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Przegląd aktywności na rynku fuzji i przejęć



Paweł Przewięźlikowski i Augebit FIZ sprzedali akcje Selvity

https://www.pb.pl/akcjonariusze-selvity-sprzedali-545-proc-akcji-1170024

Selvita to polskie przedsiębiorstwo branży farmaceutycznej z siedzibą w Krakowie, działające w obszarze odkrywania nowych leków i badań regulacyjnych.

Po transakcji Paweł Przewięźlikowski posiada 16,63% akcji, dających 27,41% głosów na walnym zgromadzeniu, natomiast Augebit FIZ – 4,62% (3,88%).

22.11.2022

Udział: 5,45%          | Wartość: 78,70 mln PLN

Clayton, Dubilier & Rice nabył od PWC biznes transgranicznej rekrutacji pracowników

https://www.pb.pl/silny-gracz-wyszedl-z-pwc-1170101

Clayton, Dubilier & Rice to amerykański fundusz Private Equity.

Global Mobility Services (obecnie Vialto Partners) to międzynarodowa sieć specjalizująca się w kwestiach imigracji, legalizacji pobytu, HR, podatków oraz ubezpieczeń.

PWC to globalna sieć przedsiębiorstw świadczących usługi księgowe, audytorskie oraz doradcze.

22.11.2022

Udział: 100,00%     | Wartość: 2,20 mld USD

Zakończone transakcje
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Movie Games sprzedało akcje Drago Entertainment na rzecz między innymi Smart Money FIZ

https://strefainwestorow.pl/artykuly/gaming/20221122/movie-games-drago-entertainment-sprzedaz-akcji

Smart Money FIZ to założony przez Pawła Sugalskiego fundusz inwestycyjny zamknięty.

Drago Entertainment to notowane na NewConnect polskie studio gamedev, które w 2021 roku zasłynęło z gry Gas Station Simulator.

Movie Games to wywodzący się z Polski wydawca gier wideo, który jest notowany na NewConnect.

22.11.2022

Udział: 10,02% | Wartość: 3,25 mln PLN



ZUE nabył udziały w spółce P.B.I. Energopol

https://www.bankier.pl/wiadomosc/ZUE-kupil-93-6-proc-udzialu-w-spolce-Energopol-za-3-3-mln-zl-8444645.html

Grupa ZUE to jeden z czołowych polskich podmiotów budownictwa branży kolejowej i miejskiej infrastruktury szynowej i energetycznej, skupiający w swych ramach spółki

o potencjale projektowym, handlowo-produkcyjnym i wykonawczym.

P.B.I. Energopol to polski podmiot oferujący usługi budowlane w zakresie dróg, mostów, infrastruktury towarzyszącej oraz budownictwa przemysłowego.

23.11.2022

Udział: 93,60%        | Wartość: 3,30 mln PLN

NetEase Games zainwestował w polskie studio Rebel Wolves

https://www.pb.pl/netease-uwierzyl-w-weteranow-z-cd-projektu-1170223?cx_testId=62&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0&cx_experienceId=EXAT1GI36S24#cxrecs_s

NetEase Games to jeden z wiodących na świecie producentów gier mobilnych i PC. Należy do grupy NetEase, działającej w obszarze technologii internetowych.

Rebel Wolves to nowe studio gamedev, które zostało założone przez byłych pracowników studia CD Projekt RED.

23.11.2022

Udział: 26,70% | Wartość: Nieznane

Zakończone transakcje
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Asbis nabył udziały RSL Revolutionary Labs

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Asbis-kupil-15-5-proc-udzialow-spolki-RSL-Revolutionary-Labs-za-700-tys-euro-8443893.html

Asbis to międzynarodowa grupa korporacyjna zajmująca się dystrybucją produktów IT na wschodzących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

RSL Revolutionary Labs to cypryjska spółka biotechnologiczna oferująca formuły do pielęgnacji skóry zaprojektowane we współpracy z naukowcami, dermatologami

i specjalistami onkologicznymi, oraz zweryfikowane w drodze prac badawczo-rozwojowych i danych klinicznych w celu zaspokojenia pojawiających się potrzeb pacjentów.

22.11.2022

Udział: 15,50% | Wartość: 700,00 tys. EUR



Allianz Real Estate nabyło portfolio ośrodków logistycznych od DHL

https://www.property-forum.eu/news/allianz-buys-200000-sqm-european-logistics-portfolio-from-dhl/14048

Allianz Real Estate jest jednym z największych na świecie firm zarządzających inwestycjami w nieruchomości.

Na portfolio składa się pięć obiektów zlokalizowanych na terenie Holandii, Finlandii oraz Polski.

DHL to globalny lider w branży logistycznej. Specjalizuje się w międzynarodowej dostawie, usługach kurierskich i transporcie.

25.11.2022

Udział: Nieznane | Wartość: Nieznane

Zakończone transakcje
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Photon Energy Group nabyła od PGE Ventures, Newberg i ASI Valuetech Seed Fund akcje Lerta

https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20221125/photon-energy-group-nabywa-wiekszosciowy-pakiet-w-lerta-i-planuje-pelne

Photon Energy Group dostarcza energię słoneczną i czystą wodę na całym świecie. Od momentu powstania Photon Energy zbudował i uruchomił elektrownie słoneczne

o łącznej mocy ponad 120 MWp i posiada w swoim portfolio elektrownie o łącznej mocy 91,9 MWp. Spółka zamierza nabyć pozostałe akcje w Lerta przed końcem 2022 roku.

Lerta to polskie przedsiębiorstwo, oferujące rozwiązania wirtualnej elektrowni (VPP) poprzez agregację i zarządzanie rozproszonymi zasobami energetycznymi.

25.11.2022

Udział: 32,48% | Wartość: 6,90 mln EUR



Trwające transakcje

Petgram przejmie Petopo

https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20221123/petgram-przejmie-wlasciciela-portalu-petopocom

Petgram jest twórcą aplikacji dedykowanej miłośnikom zwierząt, połączonej z obrożą wyposażoną w lokalizator GPS dla psów i kotów.

Petopo to właściciel portalu Petopo.com, którego działalność koncentruje się na pomocy czworonogom w znalezieniu kochających domów oraz edukacji i doradztwie

w zakresie opieki nad nimi.

23.11.2022

Udział: Nieznane | Wartość: Nieznane

Włoski rząd planuje sprzedać większościowy pakiet w liniach lotniczych ITA Airways

https://www.pb.pl/wlochy-wciaz-mysla-o-sprzedazy-linii-ita-1170182

ITA Airways to włoski narodowy przewoźnik lotniczy, istniejący od 2021 r. Obecnie jedynym udziałowcem linii lotniczej jest włoski skarb państwa.

Włoski rząd, na czele którego stoi Giorgia Meloni, planuje prywatyzację ITA Airways w drodze sprzedaży bezpośredniej, w początkowej fazie z zachowaniem

mniejszościowego, niekontrolującego pakietu akcji.

23.11.2022

Udział: Nieznane    | Wartość: Nieznane

Live Motion Games podpisało list intencyjny z zagranicznym funduszem

https://www.pb.pl/live-motion-games-chce-siegnac-po-finansowanie-1170144

Live Motion Games (LMG) to polskie studio gamedev notowane na NewConnect.

Umowa, która miałaby zostać zawarta, przewiduje emisję 12-miesięcznych, zerokuponowych obligacji zamiennych na akcje o łącznej wartości nieprzekraczającej 5,00 mln PLN.

Finansowanie ma być udzielone w dziesięciu transzach - pierwsza (625,00 tys. PLN) spłynie po podpisaniu umowy, kolejne - na żądanie spółki.

23.11.2022

Udział: Nieznane    | Wartość: Nieznane
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Trwające transakcje

3S Group połączy się ze spółką matką P4

https://www.telecompaper.com/news/3s-group-to-merge-with-parent-p4-report--1445268

P4 operator sieci Play oraz właściciel UPC Polska - operatora telewizji cyfrowej oraz Internetu.

3S Group to polski dostawca usług w zakresie centrów danych.

23.11.2022

Udział: Nieznane | Wartość: Nieznane

Grupa inwestorów ogłosiła zamiar przeprowadzenia wezwania na akcje Arterii

https://www.pb.pl/bedzie-kolejne-wezwanie-na-akcje-arterii-1170291

Wezwanie przeprowadzić mają Investcamp wraz z Mayas Basic Concept Limited, Marcinem Marcem, Sebastianem Pielachem, Ewą Czarzastą - Marzec i Anną Pielach.

Arteria oferuje kompleksowe rozwiązania w obszarze outsourcingu usług contact center, marketingu oraz wsparcia sprzedaży.

Wezwanie obejmie 477 tys. akcji, a pośrednikiem będzie Trigon DM. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na 4,27 mln walorów. 88,8 proc. z nich należy do spółki Investcamp.

24.11.2022

Udział: Nieznane    | Wartość: Nieznane

777 Partners ma odkupić udziały w klubie Hertha BSC Berlin

https://www.pb.pl/historyczna-transakcja-w-bundeslidze-1170310

777 Partners jest alternatywną platformą inwestycyjną z siedzibą w Miami, która inwestuje w szereg atrakcyjnych, szybko rozwijających się sektorów, z silnym naciskiem na

usługi finansowe.

Hertha BSC Berlin to niemiecki klub piłkarski z siedzibą w Berlinie. Został założony 25 lipca 1892.

24.11.2022

Udział: 64,70%        | Wartość: Nieznane
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Trwające transakcje

Kancelaria Rymarz Zdort połączy się z Kancelarią Maruta Wachta

https://www.pb.pl/powstaje-gigant-prawniczy-w-polsce-1170392

Kancelaria Rymarz Zdort jest 16 pod względem liczby zatrudnianych pracowników (92) kancelarią w Polsce.

Kancelaria Maruta Wachta jest 27 pod względem liczby zatrudnianych pracowników (74) kancelarią w Polsce.

Nowopowstała kancelaria, pod marką Rymarz Zdort Maruta, ma liczyć ponad 170 prawników (radców prawnych i adwokatów), a łącznie będzie zatrudniać 250 osób.

24.11.2022

Udział: Nieznane | Wartość: Nieznane

Sygnity podpisało list intencyjny w sprawie przejęcia g.on experience od TSS Europe

https://www.pb.pl/sygnity-planuje-przejac-niemiecka-spolke-1170468

Sygnity to polska grupa kapitałowa spółek z branży informatycznej, powstała w wyniku połączenia firm ComputerLand i Emax, notowana na GPW w Warszawie.

G.on experience to niemiecki podmiot zajmujący się zarządzaniem infrastrukturą poprzez geoportale internetowe.

Total Specific Solutions zrzesza ponad 110 niezależnie zarządzanych europejskich przedsiębiorstw informatycznych.

25.11.2022

Udział: Nieznane    | Wartość: Nieznane

Tenderhut zawarł umowę inwestycyjną określającą warunki nabycia udziałów Brainhint

https://www.parkiet.com/komunikaty-espi/art37489991-tenderhut-s-a-zawarcie-umowy-inwestycyjnej-ze-wspolnikami-brainhint-oraz-zawarcie-umow-lock-up

TenderHut to polski podmiot zajmujący się outsourcingiem IT, realizacją projektów unijnych, wsparciem merytorycznym i finansowym dla startupów.

Brainhint jest polskim integratorem technologicznym, specjalizującym się w zaawansowanych rozwiązaniach dla wyzwań operacyjnych dużych przedsiębiorstw z wielu branż.

TenderHut posiada obecnie 51,00% udziałów Brainhit.

25.11.2022

Udział: 49,00%       | 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

Doradztwo
sell-side

Doradztwo
buy-side

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/

