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Sztokholmska Giełda
Papierów Wartościowych
została założona w 1863 roku,
a od 1998 roku wchodzi w skład
grupy giełd OMX

Przegląd najważniejszych wydarzeń 
z rynku fuzji i przejęć
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PKO BP staje się leasingowym
liderem

Bank PKO BP podpisał umowę kupna 100% akcji biznesu leasingowego od banku 

Raiffeisen. Transakcja ma zostać sfinalizowana do końca bieżącego roku, a jej 

wartość ma wynieść 850 mln PLN. Główny warunek realizacji transakcji, czyli 

uzyskanie zgody odpowiednich urzędów monopolowych, został spełniony. UOKiK 

uznał, iż połączenie dwóch spółek nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji. 

PKO BP oczekuje, iż transakcja pozwoli umocnić bankowi swoją pozycję w segmencie 

małych i średnich przedsiębiorstw, a także znacząco zwiększyć skalę finansowania 

polskich przedsiębiorstw. W komunikacie informującym o planowanej transakcji 

zaznaczono, iż modele biznesowe obu spółek są komplementarne, co pozwoli na 

wykorzystanie istotnych przewag konkurencyjnych. Szacuje się, iż udział w rynku PKO 

Leasing po połączeniu wyniesie 13,3 proc., co da spółce pozycję lidera rynkowego.

LOT kupuje za granicą

Polski przewoźnik LOT, który jeszcze przed czterema laty był 

na krawędzi bankructwa, podpisał umowę przejęcia 49 proc. 

udziałów spółki zależnej estońskiego przewoźnika 

narodowego Nordica – Regional Jet. Dzięki współpracy, LOT 

chce zwiększyć swoją obecność w krajach bałtyckich. Jak 

twierdzi Rafał Milczarki, prezes LOT-u, współpraca z 

estońskim przewoźnikiem to pierwszy krok do konsolidacji 

rynku Europy Środkowo-Wschodniej planowanej przez LOT.

Netsprint skupia się na rynku reklam mobilnych

Grupa Netsprint, lider branży marketingu technologicznego, 

przejmuje 80% udziałów spółki Adrino, największej sieci 

reklamy mobilnej w Polsce. Reklamy Adrino generują blisko 

1,2 mld odsłon miesięcznie, a spółka osiąga przychody na 

poziomie 15 mln PLN rocznie. Obecnie ponad połowa 

kliknięć w sieci Netsprinta pochodzi z urządzeń przenośnych, 

a przejęcie Adrino ma pozwolić spółce wejść w nowe 

formaty reklamy mobilnej, takie jak reklamy wideo.

W listopadzie polskie przedsiębiorstwa podobnie 

jak w miesiącu poprzednim dokonały 25 transakcji 

sprzedaży bądź zakupu udziałów. Najwięcej 

transakcji przeprowadzono na spółkach 

działających w sektorze nieruchomości, natomiast 

największą transakcją była sprzedaż 100% udziałów 

sieci sześciu centrów outletowych obecnych na 

terenie Polski, Włoch oraz Hiszpanii.
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Próchnik planuje przejęcia w branży e-commerce

Próchnik, spółka giełdowa działająca na rynku mody męskiej, 

ogłosił nową strategię, która zakłada emisję akcji wartych 12 

mln PLN i wykorzystanie pozyskanego w ten sposób kapitału 

na przejęcie trzech mniejszych podmiotów. Strategia zakłada 

dynamiczny rozwój sprzedaży internetowej, a więc 

planowane przejęcia zostaną przeprowadzone na spółkach

z branży e-commerce.

Transakcje

NIERUCHOMOŚCI

PRODUKCJA

HANDEL DETALICZNY

SEKTOR ENERGETYCZNY

USŁUGI B2C

SEKTOR IT

TELEKOMUNIKACJA

USŁUGI FINANSOWE

źródło: opracowanie własne na podstawie publicznie dostępnych informacji.

PLN850m

PLN12m wartość
nieujawniona$ wartość

nieujawniona$

Szacuje się, iż udział w rynku

PKO Leasing po połączeniu wyniesie

13,3 proc., co da spółce pozycję 

lidera rynkowego.
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Skyscanner zostanie przejęty przez
chińskiego giganta

Ctrip.com, największe w Chinach internetowe biuro podróży, poinformowało, 
iż osiągnęło porozumienie w sprawie kupna najpopularniejszej na świecie 
wyszukiwarki lotów. Skyscanner jest portalem odwiedzanym przez 60 mln 
użytkowników miesięcznie i dostępnym w ponad 30 językach. Transakcja
o wartości opiewającej na 1,74 mld USD ma zostać sfinalizowana do końca 
bieżącego roku.

Według doniesień Bloomberga, amerykański koncern farmaceutyczny
i kosmetyczny, Johnson & Johnson, prowadzi rozmowy w sprawie akwizycji 
Actelionu. Jest to szwajcarska spółka biofarmaceutyczna zajmująca się przede 
wszystkim produkcją leków. Actelion jest największym przedsiębiorstwem tego 
typu w Europie i jest obecnie wyceniane na około 20 mld USD. 

Sunoco Logistics prowadzące działalność w zakresie transportu oraz 
przechowywania ropy naftowej ogłosiło, iż przejmie Energy Transfer Partners, 
spółkę zajmującą się budową gazociągów. Oba podmioty są kontrolowane 
przez grupę Energy Transfer Equity, a ich fuzja ma na celu głównie ograniczenie 
kosztów działalności oraz osiągnięcie efektów skali. Transakcja zostanie 
przeprowadzona poprzez wymianę akcji, a jej wartość ma opiewać
na 20 mld USD.

Johnson & Johnson chce przejąć Actelion

Ogromna fuzja na rynku naftowym

Samsung kupuje spółkę Harman

�

Wydarzenia 

Lider światowego rynku produkcji sprzętu elektronicznego, Samsung 
Electronics, przejmie producenta sprzętu audio, spółkę Harman 
International Industries. Transakcja, która zostanie w całości 
sfinansowana gotówką, będzie największą w historii koreańskiego 
giganta. Jej wartość ma opiewać na około 8 mld USD. Przejęcie 
Harmona pozwoli Samsungowi na ekspansję w segmencie systemów 
audio wykorzystywanych w motoryzacji.



Światowy rynek fuzji i przejęć w 2016 roku został zdominowany przez ogromne 

transakcje, takie jak przejęcie Time Warner przez AT&T, zakup EMC Corp przez Della 

czy przejęcie NXP przez Qualcomm. Szczególnie widać to na rynku technologicznym 

i jak twierdzi rozmówca CNBC, współzałożyciel funduszu VC działającego 

w Stanach Zjednoczonych i Chinach, trend ten będzie kontynuowany. Hany Nada 

wyjawił nawet, że wie o siedmiu dużych transakcjach M&A w sektorze technologii,

z czego jedynie dwie zostały publicznie ogłoszone.

Podobne tendencje na rynku M&A w 2016 roku można zauważyć w Polsce. Allegro 

zostało sprzedane za blisko 3,2 mld USD, potencjalne przejęcie Pekao przez PZU może 

mieć wartość na podobnym poziomie, a Kulczyk Investments zainkasowało dzięki 

sprzedaży części udziałów browaru SABMiller blisko 6 mld PLN. Natomiast 

w 2015 roku cały rynek M&A w Polsce miał wartość 7,5 mld USD. Fakt, iż w Polsce 

zawiera się coraz więcej miliardowych transakcji ma szansę przyciągnąć do kraju 

największe na świecie fundusze private equity oraz inwestorów branżowych.

Doradztwo transakcyjne

Zapewniamy kompleksową obsługę procesu transakcyjnego, począwszy 

od poszukiwania inwestora bądź atrakcyjnego podmiotu do przejęcia, 

poprzez wycenę biznesu, due diligence, wsparcie podczas negocjacji, 

komunikację w procesie aż po finalizację transakcji. Wspieramy naszych 

Klientów na każdym etapie realizacji transakcji, zarówno po stronie 

kupującego, jak i sprzedającego. Celem usług doradztwa transakcyjnego 

jest zapewnienie optymalnego przebiegu procesu przy jednoczesnej 

maksymalizacji korzyści oraz należytej ochronie interesów Klienta.
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