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PRZEJMOWANY KUPUJĄCY SPRZEDAJĄCY WARTOŚĆ [PLN]

Pekaes Geodis Innova Capital Nie ujawniono

Łączna liczba transakcji*

O raporcie:

Wprowadzenie

63 (4Q 2020)

Wartość największej
transakcji**

9,6 mld PLN
(Przejęcie Play Communications 

przez Iliad SA)

* na podstawie ogólnodostępnych danych

** wśród transakcji z ujawnioną ceną

Wybrane transakcje

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. Obserwujemy także częstotliwość 

wykorzystania narzędzia Virtual Data Room 

w transakcjach M&A w Polsce.
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W IV kw. 2020 roku byliśmy świadkami 63 transakcji na polskim rynku fuzji i przejęć. To o 15 

więcej niż w IV kw. roku 2019. Największą transakcją w kwartale było przejęcie Play Commu-

nications S.A. przez Iliad SA za kwotę ok. 9,6 ml PLN.

(16 października) Światowy lider w branży logistycznej z siedzibą we Francji, Geodis, nabył 

od funduszu Innova Capital udziały jednego z największych operatorów TSL w Polsce, 

zapewniającego kompleksową obsługę łańcucha dostaw, Pekaes. Przejęcie jest strategicz-

nym krokiem w kierunku zwiększenia udziałów Geodis w regionie CEE, w tym przede 

wszystkim w Polsce, która jest trzecim największym rynkiem tego rodzaju usług w Europie. 

Pekaes, operator sieci FTL i LTL, obsługuje ładunki paletyzowane w blisko 20 oddziałach, 

3 terminalach kolejowych oraz 6 magazynach logistycznych zlokalizowanych na terenie 

całego kraju. Spółka zatrudnia 1 200 pracowników, a jej przychody w 2019 wyniosły 

ok. 1,1 mld PLN. 

(4 listopada) Międzynarodowe przedsiębiorstwo działające w branży FMCG, Orkla, sprzeda-

ło biznes kosmetyczny w Polsce, m.in. marki Soraya i Dermika oraz infrastrukturę produkcyj-

ną w Radzyminie spółce Bielenda Kosmetyki Naturalne, wspieranej kapitałowo przez 

fundusz private equity Innova Capital. Przejmujący jest jednym z liderów rynku kosmetycz-

nego w Polsce, a akwizycja powinna wzmocnić jego pozycję oraz poprawić efektywność 

operacyjną grupy. W 2019 roku przedsiębiorstwo wygenerowało blisko 165 mln PLN 

przychodów przy zysku netto na poziomie 34 mln PLN. 

PRZEJMOWANY KUPUJĄCY SPRZEDAJĄCY WARTOŚĆ [PLN]

Orkla Skin Care Bielenda Orkla Nie ujawniono

(21 października) Iliad SA, francuski lider rynku telekomunikacyjnego, operator sieci Free 

Mobile z sukcesem zakończył wezwanie na akcje Play Communications, jednego z 

wiodących operatorów telefonii komórkowej w Polsce. Dzięki przejęciu Iliad stał się 6 

największym operatorem w Europie i zyskał dostęp do jednego z najbardziej perspektywicz-

nych rynków. Plany strategiczne nowego akcjonariusza zakładają utrzymaniu konkurencyj-

nej pozycji na polskim rynku telefonii komórkowej oraz ułatwienie spółce wejścia na rynek 

usług stacjonarnych, dzięki czemu klienci Play będą mogli korzystać z jeszcze bardziej 

kompleksowej oferty produktowej. 

PRZEJMOWANY KUPUJĄCY SPRZEDAJĄCY WARTOŚĆ [PLN]

Play Communications Iliad SA Tollerton Investments 9 600 mln
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Ujęcie sektorowe

Transakcje z udziałem polskich podmiotów

pogrupowane według aktywności przedsię-

biorstw z danych sektorów (wg liczby transakcji)

STRONA SPRZEDAJĄCA (%)

PODMIOT PRZEJMOWANY (%)

Media/IT/Telecom

Biotechnologia 
/ Ochrona zdrowia

Energetyka

STRONA KUPUJĄCA (%)

PE/VC

Media/IT/Telecom

Inwestor prywatny

PE/VC

30%

13%

10%

28%

20%

10%

44%

18%

11%
Media/IT/Telecom

10%

FMCG

8%

Energetyka

Biotechnologia 
/ Ochrona zdrowia

(23 listopada) Polski lider na rynku biotechnologicznym, dostawca usług CRO w zakresie 

badań przedklinicznych, odkrywania leków oraz badań regulacyjnych, Selvita S.A. przejął 

100% udziałów lidera branży na rynku chorwackim, zatrudniające blisko 180 pracowników i 

generujące 80 mln PLN przychodów przedsiębiorstwo Fidelta, od światowego lidera w 

dziedzinie badań farmaceutycznych, Galapagos N.V. Dzięki akwizycji polskie przedsiębior-

stwo zwiększyło swoją powierzchnię laboratoryjną o prawie 6 000 m2, nabyło nową 

zwierzętarnię, a także rozszerzyło kompetencji w obszarze farmakologii in vivo oraz 

toksykologii. Dodatkowo w ramach transakcji Spółka zabezpieczyła kontrakty z firmą 

Galapagos opiewające na blisko 27 mln EUR i zwiększyła skalę przychodów Grupy o ok. 

70%. Navigator Capital pełnił rolę wyłącznego doradcy transakcyjnego w procesie akwizycji.

PRZEJMOWANY KUPUJĄCY SPRZEDAJĄCY WARTOŚĆ [PLN]

Fidelta Selvita Galapagos 140 mln

(26 listopada) Scanmed, jedna z największych prywatnych firm działających w obszarze 

ochrony zdrowia w Polsce i drugi największy dostawca usług z zakresu opieki kardiologicz-

nej mający oddziały w 42 lokalizacjach, zatrudniający ponad 1 000 osób został przejęty 

przez Abris Capital. Sprzedającym była międzynarodowa grupa z siedzibą w RPA, działająca 

w obszarze ochrony zdrowia, Life Healthcare. Fundusz planuje dalsze wsparcie kadry 

zarządzającej Scanmed w realizowaniu strategii rozwoju, w tym poszerzaniu oferty usług, 

doskonaleniu  infrastruktury medycznej oraz wchodzenia w nowe modele opieki medycz-

nej, wspomagane między innymi przez technologie cyfrowe

PRZEJMOWANY KUPUJĄCY SPRZEDAJĄCY WARTOŚĆ [PLN]

Scanmed Abris Capital Life Healthcare Group 340 mln

(27 Listopada) Ferro S.A, jeden z największych producentów armatury sanitarnej i instalacyj-

nej w Europie Wschodniej przejął 100% udziałów w Termet S.A., czołowym polskim 

producencie kotłów gazowych i podgrzewaczy wody. Dzięki transakcji grupa Ferro 

rozszerzy profil swojej działalności oraz wejdzie na nowy, atrakcyjny rynek produktów 

komplementarnych, zwłaszcza w obszarze rozwiązań ekologicznych w zakresie ciepła i 

energii. Połączone przedsiębiorstwa dysponujące szerokim, unikatowym know-how oraz 

centrami badań i rozwoju będą mogły dalej podążać ścieżką dynamicznego wzrostu, 

wspomaganą przez realizację efektów synergii. 

PRZEJMOWANY KUPUJĄCY SPRZEDAJĄCY WARTOŚĆ [PLN]

Termet Ferro Inwestor prywatny 60 mln
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(1 grudnia) Największy na świecie dostawca przemysłowych rozwiązań chłodniczych i 

logistycznych, Lineage Logistics, przejął spółkę Pago, polskiego dostawcę usług magazyno-

wych, dystrybucyjnych i transportowych, przede wszystkim w obszarze żywności mrożonej 

od niemieckiej spółki Tonnies International. Dzięki temu przejęciu międzynarodowy lider 

może wejść na polski rynek, poszerzając globalną sieć obiektów o 6 nowych lokalizacji. 

Połączone przedsiębiorstwa będą dysponować łącznie ok. 53 mln metrów sześciennych 

powierzchni chłodniczej w 330 obiektach znajdujących się w 15 krajach na świecie. 

PRZEJMOWANY KUPUJĄCY SPRZEDAJĄCY WARTOŚĆ [PLN]

Pago Lineage Logistics Toonies International Nie ujawniono

(7 grudnia) PKN Orlen, polski koncern paliwowo-energetyczny nabył 100% udziałów w 

Polska Press, jednej z największych grup medialnych w Polsce, posiadającej 20 z 24 

wydawanych w kraju dzienników regionalnych. Jest to strategiczny ruch dla grupy Orlen, 

który wzmocni pozapaliwową sprzedaż detaliczną, dzięki wykorzystaniu już posiadanych 

aktywów Sigma Bis oraz Ruch. Dzięki transakcji Orlen uzyska dostęp do blisko 17,4 mln 

użytkowników internetowych, a rezultatem transakcji będzie również wzmocnienie 

sprzedaży całej grupy i optymalizacja kosztów marketingowych. Polska Press w 2019 roku 

osiągnęła przychody na poziomie ponad 395 mln PLN, zatrudniając przy tym 2 140 

pracowników.

PRZEJMOWANY KUPUJĄCY SPRZEDAJĄCY WARTOŚĆ [PLN]

Polska Press PKN Orlen Verlagsgruppe Passau Nie ujawniono

(9 grudnia) Jeden z największych funduszy private equity działających na polskim rynku, Mid 

Europa Partners, nabył udziały w polskiej części biznesu The Sage Group, jednego z liderów 

rynku rozwiązań chmurowych dla sektora MŚP, operatora systemu Symfonia. Spółka 

posiadająca szerokie portfolio produktów, rozpoznawalną markę oraz oferująca wysokiej 

jakości oprogramowania  wpisuje się w strategię inwestowania MEP opartą przede wszyst-

kim na wsparciu sektora cyfrowego i technologicznego, zwłaszcza biznesów zlokalizowa-

nych w regionie CEE. Kupujący, posiadający doświadczenie w tego rodzaju inwestycjach 

identyfikują wysoki potencjał wzrostu lokalnego rynku oprogramowania ERP oraz księgowe-

go i planują rozwijać Sage zarówno organicznie jak i przez akwizycje. 

PRZEJMOWANY KUPUJĄCY SPRZEDAJĄCY WARTOŚĆ [PLN]

Biznes Sage Group 
w Polsce

Mid Europa Partners The Sage Group 306 mln



Kontakt
Artur Wilk, Manager

e: artur.wilk@navigatorcapital.pl

m: +48 881 700 119

Navigator Capital S.A.

ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa 

t: +48 22 630 83 33 f: +48 22 630 83 30 

e: biuro@navigatorcapital.pl navigatorcapital.pl

Alicja Kukla-Kowalska, Head of Sales EMEA 

e: alicja.kukla@fordatagroup.com 

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 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 12 lat swojego istnienia zrealizowaliśmy ponad 

100 transakcji różnego typu, a kilkunastoletnie doświad- 

czenie 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.

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 40 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.

Autoryzowany Doradca
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(11 grudnia) Oknoplast, polski producent okien PVC oraz jeden z europejskich liderów 

branży, przejął spółkę Ampuero, podmiot działający na rynku hiszpańskim. Dzięki tej 

akwizycji Spółka rozszerzy swoją działalność na ostatni duży rynek europejski, na którym 

dotychczas była nieobecna. Inwestycja doskonale wpisuje się w strategię rozwoju Oknopla-

stu ze względu na wysoki potencjał rozwojowy hiszpańskiej spółki, umożliwiający podwoje-

nie wartości generowanych przychodów perspektywie kolejnych 5 lat. Dalsze plany 

polskiego lidera względem Ampuero zakładają rozpoczęcie sprzedaży produktów na rynek 

portugalski oraz francuski, a docelowo ekspansję w krajach Ameryki Południowej. Spółka w 

2020 roku osiągnęła ponad 160 mln PLN sprzedaży, zatrudnia 225 pracowników i rocznie 

produkuje ok. 200 tys. okien.

PRZEJMOWANY KUPUJĄCY SPRZEDAJĄCY WARTOŚĆ [PLN]

Ampuero Oknoplast Inwestor prywatny Nie ujawniono

(22 grudnia) Notowana na warszawskiej giełdzie, należąca do koncernu Heineken, Grupa 

Żywiec sprzedała Browar Braniewo do największej niezależnej polskiej spółki piwowarskiej, 

Van Pur. Dzięki akwizycji podmiot dodał do swojego portfolio prawa do marek „Kuflowe”, 

„Braniewo”, „Jasne, że Pełne”, a także przejął nieruchomości i aktywa, dzięki którymi 

potencjał produkcyjny przedsiębiorstwa wzrósł o 20%, do blisko 6 mln hektolitrów piwa 

rocznie. W jego portfolio są m.in. Łomża, Brok, Karpackie i Śląskie. W 2019 roku wygenero-

wał blisko 1 mld PLN przychodów i zatrudniał 1 000 osób. 
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Browar Braniewo Van Pur Grupa Żywiec Nie ujawniono

(16 grudnia) Polski producent konstrukcji prefabrykowanych i lider nowoczesnego budow-

nictwa systemowego, notowany na warszawskiej giełdzie Pekabex przejął 76% udziałów w 

niemieckiej fabryce prefabrykatów, zlokalizowanej w bawarii FTO Fertigeilwerk Obermain 

GmbH. W transakcji spółkę wsparł Fundusz Ekspansji Zagranicznej PFR, który został 

właścicielem pozostałych 24% udziałów. Inwestycja idealnie wpisuje się w realizację 

ambitnej strategii grupy Pekabex, zakładającej umacnianie pozycji przedsiębiorstwa na rynku 

niemieckim oraz zwiększanie możliwości produkcyjnych i zakresu portfolio produktów. 

Przejmowane przedsiębiorstwo posiada potencjał produkcyjny szacowany na ok. 30 tys. m3 

prefabrykatów, a w 2019 wygenerowało ok. 90 mln PLN przychodów oraz 1,8 mln PLN 

zysku netto. W zależności od powodzenia transakcji, zarządzający Pekabex nie wykluczają 

dalszej aktywności spółki na rynku M&A. 

PRZEJMOWANY KUPUJĄCY SPRZEDAJĄCY WARTOŚĆ [PLN]

FTO Feritgeilwerk 
Obermain

Pekabex; PFR Inwestor prywatny 54 mln
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Czwarty kwartał 2020 roku nie przebił najbardziej obfitującego w transakcje kwartału trzeciego i przyniósł 63 fuzje i 

przejęcia - o 11 mniej. Drugi rok z rzędu obserwujemy odejście od reguły, według której to ostatni kwartał dominuje 

w zestawieniu rocznym. Czy tym samym narodził się nowy trend? Wynik ten jest jednak wciąż wysoki zważywszy 

na ogólny stan gospodarki i obowiązujące obostrzenia. Oto, jak prezentowały się ostatnie trzy miesiące roku 

pandemii.

Sektor TMT przebija pułap 

Zainteresowanie kupujących spółkami z sektora IT, mediów i telekomunikacji wyniosło w minionym kwartale aż 30% - 

o 5% więcej niż w trzecim kwartale 2020 i o 6% więcej niż w analogicznym kwartale roku 2019. Wysoki wynik nie dziwi 

ze względu na ogromny rozwój branży, który dodatkowo napędziła pandemia koronawirusa. Wśród 19 transakcji 

ponad połowę celów (10) stanowiły firmy tworzące oprogramowanie. Co istotne, spółki te były najchętniej przejmo-

wane przez sektor PE/VC (5 transakcji). Innova Capital zakupiło STX Next, poznański software house rozwijający 

aplikacje w języku Python, Enterprise Investors przejęło Software Mind S.A. - outsourcera IT, z kolei Nextline nabyło 

MotionVFX, twórcę pluginów i szablonów do narzędzi filmowych Apple.

Sektor PE/VC na czele kupujących

O uruchomieniu funduszy ulokowanych w spółkach PE/VC mówiono od dawna. Niepokój wywołany pandemią 

opóźnił jednak decyzję o wejściu w inwestycje. W czwartym kwartale 2020 roku już co czwarta transakcja (28%, 

łącznie 18 transakcji) angażowała po stronie kupujących fundusz PE/VC, co stanowi wzrost o 17% wobec czwartego 

kwartału 2019 roku i dziewięciokrotnie więcej niż w poprzednim kwartale. Największą pod względem wolumenu 

transakcją był zakup Scanmedu przez Abris Capital za kwotę 340 mln zł. Fundusze najczęściej inwestowały w TMT - 7 

transakcji, sektor FMCG - 3 transakcje, a także energetykę i sektor medyczny - po 2 transakcje.

Spółki finansowe przystopowały

Zarówno po stronie kupujących, sprzedających, jak i podmiotów przejmowanych ogromnie spadł udział sektora 

finansowego, który w ostatnich kwartałach niezmiennie walczył o dominującą pozycję z branżą TMT. Celami stały się 

trzy podmioty - WDB S.A., którego przejęcie zostało zrealizowane z pomocą systemu FORDATA, Aegon CEE Business 

oraz Krajowy Integrator Płatności Tpay, z których dwa pierwsze przeszły w zagraniczne ręce, a ostatni pod skrzydła 

Banku Pekao S.A. To spadek z 8% do zaledwie 2% w stosunku do poprzedniego kwartału. Po stronie kupujących 

aktywność spółek finansowych spadła z kolei z 10% do 2% w tym samym okresie. O ile w poprzednich trzech 

miesiącach, jak i w drugim kwartale 2020 roku, zauważalne były inwestycje poza branżą, np. w energetykę i TMT, w 

czwartym kwartale 2020 branża finansowa ograniczyła się wyłącznie do konsolidacji. Ciężko jednak mówić w tym 

wypadku o zarysowaniu się trendu. Na wnioski będzie trzeba poczekać najpewniej do zakończenia kolejnego kwartału.

Zagranica zwiększa zainteresowanie

26 kupujących z zagranicy w czwartym kwartale to o 1 więcej niż przed rokiem, o 6 więcej niż w poprzednim kwartale i 

o 13 więcej niż w kwartale drugim 2020 roku, dlatego można mówić o powrocie dużego zainteresowania polskimi 

spółkami wśród zagranicznych inwestorów. Najczęściej kupowały podmioty z USA - 5 przejęć, Wielkiej Brytanii - 4 

przejęcia i Szwecji - 4 przejęcia. Amerykańskie Amphenol Technologies przejęło El-Cab, Brytyjski fundusz Amadeus 

Capital przejął Kontomatik, z kolei szwedzka spółka Troax AB przejęła Natom Logistics. Polscy inwestorzy zrobili zakupy 

za granicą tylko trzy razy, tj. niemal trzykrotnie mniej niż w poprzednim kwartale (9 transakcji). Oknoplast nabył 

hiszpańskiego producenta okien Ampuero, Enterprise Investors przejęło pozostałe udziały chorwackiej spółki PAN-PEK, 

z kolei Pekabex zakupił FTO Ferigteilwerk Obermain, niemieckiego producenta betonowych elementów prefabrykowa-

nych, rozszerzając tym samym swój zasięg za zachodnią granicą.
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Virtual Data Room i przyspieszona cyfryzacja  

Zwiększa się stopień wykorzystania rozwiązania VDR poza rynkiem M&A, zwłaszcza w wymagających podjęcia szybkiej 

decyzji procesach związanych z niestabilną sytuacją na rynku - audytach, restrukturyzacji, a także w pracy zdalnej. 

Przyspieszona cyfryzacja wielu obszarów gospodarki i działania optymalizacyjne firm wykorzystują VDR jako łatwo 

dostępne narzędzie nie wymagające wdrożenia na własnej infrastrukturze. 
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W IV kwartale 2020 roku odnotowano na polskim rynku 63 transakcje fuzji i przejęć. To o 15 więcej niż w analogicznym 

okresie w roku 2019.

Największą pod względem wartości transakcją w ostatnim kwartale było przejęcie notowanego na warszawskiej giełdzie 

przedsiębiorstwa Play Communications S.A, jednego z liderów polskiego rynku telekomunikacyjnego, posiadającego 

ponad 15 mln subskrybentów, przez francuską spółkę Iliad SA, koncern telekomunikacyjny zarządzający siecią Free 

Mobile i posiadający łącznie 26 mln klientów we Francji oraz Włoszech. Inwestor deklaruje dążenie do utrzymania 

wiodącej pozycji Play na rynku telekomunikacyjnym w Polsce oraz wykorzystania jej potencjału do zwiększenia udziału 

spółki w segmencie usług stacjonarnych. 

Ostatni kwartał na rynku fuzji i przejęć w Polsce jest potwierdzeniem sentymentu inwestorów oraz trendów gospodar-

czych dominujących w 2020 roku zarówno z perspektywy liczby transakcji, jak i jej struktury branżowej. Niezmiennie 

pośród celów akwizycyjnych prym wiodły podmioty z sektora Media/IT/Telecom, odpowiadające za 30% wszystkich 

zakończonych procesów M&A, w których stroną kupującą były najczęściej fundusze private equity oraz liderzy rynkowi 

konsolidujący sektor. Jedną ze znaczących akwizycji w tym obszarze było m.in. przejęcie polskiej części biznesu Grupy 

Sage, lidera wśród dostawców rozwiązań chmurowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, operatora oprogramowa-

nia Symfonia przez Mid Europa Partners, wiodącego przedstawiciela branży private equity w Polsce, znanego m.in. z 

inwestycji w Allegro. Aktywnością inwestycyjną w sektorze TMT może pochwalić się także fundusz Enterprise Investors, 

który zaangażował się kapitałowo w Software Mind S.A, firmę programistyczną zajmującą się produkcją rozwiązań 

informatycznych dla klientów z USA, Wielkiej Brytanii i Skandynawii. Fundusz planuje kontynuować jej dynamiczny 

wzrost razem z dotychczasowym właścicielem, notowanym na GPW dostawcą usług informatycznych Ailleron S.A.  

W strukturze przejmowanych przedsiębiorstw istotną rolę odgrywał również sektor biotechnologiczny oraz ochrony 

zdrowia, odpowiadający za ok. 13% liczby transakcji. Ciekawą akwizycję z tego obszaru stanowi przejęcie chorwackiej 

spółki biotechnologicznej Fidelta, zajmującej się dostarczaniem rozwiązań z zakresu CRO przez notowaną na warszaw-

skim parkiecie Selvita S.A. Przejęcie pozwoli polskiemu liderowi na zwiększenie portfela świadczonych usług oraz 

umocnienie swojej pozycji na międzynarodowym rynku badań z zakresu odkrywania leków i badań regulacyjnych. 

Branża medyczna była również obiektem zainteresowania funduszy private equity, co potwierdza m.in. nabycie 

udziałów w Scanmed przez Abris Capital czy pierwsza inwestycja funduszu Kartesia w Polsce – nabycie udziałów 

Nu-Med Grupa. 

Największy udział w liczbie przejmowanych podmiotów miały sektory TMT – 30%, biotechnologiczny – 13% oraz 

energetyczny – 10% przejmowanych. Po stronie kupujących najbardziej aktywne były fundusze PE/VC – 28% oraz 

spółki z sektora TMT– 20%. Największą grupą wśród sprzedających spółki byli inwestorzy prywatni - 44% oraz fundusze 

PE/VC – 18%.
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