Zpravodajství pro lídry průmyslu

Týden 27.03. - 31.03.2017
Výběr nejdůležitějších událostí českého průmyslu a obchodu pro potřeby vedoucích
pracovníků, manažerů a profesionálů, kteří potřebují být v obraze.

Frýdecko-Místecký Huisman získal významnou zakázku v Indonésii
Společnost Huisman ze Sviadnova na Frýdecko-Místecku získala zakázku za desítky milionů
korun. Vyrobí pět setů horských drah a části vozíků pro tyto dráhy, které budou sloužit jako atrakce
v síti nákupních center v Indonésii.

Loděnický výrobce vinylů pokračuje v expanzi do zahraničí
Největší výrobce vinylových desek na světě, česká firma GZ Media, navyšuje tržby a pokračuje
v expanzi do zahraničí. Firma jedná o možnosti otevřít nový závod i v Asii. Tím by svou produkcí
pokryla celý svět.

O Škodu Praha se zajímá indonéská společnost Nikko Securities
Skupina ČEZ, kam firma patří, zvažuje prodej části podniku či celé firmy. Hledání strategického
partnera probíhá ve Škodě Praha již několik měsíců a indonéská firma je prvním ze skutečně
významných hráčů, která projevuje zájem.

Budvar investuje 730 milionů do logistického centra
Budějovický Budvar staví nové logistické centrum, aby překonal hranici dvou milionů hektolitrů
vyrobeného piva za rok. Investicemi do výroby a logistiky ve výši dvou miliard korun do roku 2020
chce pivovar zvládnout rostoucí poptávku.

Společnost Miele za 2,5 miliardy rozšíří závod v Uničově
Tuzemská pobočka německého výrobce domácí techniky Miele prožívá dynamický růst. Hodlá
proto rozšířit svůj závod v Uničově. Kromě nové haly a administrativních prostor chce po roce 2020
vybudovat i nové logistické centrum.

EP Industries koupila slovenského výrobce kotlů SES
Společnost EP Industries miliardáře Daniela Křetínského získala většinový podíl ve slovenském
výrobci kotlů Slovenské energetické strojárne Tlmače (SES). Většinovým akcionářem SES byla
dosud kyperská společnost Segfield Investments.

Firma Motor Jikov Group investuje 170 milionů do nových hal
Více zakázek pro společnost Scania bude mít letos českobudějovický holding Motor Jikov Group,
dohromady za téměř půl miliardy korun. Firma, která zaměstnává 900 lidí, letos investuje 170
milionů korun do výstavby dvou nových hal.

ZVU Strojírny dodají do Unipetrolu odplyňovací nádoby
Společnost ZVU Strojírny Hradec Králové vypravila do chemičky Unipetrol v Záluží u Litvínova
první ze šesti aparátů pro linku na výrobu polyetylenu. Celková hodnota loni podepsaného
kontraktu přesahuje 27 milionů korun.

Tyco Electronics Czech navyšuje objem produkce
Kuřimský výrobce elektronických součástek pro automobilový průmysl Tyco Electronics Czech
navýšil objem produkce. Stalo se tak v důsledku nových projektů hlavně v oblastech
vysokorychlostních kabeláží a investic do galvanovny.

Japonský HI-LEX postaví v Mostě továrnu za 1,16 miliardy korun
Do České republiky vstupuje další japonský investor. HI-LEX Corp. vyrábějící díly pro dopravní
prostředky, stavební a průmyslové stroje či domácí spotřebiče založil společnost HI-LEX Czech,
s.r.o. Nová továrna bude vyrábět dveřní systémy pro automobily.
Newsletter v pdf verzi si můžete stáhnout ZDE.

Líbí se Vám tento newsletter? Je pro vaše potřeby užitečný? Napište nám, jak ho můžeme vylepšit, na:redakce@businessleader.cz, další zprávy
na www.businessleader.cz, Pokud si z jakéhokoliv důvodu nepřeje nadále newsletter dostávat, klikněte na následující odkaz:

Odhlásit odběr newsletteru.

