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 Унитед Група, водећи телекомуникациони и медијски оператор у Југоисточној Европи, у
чијем саставу се налази и СББ, Телемацх, Н1, Нова С, постигла је договор о куповини
Вивацома, највећег телекомуникационог оператора у Бугарској.

  

Како је саопштено, ова аквизиција је друга по реду од марта 2019. године, када је
инвестициони фонд БЦ Партнерс, са седиштем у Нјујорку и Лондону, купио Унитед Групу
у једној од највећих трансакција икад у овом региону.

  

"Аквизиција ће убрзати раст Унитед Групе, проширити њену географску присутност и
потврдити њен положај регионалног лидера у овој индустрији", наводи се у саопштењу.

  

Унитед Група већ послује у шест земаља региона.

  

Вивацом пружа услуге за више од 1.8 милиона корисника. Прва је телекомуникациона
компанија у Бугарској, која данас пружа напредне сервисе као што су оптички интернет,
мобилна телефонија и дигитална телевизија приватним и пословним корисницима.
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Очекује се да ће трансакција бити окончана у другом кварталу 2020. године, након
добијања дозволе од антимонополске комисије. Сама куповина биће реализована кроз
кредит и сопствена средства, наведено је у саопштењу.

  

"Вивацом је компанија коју предводи јак менаџмент, одлично послује и врло сам узбуђена
што имамо могућност да њихово пословање још више ојачамо. Бугарска је привлачно
тржиште, а ова аквизиција ће нам омогућити да још више диверзификујемо своје
пословање. Унитед Група има одличне резултате код оваквих аквизиција и интеграција,
са више од сто куповина од свог настанка", изјавила је Викторија Боклаг, ЦЕО Унитед
Групе.

  

Никос Статопулос, Партнер у БЦ Партнерсу, рекао је да су, када су инвестирали у
Унитед Групу, "идентификовали њен пословни модел, технологију и регионално вођство
као кључне покретаче органског раста, који додатно убрзавају аквизиције локалних
компанија".

  

"Задовољство нам је што ћемо са Вивацомом добити динамичног оператора који послује
на тржишту које расте, што нам омогућава даље ширење бизниса у Европи", рекао је
Статопулос.

  

Председник Надзорног одбора Вивацома Спас Русев је изјавио да је трансакција
"огроман успех и одлична прилика за Вивацом, њихове кориснике, као и саму Бугарску".

  

"Захваљујући великом труду свих нас, Вивацом је постао један од најуспешнијих
европских оператора. Сада желимо добродошлицу новим акционарима – једним од
најуспешнијих глобалних инвеститора са значајним присуством у Европи и Северној
Америци, компанији БЦ Партнерс. Вивацом ће одиграти важну улогу у будућем развоју
Унитед Групе, њиховом водећем телекомуникационим и медијском оператеру у региону",
навео је он.

  

Финансијски саветник Вивацома био је Лазард, а ЦМС је учествовао као правни
саветник. Финансијски саветници Унитед Групе били су Цитигроуп, ЈП Морган и Лион
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Трее, док је Паул Wеисс био правни саветник.

  

О Унитед Групи

  

Са седиштем у Амстердаму, Унитед Група је водећи телекомуникациони и медијски
опратор у Југоисточној Европи. Кроз значајне инвестиције у дигиталну инфраструктуру,
садржај и технологију, пружа водеће услуге корисницима широм региона. Током
претходних 18 година, Група је проширила своје присуство кроз органски раст и
аквизиције, запошљавајући више од 4400 људи и обезбеђујћи услуге за преко 1.8
милиона домова.

  

О БЦ Партнерс

  

БЦ Партнерс је водећа међународна инвестициона компанија са преко 22 милијарде
евра уложених у капитал, кредитирање и некретнине. Основана 1986. године, компанија
БЦ Партнерс играла је активну улогу у развоју европских тржишта током готово три
деценије. Данас, руководство БЦ Партнерса управља пословањем на тржиштима као
интегрисани тим из канцеларија у Европи и Северној Америци. Од оснивања, БЦ
Партнерс Привате Еqуитy реализовао је 111 инвестиција, у компаније са укупном
вредношћу од преко 135 милијарди еура. Тренутно, компанија инвестира из свог десетог
фонда. О Вивацому

  

Бугарска Телекомуникациона Компанија која послује под брендом ВИВАЦОМ, највећи је
оператор у Бугарској. Нуди услуге телефоније, брз мобилни и кабловски интернет и
сателитску телевизију за преко 1.8 милиона јединствених корисника.

  

(Н1)
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