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Continental kupił pakiet mniejszościowy w Kopernikus Automotive

https://evertiq.pl/news/27895

Continental to światowy producent opon dla samochodów osobowych oraz użytkowych.

Kopernikus Automotive jest niemiecką firmą zajmującą się tworzeniem oprogramowania samochodowego z międzynarodowym zespołem AI oraz specjalistami od robotyki

reprezentujących 12 narodowości.

16.08.2021

Udział: Nieznane | Wartość: Nieznane

Embracer Group przejął trzy studia gier

https://www.pb.pl/szwedzki-gigant-przejmuje-trzy-studia-1124977

Embracer Group to szwedzki holding gier wideo z siedzibą w Karlstad.

Przejęte studia gier to Fractured Byte (Estonia), SmartPhone Labs (Rosja) oraz Demiurge Studios (USA).

18.08.2021

Udział: Nieznane | Wartość: Nieznane

Shoper przejął Shoplo

https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/shoper-przejmuje-shoplo-i-zwieksza-udzial-w-rynku,akcje,290019

Shoper to właściciel najpopularniejszej w Polsce platformy pod tą samą nazwą – Shoper dla rynku e-commerce, sprzedawanej w modelu SaaS (Software as a Service).

Shoplo to spółka działająca w modelu SaaS powstała w 2012 r. Na jej platformie działa około 4 700 sklepów, a szczególnie silnie reprezentowane kategorie to ubrania, dzieci

i hobby.

17.08.2021

Udział: 100,00% | Wartość: 17,50 mln PLN



Zakończone transakcje
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Fundusz Clayton, Dubilier & Rice przejął Morrisons

https://www.parkiet.com/Gospodarka---Swiat/308219974-The-Guardian-Satysfakcjonujaca-oferta.html

Morissons to sieć sklepów spożywczych w Wielkiej Brytanii, czwarta pod względem wielkości.

Clayton, Dubilier & Rice to amerykańska spółka private equity. Jest to jedna z najstarszych firm inwestycyjnych typu private equity na świecie.

21.08.2021

Udział: 100,00%    | Wartość: 7,00 mld GBP
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Cobham przejmie Ultra Electronics

https://www.pb.pl/cobham-kupi-brytyjskiego-rywala-w-transakcji-wartej-36-mld-usd-1124753

Cobham jest wiodącym, światowym innowatorem technologii i usług.

Ultra Electronics specjalizuje się w dostarczaniu dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań dla aplikacji.

16.08.2021

Udział: Nieznane    | Wartość: Nieznane

HSBC przejmie singapurskie aktywa Axa

https://www.pb.pl/hsbc-przejmie-singapurskie-aktywa-axy-za-575-mln-usd-1124716

HSBC jest jednym z największych holdingów finansowych na świecie z siedzibą w Londynie i 9 500 oddziałami w 86 krajach.

Axa jest ósmym co do wielkości dostawcą ubezpieczeń na życie w Singapurze oraz piątym co do wielkości w sektorze P&C.

16.08.2021

Udział: 100,00% | Wartość: 575,00 mln USD

Saudi Aramco chce nabyć Reliance Industries

https://www.pb.pl/saudi-aramco-chce-zainwestowac-w-reliance-1124730

Saudi Aramco to saudyjski koncern paliwowo-chemiczny prowadzący poszukiwania i wydobycie ropy naftowej.

Reliance Industries jest indyjskim międzynarodowym konglomeratem z siedzibą w Bombaju w Indiach. Różnorodne obszary działalności firmy obejmują energetykę,

petrochemię, gaz ziemny, handel detaliczny, telekomunikację, środki masowego przekazu i tekstylia.

16.08.2021

Udział: 20,00%     | Wartość: 20,00 - 25,00 mld USD

Trwające transakcje
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Forbes chce wejść na giełdę przez fuzję z Magnum Opus Acquisition

https://www.pb.pl/forbes-media-moze-wejsc-na-gielde-przez-fuzje-ze-spolka-w-ciemno-1124889

Forbes to globalna firma medialna, skupiająca się na biznesie, inwestycjach, technologii, przedsiębiorczości, przywództwie i stylu życia.

Magnum Opus Acquisition jest spółką akwizycyjną specjalnego przeznaczenia sponsorowaną przez L2 Capital, prywatną firmę inwestycyjną.

17.08.2021

Udział: Nieznane    | Wartość: Nieznane

CEVA Logistics przejmie Cargex

https://www.dlahandlu.pl/hurt-i-franczyza/wiadomosci/fuzja-na-rynku-logistyki-ceva-logistics-przejmuje-cargex,101104.html

CEVA Logistics jest wiodącym globalnym operatorem logistycznym, dostarczającym dedykowane rozwiązania w zakresie logistyki kontraktowej, frachtu lotniczego

i morskiego, dystrybucji i zarządzania transportem swoim klientom na wszystkich kontynentach.

Cargex to firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w obsłudze towarów łatwo psujących się w eksporcie i imporcie ładunków z dowolnego miejsca na świecie.

17.08.2021

Udział: 100,00% | Wartość: Nieznane

Medicover przejmie Klinikk Hausken

https://ceo.com.pl/medicover-przejmuje-wiodaca-prywatna-siec-klinik-leczenia-nieplodnosci-w-norwegii-52731

Medicover to sieć prywatnych klinik, która posiada centra medyczne, szpitale, apteki, centra stomatologiczne i salony optyczne.

Klinikk Hausken to sieć prywatnych klinik zajmujących się leczeniem niepłodności w Norwegii.

17.08.2021

Udział: 70,00%     | Wartość: Nieznane

Trwające transakcje
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Goldman Sachs przejmie NN Investment Partners

https://www.parkiet.com/Fundusze-inwestycyjne-TFI/308199948-NN-Investment-Partners-sprzedane-do-Goldman-Sachs-AM.html

Goldman Sachs Group jest wiodącą globalną firmą specjalizującą się w bankowości inwestycyjnej, instrumentach finansowych i zarządzaniu inwestycjami.

NN Investment Partners działa w Polsce poprzez NN Investment Partners TFI. Jest to drugie pod względem aktywów detaliczne TFI na polskim rynku.

19.08.2021

Udział: Nieznane    | Wartość: 1,70 mld EUR

ASSA ABLOY przejmie Omni-ID

https://evertiq.pl/news/27914

Assa Abloy to szwedzkie przedsiębiorstwo przemysłowe działające w zakresie zabezpieczeń drzwi, produkuje i dystrybuuje systemy inteligentnych zamków.

Omni-ID jest dostawcą pasywnych identyfikatorów UHF o częstotliwości radiowej.

19.08.2021

Udział: Nieznane    | Wartość: Nieznane

Benefit Systems planuje akwizycje

https://inwestycje.pl/biznes/benefit-systems-nie-wyklucza-realizacji-akwizycji-na-rynku-krajowym/

Benefit Systems to przedsiębiorstwo, które oferuje świadczenia pozapłacowe pracownikom firm oraz instytucji.

Benefit Systems nie wyklucza realizacji akwizycji na rynku krajowym, a za granicą chce się skupić przede wszystkim na rozwinięciu działalności w Turcji.

19.08.2021

Udział: Nieznane    | Wartość: Nieznane

Trwające transakcje



7

Nordic Capital i Insight Partners przejmą Inovalon

https://www.pb.pl/nordic-capital-i-insight-partners-kupia-inovalon-za-73-mld-usd-1125096

Nordic Capital to fundusze private equity koncentrujące się na inwestycjach przede wszystkim w Europie Północnej.

Insight Partners to wiodąca globalna firma private equity i venture capital z siedzibą w Nowym Jorku.

Inovalon jest wiodącym dostawcą platform opartych na chmurze, które wspierają opiekę zdrowotną opartą na danych.

19.08.2021

Udział: Nieznane    | Wartość: 7,30 mld USD

Oferta Mennicy Tower na zakup udziałów Mennica Legacy Tower wygasła

https://www.pb.pl/wygasla-oferta-mennicy-wykupu-udzialow-goluba-w-mlt-1125253

Mennica Polska jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce i Europie.

Mennica Legacy Tower to kompleks dwóch budynków biurowych zrealizowanych wspólnie przez Golub GetHouse i Mennica Polska w Warszawie.

22.08.2021

Udział: 50,00%    | Wartość: Nieznane

iTaxi przejmie aktywa MPT

https://www.pb.pl/mpt-pojedzie-w-barwach-itaxi-1125288

iTaxi to największa sieć taxi w Polsce oferująca nowoczesną aplikację do zamawiania przejazdów taxi, panel biznesowy oraz całodobowe contact center.

MPT, czyli Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkarskie to jedna z najstarszych warszawskich korporacji taksówkarskich.

21.08.2021

Udział: Nieznane    | 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://cmt-advisory.pl/aktualnosci/cmt-advisory-ponownie-wsrod-najaktywniejszych-doradcow-transakcyjnych-wg-portalu-mergermarket/

