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Pluralis BV nabyło Gremi Media

https://notesfrompoland.com/2022/01/10/soros-backed-investor-completes-40-purchase-of-leading-polish-media-house/

Pluralis B.V. to strategiczny inwestor medialny z siedzibą w Amsterdamie, który inwestuje w europejskie firmy sektora wysokiej jakości informacji.

Gremi Media to czołowa grupa mediowa w Polsce z unikatowymi tematycznie mediami ekonomicznymi i biznesowymi oraz internetowym portfolio dla profesjonalistów

i menadżerów wysokiego szczebla.

10.01.2022

Udział: 40,00% | Wartość: 97,00 mln PLN

Twitter nabył Aleph

https://www.pb.pl/twitter-kupil-mniejszosciowy-pakiet-udzialow-w-alephie-1138289

Twitter to serwis społecznościowy udostępniający usługę mikroblogowania.

Aleph wspiera duże platformy cyfrowe w łączeniu się z reklamodawcami i klientami. Współpracuje m.in. ze Spotify Technology, Meta Platforms i należącym do Microsoftu

portalem LinkedIn.

11.01.2022

Udział: Nieznane    | Wartość: Nieznane

Sunly przejęło Alseva Group

https://www.gramwzielone.pl/energia-sloneczna/107089/polski-deweloper-farm-pv-nawiazuje-wspolprace-z-estonczykami

Sunly to firma zajmująca się energią odnawialną, która działa w krajach bałtyckich i w Polsce.

Alseva to działający na polskim rynku deweloper fotowoltaiczny w Polsce.

11.01.2022

Udział: 100,00% | Wartość: Nieznane
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Enterprise Products Partners przejęło Navitas Midstream Partners

https://irei.com/news/navitas-midstream-sells-enterprise-products-partners-3-25b/#:~:text=Navitas%20Midstream%20Partners%20Holdings%20recently,funds%20managed%20by%20Warburg%20Pincus.

12.01.2022

Udział: 100,00%    | Wartość: 3,25 mld USD

Compleo przejęło Innogy eMobility Solutions

https://news.i-n24.com/business/484640.html

Compleo oferuje wysokiej jakości stacje ładowania oraz know-how z zakresu infrastruktury ładowania.

Innogy eMobility Solutions oferuje inteligentne produkty, od kompaktowej ładowarki po stację o dużej mocy.

12.01.2022

Udział: 100,00%    | Wartość: Nieznane

Polish Enterprise Fund VIII nabyło Ekoenergetykę

https://www.rp.pl/biznes/art19281221-enterprise-investors-inwestuje-w-ekoenergetyke

Polish Enterprise Fund VIII jest najstarszą i jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej.

Ekoenergetyka to stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

13.01.2022

Udział: Nieznane | Wartość: 200,00 mln EUR

Enterprise Products Partners to amerykańska firma zajmująca się rurociągami gazu ziemnego i ropy naftowej z siedzibą w Houston w Teksasie.

Navitas zapewnia pełną gamę usług w zakresie średniego strumienia gazu.
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Orkla przejęła Vesteralen Marine Olje

https://www.mynewsdesk.com/orklaglobal/pressreleases/orkla-acquires-vesteraalen-marine-olje-3154981

Orkla Health oferuje produkty, które spełniają określone potrzeby zdrowotne na każdym etapie życia człowieka.

Vesterålen Marine Olje produkuje surowce resztkowe z białej ryby do wykorzystania na przykład w produkcji tranu z wątroby dorsza.

13.01.2022

Udział: 95,00% | Wartość: Nieznane

Eurazeo przejęło Ikaros Solar

https://www.marketscreener.com/quote/stock/EURAZEO-SE-4643/news/Eurazeo-Buys-80-Stake-In-Belgium-s-Ikaros-Solar-37545105/

Eurazeo jest spółką inwestycyjną utworzoną w wyniku połączenia Azeo i Eurafrance w kwietniu 2001 roku.

Ikaros Solar jest wiodącą międzynarodową firmą działającą na rynku fotowoltaiki (PV) od 2006 roku.

14.01.2022

Udział: 80,00%    | Wartość: Nieznane

Eni nabyło Solar Konzept Greece

https://economictimes.indiatimes.com/industry/renewables/eni-buys-solar-konzept-greece-to-step-into-new-solar-market/articleshow/88891645.cms

Eni to międzynarodowa korporacja gazowo-petrochemiczna należąca w 30 procentach do włoskiego rządu.

Solar Konzept Greece został założony w 2018 roku z celem strategicznym rozwój nowych projektów fotowoltaicznych w całej Grecji.

14.01.2022

Udział: Nieznane | Wartość: Nieznane
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Exxon Mobil planuje nabycie Biojet

https://corporate.exxonmobil.com/News/Newsroom/News-releases/2022/0111_ExxonMobil-expands-interest-in-biofuels-acquires-stake-in-Biojet-AS

ExxonMobil Corporation to spółka paliwowa utworzona przez połączenie dwóch przedsiębiorstw Exxon i Mobil. Założona pośrednio przez Johna D. Rockefellera.

Biojet tworzy paliwo płynne dla sektora transportu tradycyjnego. Zamiast paliw kopalnych koncentruje się na zrównoważonych i odnawialnych alternatywach.

11.01.2022

Udział: 49,90% | Wartość: Nieznane

Saudi Aramco planuje nabyć część firmy PKN Orlen

https://www.reuters.com/business/energy/pkn-orlens-agrees-deals-sell-grupa-lotos-assets-aramco-mol-unimot-rossi-biofuel-2022-01-12/

Saudi Aramco saudyjski koncern paliwowo-chemiczny prowadzący poszukiwania i wydobycie ropy naftowej. Największy na świecie pod względem dziennej produkcji.

PKN Orlen polski koncern paliwowo-energetyczny, lider wśród przedsiębiorstw petrochemicznych w Europie środkowo-wschodniej.

12.01.2022

Udział: Nieznane | Wartość: 1,15 mld PLN

United Overseas Bank planuje nabyć banki komercyjne Citigroup w Indonezji, Malezji, Tajlandii i Wietnamie

https://www.cnbc.com/2022/01/14/citi-to-sell-consumer-banking-operations-to-uob-in-malaysia-indonesia.html

United Overseas Bank to singapurska międzynarodowa organizacja bankowa z siedzibą w Singapurze, której oddziały znajdują się głównie w większości krajów Azji

Południowo-Wschodniej.

Citigroup to największy, pod względem kapitalizacji rynkowej, dostawca usług finansowych na świecie.

13.01.2022

Udział: Nieznane | Wartość: 690,00 mln USD
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Gazprom planuje nabyć Baltic Chemical Complex

https://globuc.com/news/gazprom-plans-to-acquire-50-of-baltic-chemical-complex-polymer-production/

Gazprom to rosyjski koncern państwowy, największy światowy wydobywca gazu ziemnego.

Baltic Chemical Complex to kompleks petrochemiczny zlokalizowany w obwodzie leningradzkim w Rosji. Oczekuje się, że kompleks rozpocznie działalność komercyjną

w 2024 r.

14.01.2022

Udział: 50,00% | Wartość: Nieznane

Itochu Trading House oraz Japan Industrial Partners Investment Fund planują przejąć Hitachi Construction 
Machinery

https://finance.yahoo.com/news/hitachi-sell-half-machinery-unit-
062635986.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAGPgRK7mz8mceVCV4LanbbkFRiUFKKvg2eIlb3_LJi3qpbwktjO-
JY3zCbsJSnfN6wRsEQWnlEOfMzEJMjdilze4Kt-siKfEDQnOlyEZ-xZjhKggvnaoqt9cVLaS8rQoaqTJiFiN8jR59ImoDOS2POrbvyCmcV7qWNRpduJ8NMo_

Itochu Trading House to jedna z wiodących firm zajmuje się handlem krajowym, importem/eksportem oraz handlem zagranicznym różnymi produktami.

Japan Industrial Partners to firma typu private equity, która specjalizuje się w inwestowaniu w inwestycje typu buyouts i carve-out.

Hitachi Construction Machinery to japońska firma produkująca sprzęt budowlany, która zajmuje się produkcją, sprzedażą i serwisem maszyn budowlanych

14.01.2022

Udział: 51,00% | Wartość: 1,70 mld USD

Allegro planuje przejęcie Mall Group i WE|DO

https://inwestycje.pl/gielda/allegro-ma-zgode-urzedu-antymonopolowego-na-ukrainie-na-przejecie-mall-group-i-wedo/

Allegro.pl to największa platforma e-handlu w Polsce.

Grupa MALL jest wiodącą grupą e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej. WE|DO specjalizuje się w dostarczaniu przesyłek w ramach „ostatniej mili”.

14.01.2022

Udział: 100,00% | Wartość: 881,00 mln EUR



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.
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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/

