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Giełda papierów wartościowych
w Taipei rozpoczęła działalność w 1962 roku.
Giełda mieści się w Taipei 101, który w latach
2004-2010 był najwyższym  budynkiem
na świecie. 

Przegląd najważniejszych wydarzeń 
z rynku fuzji i przejęć
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Przejęcie w branży bankowości
inwestycyjnej
Amerykańskie przedsiębiorstwo finansowe Northern Trust sfinalizowało przejęcie UBS 

Luxembourg – oddziału szwajcarskiego lidera bankowości inwestycyjnej. Celem 

amerykańskiej grupy jest zdobycie pozycji lidera w zarządzaniu aktywami dla klientów 

zlokalizowanych w Luksemburgu i Szwajcarii. Transakcja jest jednym z etapów długofalowej 

strategii spółki zakładającej umocnienie jej pozycji na rynku europejskim oraz 

dywersyfikację geograficzną związaną z niepewnością regulacyjną na rynku brytyjskim.

Szwajcarska grupa ABB przejmuje
GE Industrial Solutions
Koncern ABB poinformował o finalizacji przejęcia GE Industrial Solutions, którego celem jest 

umocnienie pozycji spółki na rynku energii elektrycznej oraz ekspansja na rynku północnoamerykańskim.  

Przejęcie wpisuje się w strategię szwajcarskiej spółki, która zakłada minimalizację ryzyka w obszarach 

narażonych na wpływ cykli koniunkturalnych. Kluczowym założeniem integracji spółek jest 

wykorzystanie komplementarności zasobów i usług z zakresu zabezpieczeń i dystrybucji energii 

elektrycznej.
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Konsolidacja na rynku gier komputerowych
Macro Games SA, spółka obecna w branżą rozrywki elektronicznej, podpisała list intencyjny w celu 

przejęcia ukraińskiej firmy Rolling Games specjalizującej się w produkcji gier na urządzenia mobilne. 

Ukraiński podmiot  jest autorem około 20 gier dla klientów z Europy oraz USA, w  tym gier kategorii 

AAA. Polska spółka, notowana od 2012 roku na rynku NewConnect, umacnia swoją pozycję poprzez 

gromadzenie w portfelu portali internetowych oraz podmiotów wdrażających nowe rozwiązania dla 

pasjonatów gier komputerowych. 

Unilever przejmuje brazylijską firmę z branży bio
Światowy lider rynku FMCG przejmuje brazylijską spółkę Mae Terra, specjalistę w produkcji zdrowej 

żywności. Transakcja umożliwi brytyjsko-holenderskiej grupie wejście na nowy, szybko rozwijający się 

segment rynku produktów żywnościowych.. Ekspansja na brazylijskim rynku, piątym na świecie pod 

względem produkcji zdrowej żywności, to pierwszy krok w ramach długofalowej strategii spółki Unilever, 

która w najbliższej przyszłości planuje przeznaczyć od 1 do 3 miliardów euro rocznie na przejęcia.

Transakcje

EUR 2,6 mld

PLN 37mln
Amerykańskie przedsiębiorstwo 

Nothern Trust przejmie 

luksemburski oddział spółki UBS.

Wartość
nieujawniona $

Wartość
nieujawniona $
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Ryanair złożył ofertę przejęcia włoskiego
przewoźnika Alitalia

Francuski fundusz PAI Partners po raz drugi złożył ofertę w wysokości 1,6 mld euro holenderskiej 

spółce Refresco, specjalizującej się w opakowaniach dla napojów bezalkoholowych. Po ogłoszeniu 

oferty przejęcia akcje notowanej od 2015 roku holenderskiej spółki wzrosły o 7,1 %. Grupa Refresco 

jest obecna pod wieloma markami na większości rynków europejskich, w tym w  Polsce. W lipcu

2017 roku przeprowadziła transakcję przejęcia segmentu napojów gazowanych kanadyjskiego 

podmiotu Cott Corp. 

Fundusz inwestuje w branży opakowań

Największy polski przewoźnik zajmujący się żeglugą śródlądową złożył ofertę kupna 

chorwackiego operatora portowego Luka Rijeka. Polska spółka po ostatniej transakcji pakietowej 

obejmującej zakup 11,75% akcji Luka Rijeka o wartości 46,6 mln zł posiada łącznie pakiet

32,56% akcji chorwackiego operatora, co obliguje ją do złożenia oferty przejęcia w związku

z przekroczeniem progu 25% kapitału. Celem OT Logistics jest stworzenie oferty przewozowej 

dostosowanej do rosnących potrzeb klientów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Umożliwi 

to przejęcie Portu Rijeka, postrzeganego jako kluczowy punkt na szlaku komunikacyjnym 

łączącym rejon Morza Adriatyckiego z krajami bałtyckimi. 

OT Logistics składa ofertę przejęcia
chorwackiego operatora portowego

Google przejmuje dział R&D
tajwańskiego HTC

�

Wydarzenia 

Google ogłosił przejęcie działu badawczo-rozwojowego, Powered by HTC, należącego do 

tajwańskiego producenta z branży hi-tech HTC. Dnia 20 września obrót akcjami HTC na tajwańskiej 

giełdzie papierów wartościowych został wstrzymany. Wbrew spekulacjom, spółka należąca do 

Alphabet nie przejęła działalności HTC w całości, a jedynie pół działu R&D obejmującego około

2 000 pracowników. Departament ten odpowiedzialny jest za stworzenie zaprezentowanych

w 2016 roku smartfonów Google Pixel. Google w ramach przejęcia zyskuje dostęp do kluczowego

w branży IT zasobu jakim są patenty.

W pierwszej połowie września, czyli przed pojawieniem się problemów operacyjnych w spółce, 

skutkujących odwołaniem połączeń lotniczych, irlandzka tania linia lotnicza Ryanair złożyła 

niewiążącą ofertę przejęcia Alitalii. Borykający się z finansowymi trudnościami włoski przewoźnik 

po raz drugi od 2008 roku wystąpił o objęcie specjalnym nadzorem. Zakup Alitalii umożliwiłby  

Ryanair’owi rozbudowanie siatki lotów na terenie Europy. Problemy kadrowe irlandzkiego 

przewoźnika stawiają jednak pod znakiem zapytania powodzenie zapowiedzianej transakcji. 



Według raportu opublikowanego przez kancelarię Linklaters LLP chińscy przedsiębiorcy 

wydadzą przez następne dziesięć lat 1,5 bln dolarów na przejęcia spółek zagranicznych, 

czyli o 70% więcej niż w trakcie ostatniej dekady. 

Tempo wzrostu wartości przejęć realizowanych przez inwestorów z Państwa Środka rośnie. 

Jak podaje agencja Bloomberg, w 2016 roku wartość zagranicznych przejęć, w których 

zaangażowany był chiński kapitał wyniosła 245,4 mld dolarów. Dla porównania w 2015 roku 

wartość ta wyniosła 101,9 mld dolarów.  

Wyraźnie wybijającym się trendem jest zainteresowanie chińskich inwestorów podmiotami  

z branży nowych technologii.  W 2016 roku wartość transakcji przeprowadzonych w branży 

IT wyniosła 26,6 mld dolarów, podczas gdy dla spółek z sektora tradycyjnego jakim jest na 

przykład branża energetyczna zaledwie 2,8 mld dolarów.   

Preferowanymi przez chińskich nabywców kierunkami inwestycyjnymi pozostają dojrzałe 

rynki Ameryki Północnej i Europy Zachodniej oraz Azja Wschodnia. W rejonie Europy 

Wschodniej zrealizowano zaledwie dwie transakcje o wartości przewyższającej

100 mln dolarów. Obie odbyły się przy udziale spółek rosyjskich. 

Najpoważniejszą przeszkodą dla chińskich inwestorów w realizacji dalszych przejęć mogą 

okazać się wprowadzane w krajach Unii Europejskiej i USA zmiany prawne. Instytucje 

regulacyjne nakładają obostrzenia legislacyjne, uzasadniając je ochroną interesu rodzimych 

gospodarek. Spośród przejęć ogłoszonych w 2016 roku z udziałem chińskich inwestorów, 

zablokowane zostały transakcje o łącznej wartości 75 mld dolarów w skali globalnej. 

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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