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Bolsa de Madrid
Założona w 1831 Giełda w Madrycie
jest największą z czterech giełd papierów
wartościowych w Hiszpanii (pozostałe 
znajdują się w Barcelonie, Valencii oraz Bilbao).

Przegląd najważniejszych wydarzeń 
z rynku fuzji i przejęć
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Itaka przejęła czeskiego
konkurenta

Największa w Polsce korporacja zajmująca się branżą turystyczną, a zarazem jedna 

z największych w Europie Centralnej oraz Wschodniej, Itaka, dokonała zakupu 

czeskiego biura podróży Čedok. Czeska spółka należała wcześniej do tureckiego 

funduszu Odien, który kupił ją w 2007 roku. Transakcja, której wartości nie ujawniono, 

jest częścią strategii rozwoju polskiego biura podróży w Europie.

Itaka jest zdecydowanym liderem branży turystycznej w Polsce. Posiada ona 166 

salonów firmowych w kraju, a także dwa za granicą – w Wilnie i Kaliningradzie.

W zeszłym roku Itaka zanotowała przychody na poziomie 1,66 mld PLN, a zysk 

netto na poziomie 34,8 mln PLN. Zarząd spółki komentuje przejęcie czeskiego 

konkurenta obsługującego 400 tys. klientów rocznie jako planowany od lat krok 

w kierunku dalszego rozwoju przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych. Władze Itaki 

nie wykluczają dalszych akwizycji i jak twierdzą, aktualnie obserwują inną spółkę 

z Europy Wschodniej. 

ABC Data kupuje S4E

ABC Data, polski dystrybutor sprzętu IT, podpisał 
umowę inwestycyjną, zgodnie z którą przejmie 81,3 
proc. akcji notowanej na NewConnect spółki S4E, 
zajmującej się dostarczaniem zaawansowanych 
rozwiązań informatycznych. Transakcja ma zostać 
sfinalizowana do końca marca 2017 roku, a jej 
wartość wyniesie od 19 do 25 mln PLN.

Negocjacje PZU w sprawie Pekao

Według doniesień Financial Times, PZU negocjuje z 
Unicredit, włoskim właścicielem Pekao, zakup 
pakietu kontrolnego akcji polskiego banku za 3 mld 
EUR. Włoska spółka ma domagać się za 40 proc. 
akcji Pekao o pół miliarda euro więcej. Jak 
informuje Financial Times, strony chciałyby 
osiągnąć porozumienie do końca października.

W sierpniu polskie przedsiębiorstwa 

przeprowadziły 15 transakcji zakupu bądź 

sprzedaży. Jest to wynik stosunkowo niski 

w porównaniu do miesiąca poprzedniego, 

w którym odnotowano 28 transakcji. 

W przekroju branżowym, zdecydowanym 

liderem w sierpniu był sektor nieruchomości, 

w którym zrealizowano sześć transakcji. Na tę 

liczbę złożyła się głównie sprzedaż centrów 

handlowych oraz biurowców.
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Allegro badane przez potencjalnych nabywców

Południowoafrykańska grupa Naspers, właściciel 
największego w Polsce operatora e-commerce,
czyli Allegro, dopuściła sześć podmiotów do 
przeprowadzenia due diligence serwisu aukcyjnego. 
Wśród nich jest jeden inwestor branżowy – eBay - 
oraz pięć funduszy private equity. Naspers żąda od 
potencjalnego kupującego 3 mld EUR.

Transakcje

HANDEL HURTOWY

PRODUKCJA

NIERUCHOMOŚCI
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SEKTOR IT

USŁUGI B2C

źródło: opracowanie własne na podstawie publicznie dostępnych informacji.

WARTOŚĆ
NIEUJAWNIONA

PLN25mEUR3mld PLN13,5mld

Władze Itaki nie wykluczają 

dalszych akwizycji i jak twierdzą, 

aktualnie obserwują inną spółkę

z Europy Wschodniej.
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Liczba transakcji   
w Polsce sierpień 2016
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Pfizer kupuje lek na leczenie raka prostaty

Gigant farmaceutyczny, Pfizer, ogłosił przejęcie kalifornijskiego Medivation 
za 14 mld USD. Medivation, posiadający siedzibę w San Francisco, jest 
przedsiębiorstwem biofarmaceutycznym skupiającym się na szybkim rozwoju 
innowacyjnych terapii adresujących poważne choroby, dla których możliwości 
leczenia są ograniczone. Zakup Medivation oznacza dla Pfizera uzyskanie dostępu 
do przełomowego leku na raka prostaty – Xtandi. Analitycy wskazują, iż lek ten 
pozwoli wygenerować roczną sprzedaż na poziomie 1,33 mld USD do roku 2020.

Największa na świecie sieć handlowa, Walmart, poinformowała o przejęciu 
działającego w sektorze e-commerce Jet.com. Będzie to największa w historii 
transakcja przejęcia sklepu internetowego. Walmart zapłaci za powstały dwa 
lata temu portal 3,3 mld USD. Głównym celem przyświecającym amerykańskiemu 
gigantowi jest stanie się poważną konkurencją dla Amazona, będącego 
niekwestionowanym liderem na rynku handlu internetowego.

Właściciel polskich stacji benzynowych Statoil, kanadyjska spółka Alimentation 
Couche-Tard, poinformowała o zakupie teksańskiego przedsiębiorstwa 
CST Brands za ponad 4 mld USD. Couche-Tard poprzez tę transakcję dąży do 
umocnienia swojej pozycji na rynku stacji paliw oraz supermarketów. Przejmowana 
spółka posiada kilka tysięcy placówek na terenie Stanów Zjednoczonych, głównie 
w południowo-zachodniej części i Nowym Jorku, oraz Kanady.

Walmart dokonał zakupu sklepu 
internetowego Jet.com

Alimentation Couche-Tard kupuje CST Brands

Rewolucyjna fuzja chińskiej filii Ubera
z konkurentem

�

Wydarzenia 

Według doniesień, Uber China, spółka zależna amerykańskiej korporacji, 
łączy się z lokalnym konkurentem, Didi Chuxing. Fuzja spółek 
oferujących aplikacje służące do przewozu osób zakończy kosztowną 
dla obu firm rywalizację na lokalnym rynku oraz pozwoli stworzyć 
firmę wartą 35 mld USD. Oba przedsiębiorstwa od lat walczą ze sobą
w Chinach o pasażerów oraz kierowców.



Według Jasona Calacanisa, anioła biznesu, który rozmawiał na temat 

rynku fuzji i przejęć z CNBC, czeka nas wzmożona aktywność spółek 

technologicznych na tym rynku. 

Calacanis argumentuje swoją teorię faktem, iż rynkiem technologii 

rządzą ogromne konglomeraty i spółki takie jak Apple, Google czy 

Facebook, dysponujące ogromnymi zasobami środków pieniężnych, 

coraz częściej decydują się przeznaczyć je na przejęcia. Transakcje, 

takie jak kupno platformy YouTube czy Instagrama, są najlepszym 

dowodem na potencjał rynku M&A.

Jako najbardziej pożądane pod kątem przejęcia, rozmówca CNBC 

wskazał spółki Netflix, Uber, Snapchat, Tesla, Airbnb oraz Slack. 

Potwierdzeniem nadchodzącego trendu może być przejęcie przez 

Walmart Jet.com – zaledwie dwuletni portal został kupiony za 

przeszło 3 mld 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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