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Wiedeńska Giełda Papierów Wartościowych
jest jedną z najstarszych giełd na świecie.
Została założona w 1771 r. za panowania
Cesarzowej Marii Teresy Habsburg

Przegląd najważniejszych wydarzeń 
z rynku fuzji i przejęć
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Żabka wróci w polskie ręce?

Według doniesień Grupa Lotos i PKN Orlen planują razem zakupić Żabkę – właściciela 

sieci sklepów typu convenience Żabka oraz Freshmarket. Spółki paliwowe miałyby 

połączyć nabytą firmę ze swoimi działami handlowymi, co doprowadziłoby do 

powstania dużego gracza zarządzającego siecią stacji benzynowych oraz sklepów

w miastach. Powstała tym sposobem spółka mogłaby być dalej sprzedana. 

Żabka, która jest oficjalnie wystawiona na sprzedaż już od kilku miesięcy, to 

obecnie sieć ponad 4,5 tys. sklepów, osiągająca roczne przychody w granicach

5 mld PLN. Szacuje się, iż potencjalny kupujący musiałby zapłacić obecnemu 

właścicielowi Żabki, funduszowi Mid Europa Partners, miliard EUR. Wśród 

zainteresowanych zakupem spółki wymieniane były wcześniej Eurocash, Jeronimo 

Martins, a także liczne fundusze private equity, m.in. CVC Capital Partners.

Kredyt Inkaso kupiony przez fundusz

Fundusz private equity Waterland, zarządzający 
inwestycjami o wartości ponad 4 mld EUR, zakupił
w wezwaniu na akcje 61,16% akcji spółki Kredyt
Inkaso S.A., jednego z liderów na polskim rynku 
wierzytelności. Jest to pierwsza inwestycja funduszu
w Polsce, a także największa w tym regionie Europy.

OEX przejmuje 100% akcji Archidoc

Grupa OEX, działająca na rynku outsourcingu 
sprzedaży, zawarła przedwstępną umowę zakupu 
wszystkich akcji firmy Archidoc za kwotę 17,9 mln PLN. 
Archidoc to jedna z wiodących w Polsce firm 
zajmujących się zarządzaniem dokumentami, która
w 2015 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży na 
poziomie 43,6 mln PLN oraz EBITDĘ równą 4,6 mln PLN. 

Wrzesień charakteryzował się podobną 

aktywnością na polskim rynku M&A, co miesiąc 

poprzedni. Polskie przedsiębiorstwa dokonały 19 

transakcji kupna bądź sprzedaży. Najbardziej 

aktywną branżą był sektor nieruchomości, w 

którym dokonano 5 transakcji, natomiast 

największą transakcją był zakup 30% udziałów 

spółki AmRest przez meksykański fundusz 

inwestycyjny za 1,6 mld PLN.
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Operator sieci Play na sprzedaż

Zapowiadana od kilku miesięcy transakcja sprzedaży Play 
została zainaugurowana. Potencjalni inwestorzy 
podpisują z właścicielami polskiego operatora umowy
o zachowaniu poufności i w następnych kilku dniach mają 
otrzymać memoranda inwestycyjne. Oferta jest 
skierowana głównie do inwestorów finansowych, którzy 
mają mieć miesiąc na podjęcie decyzji. Akcjonariusze 
wyceniają Play na 12 mld PLN, wliczając w to dług.

Transakcje
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źródło: opracowanie własne na podstawie publicznie dostępnych informacji.
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Liczba transakcji   
w Polsce wrzesień 2016
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Bayer doszedł do porozumienia z Monsanto

Niemiecki gigant farmaceutyczny i chemiczny Bayer poinformował, iż doszło 
do podpisania wiążącego porozumienia w sprawie przejęcia koncernu 
biotechnologicznego Monsanto. Bayer podniósł swoją pierwotną ofertę 
z 62 mld USD do 66 mld USD. Transakcja, dzięki której niemiecki koncern 
stanie się światowym liderem na rynku chemii i nasion dla rolnictwa, ma zostać 
sfinalizowana pod koniec 2017 r. po uzyskaniu zgody akcjonariuszy Monsanto 
oraz urzędów antymonopolowych.

Według informacji dostarczonych przez Financial Times gigant z Doliny Krzemowej 
jest w trakcie rozmów w sprawie przejęcia z producentem samochodów oraz 
właścicielem zespołu F1, firmą McLaren. Jeśli wierzyć doniesieniom mówiącym
o wartości transakcji opiewającej na 1,5 mld GBP, byłaby to największa transakcja 
producenta iPhone’ów od 2014 r., kiedy to Apple kupiło firmę produkującą słuchawki 
Beats Electronics.

Pochodzący z New Jersey koncern farmaceutyczny i kosmetyczny Johnson & 
Johnson poinformował o zamiarze zakupu dywizji firmy Abbott zajmującej się 
ochroną wzroku, Abbott Medical Optics, za kwotę 4,33 mld USD. Transakcja 
ma pozwolić spółce Johnson & Johnson umocnić swoją pozycję na tym rynku, 
natomiast Abbott planuje skupić działania na produkcji urządzeń służących 
leczeniu chorób układu krążenia.

Apple chce wejść na rynek motoryzacyjny

Johnson & Johnson kupuje część Abbott

AB InBev uzyskał zgodę na przejęcie 
SABMillera

�

Wydarzenia 

Akcjonariusze grupy browarniczej SABMiller wyrazili zgodę na przejęcie 
spółki przez wiodącego gracza na rynku, belgijską firmę AB InBev. 
Sky News podkreśla, iż warta 79 mld GBP transakcja to największe 
przejęcie w historii Wielkiej Brytanii. Po finalizacji transakcji, która ma 
nastąpić 10 października bieżącego roku, co czwarte piwo na świecie 
będzie sprzedawane przez AB InBev, który ma inkasować około 45 proc. 
przychodów z całego rynku browarniczego.



Wartość transakcji na światowym rynku M&A wyniosła w trzecim kwartale 2016 r.

753 mld USD, co jest kwotą o 27 proc. niższą w porównaniu do analogicznego okresu

w zeszłym roku. Główną przyczyną takiej sytuacji wydaje się być większa selektywność 

w podejmowaniu decyzji o przejęciach wynikająca z niechęci do przepłacania za spółki.

Nowojorska giełda jest w najlepszej sytuacji od czasów kryzysu finansowego

z 2008 r. Akcje spółek są rekordowo drogie, co w połączeniu z niepewną polityką 

Rezerwy Federalnej dotyczącej stóp procentowych sprawia, iż menedżerowie są 

ostrożni w podejmowaniu decyzji dotyczących fuzji i przejęć.

Drugą kwestią ograniczającą aktywność na rynku M&A są zaostrzenia przepisów 

Stanów Zjednoczonych oraz kilku innych państw dotyczących połączeń spółek

w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych. Transakcje takie są blokowane przez 

regulatorów, tak jak to miało miejsce w przypadku fuzji Pfizera i Allergana.

Eksperci spodziewają się jednak w następnych miesiącach większej aktywności

w łączeniu się spółek z powodu ograniczonych możliwości rozwoju wewnątrz danego 

sektora czy gospodarki krajowej, a także dużych zapasów gotówki posiadanych przez 

największe przedsiębiorstwa.

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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