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M&A Index Poland 2Q 2017 

Fuzje i przejęcia w Polsce w drugim kwartale 2017 roku 

 

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 publikują 

w ramach raportów M&A Index Poland. 

Komentarz Alicji Kukla-Kowalskiej, Key Account Manager z FORDATA, podsumowujący 

transakcje fuzji i przejęć w drugim kwartale 2017 roku. 

Aktywność na polskim rynku fuzji i przejęć, pomimo zapowiadanego ożywienia, jest nadal 

umiarkowana. W czwartym kwartale odnotowano 57 transakcji, w stosunku do 53 w pierwszym kwartale i 

53 w tym samym okresie ubiegłego roku. Jest to spójne z ogólną sytuacją na rynku M&A w całym regionie 

CEE, który w pierwszym półroczu 2017 radził sobie najgorzej ze wszystkich regionów. Branża spodziewa się 

ożywienia niebawem, jednak w naszej ocenie trzeba będzie na nie jeszcze trochę poczekać. 

Prywatni przedsiębiorcy dominują 

Po raz kolejny największy odsetek sprzedających stanowili prywatni przedsiębiorcy, ale w stosunku do 

wyników pierwszego kwartału (kiedy stanowili ponad 50% oferujących) było ich 35%. Spodziewamy się 

jednak, że sytuacja „wróci do normy” i w drugiej połowie roku odsetek sprzedawanych firm prywatnych 

istotnie wzrośnie. Najbardziej pożądane branże to media/IT/Telco (25%), ochrona zdrowia (16%) oraz 

energetyka (14%), a największe transakcje miały miejsce w branży energetycznej i deweloperskiej. Nie 

jest to zaskoczeniem, bo już od początku roku mówiło się, że będą przejmowane banki, deweloperzy, IT, 

media i telco. 

Fundusze Private Equity sprzedają coraz więcej 

Cały czas wzrasta zaangażowanie funduszy Private Equity po stronie sprzedającej – w analizowanym 

okresie reprezentowali aż 19% sprzedających (dla porównania w 1 kwartale było to 11%)i byli drugą 

najbardziej aktywną grupą po tej stronie transakcji. Kolejny raz najwięcej sprzedawał Enterprise Investors 

(po marketach Dino i itWorks, sfinalizował sprzedaż Skarbiec Holding, United Oilfield Services i Polskiego 

Banku Komórek Macierzystych). W tyle nie pozostaje też Abris który, po Novago,  z sukcesem sprzedał 

kolejną spółkę portfelową, Mykogen – wiodącego producenta podłoża do uprawy pieczarek. 

Kupującym została belgijska spółka Greenyard, światowy lider na rynku świeżych oraz przetworzonych 



    
 

 

owoców i warzyw, kwiatów i roślin oraz podłoży uprawowych. W usprawnieniu negocjacji z zagranicznym 

inwestorem pomogła technologia Virtual Data Room. 

Wzrasta ilość mid cap’ów  

Wartości transakcji pozostają podobne jak w ostatnich kwartałach - wśród tych z ujawnioną ceną 

dominują deale małe (poniżej 100 mln zł) i średnie tzw. mid cap’y (wartość 100-400 mln zł). Wciąż więcej 

jest tych małych, choć zauważalny jest wzrost ilości mid-capów, które stanowią trzon polskiego biznesu. 

Spodziewamy się, że w drugiej połowie 2017 sytuacja będzie podobna. 

Polacy sprzedają, Polacy kupują  

W drugim kwartale dominowały transakcje pomiędzy polskimi podmiotami. Zagraniczni inwestorzy 

stanowili 31% kupujących i reprezentowali głównie kraje europejskie. Nie odnotowano tym razem żadnej 

transakcji z udziałem azjatyckiego inwestora. Przewidujemy jednak, że w drugiej połowie roku pojawi się 

jeszcze kilka transakcji transgranicznych wartych odnotowania. Polska stanowi dobry przyczółek dla 

azjatyckich firm do dalszej ekspansji. Ponadto duże transakcje z 2016 r. spowodowały, że trafiliśmy „na 

radary” zagranicznych funduszy. Nie jesteśmy jeszcze must have, ale zdecydowanie bacznie 

obserwowani. 

Polska „na radarze” zagranicznych funduszy 

Widziany przypływ zagranicznych inwestorów do Polski, w tym nowych funduszy, jest wynikiem zmian, 

które zaszły w Europie i na świecie. Wiele rynków się zamknęło. Niepewny jest rynek brytyjski (Brexit, spadek 

funta), Turcja przestała być atrakcyjna, zamknięty jest też rynek rosyjski. Ilość kapitału się nie zmniejszyła, 

ale rynki się zawęziły, więc kapitał kieruje się tam, gdzie jest relatywnie bezpiecznie. Pieniądze, które 

mogły być zainwestowane na innych rynkach wpływają na nasz. Inwestycjom w Polsce niewątpliwie 

sprzyja sytuacja makroekonomiczna, która jest stabilna i zdecydowanie lepiej postrzegana niż 

bezpośrednio po wyborach w 2015 r., ale także wzrost gospodarczy i dobrze funkcjonujący system 

bankowy. Ryzyko inwestycyjne postrzegane jest podobnie jak w krajach Europy Zachodniej. 

To co studzi entuzjazm inwestorów to wprowadzane od kilkunastu miesięcy zmiany prawne, oceniane 

przez wielu ekspertów jako szkodzące gospodarce, a ponadto niekonstytucyjne. Dlatego też inwestorzy 

bardzo monitorują nasz rynek i sprawdzają każdą informację w prasie zagranicznej na temat sytuacji 

prawno-ekonomicznej w Polsce. 

Polacy zaczną kupować  

Prognozujemy, że kapitał polski coraz siniej zacznie przejmować spółki w Europie. Tu będą obserwowane 

także duże transakcje. Kapitał w Polsce jest, ponad bilion złotych oszczędności w gospodarstwach 

domowych, na lokatach. Kwestia czasu i dobrych chęci, żeby go w końcu zainwestować. W 2 kwartale 

2017 było już 10 takich transakcji – kupowaliśmy głównie na zachodzie (Niemcy, Francja). 
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FORDATA 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.  

 

 

W marcu 2017 r. FORDATA otrzymała nagrodę Professional 

Service Provider podczas gali CEE M&A Awards przyznawaną 

za szczególne osiągnięcia oraz wysoką jakość świadczonych 

usług na rynku fuzji i przejęć.  

 

Kontakt dla mediów: 

Aleksandra Prusator,  

e-mail: aleksandra.prusator@fordata.pl, tel. 506 044 056 

http://ceemaawards.com/winners-announced-for-the-first-annual-cee-awards/

