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Giełda Papierów Wartościowych
w Amsterdamie jest uważana za 
najstarszą giełdę na świecie. Od 2002
roku z giełdami w Paryżu, Brukseli 
i Lizbonie tworzy grupę Euronext.

Przegląd najważniejszych wydarzeń 
z rynku fuzji i przejęć
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Fundusz inwestycyjny Mars
kupił Stocznię Szczecińską
Mars jest funduszem inwestycyjnym skupiającym wokół siebie przemysł stoczniowy

w całej Europie. Stocznia Szczecińska, we współpracy ze Szczecińskim Parkiem 

Przemysłowym i Gdańską Stocznią Remontową, podpisała kontrakt dotyczący budowy 

dwóch promów samochodowo-pasażerskich dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Koszt 

budowy jednego promu przekracza 100 mln euro.

PKO inwestuje w startupy
PKO Bank Polski sfinalizował zakup 100% udziałów ZenCard Sp. z o.o. – cyfrowej spółki 

posiadającej platformę umożliwiającą wirtualizację kart lojalnościowych. Spółka została 

zakupiona od funduszy Venture Capital: SpeedUp Group i Experior Venture. Bank zdobył 

technologię, którą będzie chciał oferować swoim partnerom - sieciom retail, sklepom, punktom 

usługowym. Bank poszerza swoją ofertę o tworzenie programów lojalnościowych oraz analizę

i ocenę potrzeb klientów. Platforma opracowana przez ZenCard pozwala na rezygnację z wielu 

kart lojalnościowych, na rzecz jednej zintegrowanej karty płatniczej.
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Teknos kupił biznes farb proszkowych
od Śnieżki
Grupa Teknos zainwestowała w segment produkcji farb proszkowych. Przejęcie biznesu

od Śnieżki pozwoli Teknosowi zwiększyć możliwości w zakresie badań i rozwoju oraz produkcji. 

Śnieżka należy do czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 roku zadebiutowała 

na warszawskiej giełdzie. Firma produkuje rocznie 140 mln litrów różnego rodzaju wyrobów 

chemii budowlanej. Teknos jest jednym z największych europejskich dostawców farb 

przemysłowych. Swoje fabryki posiada w Finlandii, Szwecji, Danii, Niemczech, Polsce, Rosji, 

Chinach i Holandii. Sprzedaż netto spółki w 2015 roku wyniosła ponad 290 mln euro.

OT Logistics złożyło ofertę na przejęcie
AD Montecargo

Grupa OT Logistics, świadcząca usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie 

Środkowej oraz Zachodniej, złożyła ofertę przejęcia 51% udziałów w spółce AD Montecargo

za 2,5 mln euro. AD Montecargo to spółka transportowa z Czarnogóry, działająca na  rynku 

kolejowym. OT Logistics planuje zwiększyć możliwości obsługi ładunków w korytarzu 

transportowym łączącym Bałtyk z Adriatykiem. W 2015 roku grupa OT Logistics osiągnęła

752 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Transakcje

PLN 100mln

Wartość
nieujawniona $

Wartość
nieujawniona $

EUR 2,5mln

Towarzystwo Finansowe Silesia 

sprzedało Stocznię Szczecińską

za 100 mln zł Funduszowi Inwestycyjnemu 

Mars – poinformował minister 

gospodarki morskiej i żeglugi 

śródlądowej Marek Gróbarczyk.
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Kultowa marka Ray-Ban zmienia właściciela

Firma Luxottica, właściciel marek m.in. Ray-Ban i Oaklay, została sprzedana 
za 22,8 mld euro firmie Essilor. Francuska firma Essilor to największy na świece 
producent soczewek okularowych. Nowy koncern zmieni nazw na Essilor Luxottica 
i będzie to optyczny gigant, specjalizujący się w produkcji zarówno oprawek,
jak i soczewek oraz dystrybucji okularów.

Największy brytyjski detalista Tesco ogłosił porozumienie w sprawie fuzji zawarte 
z największym hurtownikiem spożywczym w Wielkiej Brytanii – firmą Booker. 
Połączenie obu biznesów stworzy potężny podmiot obsługujący cały rynek 
spożywczy. Dla Tesco jest to szansa na wejście na rynek gastronomii i cateringu,
w którym funkcjonuje już Booker. Jeśli transakcja zostanie zaakceptowana przez 
urząd antymonopolowy, efekt synergii może przynieść oszczędności równe
200 mln funtów rocznie.

Alibaba Group Holding zaoferowała 2,6 mld dolarów za przejęcie notowanej
na giełdzie w Honkongu spółki Intime Retail Group. Intime jest właścicielem
29 galerii i 17 centrów handlowych w Chinach. W zeszłym roku na inwestycje
w fizycznie istniejące sklepy zdecydował się amerykański Amazon. Obserwowane 
działania gigantów handlu internetowego oznaczać mogą słabnącą dynamikę 
obrotów w handlu internetowym.

Tesco ogłosiło przejęcie firmy Booker

Alibaba inwestuje w sieć tradycyjnych sklepów

British American Tobacco największym
koncernem tytoniowym świata

�

Wydarzenia 

British American Tobacco zapłaci za przejęcie swojego 
amerykańskiego konkurenta Reynolds American za 49,7 mld dolarów. 
Spółka British American Tobacco jest właścicielem takich marek jak Dunhill 
oraz Lucky Stricke, a po przeprowadzeniu fuzji do jej portfolio dołączą marki 
Camel, Pall Mall, czy Newport. Transakcja oznacza dla British American 
Tobacco powrót na amerykański rynek po 12 latach nieobecności.



Zgodnie z raportem „Firma rodzinna to marka” opublikowanym przez Instytut Biznesu 

Rodzinnego 92% firm w Polsce stanowią firmy rodzinne, a jedynie 36% z nich tak

o sobie myśli. Firmy potencjalnie rodzinne odpowiadają za 67% polskiego PKB. Sektory 

gospodarki, w których firmy rodzinne są najczęściej obecne to branża handlowa 

(hurtowa i detaliczna) oraz przetwórstwo przemysłowe. Podstawowymi kierunkami 

eksportu polskich firm rodzinnych są Niemcy i Francja.

Zastanawiającym jest opublikowany w raporcie wynik badań pokazujący, że jedynie 

30% światowych firm rodzinnych potrafi przejść z pierwszego do drugiego pokolenia. 

Oznacza to, że około 70% z nich może nie przejść procesu sukcesyjnego. W Polsce

aż 57% firm planuje przekazać firmę następnemu pokoleniu. Niezwykle ważnym 

okazuje się być spisanie planu bądź wdrożenie pewnych mechanizmów ładu 

rodzinnego, które zwiększają skuteczność przeprowadzenia procesu przekazania 

przedsiębiorstwa. Alternatywą dla niego może być sprzedaż firmy inwestorowi 

zewnętrznemu, który będzie kontynuował pracę na rzecz rozwoju biznesu.

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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