
DOR ADZ T WO TR ANSAKCYJNE    |     F INANSE PR ZEDSIĘBIOR ST W    |     FA MILY OFFICE    |     CENY TR ANSFEROWE

Zabytkowy gmach giełdy w Lipsku został
zbudowany w latach 1678-87 przez Christiana
Richtera. Obiekt pełnił swoją funkcję do 1886 roku,
póki nie przeniósł się do New Stock Exchange
na Tröndlinring. Przed głównym wejście
ustawiono pomnik związanego z miastem
poety Johanna Wolfganga von Goethego. 
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Przejęcie Grupy Hortex
Na  początku listopada podpisano porozumienie dotyczące przejęcia Grupy Hortex przez 

Fundusz Mid Europa Partners. Finalizacja transakcji przewidywana jest na pierwszy kwartał 2018 

roku. Fundusz Private Equity zarządza aktywami o wartości ok. 4,6 mld euro, a w przeszłości był 

właścicielem m.in. sieci sklepów Żabka. Inwestorzy nabędą udziały w spółkach zajmujących się 

marketingiem i produkcją. Dotychczasowy właściciel - fundusz Argan Capital - w dalszym ciągu 

pozostanie w posiadaniu jednostek odpowiedzialnych za dystrybucję artykułów mrożonych 

m.in. spółki Ren. Nowy właściciel gwarantuje wsparcie polskiej marki m.in. w kwestii 

poszerzenia gamy produktów czy wejścia na nowe rynki zbytu. Hortex pozostaje drugim 

największym producentem soków, napojów oraz nektarów owocowych na rodzimym rynku. 

Istotnym elementem portfolio produktów spółki są również mrożone warzywa i owoce. 

Alibaba przejmuje chińskiego lidera rynku retail
Spółka Alibaba ogłosiła przejęcie pakietu większościowego chińskiego operatora sieci hipermarketów 

Sun Art Group. Wyceniany na 474 mld dolarów chiński rynek e-commerce zdaje się wykazywać oznaki 

nasycenia. Nowa inwestycja umożliwi jednemu z największych holdingów sprzedaży online na świecie 

zwiększenie udziału w rynku detalicznym offline. Sun Art Group  jest w posiadaniu trzech inwestorów 

branżowych – Auchan Retail, tajwańskiego konglomeratu Ruentex oraz Alibaba, który dzięki ostatniej 

transakcji stał się jej drugim najważniejszym akcjonariuszem. 
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Fuzja pomiędzy Uberem i rosyjską firmą
przewozów pasażerskich
Rosyjski organ kontroli wyraził zgodę na fuzję pomiędzy amerykańskim przedsiębiorstwem Uber i 

rosyjską spółką Yandex. Taxi, będącą podmiotem zależnym najpopularniejszej rosyjskiej przeglądarki 

internetowej Yandex. Uber będzie posiadał 36,6% nowopowstałego podmiotu, firma Yandex 59,3%,

co odpowiada 225 mln i 100 mln dolarów zaangażowanego kapitału. Zamknięcie transakcji planowane 

jest na styczeń 2018 roku. Spółka ma być obecna na rynku przewozów pasażerskich w Rosji, 

Kazachstanie, Azerbejdżanie, Armenii, Białorusi i Gruzji. 

Przejęcie nowojorskiego magazynu Time
Amerykańska grupa mediowa Meredith 26 listopada ogłosiła przejęcie Time Inc. za cenę 18,5 dolara

za akcję. Celem Meredith Corporation jest stworzenie zdywersyfikowanego pod kątem oferty domu 

mediowego. Planowane przychody szacowane są na 4,8 mld dolarów, w tym około połowę mają 

przynieść wpływy z publikowanych reklam. Magazyn Time, odpowiedzialny również za sukces takich 

tytułów jak Life czy Fortune, uznawany jest za pierwszy w historii newsmagazine. Pogarszająca się 

kondycja biznesowa spółki wiąże się przede wszystkim z dynamicznym rozwojem konkurentów online. 

Finalizacja transakcji przewidywana jest na pierwszy kwartał 2018 roku.

Transakcje

USD 2,9 mld

USD 3,7 mld

USD 2,8 mld

Grupa Hortex zmienia właściciela. 

Dotychczasowy inwestor, fundusz 

Argan Capital, porozumiał się

z funduszem Mid Europa Partners 

Wartość
nieujawniona $
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Polski Fundusz Rozwoju wspiera konsolidację 
wśród producentów taboru kolejowego

Emperia Holding w I kwartale 2017 zapowiedział, że szuka inwestora zainteresowanego kupnem 

100% akcji spółki. Udziały właściciela sieci sklepów Stokrotka, zrzeszającej około 400 placówek 

handlowych,  zostaną najprawdopodobniej przejęte przez litewską spółkę Maxima Grupe, która

na terenie Polski zarządza sklepami Aldik. W skład sieci wchodzi około 30 sklepów zlokalizowanych

w województwach lubelskim, mazowieckim i podkarpackim.

Litewski inwestor przejmie aktywa
właściciela sieci sklepów Stokrotka

BBVA, drugi największy bank Hiszpanii, negocjuje warunki przejęcia chilijskiej filii przez The Bank 

of Nova Scotia (Scotiabank). Jeden z trzech największych podmiotów kanadyjskiego sektora 

bankowego złożył ofertę przejęcia 68,19% aktywów. Rodzina Said, będąca w posiadaniu

31,62% akcji chilijskiej spółki, poinformowała o wstępnej akceptacji oferty. Szacuje się, że 

ewentualna finalizacja transakcji przyniesie 640 mln euro zysku netto dla BBVA. 

Negocjacje w sprawie przejęcia chilijskich 
aktywów banku BBVA

Amerykański urząd kontroli zablokował
fuzję na rynku medialnym

�

Wydarzenia 

W drugiej połowie listopada Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych wniósł

o zablokowanie transakcji połączenia pomiędzy AT&T i Time Warner. Koniecznym warunkiem, jaki 

postawiono przed spółką AT&T, była sprzedaż kanału CNN. Firma nie zdecydowała się na sprzedaż 

jednego ze swoich najcenniejszych aktywów. Decyzja organu antymonopolowego odbiega od 

dotychczas stosowanego podejścia, które promowało integrację pionową uzupełniających się 

podmiotów. 

Mając na względzie procesy konsolidacyjne obecne na zagranicznych rynkach dostawców 

taboru kolejowego, Newag postanowił rozpocząć rozmowy  z Polskim Funduszem Rozwoju 

(PFR) i powiązanymi z nim agencjami.  Celem jest stworzenie polskiej grupy dostawców taboru 

kolejowego, która mogłaby konkurować np. z finalizującymi obecnie transakcję połączenia 

spółkami Alstom i Siemens. W ramach rozważanych opcji strategicznych pod uwagę brane jest 

zaangażowanie spółki Pesa. 



Polska ma największy indeks wędlin na całym świecie.  Według danych GUS z pierwszej połowy 2017 roku 

w branży mięsnej aktywnych jest około 1 250 podmiotów, z czego około 40% to spółki zatrudniające 

mniej niż 9 pracowników. Konsolidacja na rynku przetwórstwa mięsnego jest zjawiskiem obserwowanym 

od kilku lat, jednak dotychczas nie postępowała w szybkim tempie. Wpływ na to ma szereg czynników. 

Wśród nich wymienia się m.in. problemy sukcesyjne oraz mniejszą elastyczność wynikającą ze związania 

długoterminowymi umowami dotyczącymi inwestycji bądź pozyskania kapitału obcego. Nie bez znaczenia 

jest również niestabilność branży spowodowana problemem ptasiej grypy, jak również zamknięcie 

strategicznych rynków zagranicznych. Rynek chiński całkowicie wstrzymał import mięsa wieprzowego

z Polski, co dodatkowo uderza w polskich producentów, którzy na terenie Państwa Środka sprzedają

tzw. piątą ćwiartkę, która w znaczący sposób podnosi rentowność produkcji tego rodzaju mięsa. 

III kwartał 2017 roku przyniósł jednak ożywienie na rynku przetwórstwa mięsnego. Transakcjami, które 

zwróciły uwagę ekspertów było przejęcie ZM Silesia – kolejna transakcja zrealizowana przez spółkę 

CEDROB, która obecnie jest największym producentem mięsa w Polsce – oraz zakup Kutnowskich 

Zakładów Drobiarskich Exdrob przez MHP, ukraińskiego lidera rynku. Prezes Stowarzyszenia Rzeźników 

i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej zwraca jednak uwagę na zagrożenia, jakie niesie za sobą 

niekontrolowana koncentracja sektora. Obawy dotyczą mniejszej popularności tradycyjnych wyrobów 

zdominowanych przez jednolity asortyment dostępny w sklepach wielkopowierzchniowych oraz 

zachwiania równowagi rynkowej przez zwiększony udział kapitału zagranicznego.

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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