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Sfinalizowaliśmy proces transakcyjny, w którym 
zapewnialiśmy doradztwo dotyczące pozyskania 
inwestora na rzecz spółki STX Next – jednego
z największych w Polsce software house’ów. 
Większościowy pakiet udziałów objął warszawski 
fundusz private equity Innova Capital, który wspólnie
z dotychczasowym CEO, współwłaścicielem i głównym 
twórcą sukcesu STX Next – Maciejem Dziergwą – będzie 
kontynuować budowanie wartości STX Next i umacniać 
międzynarodową pozycję Spółki.

Zespół CMT Advisory w składzie: Paweł Łągwa, 
Maciej Stradomski i Jakub Multański odpowiadał
za kompleksowe zarządzanie projektem, w tym m.in. 
ustalanie warunków transakcji, negocjacje z inwestorem 
oraz finalizację transakcji.

STX Next to jeden z największych software house’ów
w Polsce i jednocześnie największy zespół deweloperów 
w Europie wyspecjalizowany w realizacji projektów
z wykorzystaniem języka programowania o nazwie 
Python. W pięciu krajowych biurach oraz w oddziale 
holenderskim zatrudnia łącznie kilkuset specjalistów, 
którzy realizują projekty dla klientów z wielu krajów 
świata pomagając im w cyfryzacji i digitalizacji biznesu. 

Decyzja o pozyskaniu inwestora i rozwoju STX Next
u boku Innova Capital to ważny krok na drodze do 
podkreślenia pozycji kluczowego gracza na rynkach 
europejskim i amerykańskim. Spółka planuje również 
powiększenie zespołu i wejścia na kolejne rynki 
zagraniczne, m.in. poprzez transakcje fuzji i przejęć.

Ogromnie cieszy nas fakt, że jeszcze w 2020 roku mamy 
przyjemność dzielić się tak dobrymi wiadomościami. 
STX Next dzięki ogromnemu zaangażowaniu
i efektywnemu zarządzaniu wykazał się odpornością na 
globalny kryzys, a nawet jeszcze bardziej przyspieszył 
swój rozwój.

Gratulujemy założycielom spółki i nowemu inwestorowi! 
Trzymamy kciuki za STX Next!

CMT Advisory pełniło rolę doradcy dla STX Next
w procesie sprzedaży pakietu większościowego 
udziałów. Do zadań naszego zespołu należało wsparcie 
właścicieli w selekcji inwestora, realizacji transakcji na 
jak najkorzystniejszych warunkach przy jednoczesnej 
maksymalizacji bezpieczeństwa podczas zbywaniu 
udziałów. W ramach obsługi procesu zespół CMT brał 
udział w tworzeniu docelowej struktury transakcji, 
ustalaniu strategii i negocjowaniu warunków umowy 
sprzedaży oraz koordynacji prac innych doradców,
a także badania due diligence.

CMT Advisory doradcą w procesie pozyskania
inwestora na rzecz STX Next!

$ Wartość transakcji nieujawniona
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Pozyskanie inwestora to skomplikowany
i długotrwały proces, który wymagał 
profesjonalnego wsparcia.

Przez kilkanaście miesięcy towarzyszył 
mi zespół CMT Advisory. 

Dzięki zaangażowaniu profesjonalnych 
doradców M&A mogłem odpowiednio 
przygotować firmę do transakcji,
a jednocześnie byłem w stanie skupić się 
na dalszym rozwoju spółki.

Maciej Dziergwa
– CEO, STX Next



Transakcje w branży software w Polsce

Źródło: Opracowanie własne na podstawie publicznie dostępnych danych.
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Zestawienie wybranych transakcji M&A na pakietach kontrolnych dla polskich podmiotów z branży software w latach 2017-2020
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W latach 2017-2020 spółki z branży software odznaczały się dużą aktywnością akwizycyjną. Podmioty z Polski były przejmowane zarówno przez rodzimych inwestorów,
jak i zagraniczne grupy. Należy pamiętać, że transakcje w branży IT nierzadko dokonywane są w charakterze przejmowania poszczególnych zespołów programistów, w związku
z czym w rzeczywistości liczba transakcji jest większa. Często są to jednak transakcje nieujawniane, dlatego nie znalazły się w zestawieniu. W latach 2017-2020 największą transakcją 
z rynku software było przejęcie przez fundusz inwestycyjny Mid Europa Partners Grupy Intive za cenę ok. 100 mln EUR. W roku bieżącym największą transakcją przejęcia z branży 
software (dla transakcji z ujawnioną wartością) było przejęcie Code Wise przez brytyjski holding CentralNic za cenę ok. 30 mln GBP. Alternatywą dla transakcji M&A były debiuty 
giełdowe, zarówno na GPW, jak i NewConnect. W latach 2017-2020 doszło do 4 debiutów spółek z branży software (R22, Silvair, Data Walk oraz Spyrosoft (NC)). Natomiast analizując 
aktywność giełdową spółek z branży IT, należy stwierdzić, iż prym nadal wiodą spółki gamingowe (łącznie ponad 30 debiutów w latach 2017-2020). 

Komentarz:

Branża Software House (IT) 2020



Od kilku lat zauważalna jest konsolidacja w branży software house’ów. Liderzy w branży IT dokonują inwestycji
w dojrzałe firmy w celu pozyskania doświadczonych specjalistów, a inwestorzy finansowi pomagają dynamicznie 
rozwijającym się firmom rozwinąć ich innowacyjne rozwiązania i produkty, przy utrzymaniu wysokiej rentowności.  

1. Innova Capital wesprze STX Next w realizacji 
misji digitalizacji gospodarki

STX Next, największy europejski software house 
specjalizujący się w tworzeniu oprogramowania
w języku Python, wspierający międzynarodowych 
klientów w ich transformacji cyfrowej, pozyskał silnego 
inwestora w postaci niezależnego private equity - 
Innova Capital. Nadrzędnym celem na najbliższe lata 
dla STX Next jest dalszy wzrost na rynkach, takich jak 
Wielka Brytania i USA, poprzez wzmocnienie 
współpracy z obecnymi klientami oraz pozyskanie 
nowych zleceń w branżach, w których spółka posiada 
największe doświadczenie. Wśród swoich zadań STX 
Next wymienia także kilkukrotne zwiększenie 
liczebności zespołu, rozwój nowych usług 
specjalistycznych oraz ekspansję na kolejnych rynkach 
zagranicznych, obejmującą również fuzje i przejęcia. 
STX Next zatrudnia ponad 330 osób.

3. MEP – Intive – potencjał
do dalszych przejęć

W 2019 roku Mid Europa Partners – jeden
z wiodących inwestorów w regionie Europy 
Środkowo-Wschodniej – odkupił od funduszu 
Enterprise Investors Grupę Intive za ok. 100 
milionów EUR. Intive dostarcza specjalistyczne 
rozwiązania informatyczne specjalizując się między 
innymi w: technologii Java i JavaScript, a także UX
i UI. W 2019 roku firma zatrudniała ok. 1 500 osób 
w Polsce. MEP rozważa przejęcie liderów innowacji
w sektorze IT, a w szczególności średniej wielkości 
spółek z kompetencjami w obszarze sztucznej 
inteligencji, a także o bogatym portfolio UX i Business 
Design.

4. Netguru – liczne przejęcia,
ale mniejszych zespołów 

Netguru – poznański software house w ostatnich 
latach dokonuje przejęć całych zespołów w celu 
wzmocnienia kompetencji technologicznych. 
Do najważniejszych transakcji spółki zaliczyć można: 
przejęcie programistów z firmy Vorm, przejęcie 
całego 41-osobowego zespołu ekspertów z firmy 
Bitcraft i przejęcie 12 osób z agencji 7ninjas. W 2019 
roku Netguru zatrudniało ok. 600 osób i osiągnęło 
przychody w wysokości 133 milionów PLN.

Konsolidacja w branży software house w Polsce
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Komentarz:
Obecnie wielu inwestorów w Polsce i na świecie 
posiada wolne środki pieniężne planując kolejne 
przejęcia. Dobrze zarządzanie software house’y mają 
szanse na uzyskanie wsparcia od profesjonalnego 
inwestora, zarówno strategicznego, jak i finansowego. 
Polskie software house’y cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem i są na celowniku wielu 
inwestorów, co stanowi dużą szansę dla polskiego 
rynku IT. Z drugiej strony zauważyć można coraz 
więcej odważnych, mniejszych podmiotów z branży 
software, które rozwijają się poprzez przejęcia
w oparciu o własny i pozyskany z banków kapitał.

Branża Software House (IT) 2020

2. Oaktree Capital i Cornerstone Partners 
konsolidują rynek poprzez Grupę Avenga

Wraz z przejęciem IT Kontrakt w czerwcu 2017 roku, 
przy współpracy Oaktree Capital Management
i Cornerstone Partners powstała Grupa Avenga. Misją 
Grupy jest osiągnięcie pozycji globalnego dostawcy 
kompleksowych usług outsourcingu IT dla klientów
w Europie Zachodniej, Skandynawii i Stanach 
Zjednoczonych. W tym celu dokonano akwizycji takich 
podmiotów jak: Solibrain (Polska), Sevenval (Niemcy)
i CoreValue (USA/Ukraina). Grupa zapowiada kolejne 
przejęcia software house’ów w krajach regionu CEE 
(Polska, Ukraina, Czechy, Rumunia). Obecnie w 19 
lokalizacjach w Europie, Azji i USA Grupa Avenga 
zatrudnia w sumie ponad 2500 profesjonalistów.
W Polsce biura firmy znajdują się we Wrocławiu, 
Krakowie, Warszawie i Gdańsku.



Podejście do wyceny software house’u
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Software house’y należą do typu przedsiębiorstw dynamiczne się rozwijających. Aby prawidłowo wycenić takie 
przedsiębiorstwo w pierwszej kolejności, poza wyznaczeniem skorygowanego wyniku finansowego - najczęściej na poziomie 
EBITDA - należy zwrócić uwagę na wyróżniające cechy, zapewniające konkretnemu podmiotowi przewagi konkurencyjne.
To właśnie ten zespół cech świadczy o atrakcyjności konkretnego software house’u z perspektywy potencjalnej sprzedaży czy 
pozyskania inwestora.

Bazując na naszych doświadczeniach szczególną uwagę należy zwrócić na następujące obszary software house’u, 
które mogą wpłynąć na wzrost wyceny przedsiębiorstwa:

zachowanie co najmniej stałego poziomu rentowności 
przy jednoczesnej rosnącej sprzedaży,

umiejętność odpowiedniego dobrania członków 
zespołu w danym projekcie – (przychód vs koszt 
pracownika), 

zwiększanie zaangażowania zespołów projektowych 
dla dotychczasowych klientów (utrzymywanie relacji
z klientami, upselling, cross-selling),

posiadanie odpowiednio rozproszonej struktury 
klientów, z naciskiem na eksport, 

nieustanny rozwój i inwestycje w dział sprzedaży, 
rekrutacji i marketingu,

potencjał do wzrostu średniej stawki za usługi 
(man-hour vs fixed price), 

wysoka jakość świadczonych usług,

komplementarność usług, 

rosnąca liczba pracowników i współpracowników 
przy jednoczesnej malejącej lub stałej rotacji
tych osób,

odpowiednio zarządzana struktura, organizacja
i rozłożenie procesów w spółce,

utrzymanie optymalnego stanu ławki (osób 
rezerwowych, które w każdej chwili mogą zostać 
zaangażowane do konkretnego projektu),

transparentność zasad organizacyjnych
(w tym również zasad wynagradzania i systemu 
premiowania) dla wszystkich pracowników
i współpracowników,

umiejętność zwinnego zarządzania
przedsiębiorstwem, również w czasie 
kryzysowym (COVID-19), oraz dostosowywania 
się do potrzeb klientów, pracowników
i otoczenia.

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Główne trendy w branży IT
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Branża IT jest jedną z najszybciej rozwijających się branż w gospodarce, a co za tym idzie, występujące zmiany są bardzo dynamiczne. Postępująca digitalizacja gospodarek 
światowych, w których ważną role odgrywają software house’y, zwiększa zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania. Właśnie z tego powodu przewidzenie co może się wydarzyć, 
jest bardzo trudne. Można jednak zauważyć wyróżniające się trendy. Wiele ciekawych trendów przełoży się z pewnością na dużą aktywność M&A wśród software house’ów, jak 
i spółek IT tworzących własne produkty i oprogramowanie.

    Rozproszona chmura

Jednym z trendów jest rosnąca popularność 
rozproszonej chmury. Jest to model dystrybucji usług 
chmury publicznej do lokalizacji poza placówką 
operatora, dzięki któremu dane będą przechowywane 
w dowolnym miejscu. Według badań niezależnej 
agencji badawczej Gartner, ponad jedna trzecia 
organizacji postrzega inwestycje w chmurę jako jeden 
z trzech najważniejszych priorytetów, który ma wpływ 
na przewagę rynkową. Analitycy agencji przewidują, 
że do 2022 r. aż 75 proc. danych generowanych przez 
firmy będzie tworzonych i przetwarzanych przy 
pomocy tej technologii. Wykorzystanie chmury 
zaczyna być obecne również w innych branżach, co 
jest dla niej motorem napędowym. W Japonii trwają 
prace nad możliwością grania w najpopularniejsze 
tytułu gier w chmurze, co eliminuje konieczność 
inwestowania w drogi sprzęt przez graczy.

    AI – sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja jest jednym z najpopularniejszych 
zagadnień branży IT w ostatnich latach. Niektóre 
rozwiązania tego typu już zaczynają funkcjonować
w kontrolowanych środowiskach, takich jak kopalnie 
i magazyny, ponadto zaczynają one powoli przechodzić do 
otwartych przestrzeni publicznych. Przedsiębiorstwa mogą 
wykorzystywać inteligentne rzeczy na równi z tradycyjnymi 
zadaniami manualnymi i półautomatycznymi. Przykłady 
użycia mogą obejmować autonomiczną wysyłkę 
i zaawansowane rolnictwo, gdzie do autonomicznego 
prowadzenia gospodarstw będą tworzone algorytmy dla 
robotów. Dodatkowo sztuczna inteligencja może być 
wykorzystywana przy analizowaniu Big Data. Może być to 
przydatne przy zarządzaniu przedsiębiorstwem, co 
przełoży się na zwiększenie efektywności i zmniejszenie 
kosztów. Dostawcy IT mogą tworzyć scenariusze i mapy 
interakcji klientów, by identyfikować istotne wartości 
biznesowe. Sztuczna inteligencja odgrywać będzie również 
kluczową rolę w segmencie cyberbezpieczeństwa.

    Blockchain

Blockchain zapewnia działającym w jego strukturze
i nieznającym się nawzajem partnerom bezpieczną 
interakcję w środowisku cyfrowym i wymianę informacji 
bez potrzeby posiadania jednego, scentralizowanego 
organu kontrolującego. Rozwiązanie to już teraz uznawane 
jest za przydatne w wielu dziedzinach życia codziennego, 
jednak ze względu na problem ze skalowalnością
i interoperacyjnością, technika ta wciąż jeszcze nie dojrzała 
do wdrożeń korporacyjnych. Mimo to wiele firm pracuje 
nad tym, aby dostosować je do swoich potrzeb. Blockchain 
może zapewnić przejrzystość wymiany danych między 
ekosystemami biznesowymi, co wpłynie na obniżenie 
kosztów, skróci czas transakcji i usprawni przepływ 
pieniędzy. Według badań agencji Gartner, do 2023 roku 
Blochchain stanie się w pełni skalowany i będzie obsługiwać 
zaufane prywatne transakcje. Spore nadzieje potwierdza 
fakt, że w 2019 roku, ponad 60% przebadanych CIO 
oczekiwało wprowadzenia tej technologii w ich 
przedsiębiorstwach w ciągu najbliższych trzech lat.

     Internet of Things - Internet rzeczy

Technologia ta pozwala połączyć urządzenia z Internetem i ze sobą nawzajem, aby 
możliwa była wymiana ich danych. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe staje się 
zamknięcie drzwi na odległość, rozgrzanie piekarnika przy pomocy aplikacji
i nawigowanie samochodu w trasie. Poza domowymi udogodnieniami, technologia ta 
coraz częściej wykorzystywana jest np. w sklepach, co może usprawnić obsługę 
klienta oraz w dokładniejszym stopniu dobrać odpowiedni produkt. Szacuje się, że do 
końca 2020 roku na świecie będzie 30 miliardów urządzeń korzystających z tej 
technologii, a trend będzie się utrzymywać. Dużą zmianą w sektorze będzie również 
rozwój IoT w segmencie gamingowym. 

    Machine Learning

Machine learning polega na samodzielnym uczeniu się algorytmów przez maszynę za 
pomocą przyswajanych przez nią danych. System ten najczęściej wykorzystywany jest 
przy rozwijaniu systemu GPS, natomiast znajduje również zastosowanie przy 
personalizowaniu usługi do klienta oraz przy wykonywaniu zadań, do których 
potrzebna jest ludzka inteligencja. Coraz więcej przedsiębiorstw stara się wprowadzić 
takie rozwiązania, dzięki czemu na rynku pojawiają się coraz bardziej zaawansowane 
produkty. Według badań Gartnera do końca 2020 roku wartość światowego rynku ma 
wynieść ponad 5 miliardów dolarów.
 

Branża Software House (IT) 2020 6



Paweł Łągwa
Partner CMT Advisory 

Jakub Multański
Starszy Analityk CMT Advisory

Komentarz
rynkowy

Sektor M&A w branży IT znajduje się w fazie ożywienia. 
Szczególny wzrost aktywności akwizycyjnej obserwujemy 
w branży software house’ów, odgrywających kluczową 
rolę w procesie digitalizacji i cyfryzacji biznesu. 
Dynamiczny wzrost wartości całego rynku powoduje, iż 
zainteresowanie wykazują zarówno inwestorzy 
strategiczni, chcący konsolidować rynek i zwiększać swój 
udział w nim, jak i inwestorzy finansowi, którzy widząc 
potencjał rynku, rozpoczynają budowę własnych 
platform bądź grup obejmujących zakresem szerokie 
spektrum dziedzin IT i poprzez przejęcia zwiększają skalę 
swojej działalności. 

Jedną z zalet branży software house’ów jest jej relatywnie 
wysoka odporność na zjawiska o charakterze 
makroekonomicznym – jest to jedna z niewielu branż 
odpornych na negatywne skutki pandemii koronawirusa 
SARS-CoV-2.

Należy pamiętać o tym, że nie każdy software house nadaje 
się do sprzedaży, a jego właściciele nie zawsze mogą liczyć 
na wysokie wyceny. Rolą doradcy transakcyjnego
w procesie jest m.in. pomóc przedsiębiorstwu
w identyfikacji i wdrożeniu pożądanych przez rynek cech. 
Potencjał transakcyjny determinowany jest właśnie przez 
te cechy przedsiębiorstwa, które wyróżniają go na tle 
rynku – czego przykładem może być STX Next, zajmujący 
pozycję lidera rynku software w języku Python.

Z uwagi na fakt, iż rynek software house’ów w Polsce jest 
istotnie rozdrobniony – występuje duży odsetek małych 
przedsiębiorstw, transakcje mają bardzo często charakter 
przejęcia części lub pełnych zasobów kadrowych 
poszczególnych przedsiębiorstw. Występuje również 
tzw. model Acqui-hiring, czyli przejęcia przez 
pozyskiwanie talentów. Zazwyczaj wartość takich 
transakcji jest relatywnie niska, natomiast w ostatnich 
latach skala tego zjawiska rośnie.

Od wielu lat mówi się, iż polski rynek IT staję się hubem 
całej Europy. Potwierdzeniem takiej hipotezy jest fakt, iż 
dzięki wysokiej jakości usług oraz wciąż niższych kosztów 
wynagrodzenia (w porównaniu do przedsiębiorstw
z zachodniej Europy bądź Stanów Zjednoczonych), 
polskie software house’y cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem wśród gigantów z branży IT. 

Europejski rynek IT również ulega stopniowej konsolidacji, 
czego przykładem mogą być liczne przejęcia Grupy Alten 
czy Capgemini. Wysoka jakość usług polskich software 
house’ów w przyszłości może zaowocować zwiększoną 
liczbą przejęć przez zagranicznych potentatów. 
Zainteresowanie budzą również inne polskie spółki
z branży IT posiadające własne oprogramowanie bądź 
produkty, a także te, zajmujące się cyberbezpieczeństwem, 
z uwagi na fakt, iż jest to jedna z prężniej rozwijających się 
gałęzi sektora IT. Należy zadać sobie jednak pytanie, czy 
taka fala akwizycji ma dokonywać się na rozdrobnionej, 
czy już skonsolidowanej strukturze polskiego sektora IT.
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KONTAKT

Przedmiotem działalności CMT Advisory jest doradztwo 
transakcyjne i gospodarcze, specjalnością – wsparcie
w realizacji procesów w obszarach sprzedaży i kupna 
przedsiębiorstw (doradztwo sell-side oraz buy-side).

Realizujemy również projekty z zakresu szeroko pojętego 
rynku kapitałowego oraz finansów przedsiębiorstw 
(corporate finance), w tym wyceny i opinie. 

Jesteśmy członkiem międzynarodowego stowarzyszenia 
doradców transakcyjnych AICA.

W 2019 roku po raz drugi z rzędu zostaliśmy 
sklasyfikowani w prestiżowym gronie najaktywniejszych 
doradców transakcyjnych   w Polsce wyróżnionych
w corocznym rankingu portalu Mergermarket.

Doradztwo w procesie
sprzedaży firmy

Pozyskiwanie
finansowania

Doradztwo
w przejęciach

Pozyskiwanie
inwestora

Wykupy menedżerskie
i właścicielskie
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