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Develia zakupiła nieruchomość w Warszawie

https://comparic.pl/develia-kupila-nieruchomosc-w-warszawie-pod-175-mieszkan-za-315-mln-zl-netto/

Develia kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na

GPW od 2007 roku.

Na przedmiotowej nieruchomości planowana jest realizacja projektu inwestycyjnego z szacowaną ilością około 175 lokali mieszkalnych.

23.09.2022

Udział: 100,00%   | Wartość: 31,50 mln PLN

Argon & Co nabyło Intent Group

https://www.consultancy.eu/news/8014/argon-co-grows-oceania-practice-with-intent-group-acquisition

Argon & Co to globalna firma konsultingowa w zakresie zarządzania, która specjalizuje się w strategii operacyjnej i transformacji.

Intent Group to wiodąca firma konsultingowa w Nowej Zelandii.

23.09.2022

Udział: Nieznane   | Wartość: Nieznane
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Trwające transakcje

Figma i Adobe planują fuzję

https://itreseller.com.pl/recepta-adobe-na-rywala-przejecie-figma-staje-sie-czescia-cyfrowego-potentata/

Figma to współpracująca aplikacja internetowa do projektowania interfejsów, z dodatkowymi funkcjami offline dostępnymi w aplikacjach komputerowych.

Adobe to amerykańskie przedsiębiorstwo informatyczne znane z projektowania szeroko rozumianego oprogramowania graficznego.

19.09.2022

Udział: Nieznane   | Wartość: 20,00 mld USD

Medvic przejmie Health Labs Care

https://www.pb.pl/usp-kupuje-influencerskie-suplementy-1164254

Medvic jest spółką luksemburską, do której należy USP Zdrowie (jeden z trzech największych w Polsce producentów i dystrybutorów leków bez recepty oraz suplementów

diety).

Health Labs Care jest polską firmą rynku suplementów diety w Polsce, której sprzedaż odbywa się głównie w kanale e-commerce.

20.09.2022

Udział: 75,00%   | Wartość: Nieznane

Global Hydrogen przejmie Turbo Green Electric

https://inwestycje.pl/gielda/global-hydrogen-ma-umowe-przejecia-turbo-green-electric-za-10-mln-zl/

Global Hydrogen zajmuje się technologią produkcji zielonego energii: wodoru z biomasy, również odpadowej, w mobilnych, kontenerowych reaktorach, a także biogazu

z wykorzystaniem technologii SMBP.

Turbo Green Electric koncentruje swoje działania na rynku alternatywnych źródeł energii, w szczególności rozwoju technologii umożliwiających produkcję wodoru.

21.09.2022

Udział: 100,00%   | Wartość: 10,00 mln PLN
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Trwające transakcje

Abu Dhabi National Oil Company chce kupić Gunvor Group

https://www.wnp.pl/nafta/saudowie-szykuja-olbrzymie-przejecie-w-europie,625189.html

Abu Dhabi National Oil Company jest jednym z wiodących światowych producentów energii i głównym katalizatorem wzrostu i dywersyfikacji gospodarki Abu Dhabi.

Grupa Gunvor jest jednym z największych na świecie niezależnych domów handlu energią, metalami i materiałami sypkimi.

22.09.2022

Udział: Nieznane   | Wartość: Nieznane

Eastnine planuje przejęcia biurowców w Polsce

https://www.propertynews.pl/biura/eastnine-planuje-przejecie-kolejnych-biurowcow-w-polsce,106365.html

Eastnine to szwedzka firma inwestująca w nowoczesne, zrównoważone i dochodowe nieruchomości biurowe w krajach bałtyckich i w Polsce.

Spółka kolejnej okazji na rynku biurowym będzie szukała w Poznaniu lub w Warszawie i innych miastach regionalnych.

22.09.2022

Udział: Nieznane   | Wartość: Nieznane

KNF wyraził zgodę na przejęcie Diners Club Polska przez Service Bank AG

https://www.cashless.pl/12447-knf-diners-club-polska-przejecie

Diners Club Polska to polski oddział Diners Club International, pierwszego na świecie wystawcy kart płatniczych.

Service Bank AG to jeden z największych banków w Austrii.

23.09.2022

Udział: Nieznane   | Wartość: Nieznane
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Trwające transakcje

DB Schenker przejmie USA Truck

https://obserwatorlogistyczny.pl/2022/09/23/db-schenker-finalizuje-przejecie-40-letniej-firmy-usa-truck/

DB Schenker to niemieckie przedsiębiorstwo logistyczne o globalnym zasięgu, wykorzystujące transport lądowy, lotniczy i morski.

USA Truck zajmuje się świadczeniem usług w zakresie przewozu towarów dla szerokiej i różnorodnej bazy klientów w całej Ameryce Północnej.

23.09.2022

Udział: Nieznane   | Wartość: Nieznane

FrieslandCampina i Arla planują fuzję

https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykul/arla-i-frieslandcampina-rozmawiaja-o-fuzji-powstanie-najwiekszy-swiatowy-koncern-mleczarski

FrieslandCampina to holenderska międzynarodowa spółdzielnia mleczarska z siedzibą w Amersfoort w Holandii.

Arla Foods jest szwedzko-duńskim koncernem będącym największym producentem przetworów mlecznych w Skandynawii.

23.09.2022

Udział: Nieznane   | Wartość: Nieznane

Tourism Holding Company i Apollo Tourism & Leisure planują fuzję

https://www.appki.com.pl/komitet-ds-handlu-zatwierdzil-fuzje-tourism-holding-company-z-apollo/

Tourism Holdings to duża nowozelandzka firma turystyczna, notowana na nowozelandzkiej giełdzie.

Apollo Tourism & Leisure jest wiodącą australijską firmą turystyczną działającą w Australii, Nowej Zelandii, Ameryce Północnej, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Irlandii.

23.09.2022

Udział: Nieznane   | Wartość: Nieznane
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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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Doradztwo
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Pozyskiwanie
finansowania

Wykupy
menedżerskie

Corporate
finance

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/

