Jsme Vaším partnerem v oblasti M&A
poradenství a corporate finance
Prodej společnosti
Kompletní vedení transakčního procesu, od ocenění společnosti přes vyhledání
vhodného investora až po vyjednávání, uzavření transakční dokumentace a vypořádání prodeje.

Nákup společnosti
Poradenské služby klientům, kteří mají zájem o nákup lokální nebo zahraniční společnosti, tj. od vyhledání vhodné cílové společnosti, jejího ocenění až po vyjednání
podmínek a vypořádání akvizice.

Ocenění
Nedílná služba při prodeji či nákupu společnosti, případně v rámci vypořádání
mezi vlastníky společnosti.

Transakce na kapitálových trzích
Specializované služby spojené s veřejnými dluhovými a akciovými trhy, např. úpis
dluhopisů, vstup na burzu či odkup akcií.

Všeobecné finanční poradenství
Poradenské služby v oblasti financování rozvojových podnikatelských aktivit, např.
analýza investičních a akvizičních příležitostí, optimalizace majetkového portfolia
či restrukturalizace dluhu.

Financování transakcí
Poradenství při získávání zdrojů na financování akvizic od lokálních, regionálních
i mezinárodních poskytovatelů soukromého rozvojového kapitálu (private equity
fondy, infrastrukturální fondy, specializované fondy alternativního financování),
poskytovatelů mezaninového financování (mezaninové fondy) a poskytovatelů
akvizičního financování (banky).
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Mezinárodní partnerství
v oblasti M&A poradenství
Patria Corporate Finance je členem mezinárodní sítě poradenských firem Clairfield
International.
Spolupráce v rámci nadnárodního uskupení nám umožňuje Vám nabídnout přímý přístup
k akvizičním příležitostem v zahraničí a současně nabízí lepší možnost oslovit širší okruh
zahraničních zájemců v případě prodeje české či slovenské společnosti.

Referenční transakce
Green Horizon Renewables a.s.
Poradenství při prodeji portfolia
FVE o výkonu 25,3 MWp
společnosti

Síť Clairfield International byla založena v roce 2004 a pravidelně se umisťuje v top
10 evropského žebříčku poradenských sítí.



Zastoupení má ve 22 zemích světa prostřednictvím 34 poboček.



Členové sítě každoročně uzavírají více než 130 transakcí a vynikají odbornými znalostmi z M&A poradenství v oblastech služeb, maloobchodu, energetiky a přírodních
zdrojů, zdravotnictví, průmyslu a oblasti technologií, médií a telekomunikací.

Příbramská teplárenská a.s.

Poradenství při prodeji
majoritního podílu
společnosti

Poradenství při prodeji závodu
Příbramské teplárenské a.s.
strategickému investorovi

Leo Express Global a.s.
Poradenství při refinancování
dluhové služby
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Úněšovský statek a.s.

2019

2019

2019
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Hotel Brno INN

Odyssey 44, a.s.

Československá obchodní
banka, a.s.
Valuace a poradenství při
vyjednávání akvizice 45%
podílu v Českomoravské
stavební spořitelně, a.s.

Poradenství při prodeji
většinového podílu společnosti

SLOVINTEGRA, a.s. a
BIATEC GROUP a.s.
Poradenství při prodeji
společností

Podpora při poskytování
rozvojového kapitálu

2019

2019

2019

Froněk spol. s r.o.
Poradenství při prodeji 100%
podílu společnosti

MTX Group a.s.
Poradenství při akvizici 55%
podílu ve společnosti Strojmetal
Aluminium Forging

Penta Investments, s. r. o.
Poradenství při realizaci
dobrovolné nabídky na koupi
akcií spol. Fortuna

2018

2018

Tommi CZ and Asan - CZ
Poradenství při prodeji 100%
podílu společnosti

2019

2018

2019

Kontakty
Marek Rehberger

rehberger@patria.cz | +420 603 800 138

Předseda představenstva a Managing Director
Marek Rehberger zastává pozici Managing Director a je zároveň předsedou
představenstva společnosti.
Marek působí v oblasti firemních financí a kapitálových trhů od roku 2000. Od
roku 2003 zastával různé manažerské pozice ve skupině ČSOB, kde byl zodpovědný za řízení M&A projektů skupiny ČSOB v rámci jejího rozvoje v ČR. Jeho
hlavním zaměřením jsou transakce v oblastech finančních služeb, e-commerce
a průmyslu.
Marek je v Patrii zodpovědný za řízení celé společnosti včetně jejího týmu a za
získávání zakázek v oblasti M&A a corporate finance projektů.

Milan Bílek

bilek@patria.cz | +420 721 803 123

Člen představenstva a Executive Director
Milan Bílek zastává pozici Executive Director a je zároveň členem představenstva
společnosti.
V minulosti Milan působil v ČSOB v oddělení správy majetkových účastí bývalé
IPB a následně v letech 2004 až 2017 v poradenské společnosti TPA Corporate
Finance, kde poskytoval M&A poradenské služby v projektech zejména pro
středně velké rodinné společnosti.
Milan v Patrii zodpovídá za řízení projektových týmů a za získávání a realizaci
projektů pro domácí a zahraniční klienty v oblasti M&A a corporate finance se
zaměřením na obory potravinářství, zemědělství, strojírenství a maloobchod.

Petr Dědeček

dedecek@patria.cz | +420 727 830 405

Člen představenstva a Executive Director
Petr Dědeček zastává pozici Executive Director a je zároveň členem představenstva společnosti.
Petr v oblasti M&A, corporate finance a kapitálových trhů působí již od roku
1994. Cenné zkušenosti nabyl především ve skupině Erste, kde se podílel od
roku 2000 na řízení nejvýznamnějších projektů pro domácí a zahraniční klienty
v oblasti M&A a corporate finance. Jeho specializací jsou transakce v oblastech
energetiky, infrastruktury, zdravotnictví, stavebnictví a dopravy.
Petr je v Patrii zodpovědný za řízení projektových týmů a za získávání a realizaci
M&A a corporate finance projektů pro domácí a zahraniční klienty.
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