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Przegląd najważniejszych wydarzeń 
z rynku fuzji i przejęć
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Giełda Papierów Wartościowych w Zagrzebiu 
rozpoczęła działalność w 1907 roku w ramach 
funkcjonowania Wydziału Dóbr i Wartości 
Chorwackiej Izby Gospodarczej. Giełda znajdowała 
się w historycznym budynku projektu Viktora 
Kovačić’a od 1918 roku do wybuchu II wojny 
światowej. Obecnie jej miejsce zajął Narodowy 
Bank Chorwacji. 



Orlen przejmie Unipetrol
PKN Orlen od 2006 roku posiada 63 proc. akcji Unipetrolu. W połowie grudnia ubiegłego roku 

polski podmiot ogłosił wezwanie na akcje czeskiej spółki. Okres przyjmowania zapisów potrwa 

do 30 stycznia 2018 roku. Rozliczenie transakcji zaplanowano na 23 lutego bieżącego roku.

Aby zostało ono zrealizowane, Orlen musi osiągnąć 90 proc. akcji Unipetrolu. Zakończenie 

dziesięcioletniej inwestycji w Unipetrol jest sposobem na pozyskanie środków, które grupa 

inwestycyjna przeznaczy na projekty w branży petrochemicznej i energetycznej. PKN Orlen 

zamierza wykupić akcje po 380 CZK za sztukę, co oznacza, że wartość transakcji osiągnie

2,6 mld PLN. Polski koncern naftowy planuje w bieżącym roku wycofać czeską spółkę z giełdy 

oraz obejmując udziały akcjonariuszy mniejszościowych zakończyć spory dotyczące wysokości 

wypłacanych dywidend czy transakcji wewnątrzgrupowych.

Shell przejmuje dostawcę energii elektrycznej
Holendersko-brytyjski koncern przeprowadził transakcję przejęcia spółki First Utility, największego

na Wyspach Brytyjskich niezależnego dostawcy energii elektrycznej. Wykup wpisuje się

w długoterminową strategię spółki Shell, której celem jest realizacja inwestycji w produkcję energii 

odnawialnej oraz jest kompatybilny z przeprowadzoną w 2017 roku transakcją przejęcia firmy

NewMotion – właściciela sieć punktów szybkiego ładowania samochodów elektrycznych.
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Disney przeprowadził przejęcie 21st Century Fox 
W pierwszej połowie grudnia wytwórnia filmów animowanych przejęła 39% udziałów koncernu 

należącego do Ruperta Murdocha. Disney wszedł w posiadanie kluczowych jednostek 21st Century Fox: 

studia filmowego 20th Century Fox, kanału National Geographic Partners czy telewizji satelitarnej Sky. 

Dotychczasowy właściciel zatrzymał Fox News Channel. Transakcja pozwoli umocnić spółce Disney 

pozycję światowego lidera rynku medialnego.

GVC Holdings PLC przejmuje brytyjski 
Ladbrokes Coral 
Ladbrokes Coral został przejęty przez rywala internetowego GVC w transakcji o wartości 4 mld funtów. 

Umowa jest następstwem dwóch poprzednich prób połączenia zerwanych w wyniku nieudanych 

negocjacji związanych z ceną i niepewnością wynikającą z inspekcji rynku hazardu. Transakcja stworzy 

globalnego giganta hazardowego prowadzonego przez Internet, łączącego operacje Ladbrokes

z działalnością online spółek takich jak Foxy Bingo, Sportingbet i PartyCasino należących do grupy GVC. 

Zgodnie z warunkami umowy, GVC będzie właścicielem około 53,5 proc. udziałów powstałej grupy. 

Transakcje

USD 54,2 mld

GBP 4 mld

Cypryjska spółka Paulinino Limited 

należąca do grupy inwestycyjnej J&T, 

po przeanalizowaniu sytuacji 

finansowej Unipetrolu, zdecydowała 

się  sprzedać akcje jedynej spółki 

rafineryjnej w Czechach.

PLN 2,6 mld

Wartość
nieujawniona $
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T-Mobile połączy się z Orange

SuperDrob zamierza zakupić dwa zakłady od spółki Indykpol, które pozwolą drobiarskiemu 

gigantowi podwoić moce produkcyjne. Podmiot uznał rozwój zewnętrzny przedsiębiorstwa za 

bardziej atrakcyjne, pozwalające szybko zwiększyć udział w rynku rozwiązanie. Indykpol podał,

że wartość bazowa wydzielonej części przedsiębiorstwa przeznaczonej do transakcji to 187,2 mln zł. 

SuperDrob zamierza sfinansować transakcję za pomocą nowej emisji akcji, które obejmie tajska 

spółka Charoen Pkphand Foods. Według zarządu polskiej spółki, przejęcie części Indykpolu jest 

jedynie początkiem realizacji strategii podmiotu.

SuperDrob planuje konsolidować rynek

Przedstawiciele spółek Boeing i Embraer potwierdzili prowadzenie negocjacji dotyczących 

potencjalnego połączenia. We wspólnym oświadczeniu podmioty zaznaczyły, że fuzja 

wymagałaby zgodny rządu Brazylii i udziałowców. Spółki podkreślają, że pod uwagę brana jest 

współpraca na zasadzie partnerstwa, nie sprzedaż któregoś z podmiotów.

Negocjacje dotyczące połączenia
w branży lotniczej

Lista inwestorów Pesy powiększa się

�

Wydarzenia 

Pesa, która w ostatnich latach popadła w poważne tarapaty finansowe, zostanie dofinansowana przez 

grupę banków kredytem o wartości 200 mln zł. Bydgoska spółka wymaga dokapitalizowania, aby 

sprawnie operować. Istnieje również ryzyko naliczenia kar za nieterminową realizację kontraktów. 

Warunkiem rozliczenia kredytu jest znalezienie inwestora do marca 2018 roku. Dotychczasowo 

najistotniejszymi kandydatami był Polski Fundusz Rozwoju oraz Newag. Bydgoską spółką zaczęli się 

interesować również szwajcarski Stadler, który chciałby poszerzyć swoją ofertę o produkowane

przez Pesę tramwaje. 

Konsumenci na rynku telekomunikacyjnym oczekują od operatora, aby jego oferta obejmowała 

zarówno usługi mobilne jak i stacjonarne. Cyfrowy Polsat, który planuje dodać do swojej grupy Netię 

oraz Orange, łączący oba rodzaje usług, jest w dużo lepszej pozycji niż operatorzy T-Mobile oraz 

Play. T-Mobile rozpoczęła negocjacje z Orange w zakresie hurtowego dostępu szerokopasmowego 

na obszarach nieregulowanych infrastruktury światłowodowej. Za pośrednictwem Orange, sieć 

może uzyskać dostęp do 5 mln gospodarstw domowych w zamian za poniesienie stosownych opłat. 

Warunki współpracy mają zostać ustalone do czerwca 2020 roku. 



Jak wynika z danych Thomson Reuters, całkowita wartość transakcji fuzji i przejęć na świecie w 2017 

roku wyniosła 3,5 bln USD. Oznacza to spadek o 1 proc. w porównaniu z 2016 rokiem i najniższą 

wielkość od 2014 roku. Oznacza to również, że czwarty rok z rzędu, rynek transakcji M&A przekroczył 

3 bln USD. Najbardziej aktywnymi regionami była Ameryka Północna oraz Europa z ponad 66 proc. 

udziałem w globalnej wielkości fuzji i przejęć. Pomimo restrykcyjnych regulacji na rynku, chińskie 

przedsiębiorstwa przeznaczyły istotnie więcej środków na nabycia przedsiębiorstw zagranicznych 

niż na sprzedaż krajowych spółek inwestorom międzynarodowym. Transakcje chińskich podmiotów 

opiewały na prawie 500 mld USD (14 proc.). Goldman Sachs uważa, że dynamika transakcji będzie 

kontynuowana w przyszłym roku na dużą skalę, ponieważ wiele branż przechodzi istotne zmiany 

strategiczne i dalszą konsolidację. Największymi kontraktami w 2017 roku było połączenie spółek 

Broadcom oraz Qualcomm (128,6 mld USD), CVS Health z Aetna (67,8 mld USD) oraz Disney

z 21st Century Fox (52,4 mld USD).

Według danych Navigator Capital oraz FORDATA, do 15 grudnia 2017 r. na polskim rynku 

przeprowadzono 204 transakcje fuzji i przejęć. Liczba ta jest około 9 proc. wyższa niż w całym roku 

2016 (188 transakcji). Szacuje się, że do końca ubiegłego roku liczba transakcji wzrosła o 5% co 

pozwala mówić o ożywieniu na rynku M&A w Polsce. Największa transakcja na rynku krajowym, jaką 

było przejęcie Żabki przez fundusz CVC Capital Partners, osiągnęła wartość 4,3 mld PLN.

Pod względem sektorów na rynku fuzji i przejęć, podmioty przejmowane z branży Media/IT/Telecom 

stanowiły 18 proc., fundusze PE/VC wzięły udział w 17 proc. transakcji jako strona kupująca, natomiast 

inwestorzy prywatni stanowili 50 proc. podmiotów po stronie sprzedającej.

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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