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Zgodnie z naszymi przewidywaniami, w trzecim kwartale 2014 r. rynek M&A w Polsce kontynuował wzrost
liczby transakcji, aby zamknąć się na wyższym poziomie niż w drugim kwartale br. i odnotować 42
transakcje wobec 32. W CEE natomiast, zarówno ilość, jak i wartość procesów fuzji i przejęć uległa
spadkowi. Spadki odnotowano także w Europie Zachodniej. Nie martwi to jednak większości analityków,
gdyż ogólny wynik w Europie od początku tego roku już teraz jest zdecydowanie lepszy niż ten
osiągnięty w całym roku 2013. Spadek liczby zawieranych transakcji (szczególnie tych w CEE) jest
pokłosiem konfliktu Ukrainy z Rosją. Inwestorom towarzyszy także niepewność jakie skutki przyniosą
kolejne sankcje nakładane przez USA i UE na Rosję, a przede wszystkim kolejne dotykające wiodące
rosyjskie firmy, takie jak Gazprom i Rosnieft. Wiele wskazuje na to, że aktywność inwestorów ożywi się z
końcem roku lub na początku kolejnego - dlatego, że duża część wcześniejszych transakcji była
odraczana lub opóźniona z powodu obecnych napięć.

W Polsce, zauważalnym trendem jest konsolidacja branży finansowej, to spółki związane z sektorem
finansowym były najczęściej obiektem przejęć. Kolejna popularna branża to energetyka. Podobnie jak
w poprzednim kwartale, wartości transakcji plasowały się najczęściej na poziomie pomiędzy 25-100 mln
PLN, choć pojawiło się kilka powyżej tej wartości, a nawet powyżej 250 mln zł (m.in. przejęcie firmy
windykacyjnej GetBack przez Idea Expert, czy BRE Ubezpieczenia przez AVANSSUR).

W Polsce największa transakcja to przejęcie KWK Knurów - Szczygłowice przez Jastrzębską Spółkę
Węglową za prawie 1,5 mld PLN. JSW sfinansowało transakcję m.in. z kredytu, którego pozyskanie
wspierały nowoczesne rozwiązania Virtual Data Room, dostarczone przez FORDATA. Umożliwiły one
przeprowadzenie Due Diligence przez banki kredytujące, w formie elektronicznej. Technologia VDR
pozwala na pełną kontrolę dostępu do dokumentów, z możliwością decydowania o tym, kto i w jakim
zakresie i czasie korzysta z poufnych danych. Zachowanie poufności w obiegu dokumentów podczas
procesów transakcyjnych jest szczególnie ważne dla przedsiębiorców dbających o profesjonalny
wizerunek, szczególnie spółek giełdowych.

Z dostępnych danych wynika, że w trzecim kwartale wzrosło o ponad 50 procent użycie systemu Virtual
Data Room, wspomagającego transakcje fuzji i przejęć (11 transakcji wobec 5). VDR jest standardem
wykorzystywanym do profesjonalnej organizacji procesów transakcyjnych. W kolejnych odsłonach
raportu będziemy nadal pilotować częstotliwość jego wykorzystania podczas transakcji M&A w Polsce.

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 30 mld PLN. Z usług FORDATA korzystają liderzy branż w Polsce i za
granicą: fundusz Private Equity Enterprise Investors, NFI Empik, ZELMER, Bank DNB, BOŚ Bank, Polimex
Mostostal, Budimex, DM PKO Banku Polskiego, Deloitte Advisory, Ernst&Young, KPMG Advisory, Śnieżka,
Enea, JSW, Espirito Santo Investment Bank oraz wiele innych.
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