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Przegląd aktywności na rynku fuzji i przejęć



Steinhoff International sprzedał część akcji Pepco

https://www.pb.pl/steinhoff-sprzedaje-czesc-akcji-pepco-1175050

Steinhoff International to jedna z największych na świecie firm meblarskich z siedzibą w Sandton w RPA.

Pepco to europejska sieć detaliczna oferującą odzież i produkty dla domu w niskich cenach.

18.01.2023

Udział: 6,60%   | Wartość: 1,48 mld PLN

PGE Ekoserwis nabyła Epore

https://biznesalert.pl/pge-ekoserwis-akcje-epore/

PGE Ekoserwis zajmuje się produkcją kruszywa i spoiwa do budowy dróg i nasypów oraz dostarcza popiół lotny do betonu i cementu.

Epore jest jednym ze strategicznych podmiotów na krajowym rynku w zakresie gospodarczego wykorzystania ubocznych produktów spalania, powstających w procesie

wytwarzania energii i ciepła.

16.01.2023

Udział: 100,00% | Wartość: Nieznane

Zakończone transakcje
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Avallon i Genesis Caital nabyły TES Vsetin

https://www.pb.pl/avallon-wchodzi-w-czeskich-elektrykow-1174906

Avallon to polski fundusz inwestycyjny z 25-letnią historią.

Genesis Capital to czeski fundusz inwestycyjny działający od 1999 roku.

TES Vsetin to czeski producent maszyn i komponentów elektrycznych, pracującego m.in. dla branży OZE i energetyki jądrowej.

16.01.2023

Udział: Nieznane | Wartość: Nieznane



Auriga nabyła większościowy pakiet udziałów w F1 Solutions

https://www.pb.pl/wlosi-przejmuja-polska-spolke-it-1175222

Auriga to włoski dostawca oprogramowania dla systemów bankowych i płatniczych.

F1 Solutions to polski podmiot założony w 2014 roku, koncentrujący się na oprogramowaniu do zarządzania gotówką oraz aplikacjach, które umożliwiają samoobsługę m.in.

w bankomatach i wpłatomatach.

19.01.2023

Udział: Nieznane | Wartość: Nieznane

Zakończone transakcje
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Sports Direct nabył aktywa Go Sport

https://www.pb.pl/go-sport-sprzedany-1175208

Sports Direct to spółka należąca do Frasers Group - brytyjska grupa zajmująca się handlem detalicznym, sportem i własnością intelektualną.

Go Sport to francuskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w dystrybucji artykułów sportowych, które w 2022 roku ogłosiło upadłość.

18.01.2023

Udział: Nieznane | Wartość: 30,00 mln PLN

SPIE przejęło General Property

https://www.pb.pl/francuzi-przejmuja-polska-spolke-i-staja-sie-liderem-rynku-techfm-1175352

SPIE jest francuskim liderem usług multitechnicznych z głęboką wiedzą specjalistyczną w zakresie zarządzania techniczną obsługą nieruchomości.

General Property jest polską spółką świadczącą usługi w zakresie technologicznej obsługi nieruchomości.

20.01.2023

Udział: 100,00%   | Wartość: Nieznane



Zakończone transakcje
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Sunex sfinalizował zakup Krobath Bad Heizung Service

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Sunex-sfinalizowal-przejecie-austriackiej-spolki-Krobath-Bad-Heizung-Service-8475495.html

Sunex to czołowy polski producent pomp ciepła, zbiorników ciepłej wody użytkowej oraz kolektorów słonecznych.

Krobath Bad Heizung Service działa w branży instalacji grzewczych i sanitarnych. Zajmuje się głównie montażem i serwisem pomp ciepła, instalacji solarnych oraz

fotowoltaiki.

20.01.2023

Udział: 100,00% | Wartość: 4,30 mln EUR



Trwające transakcje

ArcelorMittal zgłosił do UOKiK zamiar przejęcia Złomex

https://biznes.pap.pl/pl/news/pap/info/3369766,arcelormittal-zglosil-do-uokik-zamiar-przejecia-zlomexu

ArcelorMittal to największy producent stali na świecie. Koncern powstał w wyniku fuzji Arcelor oraz Mittal Steel.

Zakład Przerobu Złomu „Złomex” i jego spółki zależne zajmują się handlem i skupem złomu metalowego.

17.01.2023

Udział: 100,00% | Wartość: Nieznane

CVC Capital Partners zamierza wprowadzić na giełdę Żabkę

https://www.reuters.com/markets/deals/cvc-mulls-listing-polish-convenience-store-chain-zabka-pap-2023-01-17/

CVC Capital Partners jest francuską firmą private equity i doradztwa inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu.

Żabka to sieć niewielkich sklepów spożywczych działających w Polsce na zasadzie franczyzy, utworzona w 1998 roku.

17.01.2023

Udział: Nieznane   | Wartość: Nieznane
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AC przeprowadzi skup akcji własnych

https://www.pb.pl/ac-przeprowadzi-skup-akcji-wlasnych-1175183

AC jest polskim producentem samochodowych systemów instalacji gazowych oraz elementów elektroniki samochodowej.

Spółka zamierza odkupić 875 tys. akcji po 40 zł za sztukę. Zapisy będą przyjmowane od 19 do 31 stycznia.

19.01.2023

Udział: 8,69%   | Wartość: 35,00 mln PLN



Trwające transakcje

PKN Orlen finalizuje zakup 17 stacji paliw

https://www.pb.pl/grupa-orlen-finalizuje-zakup-17-stacji-paliw-w-poludniowych-niemczech-1175210

PKN Orlen to polski koncern wielobranżowy operujący na rynkach biopaliw, gazownictwa, energii elektrycznej i cieplnej, petrochemii, prasowym, produkcji nawozów

sztucznych, poszukiwań, wydobycia i przerobu ropy naftowej oraz sprzedaży detalicznej.

Stacje paliw mające być przedmiotem transakcji znajdują się w południowych Niemczech - w Bawarii oraz Badenii-Wirtembergii.

19.01.2023

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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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/
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