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Giełda Papierów Wartościowych Malty
powstała w 1992 roku. W 1999 roku Giełda
przeniosła się do budynku byłej kaplicy 
garnizonowej w Castille Square w Valletcie.

Przegląd najważniejszych wydarzeń 
z rynku fuzji i przejęć
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Konsolidacja rynku towarzystw
funduszy inwestycyjnych
Altus Agent Trasferowy sp. z o.o., spółka zależna od Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych 

S.A., zamierza nabyć 100% akcji w kapitale zakładowym BPH TFI. Sprzedającym jest amerykański 

koncern GE, obecny właściciel BPH TFI. Oferowana cena za pełny pakiet kontrolny akcji wynosi 

20 mln zł. Altus TFI historycznie dokonał już kilku przejęć, z których największe było przejęcie

TFI Skok w Sopocie.

Na koniec lutego 2017 roku w funduszach BPH TFI zgromadzone było prawie 2,6 mld złotych.

Po sfinalizowaniu transakcji aktywa Altusa wzrosną do 12,58 mld zł. Pozwoli to na umocnienie

9 pozycji Altus TFI w rankingu największych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. 

Kolejne przejęcie na rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych wskazuje na rosnącą 

konsolidację branży w kraju. 

Comarch przejął Geopolis
Zarząd Comarch S.A. poinformował o spełnieniu warunków określonych w listach intencyjnych dotyczących 

objęcia 100% udziałów spółki Geopolis sp. z o.o., nabycia całości autorskich praw majątkowych

do oprogramowania ERGO należącego do przejmowanej spółki oraz dokapitalizowania Geopolis sp. z o.o. 

Łączna wartość transakcji wyniosła 8,05 mln PLN. Spółka Geopolis zajmuje się wspieraniem informatyzacji

w jednostkach administracji publicznej poprzez tworzenie i wdrażanie zintegrowanych rejestrów i ewidencji 

o charakterze przestrzennym, systemów zarządzania państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym. 

Comarch S.A. jest wiodącym polskim podmiotem specjalizującym się w projektowaniu, wdrażaniu oraz 

integracji zaawansowanych systemów informatycznych.
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Idea Box Capital ogłosił przejęcie Drukarnii 
Ekspress z Inowrocławia
Fundusz private equity z grupy kapitałowej Leszka Czarneckiego, Idea Box przejął Drukarnię Ekspress, 

producenta opakowań z tektury litej i falistej. Strategia Idea Box zakłada stworzenie podmiotu

o przychodach rzędu 100 mln zł poprzez konsolidację małych firm z sektora opakowań. Na rynku 

opakowań od kilku lat obecne są fundusze takie jak Abris Capital Partners, który utworzył DOT2DOT 

Premium Packaging Group oraz Highlander Partners, który połączył spółki Akomex oraz Druk-Pak. 

Abadon Real Estate uzyskał zgodę UOKiK na 
przejęcie pakietu kontrolnego akcji Awbudu
Należący do holdingu Murapol, Abadon Real Estate otrzymał zgodę na zakup 100% udziałów Petrofox, 

podmiotu będącego większościowym udziałowcem Awbudu. Strony transakcji liczą, że połączenie sił 

pozwoli na realizację większych i bardziej rentownych kontraktów zewnętrznych. Po sfinalizowaniu 

transakcji przejęcia, zespół Abandon Real Estate będzie liczył ponad 800 specjalistów posiadających 

doświadczenie w realizacji projektów na rynku nieruchomości komercyjnych, przemysłowych oraz 

mieszkaniowych. Abandon Real Estate wchodzący w skład holdingu Murapol oferuje m.in. obsługę cyklu 

inwestycyjnego projektów nieruchomościowych, generalne wykonawstwo oraz usługi architektoniczne.

Transakcje

Wartość
nieujawniona $

Wartość
nieujawniona $

PLN 8,5mln

PLN 20mln
Altus Agent Transferowy

złożył wniosek do UOKiK

ws. przejęcia BPH TFI
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Schroders nabywa szwajcarski fundusz
private equity Adveq

Schroders, największa brytyjska spółka zajmująca się zarządzaniem funduszami, 
ogłosiła przejęcie wartego ponad 7 mld USD Adveq Holding AG, szwajcarskiego 
funduszu private equity. Akwizycja pozwoli Schroders na poszerzenie swojej oferty 
inwestycyjnej dodając nowy segment inwestycji alternatywnych. W 2016 roku 
Adveq znalazło się w rankingu 25 najbardziej wpływowych inwestorów w Europie 
stworzonym przez portal financialnews.com

Największy australijski bank inwestycyjny, Macquarie przejmuje brytyjski Green 
Investment Bank za kwotę 2,3 mld GBP. Macquaire jest liderem konsorcjum 
akwizycyjnego, w skład którego wchodzi również największy brytyjski fundusz 
emerytalny, Universities Superannuation Scheme. Przedstawiciele Macquire 
ogłosili, iż zamknięcie tej transakcji pozwoli grupie na ulokowanie części kapitału 
w infrastrukturę odnawialnych źródeł energii w Wielkiej Brytanii oraz Europie.

Spółka Becton, Dickinson & Co. ogłosiła akwizycję spółki  C.R Bard Inc.
za kwotę 24 mld USD, transakcja ta łączy dwóch największych dostawców
sprzętu medycznego na świecie. Becton, Dickinson & Co. jest czołową firmą
na światowym rynku technologii medycznych, będąc jednocześnie liderem
w dziedzinie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników opieki zdrowotnej.
Spółka C.R Bard Inc. jest wiodącym amerykańskim producentem sprzętu 
medycznego w obszarze urologii, onkologii oraz chirurgii ogólnej. 

Macquaire kupuje brytyjski Green
Investment Bank

Fuzja dwóch największych dostawców sprzętu 
medycznego

Gigantyczna fuzja na rynku
dóbr luksusowych

�

Wydarzenia 

Według doniesień prasowych, Bernard Arnault prezes koncernu Louis 
Vuitton Moet Hennessy (LVHM) oraz główny udziałowiec domu mody 
Christian Dior zamierza nabyć pozostałe udziały spółki, by przejąć całkowitą 
kontrolę nad Dior. Prezes LVHM jest 11 najbogatszym człowiekiem na świecie 
według raportu „Forbesa” z 2017 r. Łączna wartość fuzji dwóch podmiotów
z branży dóbr luksusowych szacowana jest na ponad 11 mld EUR.



Ostatnia transakcja dokonana przez fundusz Idea Box Capital wskazuje na trwającą 

konsolidację na rynku opakowań. W latach 2010-2016 przeprowadzono 36 transakcji o łącznej 

wartości 599 mln EUR. Znaczącą rolę w konsolidacji tej branży odgrywają fundusze private 

equity, wśród których poza powyższym przykładem należy uwzględnić również Abris Capital 

Partners oraz Highlander Partners. Pierwszy z nich na drodze licznych akwizycji stworzył 

DOT2DOT Premium Packaging Group, drugi z kolei skonsolidował dwa branżowe podmioty 

Akomex i Druk-Pak. Według Dawida Walendowskiego, zarządzającego Highlander Parnters 

w Polsce, sektor opakowaniowy ma przed sobą perspektywę stałego wzrostu poprzez rozwój 

przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. 

Według raportu „Branża opakowań w Polsce 2010-16 i prognozy 2017-2020” firmy doradczej 

Equity Advisors rynek producentów opakowań w Polsce będzie rósł dwa razy szybciej niż 

globalny. Na branżę będą wpływały rosnące wydatki na konsumpcję, eksport oraz zmiana 

stylu życia. Obecnie krajowy rynek wciąż cechuje się stosunkowo dużym rozdrobnieniem, 

prawie 500 spółek osiąga przychody poniżej 50 mln zł, co odpowiada prawie 77% przychodów 

całej branży. 

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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