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CzechLink - cíle projektu 

 

Nabízet služby investorům hledajícím akvizice a nákupy 
majetkových podílů 

 

Služby pro investory se zájmem o kapitálový vstup do CZ 

společností  

 

 

 

Kvalifikovaně pomoci českým společnostem při hledání investora  
 

     

Systémové řešení kapitálových účastí a akvizic 
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CzechLink – cílové skupiny 

České společnosti 

Společnost se sídlem v ČR 

Zpracovatelský průmysl či IT sektor 

Firma s minimálně 5-ti letou historií 

Společnost, na niž nebyl prohlášen konkurz nebo povoleno vyrovnání 

 

Investoři 

Společnosti zamýšlející rozšířit své aktivity v ČR prostřednictvím   
akvizice nebo joint-venture 

Institucionální investoři (investiční fondy) zaměřující se na investice do 
existujících společností 

Poradci a konzultanti provádějící svou činnost na základě písemného   
zmocnění klienta 

Právnické osoby s identifikovatelnými vlastníky nebo právnické osoby 
veřejně obchodované na burzách cenných papírů. 
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Různá motivace pro účast v projektu 

 

 

 

 

CzechLink – účastníci = české společnosti 

• Potřeba expanze – strategický partner 

 
• Chybějící nástupce pro vedení podniku 
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CzechLink – proces české strany 
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CzechLink - principy 

Účast v Projektu CzechLink 14 měsíců 

 

Účast v nabídce 12 měsíců + 2 měsíce na zpracování prospektu 

 

Účast v Projektu je zcela zdarma 
 

 

Předání informací zahraničnímu zájemci pouze po podpisu NDA 

 

Mezinárodně srozumitelná prezentace finančních výsledků  

 

Veřejně se budou prezentovat pouze agregovaná data  
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CzechLink – seznam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmy aktivně hledající investora 

 

Popis na několik řádků 

 

Není uvedeno jméno 

 

V tuto chvíli 24 aktivních účastníků 
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CzechLink – „Nakupující strana“ v číslech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovatelský průmysl, investiční fondy, nadnárodní 
korporace 

 

Počet NDA: 30 
 

Počet předaných prospektů: 89 
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CzechLink – schéma 

Projekt CzechLink 9 24.3.2015 



CzechLink – M&A Report 

Marketingový nástroj 

 

Čtvrtletně vydávaná brožura se statistikou z Obchodního věstníku 

 

Popis trendů v regionu střední Evropy a České republice 

 

Detaily k nejzajímavějším transakcím daného čtvrtletí 

 

Seznam nových účastníků projektu CzechLink 
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Děkuji za pozornost. 

Kontaktujte nás! 
czechlink@czechinvest.org 
www.czechinvest.org 

mailto:info@czechinvest.org

