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Przegląd aktywności na rynku fuzji i przejęć



HSBC przejął SVB UK

https://www.pb.pl/hsbc-zasili-przejety-oddzial-svb-2-mld-gbp-1180011

HSBC to jeden z największych holdingów finansowych na świecie z siedzibą w Londynie i 9500 oddziałami w 86 krajach.

SVB UK to podmiot zależny od upadłego niedawno banku Silicon Valley Bank.

HSBC zamierza zasilić przejęty podmiot kwotą 2,00 mld GBP.

14.03.2023

Udział: Nieznane | Wartość: 1,00 GBP

Mazurska Manufaktura przejęła udziały w AleBrowar

https://wiadomoscispozywcze.pl/artykuly/11519/mazurska-manufaktura-znowu-inwestuje-producent-alkoholi-przeja-udziay-w-alebrowar/

Mazurska Manufaktura to polski producent alkoholi, mający swoją siedzibę w historycznym, założonym w 1898 roku browarze w Szczytnie.

AleBrowar działa na polskim rynku od 2012 roku i prowadzi lokale w Lęborku, we Wrocławiu, w Gdyni oraz w Sopocie.

13.03.2023

Udział: 10,00%   | Wartość: Nieznane

Zakończone transakcje
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Agencja Rozwoju Przemysłu podpisała umowę zakupu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych od KGHM

https://www.pb.pl/arp-zawarla-umowe-kupna-towarzystwa-funduszy-inwestycyjnych-od-kghm-1179973

Agencja Rozwoju Przemysłu to spółka Skarbu Państwa wspierająca restrukturyzację polskich przedsiębiorstw.

KGHM to jedna z największych polskich spółek skarbu państwa, jeden z czołowych producentów miedzi i srebra rafinowanego na świecie.

W kolejnych miesiącach ARP TFI złoży wniosek do sądu w celu rejestracji pierwszego „Polskiego Zielonego Funduszu ARP”.

13.03.2023

Udział: Nieznane | Wartość: Nieznane



Holcim przejął HM Factory

https://www.pb.pl/holcim-dokonal-kolejnego-przejecia-w-polsce-1180270

Holcim to międzynarodowa firma produkująca materiały budowlane z siedzibą w Szwajcarii.

HM Factory jest polskim producentem prefabrykowanych elementów żelbetowych i wykonawcą konstrukcji prefabrykowanych.

16.03.2023

Udział: Nieznane  | Wartość: Nieznane

T-Mobile US kupiło Mint Mobile

https://www.pb.pl/t-mobile-kupuje-siec-ryana-reynoldsa-za-135-mld-usd-1180189

T-Mobile US to drugi co do wielkości dostawca usług bezprzewodowych w USA.

Mint Mobile jest operatorem mobilnej wirtualnej sieci w Stanach Zjednoczonych.

15.03.2023

Udział: Nieznane | Wartość: 1,35 mld USD

Zakończone transakcje
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Kajima Europe oraz Griffin Capital Partners przejęły Hymon

https://fotowoltaika.cire.pl/artykuly/serwis-informacyjny-cire-24/kajima-i-griffin-kupily-70-proc-udzialow-w-spolce-hymon-z-branzy-pv

Kajima Europe to generalny wykonawca, deweloper i zarządca nieruchomości.

Griffin Capital Partners to firma zarządzająca aktywami na rynku private equity w regionie CEE.

Hymon to polski podmiot specjalizujący się w realizacji elektrowni fotowoltaicznych oraz dostarczaniu pomp ciepła.

14.03.2023

Udział: 70,00% | Wartość: Nieznane



Zakończone transakcje
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UBS przejął Credit Suisse

https://www.dw.com/en/ubs-and-swiss-national-bank-agree-to-credit-suisse-takeover/a-65041855

UBS to szwajcarskie przedsiębiorstwo finansowe z głównymi oddziałami w Zurychu i Bazylei.

Credit Suisse to szwajcarskie przedsiębiorstwo finansowe, mające swoją siedzibę w Zurychu, w Szwajcarii.

19.03.2023

Udział: Nieznane | Wartość: 3,00 mld CHF



Trwające transakcje

Grupa Agrofert przejmie część Borealis

https://www.pb.pl/czeski-koncern-wyprzedzi-grupe-azoty-1179958

Agrofert to czeski konglomerat z siedzibą w Pradze, którego działalność obejmuje branże: rolno-spożywczą, chemiczną i mediową.

Borealis jest austriacką firmą chemiczną i ósmym co do wielkości producentem polietylenu i polipropylenu na świecie.

Przedmiotem transakcji mają być, należące obecnie do Borealis, austriackie fabryki nawozowe.

13.03.2023

Udział: Nieznane | Wartość: 810,00 mln EUR

LyondellBasell przejmie Mepol Group

https://www.nspackaging.com/news/lyondellbasell-signs-agreement-to-acquire-mepol-group/#

LyondellBasell jest jedną z największych na świecie firm zajmujących się tworzywami sztucznymi, chemią i rafinacją.

Mepol Group to producent przetworzonych, wysokowydajnych mieszanek technicznych.

14.03.2023

Udział: Nieznane | Wartość: Nieznane
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Skarb Państwa dokona wykupu akcji Lubelskiego Węgla Bogdanka

https://lw.com.pl/aktualnosci/w-polowie-roku-skarb-panstwa-przejmie-bogdanke

Lubelski Węgiel Bogdanka to polski producent węgla kamiennego z siedzibą we wsi Bogdanka.

Przejęcie jest elementem transformacji sektora elektroenergetycznego, związanego z wydzieleniem aktywów węglowych, czyli powstania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa

Energetycznego.

16.03.2023

Udział: Nieznane   | Wartość: Nieznane



Trwające transakcje

InfraVia przejmie udziały w Polskim Światłowodzie Otwartym od P4

https://www.telko.in/jeszcze-w-tym-miesiacu-p4-sprzeda-infravia-udzialy-pso

InfraVia Capital Partners to firma inwestycyjna z siedzibą w Paryżu.

Polski Światłowód Otwarty jest podmiotem działającym w sektorze telekomunikacji stacjonarnej.

P4 to operator sieci Play oraz właściciel UPC Polska, operatora telewizji cyfrowej oraz internetu.

16.03.2023

Udział: 50,00% | Wartość: 2,38 mld PLN

JR Holding przejmie udziały Closer Music

https://www.pb.pl/ims-znalazl-inwestorow-dla-closer-music-1180328

JR Holding to spółka holdingowa, działająca jako ASI, koncentrująca się na inwestycjach w spółki z branż biotechnologii, medycznej, nowych technologii oraz OZE.

Closer Music to muzyczny start-up rozwijany przez marketingową grupę giełdową IMS.

16.03.2023

Udział: 10,70% | Wartość: 6,00 mln PLN
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Michael Jordan rozważa sprzedaż udziałów klubu NBA Charlotte Hornets

https://www.pb.pl/espn-michael-jordan-sprzedaje-wiekszosciowe-udzialy-charlotte-hornets-1180350

Charlotte Hornets to amerykański klub koszykarski uczestniczący w rozgrywkach ligi NBA.

Michael Jordan to była gwiazda amerykańskiej zawodowej ligi kosztykówki.

Potencjalnym nabywcą jest konsorcjum, w skład którego wchodzą mniejszościowi udziałowcy Charlotte Hornets oraz Atlanta Hawks.

17.03.2023

Udział: Nieznane   | Wartość: Nieznane



Trwające transakcje

First Citizens Bancshares rozważa przejęcie Silicon Valley Bank

https://www.pb.pl/first-citizens-bank-prowadzi-rozmowy-w-sprawie-przejecia-silicon-valley-banks-1180475

First Citizens Bancshares to holding bankowy z siedzibą w Raleigh w Północnej Karolinie.

Silicon Valley Bank był licencjonowanym przez stan bankiem komercyjnym z siedzibą w Santa Clara w Kalifornii, który upadł 10 marca 2023 r.

19.03.2023

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

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/
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