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SUROWCE
∑ Do końca roku
Ministerstwo Gospodarki
i Ministerstwo Środowiska
przygotują specjalny
wykaz złóż strategicznych
węgla kamiennego oraz
brunatnego. Będzie on
pokazywał obszary
zalegania tego surowca,
które mają być chronione
przed zabudową
infrastrukturalną. Mapa
tych obszarów ma być
przyjęta przez Radę
Ministrów w pierwszym
kwartale 2014 r.
—ar

TRANSPORT
∑ Od 19 marca PKP
Intercity będzie
sprzedawać na wszystkie
swoje pociągi bilety
połączone z miejscówką.
Spółka zapewnia, że bilety
nie będą przez to droższe.
Dotychczas pasażer mógł
na część pociągów
przewoźnika kupić sam
bilet, nie rezerwując
miejsca. Bilet ze
wskazaniem miejsca
siedzącego będzie
obowiązywał na wszystkie
pociągi PKP Intercity
z wyjątkiem kursujących
na linii Warszawa – Łódź.
—ak, pap

∑ Firma Erbud dostarczyła
wczoraj dokumenty
dotyczące remontu pasa
startowego lotniska
w Modlinie. Ich treść
poznamy dziś przed
południem. Wcześniej
wykonawca pasa dostał
ultimatum od spółki
zarządzającej lotniskiem.
Jeśli nie określiłby
harmonogramu prac, to
zarząd rościłby sobie
prawo do wyboru innej
firmy, która
wyremontowałaby dwa
betonowe odcinki pasa.
Władze lotniska domagają
się, by wszystkie prace
zakończyły się na
przełomie maja i czerwca.
—krześ, iar

∑ Lufthansa planuje
kupno u Airbusa i Boeinga
108 samolotów
(8 dalekiego zasięgu,
100 krótkiego i średniego)
za 12,1 mld dolarów
(9 mld euro) w cenach
katalogowych, z dostawą
w latach 2015–2025.
Przewoźnik czeka na
zgodę rady nadzorczej.
Zbierając środki na
inwestycje, wstrzymał
wypłatę dywidendy drugi
raz w ciągu trzech lat,
przez co stracił na giełdzie
5,6 proc.
—pr, reuters

USŁUGI, HANDEL
∑ Fundusz EVF I (z rodziny
Enterprise Investors)
nabył, kosztem 9 mln zł,
49-proc. pakiet kapitału w
spółce EP Serwis. Podmiot
działa od 1994 r. Firma
zaczynała od produkcji
palet. Obecnie zajmuje się
wynajmem, naprawą,
obrotem oraz recyklingiem
palet. W 2012 r. kozienicka
spółka miała 40 mln zł
przychodów i 0,15 mln zł
zysku netto.
—dwol

BANKI
∑ Bank Santander
zmniejszył w 2012 r.
zarobki swych dyrektorów
o prawie 35 proc. wraz ze
spadkiem zysku netto o 59
proc. Prezes Emilio Botin
zarobił ponad 3 mln euro
wraz z premiami i akcjami
za 1,4 mln, z czego część
odroczono. Zarobił mniej o
32 proc. w odniesieniu do
2011 r.
—pr, reuters

