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Multiplay Group przejęła ISP WWnet

https://www.telecompaper.com/news/multiplay-group-acquires-local-isp-wwnet--1427605

Multiplay Group to polska grupa z branży IT, która koncentruje się na budowie sieci światłowodów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

ISP WWnet to polska spółka z branży IT z siedzibą na Śląsku, która świadczy usługi głównie za pomocą technologii bezprzewodowej.

13.06.2022

Udział: Nieznane | Wartość: Nieznane

Netfala przejęła MSK SI

https://www.telecompaper.com/news/isp-netfala-acquires-local-isp-msk-si--1427893

Netfala to polski dostawca usług internetowych, telekomunikacyjnych i systemów światłowodowych.

MSK SI to spółka z branży telekomunikacyjnej z Mazowsza, której działalność opiera się na sieciach światłowodowych i bezprzewodowych.

15.06.2022

Udział: Nieznane   | Wartość: Nieznane

Actona Group przejęła SITS

https://www.pb.pl/dunczycy-przejmuja-polskiego-producenta-mebli-1153284

Actona Group to duńska grupa konsolidująca spółki z branży meblarskiej, do której należy m.in. Jysk.

SITS to polski producent mebli z centralą w Brodnicy, który zatrudnia ok. 2000 ludzi i produkuje około miliona sof i foteli rocznie.

14.06.2022

Udział: Nieznane | Wartość: Nieznane 
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Modern Profit sprzedała nieruchomości spółce Atal

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Spolka-zalezna-Monnari-zawarla-z-Atalem-umowe-sprzedazy-nieruchomosci-w-Lodzi-8357301.html

Modern Profit jest spółką zależną od Monnari Trade, a jej nieruchomość położona w Łodzi ma powierzchnię ok. 5,922 ha.

Atal to polski deweloper budowlany specjalizujący się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, apartamentów oraz lokali komercyjnych.

15.06.2022

Udział: 70,00% | Wartość: 59,50 mln PLN

SunCap przejął Adventure Forest

https://globallegalchronicle.com/suncaps-acquisition-of-adventure-forest/

SunCap to brytyjski fundusz Private Equity z siedzibą w Londynie o ponad 25-letniej historii istnienia i szerokim spektrum docelowych sektorów.

Adventure Forest to amerykańska sieć parków rozrywki i przygody posiadająca w ofercie m.in. parki linowe.

16.06.2022

Udział: Nieznane   | Wartość: Nieznane
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Salad Story zbiera kapitał w ramach emisji crowdinwestycyjnej

https://www.parkiet.com/crowdfunding/art36505451-salad-story-stara-sie-przyciagnac-uwage-inwestorow

Salad Story to polska sieć restauracji, która serwuje zdrową żywność.

Cel emisyjny to przede wszystkim stworzenie kolejnych lokali, zwiększenie stanów magazynowych oraz rozbudowa kuchni centralnej.

14.06.2022

Udział: Nieznane  | Wartość: 3,20 mln PLN

Netia planuje fuzję z ISTS oraz Logitus

https://www.telecompaper.com/news/netia-plans-to-merge-with-ists-and-logitus--1427457

Netia jest jednym z największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce jako część grupy Cyfrowy Polsat.

ISTS jest spółką zależną od Netii (została przejęta w 2019 roku), która zajmuje się dostarczaniem usług internetowych.

Logitus jest spółką zależną od Netii (przejęcie w 2021 roku), która zajmuje się dostarczaniem usług internetowych i systemów światłowodowych.

13.06.2022

Udział: Nieznane  | Wartość: Nieznane

Grupa Pracuj przejmie Softgarden

https://inwestycje.pl/gielda/grupa-pracuj-przejmie-softgarden-z-segmentu-hr-tech-w-niemczech-za-ok-118-mln-euro/

Grupa Pracuj to polska grupa kapitałowa, zarządzająca serwisami rekrutacyjnymi Pracuj.pl i Robota.ua oraz spółka eRecruitment Solutions.

Softgarden jest jednym z liderów niemieckiego rynku systemów wspierających innowacyjne procesy rekrutacji przy pomocy tzw. Talent Aquisition Systems.

14.06.2022

Udział: 100,00% | Wartość: 117,64 mln EUR
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Skarb Państwa potencjalnie nabędzie akcje Bogdanki

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Skarb-Panstwa-zawarl-z-Enea-list-intencyjny-ws-nabycia-akcji-Bogdanki-opis-8359013.html

Bogdanka to spółka zależna od Enei, która jest jednym z liderów rynku producentów węgla kamiennego w Polsce. Sprzedawany przez przedsiębiorstwo węgiel kamienny

stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i produkcji cementu.

18.06.2022

Udział: 64,57%       | Wartość: Nieznane

Cavatina Holding sprzeda część biurowców funduszowi Lone Star Funds

https://www.parkiet.com/budownictwo/art36513511-cavatina-holding-spienieza-czesc-biurowcow-za-650-mln-zl

Cavatina Holding to polski deweloper. Umowa sprzedaży ma dotyczyć trzech biurowców we Wrocławiu i Krakowie o łącznej powierzchni 66 tys. m2..

Lone Star Funds to amerykański fundusz Private Equity, który specjalizuje się w inwestycjach w nieruchomości.

15.06.2022

Udział: Nieznane  | Wartość: 650,00 mln PLN



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/

