
ZISTENIE HN

Bratislava je po rokoch blízko k masívnej 
obnove desiatok električiek a trolejbusov
Bratislava – Keď sa pred piatimi 
rokmi nestíhali čerpať eurofondy, 
na poslednú chvíľu pribudli pro-
jekty na výmenu kovových zvodi-
diel za betónové. Tentoraz si mi-
nisterstvo dopravy zaumienilo, že 
ako krízový scenár nakúpi za pe-
niaze z Bruselu vozidlá hromadnej 
dopravy. Horúcim kandidátom sa 

stáva Bratislava, ktorej vedenie pre 
HN potvrdilo, že by chcelo finan-
covať nákupy za 141 miliónov eur.

„Ak to nepôjde na infraštruktú-
ru, tak sa to budeme snažiť prein-
vestovať na vozidlový park, to zna-
mená vlaky, električky, trolejbusy,“ 
povedal minister dopravy Andrej 
Doležal v júni. Do zásobníka ná-

rodných projektov tak v auguste 
pribudli trolejové vozidlá pre do-
pravný podnik hlavného mesta. 
Dovedna ide o 40 električiek a 50 
trolejbusov. Metropola dúfa, že sa 
nádielku nových strojov podarí za-
istiť ešte v tomto programovacom 
období, teda do roku 2023. Minis-
terstvo to nevylúčilo.

Podľa dopravného analytika 
Rastislava Cenkého je dobré mať 
v zásobe projekty, ktoré sú pripra-
vené v momente, keď je jasné, že 
vyššie priority nie je možné včas 
dokončiť a hrozilo by prepadnutie 
európskych zdrojov. (TG)

Viac na strane 4, Bratislava...

ŠKOLSTVO

Gröhling pre HN: Školy 
nezatvoríme, triedy áno 

Bratislava – Slovensko počas 
druhej vlny pandémie nezaži-
je plošne zapečatené školy. Za-
tvárať by sa nemali ani jednotli-
vo. Minister Branislav Gröhling 
by chcel opatrenia riešiť maxi-
málne na úrovni tried. „Tam bu-
deme eliminovať ľudí, aby sme 
v rámci systému vedeli fungovať 
čo najdlhšie,“ povedal v rozhovo-

re pre HN. Minister chce ísť inou 
cestou ako počas prvej vlny, keď 
žiaci zostali sedieť doma. „Nemô-
žeme prejsť na dištančné vzdelá-
vanie tak, ako sme boli zvyknutí. 
Neposkytujeme vtedy také plno-
hodnotné vzdelanie ako priamo 
v školách,“ hovorí minister.  (RGA)

Viac na strane 5, Rúško...

V košickej
U. S. Steel 
podpíšu 
novú zmluvu
Košice – Najväčšie slovenské oceliar-
ne sa vyhli hroziacemu štrajku. Odbo-
rári boli ochotní ísť doň v rámci rokova-
ní o novej kolektívnej zmluve. Napokon 
sa obe strany dohodli a dnes podpíšu 
novú dohodu. Odborári v U. S. Steel tr-
vali na 35,5-hodinovom týždennom 
pracovnom čase, ktorý si napokon 
sčasti presadili. Fabrika ho chcela zvý-
šiť na 37,5 hodiny, čo by v ťažkom ob-
dobí vytvorilo priestor na rast produkti-
vity práce. Košická fabrika, ktorá má 
aktuálne aj s dcérskymi spoločnosťami 
10 500 zamestnancov, čelí dovozom 
produkcie z Číny. Na snímke je pochod 
odborárov v polovici augusta.  (red)
 SNÍMKA: R. HANC 

Známy slovenský milionár 
zatvára slávne kaviarne

Bratislava – Podnikateľ Pavol Ja-
kubec má bohaté portfólio bizni-
sových aktivít. Angažuje sa v rea-
litách, gumárenstve a stojí za naj-
väčším producentom cukroviniek 
v krajine, holdingom I. D. C. Je-
ho meno sa spája aj s kávou. Pred 
14 rokmi založil eseročku Tizia, 

ktorá zastrešuje franšízantov sie-
te Coffeeshop Company. A to nie-
len na Slovensku, ale aj v Česku, 
Maďarsku a Poľsku.

Bez komentára
Doteraz sa firme darilo prekoná-
vať aj ťažké časy. Hospodárska 
kríza pred 11 rokmi ju síce pri-
nútila zavrieť pár kaviarní, no 
neskôr sa znova pozviechala. Mo-
mentálne sa však zmieta v prob-

lémoch, z ktorých sa už možno 
nedostane.

Jakubec ani konateľ firmy Pe-
ter Ondrej sa k téme nevyjadrili. 
Zdroj HN z vedenia spoločnosti 
však objasnil, čomu aktuálne če-
lí prevádzkovateľ 21 slovenských 
pobočiek. Podľa jeho slov prišla 
počas pandémie o prácu polovica 
zamestnancov. Kríza si vyžiada-
la aj obete v podobe asi 20 skra-
chovaných prevádzok Coffeeshop 

Company u nás a v susedných 
krajinách. Spoločnosť je v dôsled-
ku týchto udalostí v strate 1,4 mi-
lióna eur. Dlhy voči veriteľom sa 
teraz snaží zoškrtať reštruktura-
lizáciou. 

Ťažkosti gastra
Firma, ktorej 50-percentným spo-
ločníkom je 22. najbohatší Slovák 
Jakubec, však nie je jediná, kto-
rej kríza spôsobila ťažkosti. Na-

príklad koncept pojazdných ka-
viarní Pán Králiček čelil v uply-
nulých mesiacoch finančnému 
výpadku 40-tisíc eur. Gastroseg-
ment je totiž jedným z najviac po-
stihnutých pandémiou. „Viac ako 
60 percent majiteľov hlási pokles 
tržieb oproti minulému roku,“ 
zhodnotil analytik Capital Mar-
kets Radoslav Tupý.

Viac na strane 10, Milionárove... 

ZISTENIE HN 

Spoločnosť Tizia, ktorá 

prevádzkuje kaviarne 

Coffeeshop Company 

v stredoeurópskych 

krajinách vrátane 

Slovenska, je v strate 

1,4 milióna eur. 
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katarina.runnova@mafraslovakia.sk
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Milionárove kaviarne 
krachujú a prepúšťajú
ZISTENIE HN 

Spoločnosť Tizia, ktorá 

zastrešuje franšízy 

Coffeeshop Company 

aj na Slovensku, 

pripravuje ozdravný 

plán.

Bratislava – Rakúska spoločnosť 
Alexander Schärf & Söhne GmbH 
spustila prevádzku prvej kaviar-
ne Coffeeshop Company pred 21 
rokmi. Značka nadväzujúca na 
viedenskú kaviarenskú kultúru 
sa začala okamžite rozširovať. 
S približne 300 pobočkami pôsobí 
v súčasnosti v 28 krajinách sveta. 
Vrátane Slovenska, Poľska, Česka 
a Maďarska. 

V týchto štátoch sa spravovania 
franšíz ujala eseročka Tizia. Tá 
podľa svojho webu prevádzkuje 
v našej krajine 21 kaviarní, z toho 
viac ako polovicu v hlavnom mes-
te. Momentálne však čelí veľkým 
problémom, ktoré vyústili do toho, 
že podnik požiadal súd o reštruk-
turalizáciu. Za firmou Tizia stojí 

okrem bratislavského podnikateľa 
Petra Ondreja aj slovenský milio-
nár Pavol Jakubec. Obaja sa k té-
me odmietli vyjadriť. „Vaša správa 
ma zastihla v Budapešti, kde mám 
viacero obchodných stretnutí za 
sebou,“ odkázal pre HN Ondrej. 

Miliónová strata
Viac svetla do problémov firmy 
vniesol zdroj HN priamo z jej ve-
denia. Spoločnosť musela počas 
koronakrízy prepustiť polovicu 
svojich zamestnancov. K dnešné-
mu dňu ich zostalo približne se-
dem. Aktuálne má byť eseročka 
v strate okolo 1,4 milióna eur. 
Okrem toho jej počas pandémie 
skrachovalo zhruba 20 pobočiek 
pôsobiacich na Slovensku a v su-
sedných krajinách. 

Čo sa týka nášho hlavného 
mesta, neistý je osud prevádzok 
na Farmaceutickej a Prírodove-
deckej fakulte Univerzity Komen-
ského či pobočiek na bratislav-
skom letisku a Ekonomickej uni-
verzite. Firma na svojom webe 
informuje, že zatiaľ zostávajú za-
tvorené. Hovorkyňa letiska Vero-
nika Ševčíková potvrdila, že dve 
kaviarne mali cestujúci k dispozí-
cii v schengenskej aj neschengen-
skej časti odletovej haly. Nepre-
vádzkovala ich však Tizia, ale iná 
spoločnosť. „Tieto kaviarne však 

už nie sú v prevádzke,“ hovorí 
Ševčíková. Coffeeshop Company 
má mať ďalšiu pobočku v nitrian-
skom obchodnom centre Mlyny. 
Jeho marketingová špecialistka 
Michala Mičíková však tvrdí, že 
centrum nemá s Ondrejovou fir-
mou zmluvný vzťah. Neuviedla, 
či ho majú s iným franšízantom. 

Podľa informácií HN majú byť 
v problémoch aj rakúske pobočky 
známeho konceptu. Tie sú na tom 
údajne ešte horšie ako slovenské, 
keďže namiesto reštrukturalizácie 
sa rozhodli priamo pre konkurz. 

Desivé vyhliadky 
pre segment
Redakcia oslovila aj ďalšie firmy, 
ktorých gro podnikania sa sústre-
ďuje na kávu. Dosah pandémie 
pocítila aj firma Pán Králiček. 
Nápoj pripravený v jej pojazdných 
kaviarňach si môžu Bratislavčania 
vychutnať na križovatke ulíc Poš-
tová a Obchodná, na Šafárikovom, 
Americkom či Primaciálnom ná-
mestí. Na Budovateľskej ulici má 
kamennú prevádzku pod názvom 
Pán Králiček Priestor. Zakladateľ 
konceptu Martin Králik uviedol, 
že jeho firma čelila v uplynulých 
mesiacoch finančnému výpadku 
okolo 40-tisíc eur. Prepúšťať síce 
nemusela, no zamestnancom zni-
žovala platy.

Analytik spoločnosti Capital 
Markets Radoslav Tupý uvádza, 
že kaviarenský segment by už 
druhú vlnu zatvárania prevádzok 
nemusel prežiť. Väčšina pobočiek 
by podľa neho skrachovala. „Viac 
ako 60 percent majiteľov hlási po-
kles tržieb oproti minulému roku,“ 
zhodnotil Tupý.

Katarína Runnová ©hn

katarina.runnova@mafraslovakia.sk

PRIEMYSEL

Predaj Aera Vodochody 
má byť čoskoro hotový

Odolena Voda – Predaj Aera Vo-
dochody novým majiteľom by 
mohol byť kompletne hotový do 
konca septembra vrátane úrad-
ných náležitostí. Obchod, ktorý 
okrem iného posudzuje v štan-
dardnom procese protimonopolný 
úrad, bol uzavretý v júni. Skupina 
Penta Investments predala výrob-
cu lietadiel maďarskému podni-
kateľovi Andrásovi Tomborovi 
a skupine Omnipol. „Presný dá-
tum dokončenia transakcie nevie-
me určiť, ale veríme, že do konca 
septembra by mala byť transakcia 
uzavretá,“ oznámila hovorkyňa 
Omnipolu Marika Přinosilová.

So zmenou majiteľa vo funk-
cii skončí doterajší prezident Ae-
ra Vodochody Dieter John. „No-
vý prezident spoločnosti by mal 
nastúpiť čo najskôr po dokonče-
ní transakcie,“ uviedla Přinosilo-
vá. Server Lidovky.cz v júni uvie-
dol, že novým šéfom bude Viktor 
Sotona, ktorý doteraz viedol spo-

ločnosť Era, ktorá vyrába aj vyví-
ja systémy na zaistenie letovej pre-
vádzky.

Aero Vodochody zamestnáva 
okolo 1 350 ľudí, zameriava sa 
na vývoj, výrobu, údržbu a zlep-
šenia civilných a vojenských lie-
tadiel a je najväčším leteckým vý-
robcom v Česku a jedným z naj-
starších leteckých výrobcov na 
svete. Tombor má v kupcovi Ae-
ra, firme Aero Investments Part-
ners, 51 percent akcií a skupina 
Omnipol ovláda 49 percent.

Významným projektom Aera je 
nové cvičné lietadlo L-39NG, kto-
ré je v predposlednej fáze certifi-
kácie. Firma má naň už niekoľko 
predbežných objednávok. Podľa 
skorších informácií sa má sériová 
výroba cvičného lietadla L-39NG 
začať tento rok. V roku 2018 ma-
lo Aero tržby 2,6 miliardy korún 
a hospodárilo s prevádzkovou 
stratou pred odpismi vo výške 223 
miliónov korún. (ČTK)

HUTNÍCTVO

Košickí oceliari podpíšu 
dohodu s odborármi

Košice – Kompromisné znenie 
sporných článkov návrhu novej 
kolektívnej zmluvy v oceliarňach 
U. S. Steel Košice priniesli roko-
vania medzi odbormi a vedením 
spoločnosti za účasti mediátora. 
Po schválení, ku ktorému došlo na 
úrovni základných odborových 
organizácií, by malo dôjsť k pod-
pisu dohody. Potvrdil to predseda 
Rady odborov OZ KOVO v oce-
liarňach Juraj Varga.

Kolektívnu zmluvu na ďalšie 
obdobie označil za silne kompro-
misnú pre obe strany. „Väčšina 
základných organizácií to odsú-
hlasila, to znamená, že by malo 
byť všetko pripravené. Sú nejaké 
pripomienky, v pondelok by sa to 
malo technicky doladiť a podpí-
sať,“ povedal.

Spornou bola najmä otázka týž-
denného pracovného času, ktorý 
chcel zamestnávateľ zvýšiť z 35,5 
na 37,5 hodiny, čo odbory odmie-
tali. Výsledkom je, že ak bude za-

mestnávateľ z objektívnych pre-
vádzkových dôvodov potrebo-
vať natiahnuť pracovný čas o dve 
hodiny týždenne, bude tak môcť 
urobiť maximálne na dva mesia-
ce. „Ďalšie naťahovanie pracovné-
ho času bude nie prerokovaním, 
ale schvaľovaním prostredníctvom 
odborovej organizácie, maximálne 
však na tri mesiace,“ priblížil Var-
ga. Predlžovanie pracovného času 
sa podľa jeho slov nedotkne závo-
dov, ktoré sú najťažšie z hľadiska 
pracovných podmienok, to zname-
ná prvovýroby, ako sú koksovňa, 
vysoké pece, oceliareň či teplá val-
covňa. (TASR)

30.
JÚNA

vypršala predchádzajúca 
kolektívna zmluva.

Prepúšťať ide 
aj Coca-Cola
Atlanta – Coca-Cola patrí medzi naj-

silnejšie značky na svete a návštevu jej 

írskej fabriky absolvovala aj britská 

kráľovná Alžbeta II. (na snímke). Ame-

rický nápojový koncern sa však cez ví-

kend pridal na zoznam veľkých firiem, 

ktoré v dôsledku pandémie nového ko-

ronavírusu plánujú zrušiť tisícky pra-

covných miest. Zároveň oznámil reor-

ganizáciu biznisu, súčasťou ktorej je 

zníženie počtu divízií asi o polovicu. 

Najväčší producent nealkoholických 

nápojov na svete oznámil, že svojim asi 

štyritisíc zamestnancom v USA, Kana-

de a Portoriku ponúka program dobro-

voľného odchodu. „Očakávame, že 

program dobrovoľného odchodu zníži 

počet zamestnancov, ktorí budú mu-

sieť odísť nedobrovoľne,“ uviedlo ve-

denie firmy. Zároveň dodalo, že 

program si vyžiada náklady v rozmedzí 

350 až 550 miliónov dolárov.  (TASR) 
 SNÍMKA: TASR/AP

KTO JE PAVOL 
JAKUBEC

Slovenský podnikateľ je ma-
joritným investorom 

v Damian Jasná Hotel Resort 
& Residences. Je tiež spolu-
majiteľom najväčšieho slo-

venského producenta cukro-
viniek, spoločnosti I.D.C. 

Holding. Tá zastrešuje zná-
me značky ako Figaro, 

Verbena či Sedita. Jakubec 
sa s majetkom 150 miliónov 

eur vlani umiestnil na 22. 
priečke v rebríčku najbohat-
ších Slovákov, ktorý zostavu-
je magazín Forbes. Jeho gu-
márenská fabrika Vegum do-
stala Jakubca medzi finalis-
tov súťaže EY Podnikateľ ro-
ka 2019. Pred pár dňami jej 
štát udelil dočasnú ochranu, 
no pre kritiku partnerov po-
žiadala na druhý deň o jej 

zrušenie. Vo firme Tizia, kto-
rá prevádzkuje franšízy 
Coffeshop Company, je 

50-percentným spoločníkom.

Informácie o hospodárení emitentov:
Emitent kótovaných cenných papierov OTP Banka Sloven-
sko, a.s. poskytol BCPB neauditované nekonsolidované fi-

nančné výsledky podľa IFRS k 30.6.2020, podľa ktorých 
spoločnosť dosiahla stratu 9 268 000,- EUR.

Oznámenie BCPB

 Meď: 5 668,9 /t
 Hliník: 1 557,2 /t

Lehota platnosti: od 31.  8.  2020 do 4.  9.  2020

Kotácia kovov AVK 
vyplývajúca z cien LME 
a ďalších súvisiacich nákladov

Názov posledná  ročné  ročné
 cena v EUR nárast max. min.

Všetky ceny sú v EUR, pri elektrických energiách v EUR/MWh, 
pri povolenke len v EUR

Európska energetická 
burza v Lipsku

DE Phel Base D   40,70 -12,11 633828 0,43
DE Phel Peak D   43,01 -16,50 340625 0,07

Štát Kód Stred

Kurzový lístok ECB
č. 167  28. 8. 2020

USA USD 1,1915  

Japonsko JPY 125,39  

Bulharsko BGN 1,9558  

Česká republika CZK 26,200  

Dánsko DKK 7,4439  

V. Británia GBP 0,89468  

Maďarsko HUF 355,18  

Poľsko PLN 4,3921  

Rumunsko RON 4,8395  

Švédsko SEK 10,2603  

Švajčiarsko CHF 1,0758  

Island ISK 163,50  

Nórsko NOK 10,4700  

Chorvátsko HRK 7,5275  

Rusko RUB 88,6250  

Turecko TRY 8,7176  

Austrália AUD 1,6216  

Brazília BRL 6,5608  

Kanada CAD 1,5553  

Čína CNY 8,1749  

Hongkong HKD 9,2345  

Indonézia IDR 17 330,67  

Izrael ILS 4,0083  

India INR 87,2125  

Južná Kórea KRW 1 407,24  

Mexiko MXN 26,0690  

Malajzia MYR 4,9632  

Nový Zéland NZD 1,7723  

Filipíny PHP 57,676  

Singapur SGD 1,6195  

Thajsko THB 37,091  

JAR ZAR 19,8829  

Štát Množstvo Kód Stred
Austrália 1 AUD 16,159

Bulharsko 1 BGN 13,396

EMÚ 1 EUR 26,200

Chorvátsko 1 HRK 3,481

Japonsko 100 JPY 20,895

Kanada 1 CAD 16,847

Maďarsko 100 HUF 7,377

Poľsko 1 PLN 5,964

Rumunsko 1 RON 5,413

Rusko 100 RUB 29,564

Švajčiarsko 1 CHF 24,355

USA 1 USD 21,989

Veľká Británia 1 GBP 29,110

Kurzový lístok ČNB
č. 167 (vybrané meny) 28. 8. 2020

Drahé  LME USD Jedn.
Názov  Fixing PM

Základné  LME
Názov Settlement Ponuka Dopyt Jedn. 

Strategické  OTC
Názov Cena Jedn.

Zlato 1 920,41 TR OZ
Striebro 26,87 TR OZ
Platina 913,11 TR OZ
Paládium 2 172,43 TR OZ

Antimón 99,65 % 5250/5500 USD/mT

Arzén 99,00 % 2,5/3 USD/lbs

Bizmut 99,99 % 2,6/2,8 USD/lbs

Kadmium 99,99 % 0,95/1,05 USD/lbs

Kadmium 99,95 % 0,9/1 USD/lbs

Fe Chrome, Hi Carbon 0,83/0,85 USD/lbs

Kobalt - katódy 99,80 % 14/14,8 USD/lbs

Kobalt - katódy 99,60 % – USD/lbs

Kobalt - ingot 99,30 % 35,5/37 USD/lbs

Gálium - ingot 99,99 % 150/170 USD/Kg

Germánium kov 1000/1100 USD/Kg

Germánium - dioxid  900/950 USD/Kg

Indium ing. 99,97 % 145/165 USD/Kg

Magnézium 99,90 % 1950/2050 USD/mT

Ferromangán 1032/1065 USD/mT

Mangán elect. 1530/1600 USD/mT

Ortuť – USD/flsk

Molyb Fe65 West 18,5/19 USD/Kg 

Molyb Fe60 China – USD/Kg

Ruthénium 266/270 USD/Oz

Selén 99,5 % PWD 6,1/7,6 USD/lbs

Silicon Fe 75 Russian 1000/1100 USD/mT

Silicon Metal Lumps 1700/1800 USD/mT

Tantal 63/68 USD/lbs

Titanium Sponge 99.6 7,5/8,4 USD/Kg

Ferrotitán 70 % Západ 4/4,5 USD/Kg

Tungsten Ferro 25/26,5 USD/Kg

Vanadium Fe 80 (T2) 22,5/23,5 USD/Kg

Vanadium Pentox 5/6 USD/lbs

Wolframite  – USD/MTU

Meď GRADE "A" 6615 6602 6634 USD/mT
Olovo 99,97 % 1950,25 1956 0 USD/mT
Hliník 99,70 % 1740 1740,5 1743 USD/mT
Hliník - zliatina 1320 0 1299,75 USD/mT
Nikel 99,80 % 15123,99 15160 0 USD/mT
Cín 99,85 % 17565 0 17689 USD/mT
Zinok 99,995 % 2439,75 2455 2458,5 USD/mT

Kovy

 1 deň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 9 mesiacov 1 rok
EUR
USD
GPB
SEK
CHF
JPY

 -0,60 -0,40 -0,54 -0,39 -0,59 -0,34 -0,52 -0,30 -0,47 -0,28 -0,44 -0,25
 0,05 0,25 0,05 0,25 0,11 0,31 0,16 0,36 0,23 0,43 0,30 0,50
 0,01 0,19 0,04 0,24 0,05 0,24 0,13 0,33 0,15 0,34 0,20 0,39
 -0,40 0,10 -0,27 0,23 -0,16 0,04 -0,24 0,26 -0,17 0,33 -0,02 0,18
 -0,89 -0,65 -0,74 -0,47 -0,78 -0,58 -0,75 -0,55 -0,74 -0,54 -0,67 -0,47
 -0,30 0,05 -0,21 0,04 -0,24 0,01 -0,32 -0,07 -0,23 0,06 -0,24 0,01

Eurodepozity   28. 8. 2020 Hodnoty k 17:45 CET

 1 mesiac 2 mesiace 3 mesiace 6 mesiacov 9 mesiacov 1 rok
LIBOR GBP
EURIBOR EUR
LIBOR USD  
TIBOR JPY

 0,05438 0,06813 0,06563 0,12 – 0,24863
 -0,515 – -0,476 -0,443 – -0,366
 0,0818 0,1880 0,2559 0,3073 – 0,4459
 -0,07267 -0,05167 -0,05233 -0,04033 – 0,10817

Základné úrokové miery depozitov na trhoch  28. 8. 2020

 EUR USD GPB SEK DKK CHF JPY CAD AUD

AUD

CAD

JPY

CHF

DKK

SEK

GPB

USD

EUR

0,6127 0,7273 0,5486 6,3160 4,5598 0,6585 76,9550 0,9538 1

0,6424 0,7626 0,5752 6,6220 4,7807 0,6904 80,6800 1 1,0485

0,7962 0,9451 0,7129 8,2075 5,9254 0,8557 100 1,2394 1,2995

0,9305 1,1044 0,8332 9,5916 6,9246 1 116,8550 1,4485 1,5187

0,1344 0,1595 0,1203 1,3852 1 14,4413 16,8767 0,2092 0,2193

0,0970 0,1152 0,0869 1 0,7220 0,1043 12,1830 0,1511 0,1583

1,1168 1,3257 1 11,5125 8,3111 1,2003 140,2550 1,7386 1,8228

0,8425 1 0,7543 8,6847 6,2697 0,9055 105,8150 1,3115 1,3750

1 1,1870 0,8956 10,3106 7,4431 1,0749 125,5950 1,5567 1,6323

Krížové kurzy vybratých svetových mien  28. 8. 2020

MS201978/02

Emitent KT INVEST, a. s.,
Vieska 267, Ladomerská Vieska, 965 01, IČO: 36 026 620

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sa, vložka 

č.: 470/S, v súlade s § 35 Zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších 

predpisov oznamuje, že Polročná fi nančná správa o hospodárení k 30.6.2020 bude zverejnená 

na internetovej stránke www.ktinvest.sk od 31.8.2020. Ide o regulované informácie.

MS202011/01

I N Z E R C I A


