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Giełda Papierów Wartościowych
 w Kopenhadze powstała w 1808 roku. 
Od 2008 roku należy do amerykańskiej 
grupy Nasdaq Inc.

Przegląd najważniejszych wydarzeń 
z rynku fuzji i przejęć
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Chińczycy przejmują wicelidera 
rynku ochroniarskiego
Fundusz Value4Capital sprzedał Konsalnet chińskiej firmie China Security & Fire. Branża 

ochroniarska przeżywa obecnie trudne chwile w związku z wprowadzeniem minimalnej 

stawki godzinowej, co opóźniło finalizację transakcji. Konsalnet, potentat w dziedzinie 

ochrony i lider konwojowania oraz zarządzania gotówką w 2016 roku miał 824 mln zł 

przychodów i 27 mln zysku netto. Obecnie spółka prowadzi zaawansowane prace nad 

wprowadzeniem zaawansowanego systemu monitoringu wizyjnego. Nowy inwestor 

chce rozwijać Konsalnet poprzez rozwój organiczny oraz akwizycje podmiotów z branży.

China Security & Fire notowany jest na Szanghajskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 

z kapitalizacją rzędu 12,89 mld zł. Akwizycja ma być dla kupującego wejściem na nowy 

rynek, ponadto koncern planuje zakup nowych aktywów w Australii i Tajlandii za łączną 

kwotę ponad 150 mln EUR.

Amica przejęła całkowitą kontrolę
nad francuskim dystrybutorem AGD
Amica sfinalizowała zakup pełnego pakietu akcji francuskiej spółki Sideme. Spółka

w ubiegłbym miesiącu poinformowała o nabyciu 60,71 proc. akcji Sideme SA Societe Industrielle 

d’Equipement Moderne. W sierpniu 2015 roku Amica nabyła 39,29 proc. akcji Sideme, łączna 

wartość tych transakcji wyniosła 5,4 mln EUR. Amica to największy polski producent sprzętu 

gospodarstwa domowego. W 2016 r. Grupa Amica osiągnęła 2,5 mld zł przychodów, z kolei 

przychody Grupy Sideme za dany rok wyniosły 84,4 mln EUR. 
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Fortuna przejmie cztery rumuńskie spółki
Fortuna Entertaintment Group finalizuje umowę kupna czterech rumuńskich spółek (Bet Active 

Concept S.R.L, Bet Zone S.R.L, Public Slots S.R.L I Slot Arena S.R.L) od Fortbet Holdings. 

Przejęcie ma na celu konsolidację działań realizowanych przez przejmowane rumuńskie spółki 

pod banderą Fortuny. Planowana akwizycja będzie wymagać zgody akcjonariuszy Fortuny, walne 

zgromadzenie zaplanowano na 26 kwietnia 2017 roku. Fortuna Entertainment Group jest 

największym operatorem zakładów wzajemnych w Europie Środkowej.

Fuzja na rynku mięsnym.
Omega Holding, kontrolowany przez Zbiegniewa Dworakowskiego, złożył do urzędu 

antymonopolowego wniosek o zgodę na połączenie spółki Madej Wróbel z Unimięsem

i Zakładami Mięsnymi Peklimar. Połączone spółki mają skorzystać na efekcie synergii dzięki 

bliskości swoich zakładów, pozwoli to również na ułatwienie zarządzania firmami oraz obsługę 

klientów. Przewiduje się, że przychody nowo powstałego podmiotu osiągną wartość

na poziomie 1 mld zł. 

Transakcje

Wartość
nieujawniona $

EUR 47mln

EUR 3,8mln

EUR 110mln
Transakcja, która ma podlegać 

standardowym zgodom antymonopolowym 

opiewa na kwotę 110 mln EUR

(czyli około 470 mln PLN)
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Francuska grupa PSA przejęła fabryki Opla

6 marca br. koncern motoryzacyjny PSA kupił od General Motors firmę Opel oraz 
jego brytyjską markę Vauxhall. Wartość transakcji wyniosła 2,2 mld EUR, umowa 
pomiędzy podmiotami dotyczy 12 zakładów produkcyjnych, które zatrudniają 
łącznie 40 tys. osób. Umową objęte są również fabryki znajdujące się w Polsce – 
samochodów osobowych w Gliwicach, silników w Tychach oraz Centrum Usług 
Wspólnych w Tychach. Poprzez akwizycję PSA stała się drugim co do wielkości 
europejskim producentem samochodów, zaraz po niemieckim Volkswagen.

Planowane od wielu lat połączenie London Stock Exchange z Deutsche Boerse 
zostało zablokowane przez Komisję Europejską. Unijna komisarz ds. konkurencji, 
Margrethe Vestage podkreśliła, że planowana fuzja stworzyłaby monopol
w dziedzinie takich instrumentów finansowych jak obligacje i transakcje repo. 
Dodatkowym problemem stojącym za daną transakcją jest rozpoczęcie przez Wielką 
Brytanię procedury wyjścia z Unii Europejskiej zgodnie z artykułem 50 Traktatu 
Lizbońskiego. 

Amazon.com sfinalizował transakcję przejęcia Souq.com – największej platformy 
e-commerce na bliskim wschodzie. Wartość transakcji nie została ujawniona, 
jednak specjaliści branżowi szacują, iż mogła ona wynieść prawie 700 mln USD. 
Souq.com lidera branży e-commerce odwiedza miesięcznie ponad 45 milionów 
użytkowników. Witryna działa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
i sąsiadujących krajach – Bahrajnie, Omanie, Kuwejcie oraz w Egipcie.
Dla Amazon.com jest to wejście na nowy rynek z ponad 50 milionami konsumentów.

Komisja Europejska zablokowała planowaną 
fuzję niemieckiej i brytyjskiej giełdy

Amazon.com kupił lidera branży e-commerce 
na bliskim wschodzie

Zielone światło dla fuzji gigantów
chemicznych

�

Wydarzenia 

Planowana fuzja Dow Chemical Co. oraz DuPont Co. została zatwierdzona 
przez Komisję Europejską w związku z regulacjami antymonopolowymi. 
Zgoda wymaga jednak od obu firm pozbycia się niektórych aktywów 
związanych z działalnością petrochemiczną. Ponadto DuPont ma sprzedać 
część swojego biznesu związanego z produkcją pestycydów, Dow Chemical 
z kolei dwie fabryki, znajdujące się w Stanach Zjednoczonych i Hiszpanii. 
Szacowana wartość fuzji wynosi 130 mld USD.



Ostatnie wydarzenia na rynku mięsa i wędlin wskazują na rosnącą konsolidację rynku. 

Dowodem  są ostatnie wydarzenia w branży. W efekcie połączenia spółek Unimięs Peklimar 

oraz Madej Wróbel powstanie mięsny gigant z przychodami rzędu 1 mld zł. Dodatkowo lider 

rynku mięsnego w Polsce Animex ogłosił chęć zakupu dwóch zakładów mięsnych należących 

do Pini Polska – trzeciego największego branżowego producenta w Polsce. Animex posiada 

łącznie osiem zakładów mięsnych z rocznymi obrotami rzędu 4 mld zł, potencjalne nabycie 

dwóch nowych pozwoli na powiększenie różnicy między konkurentem – firmą Sokołów. 

Czwartym co do wielkości graczem na rynku jest spółka Cedrob (połączona wcześniej z 

Gobarto).

Warto zaznaczyć, że również inne spółki z branży planują kolejne działania w ramach fuzji 

i przejęć. Stosunkowo duże rozdrobnienie firm działających w branży, stagnacja popytu 

na rynku krajowym oraz relatywnie niska marżowość zachęcają podmioty do łączenia sił. 

Zdaniem ekspertów, wiodący gracze z sektora mięsa czerwonego oraz drobiowego będą 

aktywnie uczestniczyć w procesach konsolidacyjnych.

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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