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Euronext Lisbon
Giełda w Lizbonie została 
założona w 1769 r. Wraz z giełdami 
paryską, amsterdamską i brukselską 
tworzy grupę Euronext.

Przegląd najważniejszych wydarzeń 
z rynku fuzji i przejęć
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UniCredit sprzedał 10 procent 
akcji Pekao, rozważa sprzedaż 
całego pakietu
Włoski gigant UniCredit sprzedał 26,2 mln akcji Banku Pekao S.A., odpowiadających 

około 10 proc. wszystkich akcji spółki. Sprzedaż została sfinalizowana w ramach oferty 

skierowanej do inwestorów instytucjonalnych po cenie 126 PLN za akcję, co w sumie 

dało łączną wartość transakcji na poziomie 3,3 mld PLN. UniCredit wciąż posiada 

pakiet kontrolny udziałów w Pekao stanowiący 40,1 proc. kapitału zakładowego spółki.

Według doniesień Bloomberga, UniCredit ma w planach całkowite wyjście z Polski. 

Nowy prezes włoskiego banku Jean Pierre Mustier ma szukać sposobów na sprzedaż 

całego pakietu akcji Banku Pekao, którego obecna wartość wynosi około 5 mld EUR. 

Sprzedaż akcji polskiego wynika z faktu, iż UniCredit posiada w swoich aktywach 80 

mld EUR złych kredytów i szuka rozwiązań, które pozwolą na obniżenie kosztów, 

utworzenie zabezpieczeń na złe kredyty oraz zwiększenie rentowności spółki.

Polpharma kupiła Epirusa

Polski lider farmaceutyczny, Polpharma, 
kupił holenderską spółkę biotechnologiczną 
Epirus Biopharmaceuticals. Grupa Jerzego 
Staraka, jednego z najbogatszych Polaków, 
chce dzięki akwizycji poszerzyć swój udział 
w rynku leków biologicznych.

ltus prowadzi negocjacje z BPH TFI

Altus TFI poinformował, iż prowadzi rozmowy 
w sprawie zakupu całości akcji BPH TFI.  Obie 
strony podpisały tzw. term sheet, czyli dokument 
określający ramowe warunki transakcji, której 
finalizacja ma zależeć od wyników due dilligence 
oraz uzyskania odpowiednich pozwoleń.

INPOST EXPRESS SPRZEDANY 

ZA 110 MLN PLN

Grupa Integer zawarła ze spółką 

Logistics Venture umowę sprzedaży 

całości udziałów spółki InPost Express 

oraz umowę cesji wierzytelności. Cena 

sprzedaży udziałów została ustalona na 

68 mln PLN, a wartość wierzytelności

z tytułu pożyczek na 42 mln PLN, co 

razem daje kwotę 110 mln PLN. Płatność 

zostanie dokonana w trzech transzach, 

ostatnia z których wpłynie do 30 

czerwca 2017 roku.
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Polskie spółki interesują się Raiffeisenem

Wstępną ofertę kupna austriackiego Raiffeisen’a, który 
został wystawiony na sprzedaż ponad rok temu, złożyły 
PKO BP, PZU oraz ING Bank. Wszystkie podmioty 
zainteresowane kupnem banku, w tym BNP Paribas, 
który jak na razie oferty nie złożył, prowadzą obecnie 
due dilligence przedmiotu transakcji.

Transakcje
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źródło: opracowanie własne na podstawie publicznie dostępnych informacji.

PLN3,3mld

PLN14m$ wartość 
nieujawniona $ wartość 

nieujawniona

W ramach oferty skierowanej do 

inwestorów instytucjonalnych 

Unicredit sprzedał 26,2 mln akcji 
Pekao S.A. po cenie jednostkowej 

126 PLN.
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Yahoo sprzedane za 5 miliardów dolarów

Reuters poinformował, iż pionierski biznes internetowy, Yahoo, został zakupiony 
przez potentata telekomunikacyjnego, Verizon Communications. Transakcja 
w wysokości około 5 mld USD dotyczy podstawowej działalności Yahoo, czyli 
m.in. wyszukiwarki internetowej, poczty elektronicznej czy reklam. Spółka 
dalej pozostanie właścicielem udziałów w Alibaba oraz Yahoo Japan. Według 
doniesień, portal ma zostać zintegrowany z innym dostawcą usług internetowych 
zakupionym przez Verizon, portalem AOL.

Oracle dokonało transakcji zakupu firmy NetSuite za kwotę 9,3 mld USD. 
Dzięki temu Oracle, który jest jednym z największych na świecie producentów 
oprogramowania komputerowego dla biznesu, znacznie zwiększy tym samym zakres 
usług bazujących na tzw. chmurze obliczeniowej. Pozwoli to na dużo sprawniejsze 
udostępnianie klientom usług poprzez centra danych. NetSuite, spółka założona
w 1998 r., jest pionierem na rynku dostarczania aplikacji biznesowych przez internet 
i obecnie posiada ponad 30 tys. klientów w ponad 100 krajach.

Mytaxi, należący do koncernu Daimler, połączy się ze swoim brytyjskim 
konkurentem Hailo, tworząc największą firmę oferującą usługi taksówkarskie 
przez aplikacje mobilne w Europie. Celem fuzji jest zostanie liderem europejskim 
i rzucenie wyzwania Uberowi, który napotyka w Europie coraz więcej problemów. 
Mytaxi po połączeniu z Hailo będzie miało 100 tys. zarejestrowanych 
kierowców oraz 70 milionów pasażerów w 50 europejskich miastach. Wartość 
transakcji nie została ujawniona. Wiadomo natomiast, iż po połączeniu firmy będą 
świadczyć usługi pod szyldem mytaxi. Właścicielem 60 proc. udziałów będzie 
Daimler, a pozostałe 40 proc. będzie należało do Hailo.

Oracle idzie na spacer w chmurach

Mytaxi oraz Hailo rzucają wyzwanie Uberowi

Czy Soundcloud zostanie jednorożcem?

�

Wydarzenia 

Niemiecka platforma muzyczna Soundcloud ma szansę stać się 
jednorożcem, czyli technologicznym start-up’em, który jest wart 
co najmniej miliard dolarów. Według informacji, do których dotarł 
Bloomberg, założyciele oraz inwestorzy portalu są w trakcie obmyślania 
strategii, która ma doprowadzić do sprzedaży spółki za 1 mld USD. 
Soundcloud, czyli portal, na którym można dzielić się swoją muzyką 
oraz słuchać muzyki udostępnionej przez artystów, ma obecnie około 
175 milionów aktywnych użytkowników.
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Pierwsza połowa 2016 roku na globalnym rynku fuzji i przejęć 

to przede wszystkim zauważalny spadek wartości transakcji

w porównaniu do tego samego okresu z poprzedniego roku. 

Według raportu opublikowanego przez Dealogic, aktywność 

na rynku M&A w dwóch pierwszych kwartałach bieżącego roku 

opiewała na kwotę 1,71 biliona USD, co oznacza spadek o 18 proc. 

w stosunku do pierwszej połowy roku 2015 (2,09 biliona USD).

Największą transakcją, która miała miejsce w 2016 roku, jest warte 

62 miliardy USD przejęcie przez Bayer Monsanto, spółki działającej 

na rynku biotechnologicznym.

Biorąc pod uwagę poszczególne sektory, na podium w pierwszej 

połowie bieżącego roku pod względem wartości przeprowadzonych 

transakcji, znajdują się sektor technologiczny (294,8 miliarda USD), 

sektor nieruchomości (190,4 miliarda USD) oraz sektor ochrony 

zdrowia (187,9 miliarda USD). 

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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