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Giełda papierów wartościowych
w Sankt Petersburgu założona
31 stycznia 1991 roku jest obecnie trzecią
co do wielkości giełdą w Rosji.

Przegląd najważniejszych wydarzeń 
z rynku fuzji i przejęć
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Air France-KLM przejmuje
Virgin Atlantic
Francusko-holenderski holding lotniczy Air France-KLM zdecydował się na przejęcie 31% 

udziałów Virgin Atlantic o wartości 220 mln funtów. Do tej pory brytyjskie linie lotnicze 

założone w 1984 roku należały do Delta Airlines (49%) oraz Virgin Group (51%). Zarówno 

według Richard’a Branson’a jak i dyrektora generalnego Air France Jean-Marc Janaillac 

transakcja będzie bardzo korzystna dla obu stron oraz klientów Virgin Atlantic. Całe 

przedsięwzięcie jest częścią aliansu strategicznego obejmującego Amerykę Północną, 

Europę i Azję. Zakłada on objęcie po 10% udziałów wartych 375 mln euro holdingu Air 

France-KLM przez Delta Air Lines oraz China Eastern Airlines. Kontrakty te wymagają jednak 

akceptacji rynkowych regulatorów.

Total kupuje oddział Maersk Oil
Francuski koncern petrochemiczny Total za objęcie akcji Maersk Oil zapłaci 4,95 mld USD oraz przejmie

2,5 mld USD długu krótkoterminowego duńskiej spółki. Ogłoszenie transakcji spowodowało wzrost 

wartości cen akcji Maersk o 5,7 proc. oraz spadek cen akcji Total o 0,6 proc. Transakcja jest wynikiem 

decyzji A.P. Møller-Mærsk A/S dotyczącej okrojenia swojej działalności i wyjścia z sektora 

energetycznego i naftowego, a także ekspansywnej strategii Francuzów. Jest to drugie tak duże 

przejęcie na rynku wydobycia w ciągu ostatnich 2 lat. Na początku 2016 roku Royal Dutch Shell objął 

całość kapitału zakładowego BG Group za 68,2 mld USD.
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Finalizacja przejęcia sieci Mila
przez Grupę Eurocash
Grupa Eurocash zmierza do zakończenia transakcji przejęcia 100% akcji cypryjskiej spółki Domelius Limited 

do której należy Mila Holding S.A., Mila S.A., Investpol 700 Mila oraz Koja-Mila. Sprzedaż sieci Mila w 2016 r. 

wyniosła 1,49 mld zł, a EBITDA blisko 4,8 mln zł. Podpisany list intencyjny daje prawo wyłączności Grupie 

Eurocash na finalizację umowy do 8 września. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, największy hurtowy 

dystrybutor produktów FMCG w Polsce powiększy swoją sieć 14 000 sklepów franczyzowych i własnych 

takich jak Lewiatan, Delikatesy Centrum, ABC czy Groszek o blisko 190 supermarketów. 

Kolejny etap akwizycji Whole Foods
W środę 23 sierpnia w siedzibie Whole Foods miało miejsce głosowanie akcjonariuszy podczas, którego 

podjęto decyzję zatwierdzającą przejęcie ogłoszone w czerwcu bieżącego roku przez Amazon. Zgodę 

wyraził również amerykański urząd antymonopolowy. Analiza transakcji pod wpływem potencjalnego 

zaburzenia konkurencji nie trwała zbyt długo, ponieważ jak twierdzi agencja, przedsiębiorstwa nie 

rywalizują ze sobą bezpośrednio na jednym rynku. Według David’a Henkes, dyrektora amerykańskiej 

firmy doradczej Technomic, kontrakt w którego wyniku Amazon zyska 466 marketów Whole Foods 

może w długim okresie zaburzyć konkurencję. Zanim zostanie on jednak sfinalizowany, musi zostać 

zatwierdzony przez władze kanadyjskie, gdzie Whole Foods ma swoje sklepy.

Transakcje

PLN 7,45 mld

USD 13,7mld

PLN 37mln
Air France-KLM wejdzie w posiadanie 

31% udziałów brytyjskich linii 

lotniczych Virgin Atlantic. Transakcja 

opiewa na 220 mln funtów.

Wartość
nieujawniona $
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Blokada największego przejęcia
w historii niemieckich korporacji

Koncern Japan Tobacco Inc. planuje akwizycję drugiego co do wielkości filipińskiego gracza na 

rynku tytoniowym Mighty Corp. Transakcja, która ma zostać sfinalizowana do końca III kwartału 

bieżącego roku opiewa na blisko 1 mld USD i jest zaledwie jedną z trzech dużych inwestycji 

japońskiego producenta wyrobów tytoniowych w ostatnim czasie. Grupa JTI inaugurując w czerwcu 

działalność fabryki w Starym Gostkowie wartej ponad 200 mln USD, podniosła poziom swojego 

zaangażowania inwestycyjnego w Polsce do ponad 700 mln USD. Ponadto Japan Tobacco ogłosiło 

w sierpniu przejęcie indonezyjskiego producenta papierosów za około 680 mln USD,

a także przygotowuje się do nabycia kolejnych spółek w Afryce i Ameryce Łacińskiej.

Ekspansja Japan Tobacco Inc.

Amerykańska korporacja zajmująca się przetwarzaniem płatności kart kredytowych Vantiv Inc. 

zgodziła się na nowe warunki i zdecydowała się nabyć największą brytyjską spółkę realizującą 

płatności elektroniczne Worldpay Plc. za równowartość 8 mld GBP. Za każdą akcję brytyjskiego 

koncernu Vantiv zaoferowało łącznie 397 centów w postaci gotówki, dywidendy oraz akcji nowego 

przedsiębiorstwa. Brytyjczycy w wyniku transakcji wejdą w posiadanie 47% nowopowstałego 

przedsiębiorstwa wartego 29 mld USD z przychodami wynoszącymi ponad 3,2 mld USD.

Wielka akwizycja na rynku płatności
elektronicznych

UOKiK wyraża zgodę na przejęcie spółki
Platon przez Empik

�

Wydarzenia 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na przejęcie spółki Platon 

zajmującej się handlem hurtowym oraz dystrybucją książek przez Empik. W celu prawidłowej oceny 

koncentracji przeprowadzone zostało badanie rynku, na którego podstawie stwierdzono, że w wyniku 

transakcji nie dojdzie do ograniczenia konkurencji. Urząd podkreśla jednak, że decyzja wyrażająca 

zgodę na przeprowadzenie transakcji będzie ważna jedynie przez 2 lata od jej ogłoszenia. Transakcje 

przeniesienia kontroli podlegają zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli uczestniczą w nich 

przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro

na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

Komisja Europejska ogłosiła wszczęcie dochodzenia w sprawie ogłoszonego w 2016 roku

gigantycznego przejęcia w branży rolno-chemicznej.  Niemiecki koncern

farmaceutyczno-agrochemiczny Bayer planuje nabyć amerykańską korporację biotechnologiczną

Monsato za 66 mld USD. Bruksela obawia się jednak, że fuzja przedsiębiorstw może zaburzyć

konkurencję w branży. Firma powstała w wyniku połączenia, do którego miałoby dojść do końca

2017 roku, byłaby największym na świecie dystrybutorem pestycydów i nasion. Transakcja musi

zostać zatwierdzona również przez amerykańskie organy antymonopolowe. KE na podjęcie decyzji

ws. niemiecko-amerykańskiej fuzji ma czas do 8 stycznia 2018 roku.



Spowodowany problemami geopolitycznymi wzrost kursu EUR/USD o ponad 14 proc.

od początku 2017 roku zagraża przedsiębiorstwom europejskim ze względu na spadek 

konkurencyjności ich produktów za granicą. Choć w przypadku utrzymania trendu 

wzrostowego kursu euro niektórzy analitycy spodziewają się korekty rynkowej, wielu 

uczestników rynku uważa, że akcje europejskich spółek nadal mają wiele możliwości

do wzrostu. Europejskie przedsiębiorstwa odnotowały 25-procentowy wzrost zysków

w I kw. 2017 roku, a wartość indeksu Stoxx 600 obejmującego 600 europejskich spółek

o łącznej kapitalizacji rynku akcji bliskiej 90 proc., podniosła się o 1,7 proc. od początku roku.

Wpływ na te zmiany miał transfer inwestycji ulokowanych w Stanach Zjednoczonych

do bardziej bezpiecznej politycznie Europy. 

Jednak dalsza aprecjacja europejskiej waluty może spowodować bardzo niekorzystne 

skutki dla krajów takich jak Irlandia Portugalia czy Hiszpania. Te osłabione kryzysem

z 2011 roku gospodarki stały się jednymi z najszybciej rosnących w Europie dzięki pomocy 

kredytodawców. Tak silny wzrost gospodarczy Hiszpania oraz Portugalia w głównej mierze 

zawdzięczają wysokiej wartości eksportu, który narażony jest na silny spadek w związku

z umacniającą się walutą. 

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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