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Przegląd najważniejszych wydarzeń 
z rynku fuzji i przejęć
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Bombay Stock Exchange - giełda papierów 
wartościowych w Mumbaju założona w 1875r.
Jest najstarszą i jedną z największych giełd w Azji. 
Obok National Stock Exchange of India jest jedną
z dwóch giełd ogólnokrajowych w Indiach.



Australijski fundusz inwestycyjny
przejmie Grupę INEA
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na przejęcie przez fundusz 

inwestycyjny Macquarie European Infrastructure Fund 5 (MEIF5) Grupy INEA, czwartego 

największego operatora telekomunikacyjnego w Polsce. Spółka powstała na początku

lat 90. XX wieku i jest liderem rynku sieci kablowych w województwie wielkopolskim. 

Dociera do 500 tys. gospodarstw domowych, a swoim zasięgiem obejmuje 250 tys. klientów. 

Portfolio produktów firmy obejmuje m.in.: cyfrową telewizję, szerokopasmowy internet, 

telefonię stacjonarną oraz usługi mobilne. Fundusz ma pomóc spółce w realizacji strategii 

rozwoju, w którą wpisuje się m.in. rozbudowa infrastruktury światłowodowej w ramach 

Programu Polski Cyfrowej 2014-2020 oraz ekspansja geograficzna poza województwo 

wielkopolskie. W 2013 r. większościowym udziałowcem Grupy INEA stał się fundusz

PE Warburg Pincus. Podczas pięcioletniej współpracy Grupa była najszybciej rozwijającym

się operatorem telekomunikacyjnym w Polsce. 

Przejęcie na rynku farmaceutycznym 
Sanofi, francuski koncern farmaceutyczny, podpisał umowę przejęcia spółki Bioveravit. Amerykański 

podmiot jest producentem oraz posiada prawo do sprzedaży dwóch powszechnie stosowanych leków 

na hemofilię  - Eloctate i Alprolix. Sanofi, od czasu przejęcia spółki Genzyme w 2011 r., specjalizuje się 

w dostarczaniu leków na rzadkie choroby. Francuska grupa zamierza rozszerzyć swoje portfolio

o tego typu produkty dodatkowo z uwagi na fakt, iż pozostałe podmioty zajmujące się produkcją 

leków generycznych mają zamiar wprowadzić tańszą insulinę niż oferowany przez spółkę Lantus, 

który pozostaje najlepiej sprzedającym się lekiem koncernu. 
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Przejęcie polskiego producenta zamków
przez szwedzki concern
Grupa Assa Abloy sfinalizowała transakcję przejęcia spółki LOB S.A., jednego z największych producentów 

zamków mechanicznych w Polsce. Szwedzki koncern obecny jest w 70 krajach na świecie i zajmuje pozycję 

światowego lidera w produkcji systemów zabezpieczeń. Polska spółka, z siedzibą w Lesznie, specjalizuje się 

w produkcji okuć budowlanych, w tym zamków wierzchnich, kłódek oraz systemów Master Key. W jej 

posiadaniu znajduje się również popularna marka zamków Yeti. Przejęcie polskiego producenta ma na 

celu dywersyfikację portfolio produktowego oraz zwiększenie udziału w rynkach wschodzących. 

Ferrero przejmie amerykańską część
biznesu Nestlé
Grupa Ferrero, trzecie największe przedsiębiorstwo w branży produkcji słodyczy na świecie, ogłosiła 

przejęcie amerykańskich aktywów koncernu Nestlé. W wyniku transakcji, Ferrero przejmie ponad

20 amerykańskich marek czekoladowych słodyczy oraz wyłączne prawo do marki Crunch. Ferrero 

przejmie zakłady produkcyjne Nestlé w stanie Illinois wraz z personelem. W wyniku transakcji Ferrero 

stanie się trzecim największym producentem słodyczy na rynku amerykańskim. 

Transakcje

USD 11,5 mld

USD 2,8 mld

Wielkopolski operator 

telekomunikacyjny zostanie przejęty 

przez fundusz inwestycyjny Macquarie 

European Infrastructure Fund 5 w celu 

wsparcia dalszego rozwoju spółki. Jest to 

druga inwestycja realizowana przez 

australijski fundusz w Polsce. Pierwszą był 

terminal kontenerowy DCT w Gdańsku.

USD 2,8 mld

Wartość
nieujawniona $
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Play wykupi Virgin Mobile Polska 

W przeciągu ostatnich miesięcy Bogusław Leśnodorski wraz ze wspólnikami weszli w posiadanie 

dwóch podmiotów - spółki Abstra, największego polskiego producenta treści na YouTube oraz 

AGO Gaming, jednego z czołowych polskich zespołów e-sportowych. Udziałowcy postanowili 

połączyć oba podmioty w celu stworzenia lidera treści reklamowych dla użytkowników serwisów 

e-sportowych. Właściciele mają zamiar wykorzystać potencjał komunikacyjny i marketingowy, 

który umożliwi skuteczne dotarcie do pasjonatów gier komputerowych. 

Połączenie podmiotów z branży
produkcji internetowej

Bacardi, producent alkoholi wysokoprocentowych, ogłosił finalizację transakcji zakupu spółki 

Patron Spirits International specjalizującej się w produkcji wysokiej jakości tequili. Portfolio spółki 

Bacardi, której główna siedziba zlokalizowana jest na Bermudach, składa się z około 200 marek 

m.in. Bombay Sapphire czy Grey Goose. Od 2008 r. podmiot jest mniejszościowym udziałowcem 

w spółce Patron. Dzięki przeprowadzonej transakcji, Bacardi ma stać się drugim największym 

producentem napojów alkoholowych w Stanach Zjednoczonych. 

Konsolidacja na rynku alkoholi

Przejęcie Juno Therapeutics

�

Wydarzenia 

Amerykańska spółka Colgene podała do wiadomości informację o przejęciu Juno Therapeutics, 

producenta leków CAR-T wykorzystywanych przy terapii antynowotworowej. Colgene posiadało 

dotychczas 9,7% udziałów w przejmowanym podmiocie. Obecnie oferuje 87 dolarów za 1 akcję, co 

według szacunków przełoży się na wartość transakcji w wysokości 9 mld dolarów. Przejęcie pozwoli 

Colgene uniknąć wysokich kosztów R&D. Nowe produkty będą również zabezpieczeniem przed 

mniejszymi wpływami spowodowanymi wygaśnięciem w 2022 r. patentu produktu Revlimid, którego 

sprzedaż reprezentuje około 60% przychodów podmiotu.

P4 - spółka zależna od Play Communications - zawarło porozumienie z Virgin Mobile Polska, według 

którego Play przyznano m.in. opcję nabycia wszystkich udziałów w VMP w 2020 r. Wycena opcji 

została oparta o jednoroczne przychody VMP z uwzględnieniem odpowiednich korekt. Udziałowcy 

zobowiązali się do odsprzedaży wszystkich udziałów spółce Play w momencie, gdy ta zdecyduje 

się na skorzystanie z opcji kupna.  Virgin Mobile Polska jest największym MVNO w Polsce z bazą 

klientów wynoszącą ok. 412 000 użytkowników według szacunków na koniec 2016 r. 



Po upływie 11 lat indeks szerokiego rynku WIG osiągnął rekordową wartość notowań. W dniu 23 stycznia 

2018 r. o godz. 9:30 indeks odnotował poziom 67 933,05 pkt, co oznacza wzrost o 6 500 procent od 

początku notowań WIG, czyli 16 kwietnia 1991 r. Dotychczas rekordową wartością osiągniętą przez ten 

indeks był wynik z 7 lipca 2007 roku w wysokości 67 772,91 pkt.  Za tak wysokimi notowaniami stoi przede 

wszystkim jedna z najdłużej utrzymujących się w historii hossa. Sprzyjający czynnik stanowią również bardzo 

niskie stopy procentowe, które umożliwiają pomnażanie kapitału z wykorzystaniem długu. Jednocześnie 

oznacza to, że przy niskim oprocentowaniu lokat bankowych, bardziej opłacalne staje się inwestowanie 

kapitału na giełdzie. Na korzyść działają również dane makroekonomiczne wskazujące na utrzymywanie 

się dobrej koniunktury. W obecnej sytuacji inwestorzy liczą na to, że optymizm gospodarczy przełoży się 

na ponadprzeciętne wyniki spółek giełdowych. Dobre nastroje inwestycyjne sprzyjają przeprowadzaniu 

transakcji fuzji i przejęć z udziałem wysoko wycenianych spółek giełdowych, które znajdują się

w dobrej pozycji do przeprowadzania wykupów spółek prywatnych. Warto zaznaczyć, że wzrostowym 

tendencjom podlegają również indeksy na rynkach zagranicznych m.in. w Stanach Zjednoczonych i w 

Azji. Bliski osiągniecia rekordowego wyniku jest również niemiecki indeks DAX.  Co istotne, nakreślane 

przez specjalistów perspektywy rynkowe pozostają w dalszym ciągu obiecujące. Analitycy szacują, że 

prawdopodobieństwo wystąpienia w najbliższym czasie recesji na rynku amerykańskim oraz w strefie euro 

jest bardzo małe. Przewiduje się ponadprzeciętny wzrost PKB w państwach europejskich oraz umiarkowane 

ryzyko inwestycyjne na rynkach azjatyckich. Bardziej ostrożny w swojej ocenie pozostaje Międzynarodowy 

Fundusz Walutowy. Instytucja podaje, że wskaźnik PKB w skali globalnej powinien wzrosnąć o 3,9 procent, 

niemniej jednak podkreśla, że światowe załamanie gospodarki może przyjść szybciej niż spodziewają się 

tego inwestorzy. 

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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