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Musk chce stavať
už aj kamenné domy
Praha – Po čapiciach a plameňometoch oznámila spoločnosť Boring Company Elona Muska svoj
ďalší produkt – stavebnicu Lego
vyrobenú z hornín a zo sedimentov, ktoré spoločnosť vyťaží pri hĺbení tunela pre vysokorýchlostné
transportné systémy Hyperloop.
Ako uviedol server The Verge,
Boring Company pracuje na zavedení tranzitných systémov Loop
a Hyperloop v Los Angeles, Chicagu a Marylande. Projekty chce postaviť bez využitia verejných prostriedkov a je jasné, že potrebuje
zvýšiť svoj kapitál. Musk žartoval
o využití finančných prostriedkov
z predaja čapíc s logom Boring
Company, plameňometov a ďalších
produktov. Aj keď to zo začiatku

naozaj znelo ako vtip, k dnešnému
dňu sa týchto výrobkov predalo za
desiatky miliónov dolárov.
Americký miliardár oznámil, že
prvým produktovým radom bude súprava tehál, ktorá umožňuje
postavenie stavieb zo starovekého
Egypta, teda replík pyramíd, sfingy
alebo chrámov. Zatiaľ nie je jasné,
kedy bude stavebnica v životnej
veľkosti k dispozícií. Stavebnica
je podľa neho ideálna pre Kaliforniu, ktorú sužujú časté zemetrasenia. Boring Company už dlho hľadala spôsob, ako recyklovať horninu, ktorú odstraňuje z tunelov.
Muskova firma údajne dokončila
sto metrov tunela s východom na
parkovisko SpaceX v Hawthorne.
Jana Divinová, idnes.cz
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Philip Morris potiahla
prevratná novinka
TABAKOVÝ
PRIEMYSEL
Vývoj cigariet IQOS stál
firmu miliardy. No risk
sa jej nakoniec vyplatil.
Bratislava – Investícia do výskumu a zavedenia novinky v tabakovom priemysle sa medzinárodnej spoločnosti Philip Morris
vyplatila. Aj napriek postupne sa
množiacim reguláciám klasických
cigariet vo svete tržby tabakovej
firmy za minulý rok na Slovensku
a v Českej republike stúpli o 25
percent. Po odpočítaní spotrebnej
dane a DPH to bolo 6,5 percenta.
Čistý zisk spoločnosti v dvoch
krajinách vzrástol o vyše štvrtinu. Firma od roku 2008 do vývoja
bezdymových výrobkov vo svete
investovala už viac ako 4,5 miliardy dolárov. Bezdymové výrobky
v spotrebe zatiaľ klasické cigarety nedobiehajú, záujem o ne však
stúpa podobným tempom ako ten
o akcie spoločnosti.

Spotreba tabaku stúpa
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POZVÁNKA
Predstavenstvo spoloĀnosti Slovenské elektrárne, a. s.,
so sídlom Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava (Ăalej aj ako „SE, a.s.“)
na základe Ālánku VII ods. 4 Stanov SE, a.s. týmto
zvoláva mimoriadne Valné zhromaždenie,
ktoré sa uskutoĀní
dĻa 30. apríla 2018 o 13:30 hod.
v priestoroch sídla SE, a.s.
na ul. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
s nasledujúcim programom:
1. Otvorenie
2. UznášaniaschopnosŨ a voĲba orgánov mimoriadneho
valného zhromaždenia
3. Financovanie SE, a.s.
4. Rôzne
5. Záver
Materiál, ktorý bude prerokúvaný na mimoriadnom Valnom zhromaždení SE, a.s.,
bude zaslaný akcionárom SE, a.s. v súlade so Stanovami SE, a.s. 30 dní pred jeho
konaním a akcionárom SE, a.s. bude taktiež k dispozícii v sídle SE, a.s.
Pre uplatnenie práv akcionára SE, a.s. je, v súlade s ust. § 180 ods. 2 zákona
Ā. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, rozhodujúcim
dĻom 26. apríl 2018.
Žiadame akcionárov SE, a.s.,
a) aby v prípade, že sú majiteĲmi akcií na doruĀiteĲa, preukázali túto skutoĀnosŨ
originálom výpisu z úĀtu majiteĲa cenných papierov k rozhodujúcemu dĻu a
b) aby sa osoby oprávnené konaŨ v mene akcionárov SE, a.s. preukázali na
mimoriadnom valnom zhromaždení (a) preukazom totožnosti (v prípade
cudzích štátnych príslušníkov cestovným pasom), (b) výpisom z obchodného
registra alebo obdobného registra existujúceho v zahraniĀí nie starším ako 10
dní (v prípade výpisu v cudzom jazyku spolu s jeho úradne overeným prekladom)
a v prípade, ak osoba nie je oprávnená konaŨ v mene akcionára SE, a.s. v zmysle
výpisu z obchodného registra (c) úradne osvedĀeným plnomocenstvom, ktoré
oprávĻuje danú osobu konaŨ v mene akcionára SE, a.s.
S pozdravom
Ing. Bohumil K R A T O C H V Í L
predseda predstavenstva

Ing. Branislav S T R Ý R E K
Ālen predstavenstva

Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IRO: 35 829 052,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka Ā.: 2904/B
HN15540

Nova Real Estate Finance, a. s.
Oznámenie
podľa § 125a ods. 1, 2 a 4 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných
službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Nova Real Estate Finance, a. s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava – mestská časť
Ružinov, IČO: 50 788 701 (ďalej Emitent), oznamuje 29. marca 2018, že Prospekt dlhopisov
Emitenta s nulovým úrokovým výnosom v objeme do 15 000 000 EUR, ISIN: SK4120013921,
splatných 3. apríla 2028 (ďalej len Prospekt), bol schválený Národnou bankou Slovenska a je
od 29. marca 2018 bezplatne prístupný v písomnej forme v sídle Emitenta a v elektronickej
forme na webovom sídle Emitenta (www.novarealestatefinance.eu). Prospekt je tiež
prístupný v písomnej forme v spoločnosti Arca Brokerage House o.c.p. a.s., so sídlom
Plynárenská 7/A, 824 63 Bratislava. Uvedené dlhopisy budú vydávané na základe verejnej
ponuky v Slovenskej republike prostredníctvom Emitenta v jeho sídle, prostredníctvom
spoločnosti Arca Brokerage House o.c.p. a.s. a prípadne prostredníctvom ďalších poverených
finančných sprostredkovateľov, ktorým bude udelený súhlas s použitím Prospektu, a ktorí
budú uvedení na webovom sídle Emitenta. Verejná ponuka uvedených dlhopisov potrvá od
3. apríla 2018 (vrátane) do 30. októbra 2018 (vrátane).
HN15544
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Tržby dcérskej spoločnosti celosvetovej tabakovej firmy Philip Morris na Slovensku vzrástli
o takmer desať percent. Tunajší
fajčiari si za rok 2017 kúpili ich
výrobky za viac ako 112 miliónov
eur. Trh s cigaretami stúpol o 1,9
percenta, to znamená, že Slováci
si za uplynulý rok kúpili viac ako
sedem miliárd kusov cigariet.
Vyše polovicu slovenského trhu
s týmito tabakovými výrobkami
tvoria práve značky spadajúce pod
spoločnosť Philip Morris. „Nárast
odráža priaznivú ekonomickú
situáciu,“ uvádza spoločnosť vo
výročnej správe. Zvýšenie zisku
za predaj výrobkov ovplyvnil aj
nárast ich predajných cien. Novinky na trhu aj zvýšené predaje
tiež spôsobili výrazný nárast cien
akcií Philip Morris.
V lete minulého roku uviedla firma na slovenský trh aj novú
alternatívu ku klasickým cigaretám. IQOS, ktorej názov vychádza
zo skratky anglickej frázy „I quit
ordinary smoking“, teda „skončil som s klasickým fajčením“, je
pomerne nová technológia, vďa-

Nadnárodná spoločnosť sa snaží ponúkať alternatívu ku klasickým cigaretám.
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MILIÓNOV
fajčiarov na svete prešlo na IQOS.

ka ktorej fajčiari absorbujú nikotín z rastliny aj bez vzniknutého
dymu. Princíp fungovania IQOS
spočíva v tom, že elektronické zariadenie zohreje tabakovú náplň
s názvom Heets na teplotu takmer
300 stupňov Celzia. Na slovenský
trh ju spoločnosť uviedla vlani
v auguste.

Trh s tabakom sa mení
Do výskumu a výroby tabakovej alternatívy už celosvetová spoločnosť
investovala približne 4,5 miliardy
dolárov. Peniaze využili ako na vývoj a laboratórne testy, tak na postupnú rekonštrukciu niekoľkých
tovární na výrobu cigariet. Najnovšie sa chystajú zmeniť klasickú

továreň v Grécku na miesto, kde sa
budú vyrábať výlučne náplne do
IQOS, či vystavať úplne novú v nemeckých Drážďanoch. Množstvo
vyprodukovaných náplní v najbližších rokoch spoločnosť odhaduje
vo výške stoviek miliárd.
Regulácie tabakových výrobkov
po celom svete výrazne ovplyvňujú aj prístup samotných fajčiarov.
„Rozumieme miliónom mužov
a žien po celom svete, ktorí fajčia
cigarety. Hľadajú menej škodlivé,
ale uspokojivé alternatívy,“ píše
vo svojej výročnej správe tabaková spoločnosť. Vyše štvormiliardová investícia, ktorou firma podporila vývoj a následnú výrobu bezdymových výrobkov, sa im tento
rok výrazne oplatila. IQOS používajú fajčiari z 38 krajín sveta, ktorých je už vyše päť miliónov.
Rozdiel medzi tabakom, ktorý
na konzumáciu nikotínu musí fajčiar zapáliť, a tým, ktorý len nahreje, je najmä v množstve škodlivých látok, ktoré z neho unikajú.
Podľa laboratórnych testov, ktoré

SNÍMKA: DREAMSTIME

spoločnosť urobila, by mali obsahovať približne o 90 percent menej škodlivín ako klasické cigarety. Manažér slovenského Philip Morris Petr Šebek v minulosti
pre HN povedal, že testy tiež ukázali, že reakcia ľudského organizmu na túto alternatívu je podobná,
ako keď človek prestane fajčiť. „Na
to, aby sme mohli s istotou povedať, že výrobok je menej škodlivý,
je však potrebný ďalší zber dát,“
spresnil. Cena začiatočnej súpravy
IQOS, ktorá obsahuje prístroj na
zahrievanie a náplne, je sto eur.
Martina Paulenová

Vývoj ceny akcií Philip
Morris (v českých korunách)
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Zdroj: Burza cenných papierov Praha
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Veľkonočný nákup Slovákom predražili
vlaňajšie potravinové kauzy
Bratislava – Spoločným základom
sviatočných jedál Slovákov je mäso,
šunka, jedlá z vajec, koláče, alkoholické nápoje či chren. Tento rok sa
musíme pripraviť na to, že jarné dni
voľna nás vyjdú podstatne drahšie
ako minulý rok. Fipronilová kauza,
ktorá spôsobila nedostatok vajec na
trhu, síce pomaly ustupuje, no za
vajcia si stále priplácame približne
tretinu ceny.
Zdraženie sa týka aj mlieka a výrobkov z neho. Najvýraznejšie sa
rast cien prejavil v cene masla, ktoré je oproti minulému roku drahšie
o štvrtinu. Spotrebiteľské ceny vo
februári 2018 v porovnaní s minulým rokom vzrástli o 2,1 percenta.
Segment potravín a nápojov sa zvýšil o 4,6 percenta.

Kupovať menej nebudeme
Podľa odborníkov by vyššie ceny nemali výrazne ovplyvniť nálady Slovákov. „Frekventované tovary, ktoré
patria k veľkonočnému nákupu ako
syry, vajcia, mliečne produkty, sa
budú kupovať štandardne, ako sa
kupujú, bez ohľadu na to, či je cena

vyššia, alebo nie,“ povedal maloobchodný analytik Ľubomír Drahovský. Ako dodáva, dôvodom je fakt,
že Slováci majú radi dobré pohostenie a bohatý stôl počas sviatkov,
a to platí nielen pre Vianoce, ale aj
pre Veľkú noc. „Nákupy budú prakticky v rovnakej výške, ako to bolo
počas minulého roka. Podľa mojich
odhadov sa bude kupovať trochu
menej tvrdého alkoholu,“ uviedol
Drahovský.

Lákajú na zľavy
„Slováci robia nákupy na nadchádzajúce sviatky priebežne a využívajú
akciové ponuky obchodných reťazcov, najväčšie nákupy si však predsa
len nechávajú na deň pred Veľkým
piatkom,“ tvrdí Kvetoslava Kirchnerová, hovorkyňa spoločnosti Billa.
Zákazníkom ponúka reťazec vajíčka,
ktorých cena je síce vyššia ako minulý rok, ale v priebehu tohto roka sa
už niekoľkokrát znižovala. Reťazec
nie je jediný, ktorý ponúka vajcia
a ďalší sortiment v zľave na prilákanie zákazníkov. Cenu znížil o 40
percent aj Lidl.
Olívia Lacenová

Vývoj spotrebiteľských cien v roku 2017 a v roku 2018
(v eurách)
Položka

Merná
jednotka
Bravčové karé bez kosti
1 kg
Bravčová krkovička s kosťou
1 kg
Kurča pitvané
1 kg
Kuracie prsia, (filety)
1 kg
Jemná diétna saláma
1 kg
Šunková saláma
1 kg
Trvanlivá saláma
1 kg
Klobásy udené/neudené (všetky druhy)
1 kg
Pasterizované polotučné mlieko
1l
Mlieko trvanlivé polotučné
1l
Pasterizované plnotučné mlieko
1l
Mlieko trvanlivé plnotučné
1l
Zahustené kondenzované mlieko (salko)
397 g
Mlieko kyslé (acidofilné, zakysanka)
1 ks
Smotana na šľahanie
250 ml
Syr Eidam tehla
1 kg
Bryndza
125 g
Slepačie vajcia
10 kusov
Čerstvé maslo
125 g
Rastlinné maslo
400 g
Zdroj: Štatistický úrad

Priemerná cena
II. 17 II. 18
4,61
4,64
3,51
3,75
2,26
2,38
4,72
4,93
3,24
3,58
4,54
4,66
7,07
7,57
6,33
6,63
0,69
0,73
0,69
0,70
0,81
0,91
0,89
0,9
2,03
2,04
0,66
0,8
1,01
1,19
6,17
6,37
1,16
1,20
1,37
1,82
0,99
1,25
1,46
1,48

