
SUKCESJA CZY SPRZEDAŻ? 

W 2014 roku tylko 24 transakcje 

sprzedaży pakietów większościowych 

w polskich przedsiębiorstwach 

dotyczyły  firm rodzinnych. 

W tym samym czasie odnotowano 

186 transakcji firm 

nierodzinnych. 

Przedmiotem sprzedaży są mali i duzi. Najmniejsza transakcja w 2014 roku była 

warta 3 mln PLN. W trakcie największej transakcji 2014 roku firma rodzinna została 

sprzedana za kwotę 363 mln PLN.  

W 9 przypadkach nabywcą był podmiot zagraniczny. 

AKTYWNOŚĆ FIRM RODZINNYCH NA RYNKU TRANSAKCYJNYM – SPRZEDAŻ 

MOTYWY SPRZEDAŻY POTENCJALNI NABYWCY 

WARTOŚĆ TRANSAKCJI 
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2012 2013 2014 

24 

32 

24 

262 
234 

186 

 Motywy osobiste 

 Okazja – atrakcyjna propozycja inwestora 

 Trudna sytuacja finansowa właścicieli 

 Zapotrzebowanie na kapitał 

 Inne pomysły na inwestycje 

 Chęć zaangażowania czasu / sił w coś innego 

 Brak potencjału do dalszego rozwoju 

 Przyspieszenie rozwoju – pozyskanie silnego 

partnera, nowych rynków zbytu, produktów 

Brak sukcesorów 
 Konflikt wśród właścicieli 
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 Umocnienie pozycji na danym rynku 

 Integracja z dostawcą lub odbiorcą  - 

zwiększenie marży 

 Wolne środki pieniężne 

Brak możliwości wzrostu 

organicznego 
 Chęć dywersyfikacji działalności  

 Chęć wyeliminowania konkurencji 

 Wzrost prestiżu 

 Korzyści skali 

Źródło: bazy danych DealWatch, CMT Advisory 

Zakres czasowy: 2012 r., 2013 r., 2014 r., 

Zakres podmiotowy: W zestawieniu zamieszczono transakcje dot. pakietów kontrolnych , w których 

stroną kupującą bądź sprzedającą były polskie firmy rodzinne. 

Firmy rodzinne: Do członków rodziny należy więcej niż 50% udziałów lub akcji w przedsiębiorstwie 

oraz przynajmniej jeden członek rodziny jest aktywnie zaangażowany w zarządzanie firmą. 

METODOLOGIA BADANIA 

MOTYWY KUPNA WARTOŚĆ TRANSAKCJI 

AKTYWNOŚĆ FIRM RODZINNYCH NA RYNKU TRANSAKCYJNYM – KUPNO 

2012 2013 2014 

27 

21 

22 

262 
241 

197 

Kupujemy małych i dużych. 

Najmniejsza nabywana w 2014 roku spółka 

była warta  

3,5 mln PLN.  

W trakcie największej transakcji 2014 roku 

firma rodzinna kupiła podmiot za kwotę 

124 mln PLN. W tym 6 podmiotów 

zagranicznych. 

W 2014 roku tylko 22 transakcje 

nabycia pakietów większościowych  

w polskich przedsiębiorstwach zostały 

przeprowadzone przez  firmy 

rodzinne. W tym samym czasie 

odnotowano 197 transakcji firm 

nierodzinnych. 


