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Merger Vision byla poradcem zakladatelů při prodeji 100% akcií společnosti
Princip a.s., jedné z největších středoevropských telematických firem

W.A.G. payment solutions, a.s. (www.eurowag.com) získala 100% akcií Princip a.s.
v mezinárodním tendru, organizovaném pro prodávající týmem společnosti Merger Vision, který tvořili
Jiří Mareš a Karel Niederle.
Princip a.s. (www.princip.cz) je leaderem ve vývoji elektroniky a zařízení pro dopravní telematiku
v České republice a na Slovensku. Její telematické jednotky umožňující využití služby
WEBDISPEČINK (www.webdispecink.cz) používá 4000 klientů ve více než 70.000 vozidlech, nejen
v České republice, ale také na Slovensku a v řadě dalších zemí středoevropského regionu. To z ní činí
též významného evropského hráče. Vedle výroby a vývoje vlastní telematické jednotky, je společnost
také vyhledávaným a oceňovaným partnerem nejen u producentů automobilů, kterým pomáhá při
vývoji jejich vlastního integrovaného řešení, ale také ze strany správců korporátních vozových parků,
kterým umožňuje poskytovat jejich zákazníkům komplexní služby.
Společnost W.A.G. payment solutions, a.s., působící na trhu již 21 let a známá také pod obchodní
značkou Eurowag (EW), patří mezi šest největších evropských poskytovatelů platebních řešení pro
silniční mobilitu. Zákazníky W.A.G. jsou profesionální dopravní a spediční společnosti a nově také
firmy provozující flotily osobních vozidel. Na platební řešení W.A.G. spoléhá více než 250 tisíc řidičů
z celé Evropy. Obrat společnosti v roce 2016 přesáhl 25 miliard korun a firma dosahuje dlouhodobého
růstu o 25 % ročně.
W.A.G. byl založen v roce 1996. Společnost má centrálu v Praze a svá regionální zastoupení
v Rakousku, Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku, Srbsku, Makedonii, Španělsku,
Portugalsku, Slovinsku, Turecku, Estonsku, Litvě, Itálii a Ukrajině. Její klienti tak mohou využít
celoevropskou akceptační síť, která čítá více než 9200 čerpacích stanic.
Merger Vision je nezávislá poradenská firma poskytující služby v oblasti fúzí a akvizic se
strategickým zaměřením na segment malých a středních firem rodinného charakteru a firem
vlastněných jejich managementem.
V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.
S úctou,
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