový vlastník prevezme deväť predajní Hypernova, budú tieto zmenšené a zamerajú sa iba na predaj potravín. Pod novú spoločnosť tak
prejde 26 predajní Terno, 78 obchodov Moja Samoška a deväť Hypernov.
Siete Terno, Moja Samoška a Hypernova hospodárili vlani so stratou
pri tržbách 180 mil. €. Svojim dodávateľom neplatili vždy načas, podľa
Fedora budú staré dlhy splatené do dvoch mesiacov. (HN/11)
 Štyria bývalí manažéri najväčšieho slovenského reťazca Tesco spustili v Bratislave obchod Yeme. Predajňa má úzko spolupracovať so
slovenskými mliekarňami, farmami, mlynmi, pivovarmi a vinárstvami.
Riaditeľom obchodu je Peter Varmuža, bývalý riaditeľ slovenskej siete
Tesco. (etrend.sk)
 Český developer InterCora stavia v Topoľčanoch obchodnú galériu.
Otvárať ju chce v októbri. V prvej fáze vznikne šesť obchodov s prenajímateľnou plochou 3.000 m². Rezervovali si ich značky Deichmann,
Dráčik, Okay Elektro, Pepco, Takko a Tedi. V druhej fáze na jar 2017
má pribudnúť samostatne stojaca predajňa s plochou 450 m².
(etrend.sk)
 Obchodný reťazec Lidl plánuje do konca t.r. postaviť ďalšiu predajňu, v Novej Dubnici pri Trenčíne. Investovať do nej plánuje 2,5 mil. €.
Lidl prišiel na Slovensko v roku 2004. Prevádzkuje tu 124 predajní a
dve logistické centrá v Nemšovej a Prešove. Ďalší veľký sklad otvorí na
jar v Seredi. Doteraz tu investoval 460 mil. € a na najbližších päť rokov
má pripravených ďalších 200 mil. €. (etrend.sk)
 Nemecký reťazec pre domácich majstrov a záhradkárov Obi včera
otvoril 13 predajní po celom Slovensku, ktoré kúpil od rakúskeho
bauMaxu. Poslednú predajňu, na Rožňavskej ulici, otvorí neskôr.
(sme.sk)
 Maloobchodná sieť Kaufland tento rok na Slovensku plánuje otvoriť tri nové obchody. Tiež zvažuje, že kúpi niektoré predajne, ktoré
momentálne zatvára reťazec Hypernova (Terno Group), uviedol riaditeľ Kauflandu Paul Pauls. V súčasnosti tu má 58 obchodov.
(dennikn.sk)

BÝVANIE
 Developer Corwin Capital získal územné rozhodnutie pre svoju budovu oproti Inchebe v bratislavskej Petržalke. Tá prinesie 115 bytov,
kancelárie a obchody. Náklady na projekt odhaduje na 25 mil. €.
(etrend.sk)
 Spoločnosť Stavoimpex Holíč začína na sídlisku Muškát na okraji
Pezinka poslednú etapu svojho rezidenčného projektu, ktorá prinesie
133 bytov. V predchádzajúcich etapách tam postavila 400 bytov. Výstavba by mala trvať dva roky a vyžiadať si investíciu 5,3 mil. €.
(etrend.sk)
 Developer Cresco Group skolaudoval ďalších 220 bytov vo svojom
veľkom projekte Slnečnice na okraji bratislavskej Petržalky. Voľných je
v tejto druhej etape iba posledných 10 bytov. Vlani začal developer
predaj tretej etapy s 309 bytmi, predaných je už polovica. Termín dokončenia tretej etapy je začiatok roka 2017. (etrend.sk)

OBCHOD
 Skupina J&T ako hlavný veriteľ a financujúci partner mení štruktúru
vlastníkov obchodných sietí Terno, Moja Samoška a Hypernova,
zrejme pre slabé finančné výsledky. Doterajších vlastníkov Diligentia
(Michal Holík) strieda investičný fond Sandberg Capital, za ktorým
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