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Merchants' Exchange Building to historyczny 
budynek giełdy papierów wartościowych w Filadelfii,
która rozpoczęła swoją działalność w 1790 roku.
Jest najstarszą giełdą w Stanach Zjednoczonych 
i trzecią najstarszą na świecie po giełdzie 
w Amsterdamie (rok założenia: 1602) i Paryżu 
(rok założenia: 1724). 

Przegląd najważniejszych wydarzeń 
z rynku fuzji i przejęć
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Sfinks przejmuje Piwiarnie Warki
Sfinks Polska, zarządca restauracji Sfinks, WOOK i Chłopskie Jadło, zdecydował się na 

przejęcie Piwiarni Warka – sieci należącej do Grupy Żywiec. Za przejęcie praw do zarządzania 

siecią Sfinks zapłaci 12 mln złotych w ciągu 6 lat. W skład franczyzowej sieci wchodzi około 

70 lokali zlokalizowanych na terenie całej Polski. Umowa zakłada, że w okresie 20 lat Grupa 

Żywiec pozostanie wyłącznym dostawcą piwa i cydru do lokali Piwiarnie Warka. Sfinks 

zobowiązuje się z kolei do realizowania odpowiednich wyników ze sprzedaży produktów 

marki Żywiec i rozwoju sieci. W zamian nowy zarządca będzie otrzymywał wynagrodzenie 

zakontraktowane na kwotę 45 mln złotych. Sfinks podkreśla, że segment gastro-pubów, 

reprezentujący branżę o odpowiednim potencjalne wzrostu, od dłuższego czasu znajdował 

się w polu zainteresowania spółki dążącej do poszerzania oferty gastronomicznej. 

Transatlantycka fuzja w branży tytoniowej
Brytyjski koncern tytoniowy British Tobacco (BAT) zamierza połączyć się ze swoim partnerem RJ 

Reynolds. Wartość transakcji szacowana jest na 47 mld dolarów i ma być największym przejęciem 

przeprowadzonym przez spółkę ze Zjednoczonego Królestwa po referendum ws. opuszczenia 

wspólnoty europejskiej. BAT ma w planach zakup 57,8 % udziałów amerykańskiej spółki z siedzibą 

w Karolinie Północnej. Brytyjska spółka jest udziałowcem RJ Reynolds od 2004 roku, kiedy to 

przeprowadzono połączenie amerykańskiej gałęzi BAT z amerykańskim konkurentem. Transakcja 

doprowadzi do połączenia znanych marek tytoniowych takich jak Lucky Strike czy Camel.
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Francusko-niemiecka kooperacja
w branży kolejowej
Siemens zdecydował o połączeniu sił z francuskim koncernem Alstom, obejmując pakiet 50% akcji

i przejmując kontrolę nad spółką Simens-Alstom. Nowopowstała grupa będzie drugim największym

na świecie po chińskim CRRC Corp producentem taboru kolejowego. Działania konsolidacyjne mają

na celu utrzymanie pozycji lidera na rynku europejskim oraz stawienie czoła konkurencji z Państwa 

Środka.  Szacuje się, że połączone spółki będą generować około 15,3 mld euro przychodów

ze sprzedaży, a możliwe do osiągnięcia synergie wyniosą 470 mln euro rocznie. 

JP Morgan Chase przejmuje fintech
JP Morgan Chase przeprowadził pierwsze w historii spółki przejęcie fintechu. Dzięki technologii WePay, 

największy amerykański bank zintegruje proces płatności swoich klientów z segmentu małego biznesu. 

Wartość transakcji nie została ujawniona, niemniej jednak szacuje się, że wyniosła ona więcej niż 220 mln 

dolarów – na taką kwotę spółka została wyceniona w 2015 roku. WePay dostarcza oprogramowanie 

serwisom crowdfundinowym oraz marketerom internetowym. 

Transakcje

USD 47 mld

PLN 12 mln
Sfinks rozwija usługi 

gastronomiczne, dzięki przejęciu 

sieci franczyzowej z segmentu 

gastro-pubów

Wartość
nieujawniona $

Wartość
nieujawniona $
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Możliwa fuzja Pekao i Alior Bank

W drugiej połowie października BASF złożył ofertę przejęcia części aktywów firmy Bayer

z sektorów nasiennictwa i herbicydów nieselektywnych. Sprzedaż części biznesu wiąże się

z przeprowadzaną przez Bayer od września 2016 roku transakcją przejęcia amerykańskiej spółki 

Monsanto, której finalizacja przewidywana jest na pierwszą połowę 2018 roku, pod warunkiem,

że otrzyma ona akceptację organów kontrolnych. Wartość sprzedaży reprezentowana przez część 

biznesu przejmowaną przez BASF wyniosła w 2016 roku około 1,3 mld euro, z czego 70% zostało 

zrealizowane w Ameryce Północnej. 

Konsolidacja na niemieckim rynku
chemicznym

UOKiK zablokował transakcję przejęcia przez UPC spółki Multimedia Polska. Urząd stwierdził,

że przejęcie trzeciego największego podmiotu z branży multimediów, jakim jest grupa 

Multimedia przez lidera tego segmentu może pociągnąć za sobą negatywne skutki dla 

zachowania konkurencji w 15 miastach Polski. UOKiK poinformował o swoich zastrzeżeniach

19 października, czyli po blisko roku od złożenia wniosku. Spółki mają 14 dni na odwołanie się

od decyzji.

Przejęcie Multimedia Polska zablokowane

UOKiK wydał zgodę na przejęcie
EDF przez PGE

�

Wydarzenia 

W wyniku pierwszej fazy rozpatrzenia wniosku PGE dotyczącego przejęcia kontroli nad EDF Polska, 

UOKiK wydał opinię, w której wyraził zastrzeżenia w kwestii wpływu transakcji na równowagę 

konkurencyjną na rynku energii. Dnia 5 października Urząd ostatecznie wyraził zgodę na finalizację 

transakcji, pod warunkiem sprzedaży na giełdzie większości energii produkowanej przez przejmowany 

podmiot. Negatywne skutki, których się obawiano, to uzyskanie dominującej pozycji na rynku energii 

przez PGE oraz zmniejszenie obrotów na Towarowej Giełdzie Energii. 

W komunikacie z 23 października Bank Pekao poinformował o podpisaniu listu intencyjnego z Alior 

Bankiem dotyczącego "wstępnych dyskusji oraz analiz wykonalności ich potencjalnej współpracy 

oraz wymiany informacji". Spółki planują przeprowadzenie oceny możliwości potencjalnej fuzji lub 

połączenia. Rynek zweryfikował słuszność decyzji podczas notowania 24 października.

Tego dnia akcje Pekao straciły na wartości 1,6 mld złotych, natomiast Alior Banku 400 mln złotych. 

Akcjonariuszem, który posiada największy pakiet akcji w obu instytucjach jest kontrolowane przez 

państwo PZU. 



Po czasie niepewności, jakim dla Europy był rok 2016, rynek kapitałowy odnotowuje 

znacznie bardziej stabilny okres od początku 2017 roku. Z piątej edycji raportu M&A 

Outlook opublikowanego przez CMS, firmę prawniczą specjalizującą się w doradztwie 

ekonomicznym,  wynika, że 66% spośród spółek poddanych badaniu zakłada rozwój 

poprzez transakcje typu M&A w ciągu najbliższych 12 miesięcy, w porównaniu

z 46% w analogicznym okresie rok temu. Kluczowymi czynnikami mającymi wpływ

na ograniczenie zainteresowania transakcjami na rynku kapitałowym była niepewność 

wywołana przez opuszczenie wspólnoty europejskiej przez Wielką Brytanię oraz wynik 

wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Wśród obecnych priorytetów 

rozwojowych europejskich przedsiębiorstw można wyróżnić plany ekspansji geograficznej 

oraz inwestycje w technologię. Przedsiębiorcy mają zamiar osiągnąć założone cele, 

wykorzystując metody rozwoju zewnętrznego. 

Mimo turbulentnego środowiska biznesowego pozytywne nastroje inwestycyjne 

odnotowano również w przypadku funduszy Private Equity.  Najbardziej aktywnymi 

rynkami pod względem transakcji PE pozostają Wielka Brytania i Irlandia. Widoczna jest 

tendencja zmierzająca do współpracy pomiędzy funduszami  – 60% analizowanych 

transakcji zostało przeprowadzone przez co najmniej dwa fundusze Private Equity,

co pozwala na minimalizację ryzyka koncentracji w portfolio inwestycyjnym. 

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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