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Mutares przejął kontrolę nad oddziałami Arriva

https://mutares.de/en/eleventh-acquisition-in-2022-mutares-has-signed-an-agreement-to-acquire-arriva-denmark-poland-bus-and-serbia-from-the-arriva-group/

Mutares to niemiecka spółka holdingowa, która specjalizuje się w przejęciach średniej wielkości firmy w restrukturyzacji.

Arriva Group jest brytyjskim przedsiębiorstwem transportu publicznego, które należy do Detusche Bahn AG. Transakcja dotyczy przejęcia oddziałów w Polsce, Danii i Serbii.

27.09.2022

Udział: 100,00%   | Wartość: Nieznane

Cyfrowy Polsat sprzedaje akcje Modivo na rzecz Embud

https://comparic.pl/cyfrowy-polsat-ma-umowe-sprzedazy-1-mln-akcji-modivo-za-lacznie-600-mln-zl/

Cyfrowy Polsat to nadrzędna spółka Grupy Polsat, która jest jedną z największych grup medialno-telekomunikacyjnych w Europie.

Modivo to europejski lider e-commerce sprzedaży odzieży, obuwia i akcesoriów, który łączy ofertę eobuwie.pl oraz Modivo.

27.09.2022

Udział: Nieznane   | Wartość: 600,00 mln PLN

Grupa Polsat przejmuje udziały w Antyweb

https://grupapolsatplus.pl/en/archive/antywebpl-joins-polsat-plus-group

Grupa Polsat to największa grupa medialno-telekomunikacyjna w Europie Środkowo-Wschodniej.

Antyweb.pl to blog o technologiach takich jak smartfony, komputery czy internet.

27.09.2022

Udział: 70,00%   | Wartość: Nieznane
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Synergie przejmuje kontrolę nad InterKadra

https://www2.staffingindustry.com/eng/Editorial/Daily-News/France-Synergie-signs-deal-to-acquire-Polish-temporary-staffing-firm-InterKadra-63140

Synergie to francuska firma rekrutacyjna z siedzibą w Paryżu.

InterKadra to polska agencja pracy tymczasowej oraz centrum rekrutacyjne z siedzibą w Krakowie.

29.09.2022

Udział: 100,00%   | Wartość: Nieznane

Wolters Kluwer przejmuje Ijs Publishing Group

https://www.wolterskluwer.com/en/news/acquires-open-access-publisher-expands-breadth-of-lippincott-journal-portfolio

Wolters Kluwer to holenderska firma świadcząca usługi informacyjne.

Ijs Publishing Group to brytyjskie przedsiębiorstwo wydawnicze, które jest wydawcą m.in. „International Journal of Surgery” – magazynu o tematyce medycznej.

30.09.2022

Udział: 100,00%   | Wartość: Nieznane

Wirtualna Polska zakupiła pakiet udziałów w Audioteka

https://inwestycje.pl/gielda/wp-zakupila-pakiet-akcji-audioteki-za-953-mln-zl-zwiekszajac-udzialy-do-595/

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych.

Audioteka to spółka oferująca największą w Polsce platformę audiobooków. Z jej usług korzysta ok. 215 tys. użytkowników.

Grupa Wirtualna Polska, poprzez spółkę zależną - Stacja Służew, zwiększyła udział w Audiotece z 6,80% do 59,50%.

30.09.2022

Udział: 52,70%   | Wartość: 95,30 mln PLN
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PKO BP zakupiło akcje PKN Orlen od Skarbu Państwa

https://inwestycje.pl/gielda/pko-bp-zawarl-umowe-nabycia-1416-mln-akcji-pkn-orlen-od-skarbu-panstwa/

PKO BP jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Sprzedającym akcje jest Skarb Państwa.

PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi również działalność wydobywczą w Polsce oraz w Kanadzie.

30.09.2022

Udział: 2,26%   | Wartość: 750 mln PLN

PZU zakupiło akcje PKN Orlen od Skarbu Państwa

https://www.biznesradar.pl/a/112720,pzu-i-pko-bp-kupila-akcje-pkn-orlen-za-ponad-1-5-mld-zl

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Na jej czele stoi PZU SA. Sprzedającym akcje jest Skarb Państwa.

PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi również działalność wydobywczą w Polsce oraz w Kanadzie.

30.09.2022

Udział: 2,26%    | Wartość: 750 mln PLN
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Nouryon przejmie ADOB

https://www.nouryon.com/news-and-events/news-overview/2022/nouryon-to-acquire-adob-fertilizer/

Nouryon to holenderski lider wśród producentów artykułów chemicznych.

ADOB jest polskim producentem nawozów rolniczych, nawozów sztucznych i dolistnych z siedzibą w Poznaniu.

29.09.2022

Udział: 100,00%   | Wartość: Nieznane

Ignitis przejmie farmę wiatrową Silesia II

https://ignitisgrupe.lt/en/news/ignitis-group-acquires-onshore-wind-farm-project-poland

Ignitis Group to holding energetyczny z siedzibą w Wilnie. Jej spółki zależne zajmują się wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej oraz ciepła.

Silesia II to lądowa farma wiatrowa o zdolności produkcyjnej do 137 MW, która jest położona na Śląsku.

30.09.2022

Udział: 100,00%    | Wartość: 240,00 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/

