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Giełda Papierów Wartościowych
w Oslo powstała w 1819 roku. Jest jedyną
niezależną giełdą w krajach skandynawskich.

Przegląd najważniejszych wydarzeń 
z rynku fuzji i przejęć
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Żabka sprzedana
fudnuszowi CVC
Żabka to sieć małych sklepów działająca w ponad 4,5 tys. lokalizacji. Większość z nich 

to sklepy w formacie convinience, ponad 600 z nich to większe Freshmarkety, 

oferujące również produkty świeże. Obroty sieci przekraczają 6 mld zł, a ubiegłoroczna 

EBITDA wyniosła prawie 400 mln zł. Nowy nabywca, fundusz CVC, nie ma w portfolio 

sieci podobnej do Żabki, ale pośrednio działa na polskim rynku handlowym.

Kilka lat temu odkupił od funduszu Advent International udziały w niemieckiej 

perfumerii Douglas, posiadającej w Polsce ponad 120 placówek. Wartość transakcji nie 

została ujawniona, chociaż źródła podają, że kwota mogła opiewać nawet na 5 mld zł.

Zgodę na finalizację transakcji musi wydać jeszcze UOKiK.

Słowacy zainwestują w Szczyrku
W rozwój Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego (SON) zainwestuje słowacka spółka 

notowana na warszawskiej giełdzie Tatry Mountain Resorts (TMR). W 2014 roku TMR przejęła 

97% udziałów w SON. Słowacka spółka planuje rozpocząć inwestycje wiosną 2017 roku.

Plany przewidują stworzenie pięciu nowoczesnych kolejek linowych, nową instalację 

naśnieżającą oraz 1500 miejsc parkingowych. Wartość inwestycji wynosi 60 mln euro

i ma przynieść 200 nowych miejsc pracy.
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Polski producent kłódek i zamków przejęty 
przez szwedzką spółkę.
Assa Abloy zawarła umowę przejęcia spółki LOB z Leszna. LOB jest czołowym producentem 

zamków oraz kłódek działającym nieprzerwanie od 1927 roku. Spółka zatrudnia 440 pracowników. 

W 2017 roku planowane jest osiągnięcie sprzedaży na poziomie 96 mln zł. Assa Abloy jest 

światowym liderem na rynku zamknięć i zabezpieczeń. Szwedzi liczą na dynamiczny rozwój 

firmy. Wartość transakcji nie została ujawniona.

Statoil zmienia nazwę na Circle K.
Mimo, że działające w Polsce od 1993 roku stacje Statoil nie są własnością norweskiego koncernu 

Statoil już od pięciu lat, nazwa zostanie zmieniona dopiero w tym roku. Sieć będzie działała

pod nową marką Circle K, która ma ponad 15 tysięcy sklepów i stacji paliw na całym świecie. 

Statoil sprzedał sieć stacji paliw kanadyjskiej firmie Alimentation Couche -Tard w 2012 roku

za 2,8 mln dolarów kanadyjskich.

Transakcje

Wartość
nieujawniona $

Wartość
nieujawniona $

CAD 2,8mln

EUR 60mln

Fundusz Mid Europa Partners sprzedał 

sieć sklepów Żabka funduszowi CVC, 

który w Polsce jest już właścicielem

PKP Energetyki.
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Warren Buffett wycofał się z pomysłu
przejęcia Unilevera

Koncern Kraft Heinz, którym kieruje należący do Warrena Buffteta 
wehikuł inwestycyjny Berkshire Hathaway ogłosił plan przejęcia Unilevera. 
Amerykański potentat na rynku spożywczym Kraft Heinz, zaproponował 
holendersko-brytyjskiemu koncernowi Unilever, produkującemu m.in. mydło 
Dove, 143 mld USD za przejęcie. Ogłoszenie planu fuzji spowodowało
podrożenie akcji jedego i drugiego koncernu. Unilever od razu ogłosił sprzeciw 
wobec planowanej transakcji, ale ostatecznie Kraft Heinz sam wycofał swoją ofertę.

Petrochemiczny koncern Royal Dutch Shell sprzedaje za 3,8 mld USD udziały
w 10 złożach naftowych na Morzu Północnym konkurencyjnej firmie Chrysaor. 
Spadek produkcji i obniżka cen ropy naftowej zmusiły firmy działające na Morzu 
Północnym do zmiany strategii inwestycyjnej. Shell, który jako pierwszy rozpoczął 
wydobycie surowca w tym regionie, planuje przenieść produkcję do Rosji
i Zatoki Meksykańskiej.

Accenture wydał oświadczenie o zakupie 62% udziałów w przedsiębiorstwie 
SinnerSchrader, niemieckim liderze w branży agencji interaktywnych.
Pozostałe udziały mają być objęte w formie oferty publicznej. Accenture planuje 
w ten sposób powiększyć skalę działania swojej agencji interaktywnej – Accenture 
Interactive. SinnerSchrader zatrudnia 500 pracowników w Hamburgu, Berlinie, 
Frankfurcie, Monachium, Pradze i Hanowerze. Spółka produkuje i wdraża produkty 
IT dla firm takich jak Allianz, Audi, Ergo, czy TUI. To już dziesiąte przejęcie na rynku 
od 2013 roku przeprowadzone przez Accenture Interactive.

Shell sprzedaje udziały w złożach naftowych 
na Morzu Północnym

Accenture przejmuje SinnerSchrader

Reckitt Benckiser zainwestował w firmę
produkującą odżywki dla dzieci.

�

Wydarzenia 

Reckitt Benckiser zapłacił za przejęcie Mead Johnson Nutrition 
16,6 mld USD. Właściciel popularnych marek m.in. Vanish, Scholl, Durex, 
zainwestował w firmę działającą na rynku produktów dla dzieci i niemowląt 
produkującą odżywki. Nowy nabytek dołączył do ciekawego portfolio firm 
należących do koncernu, wśród których znajdziemy m.in. producenta 
detergentów, francuskich musztard, czy leków na przeziębienie. 



Trend konsolidacji na rynkach globalnych niezmiennie utrzymuje się na wysokim 

poziomie. Szczególnie zauważalny jest on w branży produkcji opakowań i etykiet. 

Zmiany technologiczne oraz presja cenowa doprowadziły do spadku marż,

co w efekcie wywołało falę fuzji i przejęć pomiędzy przedsiębiorstwami.

Jedna z większych transakcji w tej branży w ostatnim czasie miała miejsce na początku 

2017 roku. Amerykański gigant WestRock przejął brytyjskie przedsiębiorstwo 

MultiPackagingSolutions (MPS) za 1,39 mld USD. MPS działa w 59 lokalizacjach, 

osiągając przychody równe 1,6 mld USD rocznie. WestRock jest konglomeratem 

stworzonym w 2015 roku w wyniku fuzji MeadWestvaco i Rock-Tenn, wartej 16 mld 

dolarów. Zwiększony poziom konsolidacji na rynku produkcji opakowań i etykiet 

jest również obecny na rynku polskim. We wcześniejszych latach MPS przejął dwa 

przedsiębiorstwa w naszym kraju, produkujące kartony, etykiety oraz opakowania 

sztywne.

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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