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Börse Frankfurt 
Giełda we Frankfurcie 
jest największym z 7 parkietów 
w Niemczech i odpowiada 
za ponad 85% obrotu 
na rynku niemieckim.

Przegląd najważniejszych wydarzeń 
z rynku fuzji i przejęć
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Sprzedaż 
Echo Prime Properties
Polska spółka zajmująca się działalnością deweloperską Echo Investment 

ogłosiła zgodę na sprzedaż 75% udziałów Echo Prime Properties (EPP) 

do południowoafrykańskiego funduszu nieruchomościowego REIT Redefine 

Properties za kwotę 362 mln EUR (395 mln USD). 

Uwzględniając dług spółki wobec podmiotów trzecich, wartość przedsiębiorstwa 

EPP kształtuje się na poziomie około 1,19 mld EUR, co czyni transakcję jedną 

z największych na rynku nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej 

i największą dotychczas w Polsce. EPP posiada warty 1,19 mld EUR portfel 

nieruchomości w Polsce, który generuje rocznie 76 mln EUR zysku operacyjnego 

i 46 mln EUR zysku netto. 

Dezinwestycje Leszka Czarneckiego

Getin International, spółka zależna Idea 
Banku, poinformował o sprzedaży spółki 
windykacyjnej GetBack za kwotę 825 mln 
PLN do wehikułu inwestycyjnego Emest 
Investments.

Penta przejmuje kontrolę nad Empikiem

Czeska firma inwestycja Penta Investments, wraz 
ze słowackim inwestorem Markiem Ondrejką, 
nabyła od Eastbridge Group dodatkowe 37,2% 
udziałów w Empik Media&Fashion za 186,8 mln PLN, 
zwiększając swoje zaangażowanie do 76,4%.

INWESTYCJA MCI 

WZOREM DO NAŚLADOWANIA

Na płaszczyźnie aktywności rynku 

w marcu na szczególną uwagę 

zasługuje sprzedaż przez MCI Capital 

pakietu akcji Invia.cz, lidera rynku 

e-travel w Europie Środkowo-

-Wschodniej, za kwotę 326 mln PLN 

(76 mln EUR). Biorąc pod uwagę 

zainwestowany kapitał, transakcja ta 

zapisała się jako dotychczas najbardziej 

opłacalne wyjście funduszu MCI, 

notując 11-krotny zwrot z inwestycji 

i 46% IRR. 
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Konsolidacja grup zaplecza górniczego

Firma inwestycyjna TDJ, udziałowiec większościowy 
Famuru, podpisała warunkową umowę nabycia 
kontrolnego pakietu akcji Kopeksu od Krzysztofa 
Jędrzejewskiego. Bez wsparcia Famuru restrukturyza-
cją zadłużenia Kopeksu stoi pod znakiem zapytania.
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źródło: opracowanie własne na podstawie publicznie dostępnych informacji.

$395m

$214m $47m$ wartość 
nieujawniona

Wartość przedsiębiorstwa EPP 

kształtuje się na poziomie 

około 1,19 mld EUR, co czyni 

transakcje największą na rynku 

nieruchomości w Polsce.
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Fuzja Deutshe Boerse i London Stock Exchange

16 marca Deutche Boerse AG i London Stock Exchange Group Plc (LSE) ogłosiły 
zamiar połączenia. Wiadomość ta może zapoczątkować licytację cenową, gdyż 
najwięksi konkurenci – Intercontinental Exchange Inc. (ICE) i CME Group Inc. 
– rozważają złożenie LSE kontroferty. LSE-Deutsche Boerse będzie największym 
na świecie parkietem giełdowym pod względem obrotów i drugim co do wielkości 
pod względem wartości rynkowej, pomiędzy CME Group i ICE. Akcjonariusze 
Deutshe Borse otrzymają 54,4% pakiet w nowej grupie, zaś akcjonariusze LSE 
45,6%. Obecna kapitalizacja obu podmiotów wynosi odpowiednio 16,2 mld USD 
i 14,5 mld USD.

Międzynarodowy koncern biotechnologiczny Monsanto znalazł się na uboczu po 
tym, jak główni konkurenci: Dow Chemical Co. i DuPont Co. ogłosili w grudniu wartą 
130 mld USD megafuzję, a China National Chemical Corp. zgodził się w lutym br. 
przejąć szwajcarskiego producenta nasion i pestycydów Syngenta za ponad 
43 mld USD. Uwaga Monsanto skupia się obecnie na pozostałych dwóch spółkach 
tworzących tzw. „Big 6” branży GMO – Bayer i BASF. Jedną z opcji, jaką rozważa 
Monsanto jest bezpośredni zakup działu produkcji nasion Bayera za kwotę 30 mld USD.

Do walki o przejęcie operatora 1 300 hoteli na całym świecie, w tym pod marką 
Sheraton, stanął inny potentat rynku hotelowego – Marriott International 
– oraz chiński konglomerat finansowy Anbang Insurance Group. W listopadzie 
ubiegłego roku Marriott ogłosił chęć nabycia Starwood za 12,2 mld USD. 
Włączenie się Anbang zaowocowało zaciętą licytacją, która skłoniła Marriott 
do poprawy oferty do 13,6 mld USD. Z końcem marca br. Anbang przebił ofertę 
Marriott kwotą 14 mld USD, która po dojściu transakcji do skutku będzie 
stanowić największy w historii zakup amerykańskiej spółki przez chiński podmiot.

Monsanto dwa kroki za konkurencją

Licytacja Starwood Hotels & Resorts Worldwide

Yahoo! „for the taking”

�

Wydarzenia 

Spółka technologiczna poszukuje chętnych na przejęcie swojego 
podstawowego biznesu. Wstępne zainteresowanie wyraziło około 40 firm, 
wśród których wymienia się firmy private equity TPG i KKR oraz inwestorów 
branżowych, m.in. Verizon, AT&T, a także Microsoft. Warto przypomnieć, że 
w 2008 roku Microsoft oferował za przejęcie Yahoo blisko 45 mld USD, lecz 
zarząd spółki uznał ofertę za niedoszacowaną. Obecna kapitalizacja Yahoo 
wynosi 34,5 mld USD i skupia się wokół posiadanego przez spółkę pakietu akcji 
w potentacie rynku e-commerce Alibaba, którego wartość wynosi 24 mld USD.



Piotr Kucharczyk, CFA
M E N E D Ż E R

Planowana konsolidacja dwóch największych grup zaplecza 

górniczego – Famur i Kopeks – stanowi cenne źródło informacji, 

zarówno dla praktyków rynku M&A, jak i właścicieli przedsiębiorstw. 

W transakcji wyraźnie zaznacza się dominujący motyw dla fuzji 

podmiotów branżowych, czyli potencjalne efekty synergii płynące 

z istotnego zwiększenia skali i aktywności na rynku krajowym 

i zagranicznym. Dla Kopeksu konsolidacja ma również inny ważny 

wymiar – stanowi realną szansę na restrukturyzację zadłużenia 

i argument w rozmowie z wierzycielami.

Z reguły na wieść o planowanym przejęciu kurs akcji spółki 

przejmującej (Famur) traci na wartości, a spółki przejmowanej 

zyskuje. W tym przypadku informacja o transakcji wywindowała 

na otwarciu kurs obu spółek – Kopeksu o ponad 14%, 

a Famuru o 11%.

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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