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Giełda papierów wartościowych 
w Santiago de Chile została założona 
w 1893 r. i jest trzecią największą giełdą 
w Ameryce Południowej

Przegląd najważniejszych wydarzeń 
z rynku fuzji i przejęć
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Orange Polska kupuje dostawcę
energii z grupy Multimediów
Orange Polska zawarło w dniu 21 lipca 2017 r. przedwstępną umowę kupna 100 procent 

udziałów Multimedia Polska Energia wycenionych na 37 mln zł. Odbiorcami Multimedia 

Polska  Energia  są klienci indywidualni i biznesowi, którzy obsługiwani są na zasadzie TPA – 

dostępu strony trzeciej do sieci przesyłowej. Przejmowana spółka dostarcza energię 

elektryczną i gaz około 40 tysiącom klientów, którzy generują średniomiesięczne 

przychody na poziomie 46 zł. Nabycie spółki przez Orange Polska wpisuje się w strategię 

poszerzania portfolio usług dla gospodarstwa domowego, komplementarnych do usług 

telekomunikacyjnych. Dzięki transakcji Orange zwiększy bazę klientów do 100 tysięcy oraz 

stanie się liderem alternatywnych dystrybutorów energii. Wcześniej firmą Multimedia 

zainteresowane było PGE ze względu na portfel klientów, a także wdrożony w ostatnim 

czasie systemem bilingowy. Przedmiotem przejęcia została także spółka matka. Multimedia 

Polska w październiku 2016 r. została zakupiona przez UPC Polska za kwotę 3 mld zł.

Konsolidacja na rynku produktów mięsnych
Dnia 25 lipca do UOKiK wpłynął wniosek o pozwolenie na przejęcie kontroli nad Zakładami Mięsnymi Silesia 

przez spółkę Cedrob S.A., które zostanie zrealizowane poprzez nabycie 100 procent akcji w kapitale 

zakładowym producenta wyrobów mięsnych. Spółka Cedrob oraz jej spółki zależne prowadzą działalność

na rynku produkcji i wprowadzania do obrotu mięsa i wędlin. Cedrob S.A. konsekwentnie kontynuuje strategię 

przejmowania spółek na rynku produktów mięsnych. W 2014 r. spółka przejęła Polski Koncern Mięsny Duda.

Think M&A    |    L I P I E C  2 0 1 7

Polscy programiści będą pracować dla
najważniejszych światowych marek samochodów
Polsko-niemiecki dostawca zaawansowanych rozwiązań softwarowych – intive – przejął 65 procent udziałów 

niemieckiej firmy iNTENCE za cenę 7 mln euro. Spółka umacnia pozycję na rynku stając się liderem

w produkcji zintegrowanego oprogramowania samochodowego oraz korzysta z możliwości rozwoju, jakie 

oferuje rynek niemiecki. Firma będzie współpracować m.in. z  Audi, Volkswagen, BMW czy Porsche. Do 

końca roku intive chce zatrudnić 200 nowych pracowników, przede wszystkim inżynierów oprogramowania. 

Spółka planuje też systematyczne zwiększanie udziału w przejmowanym podmiocie w kolejnych latach. 

Lider sektora usług personalnych finalizuje przejęcie 
największego węgierskiego pośrednika  na rynku pracy
Do końca listopada 2017 r. zostanie sfinalizowana transakcja nabycia przez Work Service pozostałych

25% udziałów w kapitale zakładowym Prohuman 2004 Kft. - największej węgierskiej agencji pośrednictwa 

pracy za kwotę 86,4 mln zł (wycena na moment podpisania umowy warunkowej w 2016 r.). Work Service, 

spółka notowana na giełdzie w Warszawie i Londynie, jest liderem sektora usług personalnych w Polsce

i w regionie CEE. Głównym inwestorem w firmie jest fundusz private equity PineBridge Investments, 

którego celem jest ekspansja zagraniczna i inwestowanie w wysokomarżowe spółki. 

Transakcje

PLN 7mln

PLN 86,4mln

PLN 37mln
Orange Polska dywersyfikuje ofertę 

dla gospodarstw domowych 

i staje się liderem alternatywnych 

dystrybutorów energii.

Wartość
nieujawniona $
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Fuzja w świecie mody: Michael Kors przejmuje 
Jimmy'ego Choo

Główny akcjonariusz sieci sklepów Fnac DARTY, grupa Artemis, 26 lipca ogłosiła 
sprzedaż swojego holdingu firmie Ceconomy – spółce wydzielonej z największego 
niemieckiego dystrybutora w branży RTV AGD – Metro, który na polskim rynku 
obecny jest m.in. jako Saturn czy Media Markt. Spółka Ceconomy, której celem jest 
zdobycie rynku francuskiego i brytyjskiego, weszła w posiadanie 24,3 % kapitału
za kwotę 452 milionów euro.

Przejęcie francuskiego odpowiednika
sieci Empik 

Adena Friedman, CEO Nasdaq Inc., 25 lipca ogłosiła przejęcie brytyjskiego stratup’u 
Sybenetix, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizowania zachowań 
inwestorów w celu uniknięcia możliwych nadużyć w zakresie regulacji rynkowych 
oraz wiążącym się z tym znaczących kar pieniężnych. Popularność firm znanych
jako „regtech” wzrosła po ostatnim kryzysie finansowym. 

NASDAQ  przejmuje brytyjski regtech Sybenetix

Najdroższa transakcja private equity w Azji



Wydarzenia 

Global Logistic Properties (GLP), firma wynajmująca powierzchnie magazynowe 
sprzedawcom internetowym zostanie sprzedana za 11,7 mld dolarów. Kupi ją 
konsorcjum chińskich inwestorów, w którego skład wchodzą Bank of China, 
firma private equity Hopu oraz Hillhouse Capital Management.  Według 
internetowego serwisu BBC, przejęcie firmy GLP będzie najdroższą w Azji 
transakcją private equity oraz jedną  z najważniejszych dla branży e-commerce. 
GLP z siedzibą w Singapurze jest liderem branży handlu elektronicznego.
Do jego głównych klientów należą Amazon i Grupa Alibaba. Inwestorzy mają
w planach prywatyzację spółki obecnej na singapurskiej giełdzie od 2010 roku. 

Michael Kors Ltd., znany producent torebek 25 lipca ogłosił, że przejmuje luksusową 
markę z branży obuwniczej za cenę 1,5 mld dolarów. Przejęcie ma pomóc
w odzyskaniu udziału w rynku. Spółka w ostatnich latach utraciła silną pozycję 
rynkową. Przyczyniła się do tego fala tanich podróbek, które w znaczący sposób 
osłabiły ekskluzywny wizerunek marki. Ponadto Firma plasuje się obecnie pomiędzy 
coraz lepszymi pod względem jakości sklepami sieciowymi takimi jak ZARA czy 
Mango a ekskluzywnymi producentami dodatków jak na przykład Gucci. Brak jasnej 
przynależności rynkowej negatywnie wpływa na zainteresowanie konsumentów. 



Na początku 2017 r. przedstawiciele rządu Niemiec, Francji i Włoch wystosowali apel do 

Komisji Europejskiej, aby rozważyła stworzenie regulacji, które pomogłyby w blokowaniu 

transakcji obejmujących cenne dla rodzimych gospodarek przedsiębiorstwa. Inicjatywa 

rządów wskazuje na nasilenie zapoczątkowanej w USA tendencji ochrony transferu cennych 

technologii. 

W lipcu 2017 r. w Niemczech przyjęto nowe regulacje, dzięki którym ministerstwo gospodarki 

posiada dłuższy okres na ocenę transakcji dotyczących strategicznych przedsiębiorstw.

Nowe prawo jest odpowiedzią na serię przejęć niemieckich firm przez chiński kapitał. 

W Polsce od dwóch lat obowiązuje ustawa umożliwiająca kontrolę nad zmianami 

własnościowymi w spółkach kluczowych dla czternastu branż. W grudniu 2016 r. na liście 

firm strategicznych znalazły się: Grupa Azoty, Tauron Polska Energia, EDF Polska, Engie 

Polska, PKP Energetyka i PKN Orlen. Inwestor, który chce nabyć w którejś z wymienionych 

firm udziały dające przynajmniej 20 procent liczby głosów, musi wystąpić o zgodę. 

Zmiany legislacyjne świadczą o podjęciu realnej próby ochrony cennych technologii. Możliwe 

jest, że rosnąca obawa przed napływem azjatyckiego kapitału skłoni rządy do wznowienia 

negocjacji dotyczących traktatu TTIP (Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu 

i Inwestycji), który może w realny sposób wzmocnić pozycję przetargową firm amerykańskich 

i europejskich.

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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