
DOR ADZ T WO TR ANSAKCYJNE    |     F INANSE PR ZEDSIĘBIOR ST W    |     FA MILY OFFICE    |     CENY TR ANSFEROWE

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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Wielton przejmuje niemieckiego
producenta naczep i przyczep
Grupa Wielton 24 maja br. ogłosiła podpisanie umowy dotyczącej przejęcia 80 proc. udziałów 

Grupy Langendorf, niemieckiego producenta naczep i przyczep. Wartość transakcji wyniosła

5,3 mln EUR. Langendorf jest jednostką dominującą grupy kapitałowej, w skład której wchodzi 

pięć jednostek zależnych. Grupa Langendorf jest producentem naczep i przyczep specjalizującym 

się w produkcji pojazdów do przewozu szkła i prefabrykantów.

Wielton jest wiodącym graczem w Europie w sektorze produkcji naczep i przyczep oraz 

największym tego typu producentem w Polsce. Grupa szacuje, że dzięki finalizacji transakcji 

będzie mogła zwiększyć swoje przychody o 200 mln PLN w skali roku. W 2016 roku Wielton miał 

1,2 mld zł przychodów i 106 mln zysku EBITDA przy sprzedaży około 13 tys. sztuk pojazdów.

Dom Development nabywa 100% akcji
Euro Styl S.A.
Spółka Dom Development, jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce, uzgodnił z Forum 

IV funduszem inwestycyjnym, należącym do Forum TFI, warunki przedwstępnej umowy przejęcia Euro Styl 

S.A oraz Euro Styl Development. Grupa kapitałowa Euro Styl posiada ponad 10 letnią historię działalności

na rynku deweloperskim mieszkań w Trójmieście i okolicach. Dom Development w 2016 roku sprzedało 

ponad 2 700 lokali mieszkalnych wobec 2 383 rok wcześniej.
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PGE jedynym kupującym polskie aktywa EDF
Enea oraz Energa poinformowały, że wycofują się z procesu transakcyjnego mającego na celu nabycie od 

francuskiego EDF aktywów energetycznych i ciepłowniczych w Polsce. Z początkowego konsorcjum 

mającego nabyć wspomniane aktywa została jedynie Polska Grupa Energetyczna. Szacowana kwota 

transakcji może wynieść nawet 4 mld zł. Dzięki akwizycji aktywów EDF udział PGE w wytwarzaniu energii 

elektrycznej zwiększy się do 45 proc.

Inwestycja Highlander Partners na rynku
narzędzi do poligrafii
Fundusz private equity Highlander Partners wsparł ekspansję Rotometalu, producenta narzędzi dla 

poligrafii, specjalizującego się w produkcji cylindrów magnetycznych i drukowych stosowanych przez 

producentów etykiet samoprzylepnych przeznaczonych dla sektora konsumenckiego. Rotometal

w 2016 roku osiągnął wzrost przychodów do 32 mln zł w porównaniu do 22 mln zł w roku poprzednim. 

Spółka eksportuje 80 proc. produkcji do Europy, Azji oraz na Bliski Wschód. Nowo pozyskane środki

od funduszu pozwolą na inwestycję w nową linię technologiczną.

Transakcje

Wartość
nieujawniona $

Wartość
nieujawniona $

PLN 4mld

EUR 5,3mln
Transakcja wpisuje się w nową 

strategie wzrostu spółki ogłoszoną 

na początku kwietnia br.
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Safran obniża oferowaną cenę za
Zodiac Aerospace

Rosyjski państwowy koncern działający w branży petrochemicznej Rosnieft napotkał 
na serię nieoczekiwanych przeszkód w związku z planowaną akwizycją indyjskiego 
Essar Oil Ltd. Sześciu wierzycieli indyjskiego potentata paliwowego nie wyraziło 
jeszcze zgody na przeprowadzenie transakcji, której wartość wyceniana jest
na 12,9 mld USD. W 2016 roku Rosnieft miał 65,75 mld USD przychodów
i 5,81 mld USD zysku netto.

Dane z amerykańskiego rynku wskazują iż Soros Fund Management LLC, którego 
założycielem jest amerykańsko – węgierski miliarder George Soros, nabył
1,6 mln akcji Snap Inc – spółki matki popularnej aplikacji mobilnej Snapchat. 
Snap Inc jest amerykańską spółka, technologiczną działającą w obszarze mediów 
społecznościowych. 2 marca 2017 r. spółka przeprowadziła IPO na amerykańskiej 
giełdzie, w pierwszym dniu notowań akcje Snap Inc. podrożały o 40 proc.
Firma dzięki wejściu na giełdę pozyskała łącznie 3,4 mld. dolarów.

Problemy z finalizacją transakcji rosyjskiego 
koncernu paliwowego Rosnieft

George Soros inwestuje w Snapchat

Vulcan Materials kupuje krajowego
konkurenta



Wydarzenia 

Według doniesień prasowych, Vulcan Materials Company ogłosił akwizycję 
Aggregates USA LLC – amerykańskiego producenta agregatów budowlanych. 
Przejęcie konkurenta pozwoli Vulcan Materials na poszerzenie swojej oferty 
produktowej, transakcja obejmuje trzy kopalnie granitu zlokalizowane
na terenie stanu Georgia oraz 12 kopalni wapienia zlokalizowanych w stanach 
Tennesee oraz Virginia w Stanach Zjednoczonych. Wartość transakcji 
szacowana jest na 900 mln USD.

Francuski Safran obniżył cenę, jaką ma zapłacić za przejęcie Zodiac Aerospace
w związku z krytyką i sceptycyzmem największego akcjonariusza konkurenta oraz 
serią zawiadomień na temat spadku wyniku finansowego przejmowanego biznesu. 
Francuski producent silników do samolotów Safran obniżył cenę do 25 EUR za akcję 
(z wcześniejszych 29,5 EUR) Zodiacu, szacując wartość transakcji na 8,7 mld EUR. 
Działalność Zodiac Aerospace obejmuje systemy bezpieczeństwa, kabiny
i siedzenia dla przemysłu lotniczego.



W 1 kwartale 2017 roku na rynku M&A w Polsce sfinalizowanych zostało 53 transakcji,

o 5 proc. mniej niż w 4Q 2016, lecz o 15 proc. więcej w porównaniu do analogicznego 

okresu w 2016 roku. Większość z przeprowadzonych transakcji dotyczyła małych i średnich 

przedsiębiorstw, których wartość nie przekraczała 100 mln EUR. Do największej transakcji 

ubiegłego kwartału należy zaliczyć przejęcie Żabki przez CVC Capital Partners, której wartość 

szacowana jest na 4,3 mld PLN. Inne znaczące transakcje to m.in. sprzedaż Konsalnetu przez 

Value4Capital za ok. 470 mln PLN oraz przejęcie Polimex-Mostosal przez Energę, Eneę, PGE 

oraz PGNIG Technologie za kwotę 300 mln PLN.

Najwięcej kupowanych przedsiębiorstw pochodziło z rynku IT, media i telekomunikacyjnego 

(21% transakcji), wśród sprzedających najczęściej występował prywatny inwestor

(53% przypadków), fundusze PE odpowiadały za ok. 11% aktywności na rynku M&A. Zwiększa 

się również aktywność azjatyckich inwestorów na krajowym rynku, wśród wielu przykładów 

należy wymienić m. in przejęcie Novago, Konsalnetu czy SuperDrobiu przez inwestorów 

pochodzących z Azji.

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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