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Eksperci FORDATA, lidera w zakresie rozwiązań Virtual Data Room wspierających 

realizację złożonych procesów transakcyjnych, przez cały rok wspólnie z firmą 

doradczą Navigator Capital obserwują rynek M&A w Polsce, Europie i na świecie. 

Wnioski ze zgromadzonych danych dotyczące polskiej sceny transakcyjnej co 

kwartał publikują w ramach cyklu raportów M&A Index Poland.  

Komentarz Marty Kotwis, Key Account Director z FORDATA, podsumowujący transakcje fuzji i przejęć w 

trzecim kwartale 2015 roku. 

 

 

Zielono na polskiej scenie transakcyjnej  

Zgodnie z naszymi przewidywaniami trzeci kwartał na polskiej scenie fuzji i przejęć to czas wzmożonej 

aktywności. Liczba zamkniętych transakcji wzrosła w porównaniu z ubiegłym kwartałem do 66 z 54, co 

stanowi wzrost o 22%. Najwięcej przejmowanych spółek związanych było z branżą mediową, 

telekomunikacyjną oraz IT.  

 

Wśród transakcji z ujawnioną ceną, tylko cztery przekroczyły wartość 100 mln EUR. Dominują natomiast 

transakcje o wartości powyżej 100 mln PLN. W 3Q 2015 odnotowano ich 11, a wśród nich wartą uwagi 

jest zakończenie prywatyzacji spółki PKP Energetyka, która została przejęta przez CVC Capital Partners 

za cenę 1,410 mln PLN. Oprócz rynku energetycznego uwgę zwracały spółki z branży 

media/IT/telekomunikacja. Gigant na niemieckim rynku hostingowym przejął spółkę Home.pl za ok. 560 

mln PLN, Asseco Poland SA przejęło Infovide Matrix S.A., a CCC SA 74.99% udziałów Eobuwie.pl S.A.  

 

Nie ulega zmianie zaangażowanie funduszy na rynku fuzji i przejęć. W trzecim kwartale wciąż stanowią 

one, zaraz po spółkach związanych z branżą przemysłową, najbardziej aktywną grupę kupujących 

(15% wszystkich transakcji).  

 

Światowy rynek M&A rośnie  

Na świecie trzy pierwsze kwartały 2015 roku okazały się najbardziej wyróżniającymi miesiącami 

aktywności na rynku fuzji i przejęć od 2007 roku. 3Q 2015 zakończył się najlepszym wynikiem pod 

względem wartości transakcji M&A, osiągając poziom $867 miliardów, co stanowi 6% wzrost wartości  

w porównaniu do 2Q 2015.  

 



    
 

 

Trend spadkowy w regionie CEE wciąż trwa 

W rejonie CEE nie zostały natomiast odnotowane wzrosty. Wciąż utrzymuje się trend spadkowy zarówno 

pod względem wartości transakcji, jak i liczby zamkniętych transakcji. Odnotowano 28% spadek 

wartości transakcji w stosunku do poprzedniego okresu, i spadek o 47% w porównaniu do 3Q 2014. 

Dane pokazują, iż w rejonie CEE i Rosji liczba zakończonych transakcji była najniższą wartością 

odnotowaną w przeciągu trzech lat – wyniosła 1 725. Natomiast widać oznaki ożywienia, np. w Polsce  

i w Czechach dzięki rosnącej obecności inwestorów z Azji, jak i wzrostu gospodarczego powyżej 4% 

zanotowanego w Czechach w 1Q i 2Q 2015. Najaktywniejsze sektory w CEE to IT, zdrowie, 

nieruchomości komercyjne. 

 

VDR aktywnie wykorzystywany na rynku M&A 

Popularność systemu Virtual Data Room (VDR) rośnie na całym świecie. Utrzymuje się pozytywny trend 

wykorzystania systemu Virtual Data Room podczas procesów transakcyjnych. Wiele spółek coraz 

częściej dostrzega wartość nowoczesnych technologii podczas realizacji różnych typów procesów 

transakcyjnych, w szczególności fuzji i przejęć. Z dostępnych nam danych wynika, że w trzecim kwartale 

2015 r. 16 spośród 66 transakcji zostało zorganizowanych z użyciem systemu VDR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORDATA (dawniej Datapoint) jest pionierem na polskim rynku kapitałowym. W oparciu o autorskie 

systemy informatyczne, bazujące na technologii Virtual Data Room usprawniamy zarządzanie 

dokumentami i komunikacją podczas złożonych procesów transakcyjnych. Wspieramy największe 

transakcje M&A, IPO, inwestycje Private Equity, restrukturyzacje, projekty związane z pozyskiwaniem 

finansowania oraz prywatyzacje w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowej  

i Wschodniej. Nasze systemy podniosły bezpieczeństwo i efektywność kilkuset transakcji różnego typu,  

o łącznej wartości ponad 32 mld PLN. Z usług FORDATA korzystają liderzy branż w Polsce i za 

granicą: fundusz Private Equity Enterprise Investors, Enea SA, Home.pl, Grupa LOTOS, PZU SA, Grant 

Thornton, NFI Empik, ZELMER, Bank DNB, BOŚ Bank, Polimex Mostostal, Budimex, DM PKO Banku 

Polskiego, Deloitte Advisory, EY, KPMG Advisory, JSW, HAITONG oraz wiele innych. 
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