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Prosineec 2015

Společ
čnost Me
erger Vision byla o
oceněna jako
j
vítěz
z své kate
egorie v anketě
a
ACQ G
Global Aw
wards 201
15
S potěššením si dovvolujeme oz
známit, že sspolečnost Merger
M
Vision získala oocenění v
mezinárrodní ankettě pořádané
é měsíčníke
em ACQ Fin
nance mezi odborníky nna oblast fú
úzí a
akvizic. Merger Vission byla oc
ceněna titule
em vítěz AC
CQ Global Awards
A
201 5 v kategorrii
CZECH
H - SMALL CORPORA
C
ATE FINANC
CE ADVISO
OR OF THE
E YEAR. Jm
ména oceněných
firem byyla zveřejmě
ěna ve spec
ciálním vyd ání časopis
su ACQ Finace.
Velice ssi vážíme po
okračující důvěry v našší práci vyjá
ádřené hlasy
y odborníkůů v anketě. Jako
vítěz ka
ategorie byla
a Merger Viision oceně
ěna anketou
u ACQ Glob
bal Awards ttaké v letec
ch 2010,
2012, 2013 a 2014
4.
ACQ Fiinance je v kombinaci s portálem ACQ5 (ww
ww.acq5.com
m) je jedním
m
z nejvýzznamnějších
h měsíčníků
ů zabývajíccím se oblas
stí fúzí a akvizic. Tentoo britský ma
agazín
má více
e než 120 tissíc předplattitelů. Jeho čtenáři jsou
u zejména finanční
f
a pprávní porad
dci na
oblast fú
fúzí a akviziic, vrcholovíí manažeři ffirem a dalš
ší odborná veřejnost.
v
Mergerr Vision je nezávislá
n
po
oradenská ffirma posky
ytující služby
y v oblasti ffúzí a akviziic se
strategickým zamě
ěřením na segment ma
alých a střed
dních firem rodinného ccharakteru a firem
vlastněn
ných jejich manageme
m
ntem.
dě jakýchko
oli dotazů nás prosím n
neváhejte kontaktovat.
V případ

Jiří Marreš
Managing Director
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