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Jaguar Land Rover
A Jaguar Land Rover Automotive PLC autókat tervez, fejleszt és gyárt. A társaság sportautókat, dzsipeket, sebességváltókat,
turbótöltőket és egyéb járműveket kínál. A két hagyományos márkanév több mint 70 éve van jelen a piacon, és 2008-ban egyesült
az indiai Tata Motors autóipari társaság vezetése alatt. A Jaguar Land Rover székhelye Nagy-Britanniában van. A vállalat világszerte jelenleg mintegy 40.000 munkatársat foglalkoztat. A cég forgalma 2018-ban 27,45 Mrd EUR volt. A Jaguar Land Rover világszerte
működő vállalat.

Consus Real Estate AG
A berlini székhelyű Consus Real Estate AG Németország kilenc legfontosabb városának vezető ingatlanfejlesztője, teljes fejlesztési volumene 2019. március 31-én 9,6 milliárd euró volt. A Consus lakónegyedek és standardizált, földszintes lakások építésére összpontosít.
A Consus R. Estate AG egyedülálló üzleti modelljét az intézményi befektetőknek történő korai előre értékesítés (forward sales) és az
építési folyamatok digitalizálása jellemzi. A Consus R. Estate AG az ingatlanfejlesztés teljes értékláncában jelen van és működik.

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV
A Teva Pharmaceutical Industries Ltd. globális gyógyszeripari vállalat. A Teva olyan gyógyászati anyagok, eszközök, módszerek,
például speciális terápiák, generikus és a vény nélküli gyógyszerek, valamint a gyógyszerészeti anyagok fejlesztésére, gyártására
és forgalmazására szakosodott. A Teva a világ 10 vezető gyógyszergyártója közé tartozik és a generikus gyógyszerek világvezetője.
A Ratiopharm a Teva GmbH egyik legismertebb gyógyszermárkája. A Konszern több mint 70 országban működik, és 2018-ban kereken 18,85 milliárd dollár árbevételt realizált. A Teva jelenleg 57.000 munkatársat foglalkoztat.
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Softbank Group
A Softbank Group egy japán telekommunikációs és médiavállalat. Több, mint 40 éve a vállalat tevékenysége a szélessávú televízió, a vonalas telekommunikáció, az E-Commerce, internet, robotika, technológia szervíz, pénzügyek,
média és mindezek piaci értékesítésére összpontosít. Jelenleg a vállalat kb. 70.000 alkalmazottal rendelkezik és a
2019-es évre 79,6 Mrd eurós éves forgalmat célzott meg. A Softbank Group rengeteg vállalati részesedést birtokol és többek között 28%-ban a kínai Alibaba Group
tulajdonosa, aki a világ legnagyobb online kereskedője.

Ekosem Agrar GmbH
Az Ekosem Agrar GmbH a tejtermelés területén piacvezető Oroszországban és Európában. A vállalat székhelye a németországi, Walldorfban van és 2018-ban összesen 484.000 tonna nyers tejet termelt ki. További területek, ahol a cég tevékenykedik: földművelés,
vetőmag előállítás, és – termesztés, szavasmarha tenyésztés, valamint ökológiai mezőgazdaság. A 2000-ben alapított vállalat része a
stratégiailag legfontosabb oroszországi vállalatoknak és az ország legnagyobb tejtermelője. Magáért beszél az 579.000 hektár gazdaságilag megművelt földterülete.
Ezenkívül több, mint 13.000 hektáron foglalkoztat Oroszország 9 másik régiójában. 2019-ben a vállalat kerek 244 millió EUR teljes forgalmat gazdálkodott ki és ezzel
19,72 milliós nyereséget célzott meg.

Nyilatkozat: Ezen információs lap adatai kizárólag termékinformációs célt töltenek be és sem értékesítési ajánlatként, sem egyes pénzügyi eszközök vételére vagy eladására való felhívásként, sem pedig a megnevezett pénzügyi eszközök, eszközosztályok, országok, üzletágak, kibocsátók, stb. javára szóló ajánlásként nem tekintendők. Nem vállalunk felelősséget
a megadott adatok helyességéért és teljességéért, fordítási, nyomtatási és mondathibák joga fenntartva. A marketing kiadvány a Partner Bank AG által került összállításra.
Forrás: www.jaguarlandrover.com; www.consus.ag; www.tevapharm.com; www.softbank.jp; www.ekosem-agrar.de; www.bloomberg.com; www.statista.com.
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