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Łączna liczba transakcji*

O raporcie:

Wprowadzenie

Trzeci kwartał 2016 r. na polskim rynku fuzji i przejęć okazał się być mniej intensywny 

w porównaniu do poprzedniego. W okresie tym zrealizowane zostały 33 transakcje, czyli 

o 20 mniej niż w ubiegłym kwartale i aż o 33 mniej niż w III kwartale 2015 r. Poniżej

przedstawiamy opis najciekawszych transakcji zrealizowanych w trzecim kwartale 2016 r. 

33 (III kwartał 2016)

Wartość największej
transakcji**

3 301 mln PLN
(Sprzedaż 10% akcji Banku PEKAO SA

przez UniCredit w trybie ABB)

* na podstawie publicznie dostępnych danych

**  wśród transakcji z ujawnioną ceną
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Wybrane transakcje

(13 lipca) Największą transakcją w trzecim kwartale 2016 r. była sprzedaż poprzez

proces przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) około 10% akcji Banku Pekao S.A.,

w wyniku której włoski UniCredit upłynnił 3,3 mld PLN (wcześniej UniCredit sprzedał

10% akcji FinecoBanku.) Strona kupująca nie ujawniła się.

PRZEJMOWANY KUPUJĄCY SPRZEDAJĄCY WARTOŚĆ [PLN]

Bank Pekao S.A.

(ok. 10 % akcji)
Grupa Inwestorów UniCredit 3 301 mln

(6 lipca) Działająca na rynku OTC (leków bez recepty) Grupa USP Zdrowie przejęła

szwedzką Grupę Naturell, której przedmiotem działalności jest produkcja i sprzedaż

suplementów diety, bazujących na naturalnych surowcach, ograniczających do

minimum zawartość składników syntetycznych. Dzięki tej inwestycji USP Zdrowie

znacząco zwiększy swój udział w ciągle rosnącym rynku suplementów diety w Polsce,

którego wartość w 2015 r. osiągnęła 3,5 mld PLN. Wartości transakcji nie ujawniono.
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Naturell AB USP Zdrowie - Nie ujawniono

Raport M&A Index Poland to pozycja, która 

na stałe wpisała się w kalendarz branżowych

podsumowań w Polsce. Raporty przygotowy- 

wane są co kwartał przez firmę doradczą

Navigator Capital oraz firmę FORDATA, lidera 

w zakresie rozwiązań IT wspierających fuzje

i przejęcia.

Opracowania te mają na celu pokazanie dyna- 

miki polskiego rynku fuzji i przejęć, z naciskiem 

na opis najciekawszych naszym zdaniem tran- 

sakcji. Od dziesięciu edycji obserwujemy 

także częstotliwość wykorzystania narzędzia 

Virtual Data Room w transakcjach M&A w 

Polsce

(6 lipca) Największy włoski dystrybutor i detalista żywności ekologicznej (220

własnych supermarketów Bio) EcorNaturaSi S.p.A. nabył kontrolny pakiet akcji 

w notowanej na New Connect Organic Farma Zdrowia S.A. – największej polskiej

detalicznej sieci sprzedaży produktów ekologicznych, obejmującej 36 stacjonarnych

delikatesów oraz 2 sklepy internetowe. Włoski nabywca widzi duży potencjał 

w Europie Wschodniej, a także realną możliwość dalszej konsolidacji polskiego rynku

ekologicznego. Oprócz bezpośredniego dostępu do producentów włoskich, po stronie

korzyści należy wymienić ogromne możliwości eksportowe z Polski do Włoch i wielu

innych krajów.
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Organic Farma Zdrowia
S.A. (63% akcji)

EcorNaturaSi S.p.A Avallon Sp. z o.o. 39 mln



STRONA SPRZEDAJĄCA (%)

(10 sierpnia) Itaka Holdings, największe biuro podróży w Polsce, kupiła biuro podróży

w Czechach – Čedok, od funduszu PE - Odien Group. Transakcja jest elementem

strategii internacjonalizacji polskiej spółki, która ma ok. 34% udział w krajowym rynku

zorganizowanych wyjazdów turystycznych. Sprzedaż Cedoka jest częścią

inwestycyjnej strategii Odiena polegającej na wyjściu z działalności touroperatorskiej 

iprzekierowaniu inwestycji na infrastrukturę hotelową. W 2015 r. obrót Itaki wyniósł

1,66 mld PLN, przy zysku na poziomie 35 mln PLN. Wartości transakcji nie ujawniono.
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Itaka HoldingsCedok Odien Group Nie ujawniono

Ujęcie sektorowe

PODMIOT PRZEJMOWANY (%)

Transakcje z udziałem polskich podmiotów

pogrupowane według aktywności przedsię-

biorstw z danych sektorów (wg liczby transakcji)

MEDIA/IT/TELECOM

BIOTECHNOLOGIA/
OCHRONA ZDROWIA

FMCG

USŁUGI (INNE)

STRONA KUPUJĄCA (%)

PE/VC

BIOTECHNOLOGIA/
OCHRONA ZDROWIA

FMCG

PRZEMYSŁ

INWESTOR PRYWATNY

PE/VC

BIOTECHNOLOGIA/
OCHRONA ZDROWIA

USŁUGI FINANSOWE

(22 sierpnia) Notowany na GPW, jeden z liderów rynku dystrybucji sprzętu IT 

ielektroniki użytkowej w Polsce oraz regionie CEE, ABC Data podpisał umowę, 

na mocy której zakupi 81,3% akcji lidera z obszaru dystrybucji z wartością dodaną –

spółki S4E, której akcje notowane są na rynku New Connect. Ostateczna wartość

transakcji uzależniona będzie od spełnienia przez sprzedających oraz S4E celów

biznesowych określonych w zawartej umowie. Nabycie kontrolnego pakietu akcji

zostanie przeprowadzone przez spółkę celową. Ponadto, strony transakcji oczekują

jeszcze na zgodę UOKiK na przejęcie.
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S4E S.A.

(81% akcji)
ABC Data S.A.

Bartosz i Joanna

Stebniccy
19,8–25,4 mln
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(25 sierpnia) Największy w Polsce producent mięsa czerwonego, PKM Duda S.A.

podpisał dwie warunkowe umowy nabycia 100% udziałów w wałbrzyskich spółkach

Bekpol Sp. z o.o. (3 mln PLN) oraz Meat-Pac Sp. z o.o. (15,6 mln PLN). Pierwsza z nich

zajmuje się hurtowym obrotem mięsem i wędlinami, natomiast druga zajmuje się

głównie produkcją mięsa drobiowego. Transakcje te wpisują się w strategię Spółki 

na najbliższe lata, gdyż pozwolą na rozszerzenie zasięgu działania terytorialnego

segmentu dystrybucyjnego.
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Bekpol Sp. z o.o.

Meat-Pac Sp. z o.o.
PKM Duda S.A.

Adam i Barbara

Skwarkowie
18,6 mln

(28 sierpnia) Dopiero czternasty w ciągu ostatnich 7 lat przetarg na zakup KHS

„Krosno” S.A. przyniósł rozstrzygnięcie. Za zorganizowaną część, mającego ponad 90-

letnie tradycje przedsiębiorstwa produkującego szkło, przejmujący, należący do

pochodzącego z RPA funduszu Coast2Coast, zgodził się zapłacić 121 mln PLN.

Ponadto, zgodnie z umową, w ciągu miesiąca Krosno Glass Sp. z o.o. zobowiązała się

pokryć wartość zapasów i wydatków inwestycyjnych spółki od sierpnia 2014 r., 

w efekcie czego łączna wartość transakcji wyniosła 185 mln PLN. KHS „Krosno” S.A.

zatrudnia około 2 200 pracowników, eksportując swoje produkty do 60 krajów.
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Krośnieńskie Huty Szkła

"KROSNO" S.A.

Krosno Glass

Sp. z o.o.
Syndyk 185 mln
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(30 września) Polski producent puszek Can-Pack S.A. przejął spółkę zależną

brazylijskiego koncernu stalowego, Cia Metalic do Nordeste S.A. Kwota transakcji za

100% akcji producenta puszek z blachy ocynkowanej wyniosła 98 mln USD.

Przejmowany podmiot od 20 lat dostarcza puszki dla producentów napojów, głównie

z północy i północnowschodniej Brazylii, a jego udział w rynku szacuje się na około

4%. Składająca się z ponad 30 spółek zależnych grupa Can-Pack, zatrudnia globalnie

ponad 4 000 pracowników. W Polsce, oprócz zakładu produkującego puszki, posiada

również fabrykę zamknięć do butelek i opakowań ze szkła oraz opakowań

wykorzystywanych w branży spożywczej i chemicznej.
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Can-Pack S.A.
Companhia

Siderurgica Nacional
373 mln

(6 września) Jeden z funduszy Waterland Private Equity Investments, w wyniku

ogłoszonego pod koniec lipca wezwania, nabył 61% akcji Kredyt Inkaso - spółki

zajmującej się zarządzaniem portfelem wierzytelności. Pierwotnie ogłoszona cena za

akcję w pierwszym okresie przyjmowania zapisów została po kilku tygodniach

podwyższona z 22 PLN do 25 PLN. Zakup akcji notowanej na GPW spółki jest pierwszą

inwestycją funduszu w Polsce i jednocześnie największą w tym regionie Europy. Nowy

właściciel nie zamierza wycofać akcji spółki z obrotu giełdowego, zakłada organiczny

wzrost poprzez kupno portfeli, przede wszystkich za granicą.
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Kredyt Inkaso S.A.

(61% akcji)
WPEF VI Holding Grupa inwestorów 198 mln
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Alicja Kukla-Kowalska Key Account Manager

e: alicja.kukla@fordata.pl t: +48 533 354 054

FORDATA sp. z o.o.

ul. Taczaka 24, 61-819 Poznań 

t: +48 61 660 15 10 e: biuro@fordata.pl www.fordata.pl

Firmy Partnerskie

Navigator Capital
Navigator Capital wraz z Domem Maklerskim Navigator 

jest czołowym niezależnym doradcą finansowym dla 

przedsiębiorstw specjalizującym się w transakcjach M&A 

oraz publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji. 

Przez 10 lat swojego istnienia zrealizowaliśmy ponad 60 

transakcji różnego typu, a kilkunastoletnie doświadczenie 

rynkowe  Partnerów Navigator obejmuje transakcje 

o łącznej wartości ponad 6 mld PLN.

Współpraca z międzynarodową siecią firm doradczych 

zrzeszonych pod szyldem Pandion Partners pozwala 

skutecznie obsługiwać transakcje międzynarodowe.

Alians strategiczny z Biurem Maklerskim Banku BPH 

w zakresie usług związanych z przygotowywaniem 

i przeprowadzaniem emisji akcji oraz emisji dłużnych 

instrumentów finansowych na rynku publicznym 

i prywatnym.

FORDATA 
FORDATA jest pionierem na polskim rynku kapitałowym, 

który w oparciu o technologię Virtual Data Room 

usprawnia zarządzanie dokumentami i komunikacją 

podczas złożonych procesów transakcyjnych.

Wspieramy największe transakcje M&A, IPO, inwestycje 

Private Equity, restrukturyzacje, prywatyzacje oraz projek- 

ty związane z pozyskiwaniem finansowania w Polsce 

oraz w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. 

Systemy FORDATA podniosły bezpieczeństwo i efek- 

tywność kilkuset transakcji różnego typu, o łącznej 

wartości ponad 34 mld PLN.

Z usług FORDATA korzystaja liderzy branz w Polsce

i za granica: fundusz Private Equity Enterprise Investors,

Enea SA, Home.pl, Grupa LOTOS, PZU SA, Grant

Thornton, NFI Empik, ZELMER, Bank DNB, BOS Bank,

Polimex Mostostal, Budimex, DM PKO Banku Polskiego,

Deloitte Advisory, EY, KPMG Advisory, JSW, HAITONG

oraz wiele innych.

Autoryzowany Doradca

(21 września) W wyniku ogłoszonego w lipcu wezwania największy dotąd

akcjonariusz AmRestu (największej w regionie notowanej spółki prowadzącej sieci

restauracji), FCapital Dutch (poprzez Cullinan S.a. r.l.) nabył 30% akcji spółki. Kilka

tygodni później cena w wezwaniu została podwyższona z 215 PLN do 255 PLN za

akcję, w wyniku czego wartość transakcji przekroczyła 1,6 mld PLN, a udział funduszu

w kapitale wzrósł do 62%. Największy pakiet akcji (8%) został zbyty przez PTE PZU S.A.

Po uzyskaniu kontroli fundusz zamierza wspierać rozwój AmRestu poprzez przejęcia

nowych marek i konceptów, rozwój nowych produktów i usług, a także istniejących

marek i konceptów na obecnych i nowych rynkach międzynarodowych.

AmRest Holdings SE

(30% akcji)

Cia Metalic do Nordeste

S.A.

Cullinan S.a. r.l. Grupa inwestorów 1 631 mln
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Oczekiwana fala fuzji i przejęć nie dotarła jeszcze do polskiego brzegu. Trzeci kwartał zamknął się zaledwie 33 

transakcjami, o 20 mniej niż ubiegły, a łącznie trzy kwartały 2016 roku zanotowały 132. W ubiegłym roku trzeci 

kwartał mógł się pochwalić 66 kontraktami, a trzy kwartały 2015 r. wypracowały 177 transakcji, czyli o 26 proc. 

więcej niż w tym roku.

Optymizmem napawa fakt, że w porównaniu do lat 2013-14 polski rynek M&A notuje ciągły, chociaż nieśmiały 

i chimeryczny wzrost. Przewidujemy, że stabilizacja na rynku zostanie utrzymana, a nawet liczba transakcji 

w Polsce w ostatnim kwartale 2016 roku może wzrosnąć. Taką zależność obserwujemy od trzech lat. Zwykle 

czwarty kwartał był najmocniejszy pod względem ilości transakcji w stosunku do jego poprzedników.

Na tle rynku CEE, który notuje nadal spadek wartości i ilości transakcji, najlepiej radzą sobie Polska - pod 

względem ilości transakcji i Rosja - pod względem ich wartości. Europa Zachodnia notuje spadki ilości 

transakcji w porównaniu do 2015, ale także rekordy jeśli chodzi o ich wartość. Najlepiej radzi sobie Wlk. 

Brytania. Globalny rynek M&A notuje rekordowe transakcje: Dell kupuje EMC za 67 mld dol., a Microsoft – 

Linkedin za 26 mld dol.

Największa polska transakcja trzeciego kwartału to sprzedaż około 10 proc. akcji Pekao za 3,3 mld zł przez 

UniCredit. Z dostępnych informacji wynika, że 13 transakcji z ujawnioną wartością to te, których wartość 

wyniosła poniżej 100 mln zł. Wśród transakcji z ujawnioną ceną, tylko 2 przekroczyły wartość 100 mln EUR. 

Dla porównania w Q1 były to trzy transakcje, a w Q2 - dwie. Od ponad 1,5 roku obserwujemy trend spadku 

wartości transakcji M&A w Polsce. W naszych zestawieniach dominują transakcje o wartości poniżej 100 mln 

złotych. Ten trend utrzymywał się w pierwszej połowie 2016 i zgodnie z naszym przewidywaniem początek 

drugiej połowy roku wygląda podobnie.

W pierwszym półroczu 2016 r. najbardziej aktywne po stronie kupujących były firmy świadczące usługi 

finansowe oraz fundusze PE/VC, chociaż ci ostatni zdecydowanie rzadziej byli aktywni w regionie CEE 

w stosunku do 2015. Po stronie sprzedających dominowali inwestorzy prywatni, a obiektem przejęcia były 

najczęściej spółki z sektora Media/IT/Telekomunikacja. W Q3 po stronie podmiotów przejmowanych najwięcej 

było spółek z sektora ochrony zdrowia. Natomiast po stronie kupującej nadal dominują fundusze PE/VC, 

a także inwestorzy z sektora ochrony zdrowia. Stronę sprzedającą nadal najczęściej reprezentują inwestorzy 

prywatni. Spodziewamy się, że w drugiej połowie 2016 zwiększy się ilość transakcji w sektorze Telkom, IT oraz 

opieki zdrowotnej. Obszarem IT, w którym konsolidacja zdecydowanie przyśpieszyła, jest cloud computing. 

Analitycy Forrestera donoszą, że trend ten będzie się nasilał – zwłaszcza w bieżącym roku. Przewidują oni, 

że trzech największych dostawców usług chmurowych – IBM, Amazon i Microsoft – będzie systematycznie 

poszerzać swoje strefy wpływów realizując politykę przejęć.

Z dostępnych danych wynika, że w tym kwartale Virtual Data Room został użyty podczas 7 transakcji. 

Obserwacja rynku pozwala jednak założyć, że transakcji zorganizowanych z użyciem VDR było więcej, jednak 

niestety nie wszystkie firmy zdecydowały się poinformować o tym rynek.

To co może studzić entuzjazm inwestorów na całym świecie to Brexit i wciąż niepewność dotycząca skutków 

jakie wywrze na UE. Niepewność widoczna jest na całym świecie. Poza rezultatem referendum w Wielkiej 

Brytanii, niepewność wywołują przewidywane od dłuższego czasu spowolnienie wzrostu gospodarczego 

Chin, kryzys migracyjny w Europie, a także, wybory w Stanach Zjednoczonych i zaostrzanie w wielu krajach 

polityki podatkowej względem korporacji.

Komentarz eksperta 
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Alicja Kukla -

Kowalska

Key Account Manager

FORDATA sp. z o.o.
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Trzeci kwartał 2016 r. na polskim rynku fuzji i przejęć okazał się być mniej intensywny w porównaniu do 

poprzedniego. W okresie tym zrealizowane zostały 33 transakcje, czyli o 20 mniej niż w ubiegłym kwartale i aż 

o 33 mniej niż w III kwartale 2015 r. 

Największą transakcją w trzecim kwartale 2016 r. była sprzedaż poprzez proces przyspieszonej budowy księgi popytu 

około 10% akcji Banku Pekao S.A., w wyniku której włoski UniCredit upłynnił 3,3 mld PLN (wcześniej sprzedał 10% 

akcji FinecoBanku). Strona kupująca nie ujawniła się. 

Drugą co do wielkości transakcją był zakup 30% udziałów w wyniku wezwania na akcje AmRest S.A. przez 

największego dotychczas akcjonariusza spółki - FCapital Dutch. Wartość transakcji przekroczyła 1,6 mld PLN, 

a udział funduszu w kapitale wzrósł do 62%. Największy pakiet akcji (8%) został zbyty przez PTE PZU S.A. 

Po uzyskaniu kontroli fundusz zamierza wspierać rozwój AmRestu poprzez przejęcia nowych marek i konceptów, 

rozwój nowych produktów i usług, a także istniejących marek i konceptów na obecnych i nowych rynkach 

międzynarodowych. Warto nadmienić, że AmRest w ostatnim czasie był bardzo aktywny na rynku M&A. W 2015 r. 

operator restauracyjny zakupił za 16,4 mln EUR 100% udziałów w dwóch spółkach prowadzących na wyłączność 

kawiarnie Starbucks w Rumunii i Bułgarii, a w 2016 r. operatora sieci Starbucks w Niemczech za 40 mln EUR.

W ostatnim kwartale jedną z ciekawszych geograficznie transakcji było przejęcie przez polskiego producenta puszek 

Can-Pack S.A. spółki zależnej brazylijskiego koncernu stalowego Cia Metalic do Nordeste S.A. Kwota transakcji 

za 100% akcji producenta puszek z blachy ocynkowanej wyniosła 98 mln USD. 

Po stronie podmiotów przejmowanych najwięcej w trzecim kwartale 2016 r. było spółek z sektora ochrony zdrowia 

– 21%, co potwierdza intensyfikację konsolidacji tego rynku. Jeśli chodzi o stronę kupującą, to najbardziej aktywne 

były także spółki z ww. sektora oraz fundusze PE/VC. Wśród sprzedających najwięcej było inwestorów prywatnych, 

którzy stanowili aż 29% przypadków oraz fundusze PE/VC – 24%.

Ostatnie trzy miesiące na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie mogą dostarczać umiarkowanych 

powodów do optymizmu. Przebudzenie z marazmu jest w dużej mierze zasługą małych i średnich spółek, które 

miały największy wpływ na wzrost indeksu WIG w minionym kwartale. Niska płynność oraz wciąż relatywnie 

atrakcyjne wyceny mogą w najbliższym czasie sprzyjać ogłaszaniu kolejnych wezwań na akcje (od początku 2016 r. 

wezwań było już 28).

Na rynku walutowym można dostrzec aprecjację złotego względem głównych walut. Zgodnie z przewidywaniami, 

spośród głównych walut złoty zyskał najwięcej względem funta brytyjskiego, co należy interpretować jaką jedną 

z reperkusji BREXIT-u. Skala aprecjacji względem euro była niższa aniżeli względem dolara, choć sytuacja ta może 

się zmienić po zbliżających się wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych.
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