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Cevian Capital nabył udziały w Avivie

https://www.pb.pl/aviva-zyskuje-nowego-akcjonariusza-1118741

Aviva jest firmą ubezpieczeniową, obecną w Polsce od 1992 roku. Obsługuje ponad 3 mln klientów i specjalizuje się w indywidualnych ubezpieczeniach na życie.

Cevian Capital to szwedzka firma inwestycyjna, która skupia się na inwestycjach w Europie.

08.06.2021

Udział: 4,95%     | Wartość: Nieznane

Black Pearls VC zainwestował w Nordigen

https://www.pb.pl/black-pearls-vc-wylawia-czarne-perly-1119099

Nordigen to łotewski start-up zajmujący się zaawansowaną analityką danych bankowych. Firma uruchomiła pierwszą tego typu na świecie bezpłatną platformę API.

Polski fundusz Black Pearls VC wraz z fińskim funduszem Inventure zainwestowali łącznie 2,1 mln EUR.

10.06.2021

Udział: Nieznane | Wartość: 2,10 mln EUR

Grupa MOL przejęła OMV Słowenia

https://inwestycje.pl/biznes/grupa-mol-przejmie-120-stacji-paliw-na-slowenii/

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej.

OMV Słowenia prowadzi sieć detalicznej sprzedaży paliw pod trzema markami: OMV, Euro Truck oraz Avanti/DISKONT.

08.06.2021

Udział: 92,25% | Wartość: Nieznane
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Grzegorz Pawlak przejął Vervę Warszawa

https://www.pb.pl/ukrainski-oligarcha-i-spolka-z-gpw-zagraja-w-siatkowke-1119026

Grzegorz Pawlak jest założycielem, akcjonariuszem i prezesem Plast-Boksu, notowanego na warszawskiej giełdzie producenta opakowań plastikowych i wiader.

Verva Warszawa Orlen Paliwa jest męską drużyną siatkarską, grającą w PlusLidze.

10.06.2021

Udział: 100,00%    | Wartość: Nieznane

January Ciszewski sprzedał akcje Impery Capital

https://www.pb.pl/january-ciszewski-sprzedal-akcje-impery-capital-1119285

Impera Capital S.A. jest spółką inwestycyjną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka koncentruje się na rynku inwestycji Private Equity/Venture Capital,

poszukując możliwości inwestycyjnych w branżach IT, ITC, e-commerce oraz innowacyjnych produktów i usług.

January Ciszewski to polski przedsiębiorca, inwestor na polskim rynku kapitałowym.

14.06.2021

Udział: 18,85% | Wartość: Nieznane

Columbus Energy nabył 10 spółek z farmami fotowoltaicznymi

https://www.cire.pl/item,219070,1,0,0,0,0,0,columbus-energy-nabyl-10-spolek-z-farmami-pv-o-lacznej-mocy-ok-166-mw.html

Columbus Energy jest spółką akcyjną z sektora energetyki odnawialnej z siedzibą w Krakowie. Firma zajmuje się dostarczaniem kompleksowych usług z zakresu instalacji OZE.

Spółka podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce.

12.06.2021

Udział: 100,00%    | Wartość: Nieznane
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PKP Cargo wyraziła zgodę na zawarcie umów z Forespo Poland

https://inwestycje.pl/biznes/pkp-cargo-ma-zgode-na-nabycie-d-fabryki-wagonow-gniewczyna-za-74-mln-euro/

Grupa PKP CARGO jest liderem w Polsce i jedyną z wiodących grup logistycznych w Europie, zapewniającą profesjonalne zarządzanie zintegrowanym łańcuchem usług

logistycznych. Forespo Poland to podmiot zależny spółki Forespo ze Słowacji, który jest właścicielem majątku po dawnej fabryce wagonów towarowych w Gniewczynie

Łańcuckiej koło Przeworska (Podkarpacie). Umowa dotyczy nabycia nieruchomości i ruchomości po byłej Fabryce Wagonów Gniewczyna.

07.06.2021

Udział: Nieznane    | Wartość: 7,40 mln EUR

TenderHut ma warunkową umowę przejęcia Evertop

https://comparic.pl/tenderhut-ma-warunkowa-umowe-przejecia-spolki-evertop/

TenderHut to technologiczna grupa kapitałowa, skupiająca się na oferowaniu rozwiązań outsourcingowych.

Evertop działa w obszarze outsourcingu i consultingu IT oraz posiada dobrze wykwalifikowany personel.

08.06.2021

Udział: 100,00% | Wartość: Nieznane

Koncern Reckitt Benckiser Group sprzedaje swój biznes  w Chinach

https://www.pb.pl/reckitt-benckiser-sprzedaje-biznes-odzywek-dzieciecych-w-chinach-1118625

Reckitt Benckiser międzynarodowe przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją oraz promocją dóbr konsumpcyjnych, m.in. artykułów gospodarstwa domowego, leków, jak

również środków higieny osobistej.

Reckitt Benckiser Group sprzedaje swój biznes odżywek dla niemowląt i dzieci w Chinach.

07.06.2021

Udział: Nieznane    | Wartość: Nieznane
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Sescom dokonuje dwóch akwizycji poza krajem

https://comparic.pl/sescom-jest-blisko-dokonania-dwoch-akwizycji-poza-krajem-w-br/

Sescom to spółka technologiczna, działająca w obszarze usług technicznego Facility Management, mocno skoncentrowana na nowych technologiach do optymalizacji

działalności własnej i klientów firmy, a także na potrzebach otoczenia związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Spółka chce w tym roku przejąć podmioty na terenie Wielkiej Brytanii i Niemiec.

08.06.2021

Udział: Nieznane    | Wartość: Nieznane

Cellnex Poland ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Polkomtel Infrastruktura

https://www.parkiet.com/Technologie/306109965-Cyfrowy-Polsat-W-lipcu-final-transakcji-za-71-mld-zl.html

Cellnex Poland posiada 7 250 obiektów w całej Polsce składających się z wież, które wspierają operatorów telekomunikacyjnych i firmy technologiczne nowoczesną

infrastrukturą telekomunikacyjną.

Polkomtel Infrastruktura zarządza całością infrastruktury telefonii mobilnej operatora sieci Polkomtel, z wyłączeniem sieci rdzeniowej.

10.06.2021

Udział: Nieznane | Wartość: 7,10 mld PLN

Grzegorz Bielowicki ogłasza kolejne wezwanie na akcje Radpolu

https://www.parkiet.com/Przemysl/306099980-Bielowicki-oglasza-kolejne-wezwanie-na-akcje-Radpolu.html

Grzegorz Bielowicki to założyciel i partner zarządzający Tar Heel Capital, jednej z wiodących polskich firm w branży private equity, specjalizującej się w przejęciach

przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki. Radpol to wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz

rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu.

09.06.2021

Udział: Nieznane    | Wartość: Nieznane
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RPA sprzeda udziały w South Africa Airways spółce Takatso

https://www.pb.pl/rpa-sprzedaje-udzialy-w-panstwowym-przewozniku-lotniczym-1119155

South African Airways to południowo-afrykańskie narodowe linie lotnicze z siedzibą w Johannesburgu.

Konsorcjum Takatso składa się z linii lotniczych Global Airways oraz firmy private equity Harith General Partners.

11.06.2021

Udział: 51,00%    | Wartość: Nieznane

Trwające transakcje



Przedmiotem działalności CMT Advisory jest doradztwo transakcyjne
i gospodarcze, specjalnością – wsparcie w realizacji procesów
w obszarach sprzedaży i kupna przedsiębiorstw (doradztwo sell-side
oraz buy-side).

Realizujemy również projekty z zakresu szeroko pojętego rynku 
kapitałowego oraz finansów przedsiębiorstw (corporate finance),
w tym wyceny i opinie.

W bieżącym roku po raz drugi z rzędu znaleźliśmy się prestiżowym 
gronie najaktywniejszych doradców transakcyjnych w Polsce 
sklasyfikowanych w corocznym rankingu portalu Mergermarket.

KONTAKT

ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań

tel. +48 61 855 30 10

biuro@cmt-advisory.pl

www.cmt-advisory.pl
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Jesteśmy członkiem międzynarodowego stowarzyszenia doradców 
transakcyjnych AICA.

https://aicanetwork.com/
https://aicanetwork.com/
https://cmt-advisory.pl/aktualnosci/cmt-advisory-ponownie-wsrod-najaktywniejszych-doradcow-transakcyjnych-wg-portalu-mergermarket/
https://cmt-advisory.pl/aktualnosci/cmt-advisory-ponownie-wsrod-najaktywniejszych-doradcow-transakcyjnych-wg-portalu-mergermarket/

