
MEDIA COELI ®                                                                                        sprostredkovanie predaja firiem a obchodných podielov

SPROSTREDKOVANIE  PREDAJA  FIRIEM,  OBCHODNÝCH  PODIELOV  A  VSTUPU 
INVESTOROV.

V  spoločnosti  MEDIA  COELI    ®   poskytujeme  klientom  komplexné  poradenské  a 
obchodné služby potrebné pri starostlivosti o vlastníctvo investované v obchodných 
spoločnostiach.  Spolupráca  sa  odvíja  od  tvorby  know-how, zabezpečenia 
financovania, až po kúpu a predaj nehnuteľného majetku.

Špecifickou  oblasťou  je  predaj  alebo  kúpa  firiem,  časti  obchodných  podielov  a 
kapitálového vstupu do obchodných spoločností. Produktové portfólium spoločnosti 
MEDIA COELI ® je výhodné a vhodné využiť hlavne pri nasledujúcich príležitostiach:

– predaj alebo kúpa fungujúcej obchodnej spoločnosti
– predaj  alebo  kúpa  nefunkčnej  spoločnosti  s  nehnuteľným  majetkom, 

technológiami,  špeciálnymi  povoleniami,  certifikátmi  alebo  duševným 
vlastníctvom

– predaj alebo kúpa časti obchodných podielov alebo akcií
– vstup investorov formou navýšenia základného imania spoločnosti
– vstup investorov formou pôžičky spoločnosti 
– pri akvizícii spoločnosti alebo kúpy aktív
– pri vstupe strategického alebo finančného partnera
– pri získavaní partnera pre spoločný podnik ( joint-venture )
– a ďalších rozvojových zámeroch

Vo vyššie uvedených prípadoch poskytujeme klientom kompletné služby v oblasti 
právneho  poradenstva,  know-how,  zastupovania  klientov  pri  jednaniach  s 
potenciálnymi  obchodnými  a  finančnými  partnermi,  riadenia  celého  procesu 
transakcie, transformácie alebo revitalizácie podniku.

ŠPECIFICKÉ SLUŽBY:

Anonymná kúpa obchodných podielov: túto možnosť poskytujeme klientom, ktorí s 
obchodných, alebo osobných dôvodov nechcú predčasne prezradiť svoju identitu. 

Účelový nákup a predaj pohľadávok: vhodné pri získavaní konkurenčných podnikov.

Informácie:  MEDIA  COELI  ®,  Pekárska  11,  917  01  Trnava,  info@mediacoeli.sk, 
00421 911 907 188, www.mediacoeli.sk 
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MEDIA COELI ®


Milena Mrvová – MEDIA COELI ® , Osvaldova 13, 91701 Trnava

korešpondenčná adresa:  MEDIA COELI ®   Pekárska 11, 91701 Trnava

Obvodný úrad v Trnave, odbor živnostenského podnikania č. živ.reg. 207-15599

IČO: 37 57 07 65, DIČ: 10 29 90 10 59

www.mediacoeli.sk, info@mediacoeli.sk, 00421 911 907 188
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