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Brukselska Giełda Papierów Wartościowych
Została założona dekretem Napoleona w 1801 roku. 
Obecnie jest jedną z 5 giełd wchodzących 
w skład grupy Euronext.

Przegląd najważniejszych wydarzeń 
z rynku fuzji i przejęć
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Allegro sprzedane grupie
funduszy

Naspers, południowoafrykański koncern mediowy, sprzedał wszystkie udziały Grupy 

Allegro, w skład której wchodzi przede wszystkim największy w Polsce serwis aukcyjny 

Allegro.pl, a także porównywarka cen Ceneo. Allegro, które zostało założone w 1999 

roku, posiada obecnie ponad 20 milionów użytkowników dokonujących około

14 milionów transakcji miesięcznie.

Informacje o tym, iż portal aukcyjny jest na sprzedaż krążyły już od jakiegoś czasu. Jak 

podaje agencja Reuters, nowymi właścicielami serwisu Allegro została grupa funduszy, 

w skład której wchodzą Cinven, Permira oraz Mid Europa Partners. Transakcja, która 

ma podlegać standardowym zgodom antymonopolowym, opiewa na kwotę 3,25 mld 

USD (czyli około 12,7 mld PLN), w której ujęte zostało zadłużenie spółki.

AXA Polska kupiła Liberty Ubezpieczenia

Grupa AXA Polska sfinalizowała transakcję przejęcia spółki Liberty 

Ubezpieczenia wartą 101,3 mln PLN (23,5 mln EUR). Tym samym 

zwiększyła swój udział w rynku ubezpieczeń majątkowych do 

blisko 5 proc. i stała się 6. największym towarzystwem 

majątkowym w Polsce z łączną wartością składki brutto na 

poziomie ponad 1 mld PLN. Wiceprezes AXA Ubezpieczenia, 

Henry de Courtois, zapewnił, iż warunki umów dotychczasowych 

klientów Liberty Ubezpieczenia nie zmienią się.

Grodno planuje przejąć firmę Bargo

Grodno, spółka zajmująca się dystrybucją artykułów 

elektrotechnicznych i oświetleniowych, podpisała 

przedwstępną umowę zakupu wszystkich udziałów firmy 

Bargo, która prowadzi działalność komplementarną do 

nabywcy. UOKiK udzielił zgodę na przeprowadzenie 

transakcji, a jej kwota ma zależeć od posiadanych przez 

spółkę nabywaną składników majątkowych

i kształtować się na poziomie od 12,5 do 14 mln PLN.

W październiku polskie przedsiębiorstwa dokonały 

25 transakcji sprzedaży bądź zakupu udziałów, co 

jest liczbą o 6 transakcji większą w stosunku do 

miesiąca poprzedniego. Zdecydowanie największą 

transakcją była sprzedaż Grupy Allegro przez 

południowoafrykański koncern Naspers. Najwięcej 

transakcji z kolei ponownie zostało 

przeprowadzonych w sektorze nieruchomości.
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UPC przejmuje Multimedia Polska

Największy gracz na polskim rynku telewizji kablowej, UPC 

Polska, podpisał przedwstępną umowę zakupu 100% akcji 

spółki Multimedia Polska. Kwota transakcji, choć może zostać 

skorygowana w zależności od wyników podmiotu 

przejmowanego, została ustalona na 3 mld PLN płatne 

gotówką. Transakcja zostanie sfinalizowana po wydaniu zgody 

UOKiK’u, a powstały w jej wyniku podmiot będzie obejmował 

swoimi usługami ponad 4 mln gospodarstw domowych.

Transakcje

NIERUCHOMOŚCI

PROUKCJA

HANDEL HURTOWY

SEKTOR FINANSOWY

USŁUGI B2B

USŁUGI B2C

źródło: opracowanie własne na podstawie publicznie dostępnych informacji.

3,25mld

PLN3mld PLN14mEUR23,5m

Transakcja, która ma podlegać 

standardowym zgodom 

antymonopolowym, opiewa na 

kwotę 3,25 mld USD (czyli około 

12,7 mld PLN).
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Liczba transakcji   
w Polsce październik 2016
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Rekordowe przejęcie na rynku mediów
rozrywkowych

Gigant telekomunikacyjny AT&T zawarł porozumienie w sprawie przejęcia 
koncernu Time Warner, do którego należą takie marki, jak kanał filmowy HBO, 
studio filmowe Warner Bros czy telewizja CNN. Według informacji udzielonych 
przez obie strony, wartość transakcji to 85,4 mld USD. Jeśli zostanie ona 
zaakceptowana przez regulatorów, będzie to jedna z największych transakcj
 w historii branży.

Największy na  świecie producent układów scalonych do telefonów, Qualcomm, 
chce kupić NXP Semiconductors, aby uniezależnić się od rynku urządzeń mobilnych. 
Według doniesień The Wall Street Journal, koncern produkujący m.in. procesory 
Snapdragon, które można znaleźć w smartfonach LG, Samsung czy HTC, kupi NXP, 
czyli twórcę technologii NFC, za 47 mld USD. Będzie to największa w historii 
transakcja w sektorze półprzewodników.

Dostawca rozwiązań IT dla lotnictwa, Rockwell Collins, ogłosił zamiar zakupu 
spółki B/E Aerospace, która zajmuje się produkcją kabin samolotowych za 
8,4 mld USD z uwzględnieniem zadłużenia. Po ogłoszeniu tej wiadomości do 
informacji publicznej kurs B/E wrósł o 15 proc., a Rockwell spadł o ponad 5 proc. 
Przejęcie pozwoli spółce Rockwell Collins na zwiększenie skali swojej działalności 
oraz dywersyfikację oferowanych produktów.

Qualcomm planuje przejąć twórcę NFC

Duże przejęcie na rynku lotniczym

Rząd Niemiec zablokował przejęcie
części Osram

�

Wydarzenia 

Tygodnik WirtschaftsWoche poinformował, iż niemiecki rząd nie wyraził 
zgody na warte ponad 400 mln EUR przejęcie Ledvance przez chińskie 
konsorcjum. Ledvance jest wydziałem spółki Osram, który zajmuje się 
sprzętem oświetleniowym ogólnego zastosowania. Resort gospodarki 
Niemiec odmówił komentarza, rząd niemiecki ma zgodnie z doniesieniami 
rozważyć propozycję Chińczyków ponownie, co może jednak potrwać 
wiele miesięcy.



PZU poinformowało, że w konsorcjum z Państwowym Funduszem Rozwoju prowadzi 

rozmowy z UniCredit w sprawie przejęcia Banku Pekao. Potwierdziło to doniesienia, 

które kilka dni wcześniej opublikował The Wall Street Journal, twierdząc, iż obie strony 

uzgodniły kluczowe parametry transakcji. Amerykańska gazeta podała informacje, 

według których PZU ma zapłacić około 11 mld PLN (2,8 mld USD) za 30 proc. akcji 

Pekao. 

Zarząd PZU podkreśla, iż fakt prowadzenia negocjacji nie oznacza wcale, że ubezpie-

czyciel ostatecznie zakupi akcje Banku Pekao, ponieważ żadne wiążące decyzje na 

tym etapie prowadzonych rozmów nie zostały podjęte.

Jest to informacja o tyle ciekawa, iż byłby to ruch zgodny z zapowiadanym przez 

polski rząd procesem repolonizacji oraz konsolidacji sektora bankowego. Warto 

przypomnieć, iż posiadający kapitał państwowy Alior Bank uzyskał wyłączność 

negocjacyjną w sprawie przejęcia Raiffeisen Bank Polska. Czy obie transakcje zostaną 

sfinalizowane i zwiększy się udział polskiego kapitału w sektorze bankowym? 

Co więcej, czy rząd planuje dalsze akwizycje? Na część z tych pytań odpowiedź 

powinniśmy poznać jeszcze w listopadzie, kiedy to według doniesień Pulsu Biznesu 

rozstrzygną się negocjacje PZU z UniCredit.

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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