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Trumpova reforma
daní zahýbala akciami

Košice, IČO: 46 382 569, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Odd. Sa, vložka
č. 1553/V vyzýva akcionárov spoločnosti, aby predložili všetky akcie, ktorých sú vlastníkmi na ich výmenu z dôvodu ich štiepenia. Riadna lehota na výmenu akcií za akcie s nižšou menovitou hodnotou
začína plynúť dňa 26.08.2017. Lehota na výmenu akcií je 30 dní. Dodatočná lehota na výmenu akcií za
akcie s nižšou menovitou hodnotou je 15 dní a začína plynúť momentom uplynutia riadnej lehoty na
výmenu akcií za akcie s nižšou menovitou hodnotou, teda 25.09.2017. Výmena akcií bude prebiehať
v sídle spoločnosti v pracovných dňoch v čase od 9.00 hod. do 18.00 hod.
HN15062

EKONOMIKA
Nižšie zdanenie má
pomôcť strednej vrstve,
ale aj bohatým ľuďom
v Spojených štátoch,
čo by mohlo roztvoriť
príjmové nožnice.
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Bratislava – Ekonomický rast, nové
pracovné miesta, pomoc rodinám
a strednej triede a návrat veľkých
firiem do Spojených štátov. Tieto
benefity novej daňovej reformy
predstavil americký prezident Donald Trump. Dane by sa mali znížiť,
ale najmä zjednodušiť zosekaním
príjmových pásiem na platenie daní
zo siedmich na tri. Napríklad tomu,
kto zarába od deväť- do 37-tisíc dolárov ročne, by daň klesla z 15 na
12 percent.

Pomoc pre bohatých
Petr Boháček, analytik z Asociácie
pre medzinárodné otázky, si myslí,
že tento návrh skôr pomôže bohatším než strednej vrstve. Plán počíta
napríklad so znížením hornej hranice sadzby dane fyzických osôb na
35 percent, pričom predtým bohatší
ľudia platili takmer 40 percent. „Na-

vyše by sa mali zrušiť dane z nehnuteľnosti či dedičstva, čo by pomohlo zase len bohatým,“ dodáva
Boháček. Na druhej strane sadzba
dane pre najnižšiu príjmovú vrstvu do deväťtisíc dolárov ročne sa
dokonca zvýši z 10 na 12 percent.
Podľa odborníkov budú republikáni v senáte, kde majú len tesnú
väčšinu, ešte tvrdo bojovať s demokratmi, aby sa hranice príjmov
medzi sadzbami posúvali. „Ak je
táto reforma pre strednú vrstvu, tak
asi aj Trump Tower je bývanie pre
ňu,“ cituje Reuters demokratického
senátora Roana Wydena. Reforma
tiež počíta s vytvorením štvrtého
pásma pre najbohatších ľudí.
Trump však plánuje osekať niektoré daňové odpočítateľné položky najmä na štátnej a lokálnej
úrovni. Republikáni sa nechceli
dotknúť daňových úľav na hypotéky či charitu. Pre drobných podnikateľov a živnostníkov by mala sadzba dane klesnúť na 25 percent namiesto terajších takmer 40
percent. „To bude najviac kontroverzná časť návrhu, pretože okrem
drobných podnikov by sa to týkalo aj ďalších právnych foriem podnikania, kde podniká aj Donald
Trump,“ vysvetľuje John Hardy,
menový stratég Saxo Bank.

TRUMPOV PLÁN
DAŇOVEJ REFORMY
Pre fyzické osoby
zníženie hornej hranice
daní na 35 percent
z 39,6 percenta
zníženie počtu daňových
pásiem zo siedmich na tri so
sadzbami 12, 25 a 35 percent
Pre firmy
sadzba dane z príjmu by mala
klesnúť na 20 z 35 percent
pre drobných podnikateľov by
mala sadzba dane klesnúť
na 25 percent
redukcia daní o 5,8 bilióna dolárov
zvýšenie verejného dlhu v najbližších desiatich rokoch
o 2,2 bilióna dolárov

prejavil zvýšením štátneho deficitu. Výbor pre zodpovedný federálny rozpočet odhaduje, že navrhovaná reforma zvýši americký
verejný dlh v najbližších desiatich
rokoch o 2,2 bilióna dolárov. Navyše verejný dlh USA je už dnes
vo výške 20 biliónov dolárov. „Z
dlhodobého hľadiska by masívny
deficit, ktorý by si určite vyžiadal
financovanie zo zahraničia, vyvolal vyššiu infláciu a slabšiu menu,“
Problém s rozpočtom
Ďalšia nášľapná mína reformy je vysvetľuje Hardy.
Republikáni by chceli pretlačiť
jej negatívny vplyv na federálny
rozpočet, kde by sa výpadok daní daňovú reformu cez Senát už do

konca tohto roka. Analytici o tom
pochybujú. „Trump bude musieť
získať na svoju stranu republikánov, ktorí sú striktne proti zvyšovaniu deficitu. To bude ďalšia
skúška pre republikánov, či majú
silu na robenie reforiem,“ dodáva
Boháček. Napríklad republikánsky
senátor Bob Corker sa vyjadril, že
on zákon, ktorý zvýši deficit, nepodporí. „Neočakávam, že návrh
prejde Senátom, kde by Trump
potreboval 60 hlasov,“ tvrdí Martin Reguli, analytik Nadácie F. A.
Hayeka.

Reakcia trhov
Americké akcie sa po zverejnení
plánu posilnili. Index S&P preskočil hranicu 2 500 bodov. Dolár sa
tiež posilnil oproti euru. „Obchodníci špekulujúci na pokles dolára
sa ponáhľali minimalizovať svoje
straty,“ vysvetľuje Hardy. Analytici odhadujú, že Trumpmánia na
trhoch sa postupne skončí, keď si
obchodníci uvedomia, že sľubované reformy prezidentovi neprechádzajú do reality. Na druhej strane,
burzy stále veria firemným výsledkom a silnej ekonomike. „Návrh reformy už podporil americké
akcie, pretože nižšie dane by boli
veľkou podporou pre americkú
ekonomiku, teda aj akciový trh.
Pozitívne účinky by sa okrem USA
mohli prejaviť aj v Európe,“ dodáva
Peter Garnry, akciový stratég Saxo
Bank.

BlackBerry
prudko zvýšila
zisk
HN15062

Emitent SEMAT, a.s., Zelenečská 28, 917 02 Trnava, IČO: 34 120 076,
zapísaný v OR OS Trnava, oddiel Sa, vl.č. 92/T, podľa zákona č. 429/2002
Z.z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že polročná správa
emitenta za rok 2017 je zverejnená na internetovej stránke spoločnosti
www.semat.sk.
HN15056
Zverejnenie regulovanej informácie
Polročná finančná správa spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a Skupiny SLOVNAFT
k 30. júnu 2017
v zmysle zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov
SLOVNAFT, a.s.,
so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31 322 832, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sa, vo vložke č. 426/B
oznamuje,
že Polročná finančná správa spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a Skupiny SLOVNAFT k 30. júnu 2017
je bezplatne sprístupnená v písomnej forme v sídle emitenta a v elektronickej forme
na internetovej stránke emitenta www.slovnaft.sk.
HN15040

Toronto, New York – Prevádzkový
zisk kanadskej spoločnosti BlackBerry v druhom finančnom štvrťroku
vzrástol o viac ako 80 percent
na 29 miliónov dolárov zo 16 miliónov dolárov pred rokom. Oznámila to
včera firma, ktorá sa v minulom roku
rozhodla presunúť výrobu svojich kedysi kultových chytrých telefónov
BlackBerry na externé podniky a zamerať sa na softvér. BlackBerry sa
pôvodne volala Research In Motion
a so svojimi prístrojmi bola priekopníkom v odvetví chytrých telefónov.
Jej prístroje mali v obľube najmä manažéri a používal ich aj predchádzajúci americký prezident Barack Obama.
(TASR)

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. septembra 2017, že:
• Prospekt dlhopisov Emitenta s nulovým úrokovým výnosom v objeme do 300 000 000 CZK, ISIN:
SK4120013327, splatných 29. septembra 2027, a
• Prospekt dlhopisov Emitenta s pevným úrokovým výnosom v objeme do 15 000 000 EUR, ISIN:
SK4120013335, splatných 29. septembra 2027 (ďalej len Prospekty),
boli schválené Národnou bankou Slovenska a spolu s ich prekladmi do českého jazyka sú od 29. septembra 2017 bezplatne prístupné v písomnej forme v sídle Emitenta a v elektronickej forme na webovom sídle Emitenta (www.novarealestatefinance.eu). Prospekty sú tiež prístupné 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 a Českej 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 Prospektov, a ktorí budú uvedení na webovom sídle Emitenta. Verejná ponuka uvedených dlhopisov potrvá od 29. septembra 2017 (vrátane) do 15. decembra 2017 (vrátane).
HN15039

OZNÁMENIE O ZVEREJNENÍ POLROČNEJ FINANČNEJ SPRÁVY
emitenta cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie
na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov
Emitent UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., so sídlom Želetavská
1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČ 649 48 242, zapísaný
v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. značkou B
3608, organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky, adresa miesta činnosti: Šancová 1/A, 813 33 Bratislava,
Slovenská republika, v súlade so znením § 35 zákona 429/2002 Z.z. o burze cenných
papierov, oznamuje, že „Polročná finančná správa emitenta za I. polrok 2017“
je ako regulovaná informácia zverejnená a bezplatne sprístupnená v sídle
spoločnosti (v mieste činnosti organizačnej zložky) a na internetovej adrese
www.unicreditbank.sk.
HN14955
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REALITY

Mestskí poslanci rokujú o projektoch
v Bratislave. Konečné slovo má vláda
Bratislava – Poslanci mestského zastupiteľstva hlavného mesta na včerajšom zasadnutí odmietli prezentáciu developera J&T Real Estate. Ten
mal predstaviť svoj projekt Spojenej
Bratislavy, s ktorým sa uchádza o
získanie štatútu významnej investície. Podľa poslancov je celý proces
urýchlený s nedostatkom informácií. „K prezentácii bol pridružený
materiál, ktorý poslanci nevideli.
Myslím, že to bolo poslané narýchlo,“ tvrdí nezávislá poslankyňa Katarína Augustinič.

Povedali by nie

ní, ale poriadne nepovedia prečo,“
dodáva poslanec. Podľa Augustinič
je projekt J&T Real Estate zaujímavý a súhlasí s rozšírením električkovej trate medzi Euroveou a Slovenským národným divadlom. Avšak
nechce, aby stavba spadla pod krídla súkromného investora, za ktorú
žiada štatút významnej investície.
Podľa nej by trať malo stavať mesto
z európskych fondov. Opačný postoj má k nadzemnej dráhe od HB
Reavis. „Lanovka odnikadiaľ nikam
tomuto mestu nepomôže,“ myslí si
poslankyňa.
Poslanci včera v poobednajších
hodinách prijali uznesenie o tom,
že sa najskôr projekty HB Reavis a
J&T Real Estate musia prerokovať
na pôde metského zastupiteľstva.

Keby sa malo včera hlasovať za
podporu udelenia štatútu, poslanci
by návrh zamietli. „Na základe súčasných informácií nemám dôvod
podporiť ani jedného developera,“
hovorí nezaradený poslanec Ján Viac ako pol roka
Hrčka. Podľa neho stavebníci infor- O všetkom nakoniec rozhodne vlámácie taja. „Tvrdia, že sú význam- da. Žiadosťami oboch developerov

Lanovka
odnikadiaľ nikam
tomuto mestu
nepomôže. Možno
len turistom ako
voľnočasová
aktivita. Dopravu
by to v meste
neriešilo.
Katarína Augustinič,
nezávislá poslankyňa
mestského zastupiteľstva

sa zaoberá Úrad podpredsedu vlády
Petra Pellegriniho. Vicepremiér očakáva vyjadrenia od mestských častí a magistrátu Bratislavy. Miestni
poslanci Ružinova a Petržalky vyjadrili nesúhlas s udelením štatútu
významnej investície. Samotný Pellegriniho úrad by však mohol podať
návrh vláde aj bez podpory mesta
či mestských častí.
Developer HB Reavis čaká na odpoveď o udelení štatútu významnej
investície už od marca. Aj keď by
sa v konaní malo v rámci zákona
rozhodnúť do 60 dní, Úrad podpredsedu vlády požiadal developera
o doplnenie ďalších dokumentov,
čím začaté konanie prerušil. Rovnako o štatút významnej investície požiadal aj developer J&T Real Estate,
a to pri predstavení projektu Spojenej Bratislavy začiatkom augusta.
Odpoveď by mali dostať v zákonnej
lehote.
Erik Vrábel

