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Zakończone transakcje
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Shoper przejął Selium

https://inwestycje.pl/gielda/shoper-sfinalizowal-nabycie-agencji-omnichannel-selium-mateusz-grzywnowicz/

Shoper to właściciel najpopularniejszej w Polsce platformy dla rynku e-commerce. Gotowe oprogramowanie obsługuje cały proces zakupowy, od przyjęcia zamówienia, aż do

ostatniego etapu rozliczenia księgowo-magazynowego.

Selium jest agencją omnichannel wyspecjalizowaną we wsparciu sprzedaży, głównie na zagranicznych marketplace'ach.

01.08.2022

Udział: 100,00%    | Wartość: 1,65 mln PLN

Sygnis przejął ZMorph

https://www.pb.pl/mocne-przetasowanie-w-branzy-druku-3d-1157331

Sygnis to spółka notowana na NewConnect prowadząca projekty prac badawczo-rozwojowych w zakresie technologii hardware’owych.

Zmorph jest polskim producentem drukarek 3D.

01.08.2022

Udział: 77,88%       | Wartość: 3,60 mln PLN

Cargill i Continental Grain Company przejęły Sanderson Farms

https://www.portalspozywczy.pl/mieso/wiadomosci/cargill-finalizuje-ogromne-przejecie-kupuje-konkurenta-za-4-5-mld-dolarow,212780.html

Cargill i Continental Grain Company to globalni potentaci na rynku żywności i agrobiznesu.

Sanderson Farms to amerykańskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją, przetwarzaniem i sprzedażą drobiu z siedzibą w Laurel.

03.08.2022

Udział: 100,00%    | Wartość: 4,53 mld USD
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Bio-Rad przejęło Curiosity Diagnostics

https://www.massdevice.com/bio-rad-acquires-curiosity-diagnostics-for-up-to-170m/

Bio-Rad to amerykański projektant i producent specjalistycznych produktów technologicznych dla rynku badań biologicznych i diagnostyki klinicznej.

Curiosity Diagnostics to firma medtech specjalizująca się w systemach diagnostyki molekularnej umożliwiającej zarządzanie chorobami zakaźnymi.

04.08.2022

Udział: 100,00%    | Wartość: 170,00 mln USD

Grupa Metro przejęła Grupę Günther

https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykul/grupa-metro-finalizuje-przejecie-grupy-guenther

Grupa Metro to niemiecki koncern handlowy. Obecnie działa w ponad 30 państwach.

Grupy Günther to niemiecka firma produkująca czujniki temperatur dla różnych zastosowań przemysłowych.

05.08.2022

Udział: Nieznane   | Wartość: Nieznane
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Trwające transakcje

Iberdrola przejmuje portfel OZE w Polsce

https://www.pb.pl/iberdrola-przejmuje-portfel-oze-w-polsce-1157393

Iberdrola to hiszpańskie przedsiębiorstwo produkujące energię elektryczną. Jego siedziba znajduje się w Bilbao.

Hiszpańska firma przejmuje projekty dwóch farm wiatrowych i sześciu elektrowni słonecznych w Polsce, które mają rozpocząć produkcję w przyszłym roku.

02.08.2022

Udział: Nieznane   | Wartość: Nieznane

Unimot finalizuje przejęcie Lotos Terminale

https://www.rp.pl/biznes/art36804301-unimot-jest-gotowy-na-przejecie-lotosu-terminale

Unimot jest polską oraz niezależną grupą paliwowo-energetyczną, która w swojej ofercie posiada: olej napędowy, benzyny, biopaliwa, gaz płynny, gaz ziemny, produkty

asfaltowe, a także energię elektryczną.

Lotos Terminale to spółka zależna grupy Lotos zajmującą się magazynowaniem i dystrybucją paliw na terenie całej Polski.

03.08.2022

Udział: 100,00%    | Wartość: Nieznane

Skarb Państwa kupuje akcje Polskiej Grupy Górniczej

https://inwestycje.pl/gielda/skarb-panstwa-ma-umowe-odkupu-akcji-polskiej-grupy-gorniczej-od-obecnych-akcjonariuszy/

Polska Grupa Górnicza to największe przedsiębiorstwo górnicze w Europie i największy producent węgla kamiennego w UE.

Zgodnie z warunkową umową sprzedaży, do spółek sprzedających udziały należą: Ecarb, PGE GiEK, PGNiG oraz Enea.

03.08.2022

Udział: 58,73%       | Wartość: 4,00 PLN
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Trwające transakcje

Tencent chce przejąć Ubisoft

https://android.com.pl/rozrywka/503763-tencent-ubisoft-przejecie/

Tencent to międzynarodowa korporacja technologiczna i inwestycyjno-holdingowa. Działalność przedsiębiorstwa skupia się na nowoczesnych technologiach i Internecie.

Ubisoft to francuski producent i wydawca gier komputerowych.

04.08.2022

Udział: Nieznane   | Wartość: Nieznane

Amazon przejmie iRobot

https://comparic.pl/amazon-podpisuje-umowe-o-polaczeniu-z-irobot-przejecie-wartosci-17-mld-dolarow/

Amazon to amerykańskie przedsiębiorstwo handlowe zajmujące się handlem elektronicznym B2C, prowadzące największy na świecie sklep internetowy.

iRobot to światowy lider w dziedzinie robotów konsumenckich projektujących i budujących urządzenia.

05.08.2022

Udział: Nieznane   | Wartość: 1,70 mld USD

Veolia sprzeda Suez w Wielkiej Brytanii na rzecz Grupy Macquarie

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-08/veolia-wraps-up-suez-acquisition-with-uk-deal-the-london-rush

Veolia to międzynarodowa grupa działająca w sektorach wodno-ściekowym, energetycznym, ale także gospodarki odpadami.

Suez to spółka energetyczna i ochrony środowiska, która zajmuje się produkcją i przesyłem energii elektrycznej, odprowadzaniem ścieków oraz gospodarowaniem odpadami.

Grupa Macquarie to australijska globalna grupa usług finansowych z siedzibą w Australii.

08.08.2022

Udział: Nieznane   | Wartość: 2,40 mld EUR
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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/

