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červen 22014
adila při prodeji 100
0% akcií společnostti ASTRID T.M., a.s. a
Mergerr Vision ra
výrobn
ních a obc
chodních aktivit
a
spo
olečnsti ASTRID CO
OSMETICS
S, a.s.
Řecká sspolečnost SARANTIS Group, jed
den z nejvýz
znamnějších
h výrobců a distributorrů
kosmetiických příprravků a příp
pravků pro p
péči o domá
ácnost v jižn
ní a střední Evropě, zís
skala
100% a
akcií společn
nosti ASTRID T.M., a.ss. a dále výrobní a část obchodnícch aktivit
společn
nosti ASTRID COSMET
TICS, a.s.. S
Společnost Merger Vis
sion působilla při transa
akci jako
finančníí poradce prodávajícího. Poraden ský tým Me
erger Vision pro transa kci vedl Jiříí Mareš,
jeho dalšími členy byli Karel Niederle
N
aA
Adam Proch
házka.
NTIS Group
p (www.sara
antisgroup.ccom) byla založena
z
v roce
r
1930 a působí
SARAN
prostřed
dnictvím svýých dceřiný
ých společno
ostí v 9 evrropských ze
emích, včetnně České re
epubliky.
Kromě ttoho exporttuje své výro
obky a zbožží do dalšíc
ch více než 40 zemí svě
věta. V posle
edních
dvou de
esetiletích uskutečnila
u
řadu strateg
gických akv
vizic ve střední a výchoodní Evropě
ě. V roce
2013 do
osáhly konssolidované čisté
č
tržby sskupiny 237
7 mil. EUR. Akcie mateeřské společ
čnosti
jsou od roku 1994 kótovány na burze cen
ných papírů
ů v Aténách..
Skupina ASTRID Cosmetics
s (www.astri
rid.cz) je čes
ským výrobcem a dodaavatelem
kosmetiických příprravků, založ
ženým v rocce 1847. Sk
kupina vlasttní široké poortfolio tradiičních
ochrann
ných známe
ek jako napřř. ASTRID, Sahara, PE
EO, Femina
a, ADAM či D
DIPLOMAT
T. Ve
svých kklíčových pro
oduktových
h kategoriích
h, jimiž jsou
u opalovací přípravky, ppřípravky prro péči
o rty a p
přípravky prro péči o no
ohy - má v Č
České repub
blice a na Slovensku
S
ddlouhodobě největší
tržní podíl. Konsoliidované čistté tržby aktiivit, které zíískal kupujíc
cí byly v rocce 2013 na úrovni
7 mil. E
EUR.
n
po
oradenská ffirma posky
ytující služby
y v oblasti ffúzí a akviziic se
Mergerr Vision je nezávislá
ěřením na segment ma
alých a střed
dních firem rodinného ccharakteru a firem
strategickým zamě
vlastněn
ných jejich manageme
m
ntem.
V případ
dě jakýchko
oli dotazů nás prosím n
neváhejte kontaktovat.
S úctou,

Jiří Marreš
Managing Director

Společnosst Merger Vision
n s.r.o. je zapsan
ná v obchodním
m rejstříku veden
ném Městským soudem v Prazze, oddíl C, vložka 144340,
identifikačn
ní číslo: 284 75 585, DIČ: CZ28
8475585. www. mergervision.co
om, info@mergervision.com

