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listopadd 2015
adila při prodeji och
hranných známek trradiční vlaasové kos
smetiky
Mergerr Vision ra
LYBAR
R

MATTE
ES GROUP, významný český distrributor drogistického zb
boží, získal portfolio
ochrann
ných známe
ek LYBAR. Společnostt Merger Vis
sion působilla při transaakci jako výhradní
finančníí poradce prodávajícího. Mezináro
odní prodejn
ní proces za
a poradensský tým Merrger
Vision o
organizoval Jiří Mareš a Adam Pro
ocházka.
MATTE
ES GROUP (www.matte
esgroup.co
om) byl založ
žen v roce 1991 a půssobí prostřed
dnictvím
v Polsku, v Maďarsku a v
svých d
dceřiných sp
polečností v České rep
publice, na Slovensku,
S
Rumunssku. Dodávvá výrobky pro
p dentálníí a osobní hygienu,
h
čistící prostředdky, osvěžo
ovače
vzduchu
u a obalové
é produkty ja
ak do řetězcců, tak malo
oobchodník
kům. Akvizíccí značky LYBAR
kupujícíí rozšíří svo
ou nabídku v oblasti pé
éče o vlasy. Koupě LYB
BARU navaazuje na pře
edchozí
akvizice
e, kdy skupiina MATTES GROUP kkoupila nap
příklad ochrranné znám
mky Pepino nebo
n
MILO.
LYBAR
R (www.lyba
ar.cz) je tradiční česká
á kosmetická
á značka, která
k
má kořřeny již v 1.
polovině
ě 20. stoletíí. LYBAR, který
k
v býva
além Českos
slovensku představova
p
al průkopník
ka ve
vlasovýých sprejích,, má dodne
es díky vyso
oké spotřebiitelské znalosti trvalé m
místo na pultech
řetězců.
n
po
oradenská ffirma posky
ytující služby
y v oblasti ffúzí a akviziic se
Mergerr Vision je nezávislá
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
S úctou,

Jiří Marreš
Managing Director

Společnosst Merger Vision
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