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Grupa ISI Emerging Markets przejmuje REDD Intelligence

https://pap-mediaroom.pl/biznes-i-finanse/grupa-isi-emerging-markets-przejmuje-redd-intelligence-umacniajac-sie-na-pozycji

Grupa ISI Emerging Markets skupia dwóch wiodących na świecie dostawców informacji o rynkach wschodzących - CEIC i EMIS.

REDD Intelligence to dostawca informacji, badań i analiz dotyczących rynków wschodzących.

09.05.2022

Udział: Nieznane  | Wartość: Nieznane

Pfizer przejmuje Biohaven Pharmaceutical

https://www.pb.pl/pfizer-przejmuje-biohaven-pharmaceutical-za-116-mld-usd-1149867

Pfizer to koncern farmaceutyczny z siedzibą w USA w Nowym Jorku.

Biohaven Pharmaceutical to firma biofarmaceutyczna, która jest deweloperem leków przeznaczonych do leczenia chorób neurologicznych i neuropsychiatrycznych oraz

rzadkich zaburzeń.

10.05.2022

Udział: Nieznane   | Wartość: 11,60 mld USD

Smurfit Kappa UK przejmuje Atlas Packaging

https://www.rynekpapierniczy.pl/artykul/smurfit-kappa-przejmuje-atlas-packaging-3445

Smurfit Kappa UK to zintegrowany producent opakowań papierowych należący do Smurfit Kappa Group i prowadzący działalność na terenie całej Wielkiej Brytanii.

Atlas Packaging to niezależny dostawca opakowań z tektury falistej z siedzibą w Anglii.

10.05.2022

Udział: Nieznane   | Wartość: Nieznane
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PGNiG przejmuje Solgen

https://pgnig.pl/aktualnosci/-/news-list/id/pgnig-przejmuje-solgen-by-intensywnie-rozwijac-segment-fotowoltaiki-i-pomp-ciepla/newsGroupId/10184

PGNiG (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo) to największe polskie konsorcjum wydobywające ropę naftową i gaz ziemny.

Solgen to firma projektowo-wykonawcza, zajmująca się instalacjami odnawialnych źródeł energii. Firma specjalizuje się w instalacjach fotowoltaicznych realizując

je kompleksowo od projektu po wykonanie.

11.05.2022

Udział: 100,00%    | Wartość: Nieznane

Clinscience przejmuje Agati Systems

https://www.wnp.pl/tech/clinscience-przejmuje-agati,578610.html

Clinscience to globalna firma oferująca usługi smart CRO (Contract Research Organization) dla klientów biotechnologicznych.

Agati Systems to firma specjalizująca się w przetwarzaniu danych klinicznych, usługach w zakresie rejestracji badań oraz projektowaniu dedykowanego oprogramowania.

11.05.2022

Udział: 51,00%       | Wartość: Nieznane

QIAGEN przejmuje BLIRT

https://www.businesswire.com/news/home/20220511005704/pl/

QIAGEN to spółka holdingowa z siedzibą w Holandii. Jest wiodącym, światowym dostawcą rozwiązań Sample to Insight, które umożliwiają klientom uzyskanie cennych

informacji molekularnych z próbek zawierających elementy składowe życia.

BLIRT to firma z wieloletnim doświadczeniem specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości białek rekombinowanych na skalę przemysłową.

11.05.2022

Udział: 96,00%      | Wartość: Nieznane
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Vectra przejmuje Evio Polska

https://satkurier.pl/news/217445/vectra-przejmuje-evio-polska-w-tym-telewizje-swiatlowodowa.html

Vectra to jeden z największych w Polsce operatorów telewizji kablowej.

Evio Polska to ogólnopolska firma telekomunikacyjna - jest partnerem technologicznym operatorów kablowych i ISP, którym dostarcza innowacyjne rozwiązania niezbędne do

świadczenia usług TV cyfrowej.

13.05.2022

Udział: 100,00%    | Wartość: Nieznane
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Holcim przejmuje Izolbet

https://www.pb.pl/swiatowy-gigant-przejmuje-polska-spolke-1150127

Holcim to szwajcarskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją materiałów budowlanych. Od 2015 roku wchodzi w skład koncernu LafargeHolcim.

Izolbet to polski producent materiałów hydroizolacyjnych, chemii budowlanej, styropianu i pap.

Finalizacja transakcji przewidywana jest na drugą połowę 2022 roku, warunkiem jest uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

12.05.2022

Udział: Nieznane   | Wartość: Nieznane

Grupa Specjał przejmuje Ren

https://www.dlahandlu.pl/detal-hurt/wiadomosci/specjal-przejmuje-ren-potrzebna-decyzja-uokik,108062.html

Grupa Specjał to dystrybutor żywności, specjalizujący się przede wszystkim w dystrybucji produktów ogólnospożywczych, alkoholi i nabiału.

Ren to jeden z większych dystrybutorów żywności mrożonej.

Warunkiem transakcji jest uzyskanie pozytywnej decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

09.05.2022

Udział: 100,00%    | Wartość: Nieznane

Łukoil przejmuje Shell Neft

https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1208627%2Cshell-wychodzi-z-rosji-lukoil-kupuje-ponad-400-stacji-benzynowych-koncernu

Łukoil to wiodące na świecie rosyjskie przedsiębiorstwo naftowo-gazowe.

Shell Neft to właściciel ponad 400 stacji benzynowych znajdujących się w kilkudziesięciu miastach w Rosji. Shell Neft należy do koncernu Shell.

Z powodu wojny na Ukrainie Shell zapowiedział, że zamierza całkowicie zrezygnować z działalności w Rosji. Transakcja powinna zostać zrealizowana w 2022 roku.

12.05.2022

Udział: Nieznane   | Wartość: Nieznane



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/

