Bart Koreman en Jan van Wijngaarden van JM Corporate finance

JM CORPORATE FINANCE
begeleidt Adfactor bij verkoop aan RTL Nederland
In het Mediapark Hilversum werd op maandag 18 september jl. op
feestelijke wijze een belangrijke deal geclosed, tussen Adfactor en RTL
Nederland. Adfactor verkocht een aandeel van 60% aan RTL en werd
gedurende het gehele verkoopproces begeleid door de corporate finance
specialisten van JM Corporate Finance te Breda.
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De puntjes op de i
“Voor ons was dit geen gesneden koek”,
aldus Phileas Fox. “Verkoop van een
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V.l.n.r.: Phileas Fox (directeur Adfactor), Sven Sauvé (CEO RTL Nederland),

Jan van Wijngaarden van JM vult aan:

effectief zal zijn. Adfactor blijft opereren

Friso Hessing (directeur Adfactor), Ton Rozestraten (CCO RTL Nederland)

“Vorig jaar begeleidden wij een andere

vanuit het kantoor in Den Haag.”
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