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Chicago Stock Exchange Giełda w Chicago,
trzecia pod względem wielkości obrotów 
w Stanach Zjednoczonych, a największa 
poza Nowym Jorkiem. Powstała 21 marca 1882 roku.

Przegląd najważniejszych wydarzeń 
z rynku fuzji i przejęć
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Archicom przejmuje mLocum
od mBanku
Wrocławska spółka Archicom S.A. realizująca projekty mieszkaniowe i biurowe poinformowała,

że zgodnie z umową, proces nabycia udziałów mLocum zostanie podzielony na dwie transze bazujące 

na odrębnych umowach przyrzeczonych. Przedmiotem transakcji jest 77,99% akcji w kapitale 

zakładowym spółki mLocum za łączną kwotę 87 621 801,52 zł wraz z odpowiadającą im liczbą głosów

na walnym zgromadzeniu. W wyniku zawarcia pierwszej przyrzeczonej umowy sprzedaży dojdzie

do zbycia na rzecz spółki pakietu kontrolnego 14 120 880 akcji mLocum, stanowiących 51% udziału.

Do finalizacji pierwszej transzy dojdzie, po spełnieniu się warunków zawieszających w postaci m.in. 

uzyskania zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację. Realizacja 

drugiej przyrzeczonej umowy pozostałych 28,99% akcji za kwotę 23 004 253,96 zł zostanie odroczona 

do 28 grudnia 2018 roku, z możliwością odroczenia do dnia 30 czerwca 2020 r. 

W wyniku zakończonych negocjacji
Sfinks kupi 40% akcji Dominium
Negocjacje pomiędzy Sfinks Polska oraz Dominium, do której należy sieć ponad 70 restauracji kuchni 

włoskiej działającej pod logo „Gusto Dominium” zostały zakończone. Sfinks za kwotę 20 mln zł kupi udziały 

stanowiące 40% kapitału zakładowego spółki Dominium. Transakcja ma dojść do skutku do końca 2017 

roku. Obie strony kontraktu zamierzają nawiązać bliską współpracę i dzięki niej osiągnąć efekt synergii 

zakupowych oraz sprzedażowych.  Na zakup akcji przez Sfinks Polska ma wpływ wiele czynników takich jak 

pozytywny wynik due diligence oraz uzyskania decyzji prezesa UOKiK. Po sfinalizowaniu transakcji w ciągu

7 lat Dominium ma zadebiutować na giełdzie.
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Grupa WP sfinalizowała umowę nabycia
6,31% akcji eSky.pl
12 czerwca Grupa Wirtualna Polska i właściciele eSky Group zawarli warunkową umowę nabycia 6,3% 

udziałów eSky.pl po cenie równej 15,6 mln zł. Transakcja nie mogła być zrealizowana ze względu na brak 

potwierdzenia przez cypryjską kancelarię prawną prawidłowości utworzenia i funkcjonowania działalności 

gospodarczej obu stron umowy. 19 czerwca 2017 roku, warunek zawieszający umowę został spełniony,

a strony transakcji wyznaczyły na ten dzień zamknięcie transakcji oraz dokonały jej finalizacji.  eSky Group

z jej profilem działalności pozwoli na rozwój Grupy WP w obszarze turystycznego e-commerce. 

Chińczycy rezygnują z zakupu Konsalnetu
W marcu bieżącego roku Fundusz Value4Capital podpisał umowę sprzedaży Konsalnetu, lidera polskiej branży 

ochrony, z chińskim China Security & Fire. Wartość transakcji stanowiła około 110 mln EUR i miała okazać się 

ogromnym sukcesem funduszu. Rosnąca płaca minimalna ma duży wpływ na rynek usług ochroniarskich,

a zarys spadku rentowności przedsiębiorstwa zniechęca potencjalnych inwestorów. Zmiana polityki chińskiego 

rządu dotycząca ograniczenia inwestycji zagranicznych oraz trudności China Security & Fire nie pozwoliły 

sfinalizować transakcji. Pomimo niesprzyjających regulacji wyniki finansowe grupy Konsalnet są dobre. 

Przychody ze sprzedaży spółki zbliżają się do poziomu 1 mld zł o rok wcześniej niż było to przewidywane. 

Value4Capital zamierza ponownie podjąć próbę sprzedaży przedsiębiorstwa najwcześniej jesienią.

Transakcje

PLN 15,6mln

PLN 20mln

EUR 110mln

PLN 87,6mln
Archicom S.A. zawarł przedwstępne 

umowy nabycia 77,99% akcji spółki 

mLocum od mBanku za kwotę 87,6 mln zł.
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Vivendi przejęło 60% udziałów w grupie Havas

Sytuacja w czeskim koncernie paliwowym Unipetrol pogarsza się. 63 proc. 
udziałów przedsiębiorstwa jest w posiadaniu PKN Orlen, a 23,7 proc. należy 
do słowacko-czeskiej grupy inwestycyjnej J&T. Ostatnimi czasy dochodzi do 
eskalacji konfliktu pomiędzy dwójką największych akcjonariuszy. J&T domaga 
się wypłaty wyższych dywidend, a także krytykuje strategię przedsiębiorstwa, 
który w zeszłym roku przejął chemiczną spółkę Spolana należącą do Anwilu 
(100 proc. akcji należy do Orlenu). Według J&T Unipetrol znacząco przepłacił 
za nierentowne przedsiębiorstwo z Neratovic. Członek zarządu Pavel Muchna 
uważa, że akcjonariusze Unipetrolu będą pokrywać straty Spolany i ponosić 
koszty wymaganych inwestycji. J&T wyraziło chęć zakupu akcji od Orlenu lub 
odsprzedanie spółce swoich udziałów, które wyceniane są na 1,8 mld zł. Unipetrol 
to szósta co do wartości spółka na czeskim rynku zaliczana do blue chipów
o wartości ok. 7,9 mld zł. Celem strategicznym PKN Orlen jest ekspansja czeskiego 
rynku, a odkupienie udziałów Unipetrolu od J&T może to spółce ułatwić. 

Zawirowania w Unipetrolu

Największa od lat oferta publiczna
na warszawskiej giełdzie 



Wydarzenia 

Właściciele operatora sieci Play zamierzają sprzedać do 48 proc. akcji 
o wartości ponad 5,2 mld zł. Jest to oferta publiczna rangą i rozmiarami 
porównywana do debiutu JSW w 2011 roku. Prospekt emisyjny opublikowany 
został przez spółkę w poniedziałek wraz z rozpoczęciem oferty publicznej. 
Przedsiębiorstwo wycenia się na około 11,2 mld zł, co stanowi o dwie trzecie 
więcej niż obecna kapitalizacja rynkowa Orange. Operator sieci Play w ciągu 
ostatniej dekady zdobył ponad 27% udziału w rosnącym polskim rynku 
telekomunikacyjnym. Cenę maksymalną w IPO ustalono na 44 zł, bez ceny 
minimalnej. Do inwestorów ma trafić od 38 do 44 proc. akcji spółki lub od 
42 do 48 proc. w przypadku zrealizowania opcji dodatkowego przydziału 
stabilizacyjnego. Podczas IPO zostaną również wyemitowane nowe akcje 
skierowane do menedżerów spółki stanowi 1,5 proc. kapitału zakładowego. 

Francuski koncern medialny Vivendi, którego właścicielem jest Bolloré Group, 
przejmie 60 proc. udziałów w grupie Havas zajmującej się reklamą oraz PR-em. 
Wartość transakcji opiewa na 2,5 mld USD, jednakże według komunikatu 
wydanego przez strony umowy, jej realizacja oczekuje akceptacji przez francuski 
urząd antymonopolowy. Plany Vivendi wobec grupy Havas obejmują wykupienie 
jej wszystkich udziałów. Transakcja pozwoli koncernowi realizować swoje cele 
strategiczne poprzez uzyskanie statusu rynkowego lidera w takich segmentach 
jak badania konsumenckie lub analiza danych oraz stworzy dodatkowe możliwości 
rynkowej ekspansji. 



II kwartał 2017r. zaowocował 57 transakcjami fuzji i przejęć na polskim rynku. Na podstawie 

pierwszego półrocza można się spodziewać, iż liczba transakcji M&A w 2017 roku będzie 

wyższa niż w roku ubiegłym. Biorąc pod uwagę wartości kontraktów przodują transakcje 

małe (do 100 mln zł), jednakże na rynku zanotowano wzrost liczby średnich transakcji 

(100-400 mln zł). 

Sektorami, w których wystąpiła wzmożona obecność rozwoju egzogenicznego 

przedsiębiorstw są branże Media, IT i Telekomunikacja z udziałem 25 proc. Warto zwrócić 

uwagę na  sektor nieruchomości, w którym wystąpiły 2 duże transakcje: Dom Development 

przejął Grupę Euro Styl za 260 mln zł, a także nabycie mLokum przez wrocławski Archicom

o wartości 88 mln zł. Uczestnikami transakcji najczęściej były podmioty polskie, a inwestorzy 

zagraniczni stanowili jedynie 31 proc. kupujących.

Zmiana kierunku polityki rządu chińskiego dotyczącego kontroli wypływu kapitału z kraju 

oraz stan jego rezerw walutowych, który jest najniższy od 6 lat (2,99 bln USD) wpłynęły

na wycofanie się China Security & Fire z procesu nabycia polskiego Konsalnetu.

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.

K O N T A K T

K O M E N T A R Z

DORADZTWO 
TRANSAKCYJNE  

CENY 
TRANSFEROWE  

FINANSE
PRZEDSIĘBIORSTW

FAMILY OFFICE

Piotr Kucharczyk, CFA
D Y R E K T O R ,  B I U R O  W  W A R S Z A W I E

CMT ADVISORY SP. Z O.O. ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań, e-mail: biuro@cmt-advisory.pl, tel.(fax): 61 855 30 10, www.cmt-advisory.pl
Biuro w Warszawie: ul Złota 59, 00-120 Warszawa, e-mail: warszawa@cmt-advisory.pl , tel.(fax): 22 280 91 85

Piotr Kucharczyk, CFA 
Dział Doradztwa 
Transakcyjnego
+48 505 292 789
kucharczyk@cmt-advisory.pl


