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I półrocze 2019 roku cechowało się
ożywieniem na rynku transakcji fuzji i przejęć
w odniesieniu do poprzedniego okresu.
Większość transakcji w analizowanym
okresie była dokonywana pomiędzy
podmiotami polskimi. Wpływ na tę
okoliczność mają między innymi tendencje
do konsolidacji polskich przedsiębiorstw
wynikające z jednej strony z tzw. „problemu
sukcesji” w przedsiębiorstwach rodzinnych,
a z drugiej strony z postępującej globalizacji
wzmagającej presję konkurencyjną.

WSTĘP

Szczególną uwagę należy zwrócić na coraz
bardziej zauważalny na rynku „problem
sukcesji”. Wynika on z faktu, że zaledwie
8,1% sukcesorów myśli o przejęciu firmy
stworzonej przez pokolenie ich rodziców*.
Zauważalna była również wzmożona
aktywność brytyjskich i amerykańskich
inwestorów, co może wynikać z procedury
wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej,
która chce możliwie najszerzej zabezpieczyć
swoje interesy na kontynencie, a także
z grożącej światowej wojnie handlowej
wynikającej z napięć gospodarczych między
Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską
czy Chinami.
Ponadto, światowe mocarstwa coraz
mocniej angażują się w gospodarkę Europy
Środkowo-Wschodniej, co także wypływa na
sytuację na naszym rynku lokalnym, z uwagi
na wyróżniającą się wielkość gospodarki
Polski na tle regionu.

Struktura rynku transakcji fuzji i przejęć
determinowana jest także postępującą
rewolucją cyfrową. Powoduje ona, że
sektory szczególnie podatne na
transformację cyfrową, jak sektor
transportowy czy usług finansowych,
stają się ponadprzeciętnie atrakcyjne
w oczach inwestorów.
Istotne wydaje się również, że
w większości transakcji po stronie
nabywcy występowali inwestorzy
branżowi. Jedynie 15% transakcji zostało
zrealizowanych przez fundusze
inwestycje.
Odzwierciedleniem tego zjawiska są
również pakiety nabywanych
udziałów/akcji, które w zdecydowanej
większości transakcji były pakietami
większościowymi.
Poniżej prezentujemy Państwu raport
obrazujący rynek transakcji fuzji i przejęć
w I półroczu 2019 roku.
Opracowanie to ma na celu pokazanie
trendów występujących na Polskim rynku
M&A oraz określenie podmiotów, które
są na nim aktywne**.
*Barometr Sukcesyjny — ścieżki kariery pokolenia
Next Generation w polskich firmach rodzinnych.
** W raporcie uwzględniono transakcje spełniające
kryteria istotności przyjęte przez K&P.
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Wartość i liczba przeprowadzonych transakcji w badanych
sektorach
W trakcie I półrocza 2019 r. na rynku
polskim przeprowadzono transakcje fuzji i
przejęć o łącznej wartości przekraczającej
4 miliardy euro. W analizowanym okresie
liczba transakcji wyniosła 61, czyli o 13
więcej niż w analogicznym okresie z roku
poprzedniego.
Wzrost liczby transakcji aż o 27,1%
świadczy o utrzymującej się wciąż dobrej
koniunkturze gospodarczej, sprzyjającej
inwestycjom, w tym w sektorze M&A.
Szczególną uwagę należy zwrócić na
aktywność w sektorach usług
transportowych, finansowych
i nieruchomości.

Ich udział w ogólnej wartości badanych
transakcji wynosi odpowiednio 33,57%,
24,17% oraz 14,75%. Rynek usług
transportowych w I półroczu 2019 roku,
został zdominowany przez jedną
transakcję
– nabycie DCT Gdańsk przez Państwowy
Fundusz Rozwoju oraz dwóch
zagranicznych inwestorów: PSA
International oraz IFM Investors.
Interesujące, z uwagi na wysoką wartość
dodaną dla gospodarki oraz podatność na
transformację cyfrową, wydaje się również
zaangażowanie inwestorów w sektor usług
finansowych.
Polski sektor finansowy jest wyjątkowo
atrakcyjny w oczach inwestorów także ze
względu na dobre regulacje, których
efektem jest m.in. funkcjonowanie
piaskownicy regulacyjnej KNF, oraz
wyjątkową stabilność na tle innych państw
UE, którą potwierdzają m.in. stress testy
przeprowadzane w sektorze bankowym.

„Gospodarki rozwinięte przechodzą
czwartą rewolucję przemysłową, której
głównym założeniem jest ucyfrowienie
i usieciowienie działalności podmiotów
funkcjonujących na rynku. Transformacja
cyfrowa umożliwia przedsiębiorstwom
skokowy wzrost produktywności,
zwiększając w ten sposób ich
konkurencyjność w ujęciu globalnym.
Zjawisko to można zaobserwować
w sektorze usług transportowych.
Transformacja transportu w kierunku
zarządzania ruchem za pośrednictwem
systemów cyfrowych zrewolucjonizuje
gospodarkę, czyniąc ją bardziej
konkurencyjną.
Zastosowanie rozwiązań cyfrowych
doprowadziło na przykład do utworzenia
nowego produktu w postaci pojazdów
autonomicznych.
Z kolei, w sektorze usług finansowych
obserwujemy zjawisko repolonizacji
sektora bankowego co jest istotne
w kontekście szczególnej roli sektora
finansowego w tzw. gospodarce 4.0.”
Adrian Grzegorzewski, analityk finansowy
w Dziale Doradztwa Transakcyjnego K&P
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Wartość przeprowadzonych transakcji w wybranych sektorach
w milionach euro
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„Silny i długotrwały wzrost gospodarczy jest
wynikiem rozwoju wszystkich sektorów gospodarki.
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Polityka gospodarcza powinna być nakierowana
na rozwój kluczowych obszarów, ze szczególnym
naciskiem na sektory generujące wysoką wartość
dodaną dla gospodarki, w tym sektor usług
finansowych, internetowych czy służby zdrowia.
W sytuacji, gdy system gospodarczy jest
zdominowany przez jedynie wybrane sektory, może
dojść do uzależnienia koniunktury całego państwa
od kilku obszarów gospodarki.
Analizując liczbę dokonanych transakcji z I półrocza
2019 roku, można zauważyć aktywność wszystkich
badanych sektorów gospodarki, co dobrze
świadczy o polskich fundamentach wzrostu
gospodarczego.”
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Analizując liczbę przeprowadzonych transakcji warto zwrócić uwagę na brak wyraźnej
dominacji jednego sektora. Świadczy to o pozytywnym odbiorze ogółu polskiej
gospodarki przez inwestorów.

Liczba przeprowadzonych transakcji w wybranych sektorach
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Szymon Balcerzak, Szef Zespołu Doradztwa
Transakcyjnego i Analiz K&P.
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W badanym okresie ponad połowa wartości
kapitału zaangażowanego w transakcje fuzji
i przejęć pochodziła od podmiotów
rodzimych.
Wskazuje to na silną konsolidację polskich
przedsiębiorstw oraz dążenie do
internacjonalizacji działalności
i konkurowania z podmiotami
międzynarodowymi.

Pochodzenie kapitału

Oczekuje się, że konsolidacja polskich
przedsiębiorstw zwiększy ich zdolność
technologiczną, czyli ich zdolność do
wykonywania wszelkich istotnych funkcji
lub czynności technicznych, dzięki którym
efektywniej wytworzą nowe produkty
i procesy. W konsekwencji, przedsiębiorstwa
funkcjonujące na polskim rynku zwiększą
poziom swojej konkurencyjności w ujęciu
globalnym.
„Od dłuższego czasu obserwujemy wzrost
wartości oraz liczby transakcji fuzji i przejęć
dokonywanych przez polskich przedsiębiorców
i polskie grupy kapitałowe. Częstym
przykładem konsolidacji polskich
przedsiębiorstw jest nabywanie aktywów
i przejmowanie podmiotów funkcjonujących
w różnych segmentach rynkowych.
Takie transakcje pozwalają na efektywne
zmniejszanie poziomu kosztów, przy
zwiększeniu skali działalności. Efekt ten jest
szczególnie widoczny w przypadku łączenia
podmiotów działających na tym samym
(krajowym) rynku terytorialnym.
Decydującym motywem dokonywanych
transakcji jest ekspansja rynkowa i dążenie do
rozszerzenia zakresu dotychczasowej
działalności o nowe obszary i segmenty rynku.

Transakcje fuzji i przejęć mają znaczący
wpływ na kształtowanie pozycji rynkowej
polskich przedsiębiorstw i w tym celu są
one często wykorzystywane. Po
wprowadzeniu do polskiego systemu
prawnego klauzuli obejścia przepisów
prawa podatkowego, kwestie podatkowe
nie stanowią już tak istotnego czynnika
motywującego dokonywanie transakcji.
Mimo to, prawidłowe ułożenie struktury
transakcji wciąż wymaga
przeprowadzenia szczegółowej analizy
podatkowej pod kątem ustalenia
konsekwencji podatkowych
dokonywanych transakcji.” Mówi Paweł
Mardas, Partner Kierujący Praktyką Fuzji
i Przejęć K&P.
Warto zwrócić również uwagę na dużą
aktywność inwestorów ze Stanów
Zjednoczonych oraz z Wielkiej Brytanii,
którzy odpowiadają kolejno za 16,71%
i 12,33% wartości przeprowadzonych
transakcji.
Wskazana informacja jest szczególnie
istotna w kontekście cyfryzacji, gdyż oba
państwa znajdują się w gronie światowych
liderów transformujących cyfrowo
gospodarkę.
Tak duże zaangażowanie kapitału ze
wspomnianych państw, może
w przyszłości skutkować ogromnym
wzrostem produktywności oraz
konkurencyjności przedsiębiorstw, dzięki
zastosowaniu nowoczesnych narzędzi
cyfrowych przez pozostałe
przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku.
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Wartość przeprowadzonych transakcji przez spółki
z wybranych państw
460
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Te wnioski potwierdza także analiza liczby
dokonanych transakcji. Najwięcej
transakcji przeprowadziły polskie firmy,
które odpowiadały za 50,72% wszystkich
transakcji z I półrocza 2019 roku.
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Kolejno wyróżniły się również firmy
z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych,
które przeprowadziły odpowiednio 8,7%
oraz 4,35% transakcji.
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Liczba przeprowadzonych transakcji przez spółki
z wybranych państw
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Podażowa strona rynku
Analizując podażową stronę
rynku, czyli „pochodzenie”
przedsiębiorstw dokonujących
sprzedaży udziałów lub akcji
w polskich przedsiębiorstwach,
można zauważyć, że polskie
przedsiębiorstwa były
najbardziej aktywne
i odpowiadały za 56,76%
przeprowadzonych transakcji.

42

Liczba przeprowadzonych transakcji przez spółki z wybranych
państw
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Zestawiając wyżej wymienione dane z bardzo dużą aktywnością polskich przedsiębiorstw
dokonujących przejęć, możemy przypuszczać, że dochodzi do silnej konsolidacji.
Może ona wynikać z postępującego problemu sukcesji w rodzimych przedsiębiorstwach,
a także z planowanej internacjonalizacji działalności. Wskazany wniosek zdaje się potwierdzać
dodatni i rosnący od 2015 roku, bilans handlowy polskich przedsiębiorstw.

8

Wartość przeprowadzonych transakcji z podziałem na
inwestorów branżowych i kapitałowych

Inwestorzy
branżowi i fundusze
kapitałowe
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Transakcje M&A na polskim
rynku były dokonywane
zarówno przez
przedsiębiorstwa branżowe,
jak i fundusze inwestycyjne.
Analizując jednak zarówno
wartość, jak i liczbę transakcji,
można zauważyć zdecydowanie
większą aktywność inwestorów
branżowych, którzy
odpowiadali za 80,62%
wartości dokonanych transakcji
oraz 80,33% ich liczby.
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Liczba przeprowadzonych transakcji z podziałem na
inwestorów branżowych i kapitałowych
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Pakiet nabywanych
udziałów/akcji
Analizując pakiety nabywanych
udziałów/akcji możemy ustalić
motywację inwestorów
decydujących się na
przeprowadzenie transakcji.
Wykup całościowy lub
większościowy świadczy o chęci
inwestora do aktywnego
uczestnictwa w rozwoju
przedsiębiorstwa oraz zaufaniu
do krajowych regulacji.
Wykup mniejszościowy może
natomiast sugerować pasywną
postawę inwestora.
W trakcie I półrocza 2019 roku,
na rynku polskim wartość
wykupu całościowego dotyczyła
65,08% transakcji, a ich liczba
sięgała 59,02% transakcji.
Wykup większościowy dotyczył
odpowiednio: 18,75% wartości
transakcji i 19,67% ich liczby.
Powyższe wyniki wskazują na
dominujący długotrwały
charakter inwestycji
dokonywanych w
analizowanym okresie.

Wartość dokonanych transakcji z podziałem na rodzaj
transakcji
65
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Liczby dokonanych transakcji z podziałem na rodzaj
transakcji
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Koniunktura gospodarcza w strefie
euro

Potencjalne
wydarzenia światowe
mogące mieć wpływ
na rynek
Kondycja rynku transakcji fuzji
i przejęć determinowana jest
przez szereg czynników
ekonomiczno-politycznych.
Stabilność polityczno-prawa jest
jednym z decydujących aspektów
warunkujących aktywność na
przedmiotowym rynku.
Poniżej prezentujemy kluczowe
wydarzenia, które mogą
w najbliższej przyszłości znacząco
wpłynąć na aktywność
przedsiębiorstw na tym rynku.

Od kryzysu finansowego z 2007 roku,
państwa członkowskie UE, w szczególności
te zrzeszone w strefie euro, zmagały się ze
stagnacją lub bardzo powolnym wzrostem
gospodarczym. W ciągu ostatnich 5 lat
strefa euro odnotowywała wzrost PKB
w okolicach 0,5%.
Z uwagi na powyższe, w UE wdrażane
są różnorodne programy gospodarcze,
których celem jest aktywizacja
i zwiększenie konkurencyjności
przedsiębiorstw z UE, m.in. przez
cyfryzację ich działalności przy pomocy
programu „Digital Single Market”. Wzrost
aktywności przedsiębiorstw europejskich
może skutkować wzrostem aktywności na
polskim rynku fuzji i przejęć.

Potencjalna światowa wojna handlowa
Pogłębiający się konflikt handlowy między
gospodarczymi mocarstwami – USA
i Chinami, wywołuje duże zaburzenia
w światowej gospodarce. Istotny wpływ
mają na nią również napięcia handlowe
istniejące między USA a UE.
Strona amerykańska grozi nałożeniem ceł
na produkty z UE, uznając, że zagrażają
one interesom USA. Z kolei Francja
rozważa wprowadzenie podatku
cyfrowego, który bezpośrednio naruszy
interesy dużych amerykańskich korporacji
z sektora IT.
Niepewność co do działań planowanych
przez Waszyngton oraz ich ostateczny
wynik mogą skutkować wzmożoną

aktywnością przedsiębiorstw chcących
zabezpieczyć swoje interesy zarówno na
kontynencie, jak i w USA.

Polityka UE w sprawie dużych transakcji
M&A
W ostatnim czasie Komisja Europejska
zablokowała fuzję niemieckiego Siemensa
i francuskiego Alstomu uznając, że mogłaby
ona zaszkodzić konkurencji na rynkach
kolejowych.
Zakaz wywołał natychmiastową reakcję
niemieckiego rządu, który zgłosił postulat
zmiany prawa UE. Pozwalałoby ono na
stworzenie „europejskich championów”
zdolnych do konkurencji z amerykańskimi
i chińskimi korporacjami.
Warto jednak zauważyć, że po tegorocznych
wyborach do Parlamentu Europejskiego
kierunek zmian regulacji unijnych, m.in.
w kontekście zezwoleń na fuzje
przedsiębiorstw, jest niepewny. Planowane
reformy, w zależności od ostatecznego
kształtu wdrożonych przepisów, mogą
przyczynić się zarówno do wzrostu, jak i do
spadku aktywności na polskim i europejskim
rynku fuzji i przejęć.

Iran
Narastające napięcia polityczne między
USA a Iranem oraz widmo agresji zbrojnej
wywołuje zamieszanie w regionie. Potęguje
ono rosnące oczekiwanie obu stron wobec
UE do zaangażowania się w konflikt, zarówno
przez uczestnictwo w nakładanych sankcjach
gospodarczych, jak i gotowość do wsparcia
militarnego. Utrzymujące się napięte relacje
czy wybuch wojny mogą zaburzyć europejski
rynek fuzji i przejęć.
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BREXIT
Trwające od 2016 r. procedury wyjścia Wielkiej
Brytanii z UE oraz brak jasności co do dalszych
warunków współpracy gospodarczej między
wskazanymi podmiotami, znacząco utrudniają
europejskim i brytyjskim przedsiębiorcom
współpracę gospodarczą. Niepewność co do
Brexitu lub same jego nadejście motywuje
przedsiębiorstwa do działań prewencyjnych
chcąc zabezpieczyć swoje interesy w UE i UK.

Stabilność polityczno-prawna jest
fundamentem wzrostu gospodarczego,
a zarazem jednym z głównych czynników
zachęcających inwestorów do aktywności na
rynku transakcji fuzji i przejęć. Część z nich
wynika z działań podejmowanych przez władze
lokalne, skala innych natomiast ma charakter
światowy.
Globalne wydarzenia polityczne mają charakter
egzogeniczny, co oznacza, że podmioty
gospodarcze funkcjonujące na polskim rynku
nie mają na nie wpływu. Niemniej jednak,
świadomość prawdopodobieństwa zajścia
poszczególnych scenariuszy wydarzeń
światowych jest niezwykle istotna m.in.
w zakresie zarządzania ryzykiem.
O ile w kontekście wydarzeń światowych
podmioty z polskiego rynku mogą przyjąć
głównie bierną postawę, o tyle odnosząc się do
lokalnego obszaru wszyscy decydenci powinni
dołożyć wszelkich starań, by zmiany dotyczące
sposobu organizacji państwa miały charakter
stopniowy i ewolucyjny, zachęcając tym samym
do większej aktywności gospodarczej
w regionie.
Piotr Piechota, CEO
Kochański & Partners

Raport został przygotowany przez
Zespół Doradztwa Transakcyjnego
i Analiz kancelarii Kochański & Partners,
specjalizujący się w prowadzeniu
procesów transakcyjnych, poszukiwaniu
finansowania oraz sporządzaniu
niezbędnej dokumentacji, takiej jak
wyceny, memoranda inwestycyjne czy
biznes plany.
W ramach doradztwa transakcyjnego
i rozwoju biznesu oferujemy:
•

•

Poszukiwanie finansowania – PE/VC,
finansowanie długiem, pozyskiwanie
ulg podatkowych, analizy planów
inwestycyjnych, sporządzanie biznes
planów i studiów wykonalności;

Business matching - identyfikowanie
potencjalnych prospektów
inwestycyjnych;

•

Strukturyzowanie transakcji –
opracowywanie struktur nabycia
aktywów, doradztwo i wsparcie przy
transakcjach M&A;

•

Przeprowadzenie analiz
strategicznych i finansowych na
potrzeby transakcji M&A;

•

Strategie wejścia na rynek –
opracowywanie analiz i modeli
wejścia przedsiębiorstw na nowe
rynki.
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