
1

Rozdział 1. Zagadnienia wstępne

Spis treści
    Nb

 I. Uwagi wstępne  ....................................................................................  1–4
 II. Proces przejęcia przedsiębiorstwa  .......................................................  5–22

 A. Formy przejęcia  .............................................................................  5
 B. Kupno akcji lub udziałów  ..............................................................  6–14

 1. Ograniczenia w przeniesieniu własności  ................................  7
 2. Prywatyzacja pośrednia  ..........................................................  8–9
 3. Spółki w obrocie publicznym  .................................................  10–14

 C. Przejęcie składników majątku ........................................................  15–17
 D. Fuzja (połączenie) przedsiębiorstw ................................................  18–20

 1. Połączenie przez przejęcie (inkorporację)  ..............................  19
 2. Połączenie przez zawiązanie nowej spółki  .............................  20

 E. Przejęcie w zamian za akcje  ..........................................................  21
 F. Wykup menedżerski i wykup pracowniczy  ...................................  22

 III. Typowe motywy nabywcy przedsiębiorstwa  .......................................  23–41
 A. Motywy związane z efektami synergii  ..........................................  24–25
 B. Motywy związane z efektem finansowym  .....................................  26–41

 1. Zmiana w pozycji rynkowej przez przejęcie konkurenta  .......  31
 2. Dywersyfikacja produktowa lub rynkowa  ..............................  32
 3. Zabezpieczenie źródeł dostaw  ................................................  33
 4. Zapewnienie kanałów dystrybucji  ..........................................  34
 5. Ekonomia skali  ........................................................................  35
 6. Wejście w posiadanie licencji, umów agencyjnych itp.  ..........  36
 7. Optymalizacja podatkowa  .......................................................  37
 8. Ekspansja przez przejmowanie przedsiębiorstw  .....................  38
 9. Zrealizowanie nadwyżki finansowej  .......................................  39
 10. Lokata kapitału  ........................................................................  40–41

 IV. Motywy przy sprzedaży spółek kapitałowych .....................................  42–48
 A. Koncentracja na zasadniczej działalności  ......................................  43
 B. Finansowanie innych części przedsiębiorstwa ...............................  44
 C. Wycofanie z aktywnej działalności  ................................................  45
 D. Nieporozumienia wśród udziałowców  ...........................................  46
 E. Oportunizm  ....................................................................................  47
 F. Prywatyzacja  ..................................................................................  48

 V. Tryb nabycia przedsiębiorstwa  ............................................................  49–158
 A. Rola doradcy finansowego  .............................................................  50
 B. Ustalenie strategii rozwoju  ............................................................  51–58
 C. Zidentyfikowanie przedmiotu nabycia  ..........................................  59–62
 D. Nawiązanie kontaktu z potencjalnym sprzedawcą lub partnerem  

fuzji  ................................................................................................  63–72
 1. Forma zgłoszenia zainteresowania  .........................................  64
 2. Reprezentacja zgłaszającego  ...................................................  65
 3. Do kogo powinno być skierowane zgłoszenie  

zainteresowania?  .....................................................................  66
 4. Kiedy zainteresowanie powinno być zgłoszone?  ...................  67



Rozdział 1. Zagadnienia wstępne

2

I. Uwagi wstępne

 1. Funkcjonowanie współczesnej gospodarki w ramach rynku kapitałowego, swo-
bodny, często ponadnarodowy przepływ myśli technicznej, technologicznej i ekono-
micznej stworzyły podstawy gospodarki globalnej. Swoboda przepływu kapitału, pro-
wadząca do złożoności powiązań handlowych, kapitałowych i organizacyjnych 
podmiotów gospodarczych, stała się decydującym czynnikiem wpływającym na moż-
liwości współdziałania podmiotów kreujących rynek. Po okresie tworzenia podmiotów 
gospodarczych powstających w ramach podziałów przedsiębiorstw państwowych, któ-
re podlegały kolejnym podziałom mającym na celu wyodrębnienie poszczególnych 
centrów produkcji, następuje obecnie proces łączenia interesów oraz koncentracja 
i konsolidacja kapitałów.

Realizacja postawionych przed zarządami celów szczególnie w zakresie wzrostu 
wartości przedsiębiorstwa, wzrostu efektywności gospodarowania czy maksymaliza-
cji zysku wymaga ciągłego poszukiwania nowych form działania oraz racjonalizacji. 
Jedną z popularnych obecnie możliwości rozwoju jest proces łączenia jednostek gos-
podarczych, którego celem jest m.in.:
1) wzmocnienie pozycji rynkowej;
2) pozyskanie nowych grup klientów;
3) przejęcie konkurenta;
4) rozszerzenie i dywersyfikacja asortymentu produkcji;
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5) poszukiwanie oszczędności w kosztach zarządzania, reklamy, marketingu, badań 
czy rozwoju, pozyskanie niewykazywanych w sprawozdaniach finansowych ak-
tywów, w postaci zasobów tkwiących w ludzkich możliwościach, ich wiedzy, do-
świadczeniu itp.

Nabywcami w procesie fuzji i przejęć są z reguły inwestorzy giełdowi oraz inwe-
storzy finansowi.

2. Fuzje i przejęcia (merger and acquisition – M&A) stanowią podstawę rozwoju 
korporacji od ponad 100 lat. Pomimo braku jednoznacznych dowodów ich pozytywne-
go wpływu na kondycję i zyski przedsiębiorstwa, fuzje i przejęcia coraz częściej są trak-
towane jak jeden z elementów szeroko pojętego planu jej rozwoju [J.C. Hooke, Fuzje 
i przejęcia. Jak skutecznie przeprowadzić transakcję?, Warszawa 2002, s. 7]. Proces ten 
jest jednak ściśle związany ze stanem gospodarki, a także sytuacją na świecie i w kraju. 
Z jednej strony pogrążenie się gospodarki światowej w kryzysie, utrzymująca się nie-
pewność i wysoki poziom zadłużenia poszczególnych krajów powodują większą ostroż-
ność przy podejmowaniu decyzji oraz poszukiwanie organicznych dróg rozwoju, ogra-
niczając niejako wzrosty przez przejęcia. Z drugiej strony kryzys gospodarczy może 
stwarzać szanse dla przejęć na bardziej korzystnych warunkach z punktu widzenia pod-
miotów przejmujących. Z kolei silniejszy rynek kapitałowy i kredytowy powodują, 
że prywatne przedsiębiorstwa wykazują większą pewność co do swoich planów zwią-
zanych z fuzjami i przejęciami, a wzrost konkurencyjności między bankami i instytucja-
mi finansowymi również korzystnie wpływa na uzyskanie możliwości finansowania 
transakcji oraz poprawę klimatu gospodarczego. Reasumując, wzrost zaufania i wyni-
kająca z lepszych warunków gospodarczych poprawa sytuacji przedsiębiorstw oraz do-
stęp do źródeł bardziej stabilnego finansowania przyczyniają się do znacznego rozsze-
rzenia globalnych perspektyw w zakresie transakcji M&A. Natomiast kryzys 
gospodarczy może zarówno sprzyjać procesom konsolidacji przedsiębiorstw, jak i znie-
chęcać do fuzji i przejęć, na skutek dużej niepewności panującej na rynku.

W 2015 r. wolumen przeprowadzonych na całych świecie transakcji M&A zamknął 
się kwotą 4,6 biliona USD, co oznacza ponad osiemnastoprocentowy wzrost w stosun-
ku do 2014 r., w którym wolumen ten wyniósł 3,9 biliona USD. Około 51% global-
nych transakcji fuzji i przejęć to transakcje przeprowadzone na rynku amerykańskim 
oraz 28% to transakcje przeprowadzone w Europie.

3. W Polsce 2011 r. dla rynku fuzji i przejęć był wyjątkowy i rekordowy. Jeśli jest 
prawdą, że rynek fuzji i przejęć świadczy o dojrzałości gospodarki, to test ten w od-
niesieniu do naszej gospodarki wypadł nieźle. Aktywni byli wszyscy: od polskich 
przedsiębiorstw przez fundusze po inwestorów branżowych. 

Rok 2015 dla rynku fuzji i przejęć był wyjątkowy w ujęciu globalnym. W Polsce 
odnotowano wzrost wartości transakcji o 40% i liczbę transakcji o 21% w stosunku 
do roku poprzedniego. Pierwsze dwa kwartały zapowiadały się obiecująco, jednak 
w drugiej połowie nastąpiło załamanie w wyniku negatywnego nastawienia inwesto-
rów do rynku polskiego wywołanego zawirowaniami na scenie politycznej.

W 2011 r. wielkość transakcji była nieporównywalna z transakcjami z ostatnich lat. 
Rok ten był przełomowy również pod względem wejścia do Polski globalnych fun-
duszy private equity, które już wcześniej interesowały się naszym rynkiem, ale nigdy 
jeszcze na taką skalę, jak w roku 2011. Duże transakcje przyciągnęły na nasz rynek 
globalnych graczy.
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W 2015 r. Polska znalazła się na pierwszym miejscu wśród państw Europy Środ-
kowej i Wschodniej pod względem liczby przeprowadzanych transakcji fuzji i prze-
jęć. Na drugim miejscu zestawienia znalazła się Turcja, w której przeprowadzono 
240 transakcji, a na trzecim Węgry, gdzie zrealizowano 162 transakcje. W rankingu 
utworzonym w oparciu o wartość przeprowadzonych transakcji Polska plasuje się 
na drugim miejscu (z wartością transakcji wynoszącą 6,3 miliarda dolarów), zaraz 
za Turcją.

Należy podkreślić fakt, że Polska jest jednym z dwóch krajów europejskich, w któ-
rym w ciągu ostatnich pięciu lat odnotowano wzrost transakcji fuzji i przejęć. Jedno-
procentowy wzrost wartości transakcji w Polsce przewyższa jedynie Słowacja, w kraju 
tym doszło do 1829% wzrostu. 

Największe transakcje, których uczestnikami były takie podmioty jak: PKN Orlen 
S.A., Bank PKO BP S.A., Grupa Azoty Tarnów czy też Alinda Capital Partners LLC, 
miały istotne znaczenie dla kształtu poszczególnych sektorów gospodarki. Zarówno 
w 2012 r., jak i w 2013 r. na rodzimym rynku fuzji i przejęć dominowały transakcje 
w sektorze bankowym. W roku 2013 nie odnotowano wprawdzie tak spektakularnych 
transakcji, jak mająca miejsce w 2011 r. sprzedaż Polkomtel S.A, jednakże na rodzi-
mym rynku miało miejsce ok. 16 transakcji o wartości powyżej 200 mln zł. 

Największe transakcje, takie jak sprzedaż TVN, PKP Energetyka, kopalni Bogdanka 
czy Alior Banku miały istotne znaczenie dla kształtu poszczególnych sektorów gospo-
darki. W 2015 r. 21% transakcji miało miejsce w sektorze produkcyjnym, 18% w nie-
ruchomościach oraz 16% w segmencie telekomunikacyjnym  i IT. Na rodzimym ryn-
ku fuzji i przejęć przestały dominować transakcje w sektorze bankowym, w wyniku 
nowych regulacji wprowadzanych przez rząd zakładających większe opodatkowanie. 
Dużym zainteresowaniem cieszył się za to sektor nieruchomości komercyjnych takich 
jak powierzchnie biurowe czy centra handlowe, gdzie pięć największych transakcji 
opiewało łącznie na kwotę ponad 200 mln euro. Do najistotniejszych można zaliczyć 
kupno polskich akcji TriGranit Zrt przez TPG, centrum handlowego CH Riviera przez 
Union Investment Real Estate GMBH, centrum handlowego Stary Browar przez Deut-
sche Bank AG oraz sprzedaż Echo Investment do PIMCO i Oaktree Capital Manage-
ment. Prawdopodobne jest utrzymanie się powyższego trendu w 2016 r. 

W 2011 r. spółka Żabka Polska Sp. z o.o. cieszyła się bardzo dużym zainteresowa-
niem wśród funduszy private equity. Zainteresowanie to świadczy o tym, że sektor 
detaliczny, rynek supermarketów i mniejszych form jest bardzo interesujący dla in-
westorów. Wynika to stąd, że segment handlu detalicznego jest bardzo rozdrobniony, 
jest na nim wielu uczestników, którzy mają stosunkowo małe sieci handlowe, i dlate-
go może ulec procesom dalszej konsolidacji. W 2014 r. doszło do kolejnego przejęcia 
w sektorze handlu. Auchan Polska sp. z o.o. dokonał nabycia kilkudziesięciu hiper-
marketów sieci Real. Obecnie trwa proces konsolidacji branży spożywczej. Ekonomi-
ści spodziewają się dużej liczby transakcji w szczególności na rynkach mięsa i mleka. 

Dużą aktywność w zakresie transakcji M&A odnotowano w środkowym segmen-
cie rynku, będąca wypadkową zmiany pokoleniowej i decyzji nowych właścicieli 
przedsiębiorstw. Wzmożona aktywność w tym segmencie jest również prawdopodob-
na w 2016 r. jako obszar gospodarki w mniejszym stopniu podatny na działanie re-
gulatora.
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Rok 2015 odznaczał się także dużą aktywnością polskich przedsiębiorstw za grani-
cą, m.in. przejęcia dokonane przez Amica w Wielkiej Brytanii i Wielton we Francji.

Do wielu transakcji fuzji i przejęć może dojść na rynku usług internetowych i w seg-
mencie telekomunikacyjnym. Stosunkowo nową branżę, którą cechuje bardzo duży 
potencjał wzrostu, stanowi rynek usług świadczonych przy użyciu Internetu. Sporym 
zainteresowaniem cieszy się również sektor ochrony zdrowia, w którym od dłuższego 
czasu trwa proces konsolidacyjny, a przejmowaniem poszczególnych placówek i szpi-
tali zainteresowana jest wyspecjalizowana grupa funduszy.

4. W przeciwieństwie do 2011 r., kiedy większość transakcji pokazała, że sprzedają-
cy nie narzekali na brak ofert, teraz wydaje się, że ten trend już się odwraca. Kilka pro-
jektów, które miały się rozpocząć na przełomie roku 2011 i 2012, zostało odłożonych, 
gdyż sprzedający ocenili, że nie będą w stanie otrzymać odpowiednio wysokich zwro-
tów z inwestycji albo wzbudzić odpowiedniego zainteresowania wśród inwestorów.

Wiele wskazuje na to, że 2014 r. charakteryzować się będzie niższą liczbą transakcji 
fuzji i przejęć od swojego poprzednika. W pierwszym kwartale roku bieżącego liczba 
transakcji była mniejsza niż w analogicznym okresie 2013 r.

Wpływ na liczbę i wartość transakcji M&A może mieć kryzys w strefie euro, cho-
ciaż wiele firm i funduszy nadal jest w  dobrej sytuacji finansowej i teoretycznie może 
inwestować. Istotne ograniczenie stanowi dostępność kredytu akwizycyjnego, która 
jest pochodną kłopotów banków w strefie euro. Coraz większe ograniczenia regulacyj-
ne, na jakie napotykają banki, powoduje, że są one coraz mniej skłonne do pożyczania 
pieniędzy na nabycia spółek i akwizycje.

Zdobywanie kapitału przez giełdę może być utrudnione ze względu na ogólną nie-
pewność oraz niskie wyceny, które spowodowały zawieszenie lub wstrzymanie wielu 
IPO (initial public offering – pierwsza oferta publiczna).

Tabela 1 zawiera informacje dotyczące realizowanych transakcji przejęć w Polsce.

Tab. 1. Realizowane transakcje przejęć w Polsce w 2015 r. (mln euro)

Inwestor Spółka przejmowana Przybliżona wartość

1 2 3

Scripps Networks Interactive Inc TVN SA 584,0

PZU SA Alior Bank SA 395,1

CVC Capital Partners Ltd PKP Energetyka SA 339,7

China Three Gorges Corp Wind assets portfolio of EDP Renovaveis in Poland 312,3

TPG Capital TriGranit Zrt (polskie akcje) 300,0

Union Investment Real Estate GMBH CH Riviera centrum handlowe w Gdyni 291,0

Deutsche Bank AG Stary Browar centrum handlowe 290,0

Finaccess Mexico SA de CV AmRest Holdings SE 270,3

PIMCO; Oaktree Capital 
Management LP Echo Investment SA 260,5

Rockcastle Global Real Estate Co Ltd Centra handlowe Karolinka, Pogoria 220,8

Assicurazioni Generali SpA Generali PPF Holding (polskie akcje) 212,5

Niam AB Silesia Business Park A; Silesia Business Park B;  
Kapelanka 42 office building; Axis office building 160,0

4 
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1 2 3

United Internet AG Home.pl 135,0

Partners Group AG Real estate portfolio of Northern Horizon in Poland 108,0

PZU TFI SA; Integer.pl SA; 
Franklin Templeton Investments easyPack 81,7

Asahi Glass Co Ltd NordGlass 80,0

UBM development AG Poleczki Business Park 80,0

Warburg Pincus LLC Apteka Gemini Hutter sp j 70,2

Deka Immobilien MLP Tychy logistics park 62,7

Polski Holding
Nieruchomosci SA Phase II of Alchemia kompleks biurowy w Gdańsku 60,8

Źródło: badania własne na podstawie dostępnych informacji.

II. Proces przejęcia przedsiębiorstwa

A. Formy przejęcia

1. Przejęcie przedsiębiorstwa może przybierać różne formy. Opisany niżej proces 
przejęcia znajduje zastosowanie w przypadku każdej formy transakcji, w której kon-
trola nad przedsiębiorstwem przechodzi od jednej osoby czy grupy osób (fizycznych 
lub prawnych) do innej. Pokazano w nim najbardziej typowe formy przejęć i poda-
no ich krótką charakterystykę. Za punkt wyjścia przyjęto dwie główne formy prze-
jęć: 1) przez kupno akcji lub udziałów lub 2) bezpośrednio przez kupno składników 
majątkowych. Najistotniejsza różnica między tymi dwoma formami polega na tym, 
że przy bezpośrednim kupnie składników majątkowych nie występuje ryzyko prze-
jęcia nieznanych zobowiązań. Decyzja o przejęciu przedsiębiorstwa przez kupno 
akcji lub udziałów – w obliczu tego ryzyka – może być motywowana wymogami 
prywatyzacji, ograniczeniem kosztów transakcji lub przepisami. Inne różnice mogą 
wystąpić przy sposobie finansowania i przy podatkowym rozliczeniu tej samej trans-
akcji.

B. Kupno akcji lub udziałów

 1. Przejęcie przedsiębiorstwa przez kupno akcji lub udziałów przedstawia rysu-
nek 1.

1. Ograniczenia w przeniesieniu własności
 1. Specjalne formy i ograniczenia w przeniesieniu własności akcji lub udziałów 

występujące w Polsce dotyczą przede wszystkim transakcji prywatyzacji pośredniej, 
dużych pakietów akcji w obrocie publicznym, spółek o znaczeniu strategicznym i spół-
ek z koncesjonowaną działalnością. Oprócz ograniczeń dotyczących pewnych typów 
transakcji, istnieją również ograniczenia dotyczące pewnego typu inwestorów, mia-
nowicie inwestorów zagranicznych.
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Inwestorzy zagraniczni mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce tylko 
w ramach spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto, gdy 
w skład majątku przejmowanego przedsiębiorstwa wchodzą grunty, przejęcie własno-
ści przez osoby zagraniczne wymaga specjalnego zezwolenia.

2. Prywatyzacja pośrednia
 1. Artykuł 33 ust. 1 ustawy z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst 

jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 981 ze zm.) stanowi, że udostępnienie akcji lub udziałów 
w procesie prywatyzacji pośredniej może nastąpić w trybie:
1) oferty ogłoszonej publicznie;
2) przetargu publicznego;
3) negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia;
4) przyjęcia oferty w odpowiedzi na wezwanie ogłoszone na podstawie art. 72–74 lub 

art. 91 ust. 6 OfrPublU;
5) aukcji ogłoszonej publicznie;
6) sprzedaży akcji w obrocie zorganizowanym w rozumieniu ustawy z 29.7.2005 r. 

o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.);
7) sprzedaży na podstawie oferty publicznej akcji objętych prospektem emisyj-

nym lub memorandum informacyjnym w rozumieniu OfrPublU, sporządzonym 
w związku z tą ofertą lub dopuszczeniem tych akcji do obrotu na rynku regulowa-
nym;

8) stabilizacji pomocniczej na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia 
Komisji (WE) Nr 2273/2003 z 22.12.2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odku-
pu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz.Urz. UE L Nr 336 z 23.12.2003 r., 
s. 33) oraz poprzez udzielanie pożyczek akcji w celu realizacji stabilizacji pomoc-
niczej;

9) sprzedaży akcji poza obrotem zorganizowanym w rozumieniu przepisów 
ObrInstrFinU, z użyciem systemu kojarzącego oferty kupna i sprzedaży, zorgani-
zowanego i prowadzonego przez spółkę prowadzącą rynek regulowany.

 2. Mimo upublicznienia procedury i stworzenia przez to konkurencji wśród kupu-
jących oraz wystąpienia sytuacji korzystnej dla Skarbu Państwa jako sprzedającego, 
z punktu widzenia potencjalnego inwestora taka procedura prywatyzacyjna nie jest 
zachęcająca, występują bowiem:
1) czynnik niepewności – inwestor nie jest pewien, czy uda mu się przejąć przedsię-

biorstwo, które pasuje do ogólnej strategii;
2) czynnik konkurencyjności – zwykle do złożenia oferty zaproszeni są również naj-

bliżsi konkurenci, co może spowodować podwyższenie ceny i w konsekwencji 
zmniejszyć atrakcyjność inwestycji;

3) czynnik wydłużenia w czasie – procedury są niezwykle czasochłonne (przeciętna 
transakcja prywatyzacyjna od momentu ogłoszenia przetargu do podpisania umo-
wy kupna-sprzedaży zajmuje nierzadko dwa lata).
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sprzedający

A

A

PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI AKCJI LUB UDZIAŁÓW
PRZED...

kupujący

100

B

100%

A

A

– Sprzedający posiada akcje w spółce A
– Kupujący posiada gotówkę w kasie lub w banku

sprzedający

100

PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI AKCJI LUB UDZIAŁÓW
PO...

kupujący

A

B

100%

A

–  Sprzedający otrzymał kwotę wynikającą  
ze sprzedaży akcji

–  Kupujący stał się właścicielem akcji w spółce A,  
płacąc gotówką lub przelewem bankowym

Rys. 1. Przejęcie przez kupno akcji lub udziałów 
Źródło: opracowanie własne.

3. Spółki w obrocie publicznym
1. Podstawowym aktem prawnym ograniczającym transakcje znacznymi pakietami 

akcji do 24.10.2005 r. była ustawa z 21.8.1997 r. – Prawo o publicznym obrocie pa-
pierami wartościowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937 ze zm.), która 
została zastąpiona nowymi aktami prawnymi:
1) ustawą o obrocie instrumentami finansowymi;
2) ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
3) ustawą z 29.7.2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (tekst jedn. Dz.U. 

z 2016 r. poz. 1289 ze zm.);
4) ustawą z 21.7.2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (tekst jedn. Dz.U. 

z 2016 r. poz. 1289 ze zm.).
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Wcześniej sytuacja była mniej skomplikowana niż obecnie, gdyż na podstawie 
art. 149 PrPapW inwestorzy zamierzający nabyć akcje spółki publicznej lub wysta-
wione w związku z tymi akcjami kwity depozytowe, w liczbie powodującej osiągnię-
cie lub przekroczenie odpowiednio progów 25%, 33% lub 50% ogólnej liczby głosów 
na walnym zgromadzeniu, zobowiązani byli uzyskać zgodę Komisji Papierów Warto-
ściowych (KPW). Na mocy art. 151 PrPapW w przypadku uzyskania zgody potencjal-
ny inwestor mógł dokonać zakupu wyłącznie w drodze publicznego wezwania do za-
pisywania się na sprzedaż akcji. Ponadto inwestor, który osiągnął ponad 50% ogólnej 
liczby głosów na walnym zgromadzeniu miał obowiązek ogłoszenia wezwania do za-
pisywania się na sprzedaż lub zamianę pozostałych akcji. Ograniczenia dotyczyły rów-
nież ceny proponowanej w wezwaniu, która nie mogła być niższa od średniej ceny 
rynkowej z ostatnich sześciu miesięcy przed ogłoszeniem wezwania, wytyczne po-
wyższe zostały ustalone w art. 154–155 PrPapW.

 2. Podstawowym aktem prawnym ograniczającym transakcje znacznymi pakietami 
akcji jest OfertaPublU. Obecnie, zgodnie z art. 69 OfertaPublU, kto:
1) osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 75% albo 90% 

ogólnej liczby głosów w spółce publicznej albo
2) posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej 

liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpo-
wiednio 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej licz-
by głosów – jest obowiązany zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, nie później 
niż w terminie 4 dni roboczych od dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów 
albo od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu nale-
żytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej 
z nabycia  lub zbycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regu-
lowanym lub w alternatywnym systemie obrotu – nie później niż w terminie 6 dni 
sesyjnych od dnia zawarcia transakcji.

Obowiązek zawiadomienia, o którym mowa wyżej, powstaje również w przypadku:
1) zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów 

o co najmniej:
a) 2% ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone 

do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych,
b) 5% ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone 

do obrotu na innym rynku regulowanym niż określony pod lit. a;
2) zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów 

o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.
Zgodnie z przepisami art. 69 ust. 3 OfertaPublU, obowiązek zawiadomienia nie po-

wstaje w przypadku, gdy po rozrachunku w depozycie papierów wartościowych kil-
ku transakcji zawartych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obro-
tu w tym samym dniu, zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej 
na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej 
liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków.

 3. Wymagane zawiadomienie musi zawierać informacje o:
1) dacie oraz rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawia-

domienie;
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2) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w ka-
pitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym 
udziale w ogólnej liczbie głosów;

3) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakłado-
wym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej 
liczbie głosów;

4) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadają-
cych akcje spółki;

5) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c OfertaPublU;
6) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których 

nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finanso-
wych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, 
o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez 
rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie 
ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić na-
bycie akcji; 

7) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których 
w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których 
mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych 
oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych; 

8) łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 7 i 8 i jej procento-
wym udziale w ogólnej liczbie głosów.

 4. Ustawa wymaga także, aby nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodują-
cej zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż:
1) 10% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 60 dni, przez podmiot, którego 

udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi mniej niż 33%;
2) 5% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przez akcjonariu-

sza, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33%,
nastąpiło wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż 
lub zamianę tych akcji w liczbie nie mniejszej niż odpowiednio 10% lub 5% ogólnej 
liczby głosów.

5. Specjalne obowiązki zostały również nałożone na akcjonariusza, który przekro-
czył próg 33% ogólnej liczby głosów w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia 
akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia 
ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku 
zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż 
czynność prawna zdarzenia prawnego. W takim przypadku akcjonariusz lub podmiot, 
który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekro-
czenia 33% ogólnej liczby głosów, do:
1) ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki 

w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów albo
2) zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby 

głosów,
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chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył 
akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 33% ogólnej 
liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany 
statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji.

Podobne wymogi zostały nałożone na akcjonariusza lub podmiot, który pośred-
nio nabył akcje, który przekroczył 66% ogólnej liczby akcji w wyniku nabycia akcji, 
objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach 
wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, 
w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia in-
nego niż czynność prawna zdarzenia prawnego.

C. Przejęcie składników majątku

 1. Wielu problemów można uniknąć, gdy kupno przedsiębiorstwa ogranicza się tyl-
ko do przejęcia określonych składników majątkowych i zobowiązań, według ustaleń 
między kupującym a sprzedającym. Transakcję tego typu przedstawia rysunek 2.

 2. Ograniczenia w przeniesieniu własności. Ograniczenia w przeniesieniu wła-
sności dotyczą przede wszystkim majątku państwowego, udostępnianego osobom trze-
cim w procesie prywatyzacji bezpośredniej. Prywatyzacja bezpośrednia polega 
na rozporządzaniu wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku 
przedsiębiorstwa państwowego przez:
1) sprzedaż przedsiębiorstwa;
2) wniesienie przedsiębiorstwa do spółki lub
3) oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania.

 3. Przedsiębiorstwo jest tutaj rozumiane w sensie przedmiotowym jako zorganizo-
wana masa majątkowa, spełniająca konkretne komercyjne zadanie, np. produkcja 
i sprzedaż butów. Przy prywatyzacji tego typu występuje wiele ustawowych ograni-
czeń. Są to ograniczenia dotyczące wielkości przedsiębiorstwa.

Prywatyzacji bezpośredniej przez oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego ko-
rzystania mogą podlegać przedsiębiorstwa państwowe, które spełniają łącznie nastę-
pujące przesłanki:
1) wartość sprzedaży towarów i usług w roku poprzedzającym rok wydania zarządze-

nia o prywatyzacji bezpośredniej nie jest wyższa od równowartości w złotych kwo-
ty 6 000 000 euro, obliczonej według kursu kupna ogłoszonego przez Narodowy 
Bank Polski na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok wydania zarządzenia 
o prywatyzacji bezpośredniej;

2) wysokość funduszy własnych 31 grudnia roku poprzedzającego rok wydania zarzą-
dzenia o prywatyzacji bezpośredniej nie jest wyższa od równowartości w złotych 
kwoty 2 000 000 euro, obliczonej według kursu kupna ogłoszonego przez Naro-
dowy Bank Polski na ten dzień.

Inne ograniczenia dotyczą formy sprzedaży, gdzie dopuszcza się tylko publiczny 
przetarg lub publiczne zaproszenie do rokowań. Prywatyzacja polegająca na oddaniu 
do odpłatnego korzystania dotyczy tylko pracowników przedsiębiorstwa.
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sprzedający

A

PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI WYBRANYCH SKŁADNIKÓW
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kupujący

100

B

– Sprzedający posiada składniki majątkowe i zobowiązania wynikające z jego bilansu
– Kupujący posiada gotówkę w kasie lub w banku

sprzedający

PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI WYBRANYCH SKŁADNIKÓW
PO...

kupujący

100

A

–  Sprzedający sprzedał część składników majątkowych i zobowiązań i otrzymał kwotę wynikającą ze sprzedaży
–  Kupujący stał się właścicielem przejętych składników majątkowych i zobowiązań, płacąc gotówką  

lub przelewem bankowym

B

Rys. 2. Przeniesienie własności wybranych składników 
Źródło: opracowanie własne.

D. Fuzja (połączenie) przedsiębiorstw

 1. W literaturze przedmiotu fuzja, czyli połączenie, występuje wtedy, gdy łączą się 
identycznej lub porównywalnej wielkości podmioty, z których każdy w połączonym 
przedsiębiorstwie występuje z wagą 50%, a akcjonariusze łączących się spółek otrzy-
mali po 50% głosów na walnym zgromadzeniu połączonej spółki. W każdym innym 
przypadku mówimy o przejęciu jednego przedsiębiorstwa przez drugie. Fuzja jest spe-
cjalnym przypadkiem przejęcia. Kodeks spółek handlowych operuje nieco inną kon-
cepcją połączenia, stosując dwa modele (art. 492 KSH): połączenie przez przejęcie 
(inkorporację) i połączenie przez zawiązanie nowej spółki.

1. Połączenie przez przejęcie (inkorporację)
 1. Połączenie przez przejęcie polega na przeniesieniu całego majątku spółki przej-

mowanej na spółkę przejmującą, w zamian za udziały lub akcje, które spółka przej-
mująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej. Schematycznie proces połączenia 
przez przejęcie przedstawia rysunek 3.
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POŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE
PO...

B

B (=A+B)

Przykład: Polifarby BIG, BG

Akcjonariusze A

A B

POŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE
PRZED...

Rys. 3. Połączenie przez przejęcie
Źródło: opracowanie własne.

2. Połączenie przez zawiązanie nowej spółki
1. Połączenie przez zjednoczenie jest dokonane przez zawiązanie nowej spółki ka-

pitałowej , na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek w zamian 
za udziały lub akcje nowej spółki. Proces połączenia przez zjednoczenie przedstawia 
rysunek 4.

POŁĄCZENIE PRZEZ ZJEDNOCZENIE
PRZED...

C (=A+B)

A B

POŁĄCZENIE PRZEZ ZJEDNOCZENIE
PO...

Rys. 4. Połączenie przez zjednoczenie
Źródło: opracowanie własne.
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Niezależnie od wyboru modelu połączenia spółka kontynuująca wchodzi we wszyst-
kie prawa i zobowiązania połączonych spółek. W spółce kontynuującej działalność 
ilość akcjonariuszy (wspólników) jest sumą akcjonariuszy (wspólników) połączonych 
spółek. Skład zarządu spółki kontynuującej zależy od układu sił między łączącymi się 
spółkami, co w konsekwencji ma wpływ na kształtowanie strategii i zdolności do ge-
nerowania zysków. Bezpośrednim efektem połączenia może być stworzenie podstaw 
do dalszej ekspansji bez dodatkowych nakładów kapitałowych. Od strony konsekwen-
cji podatkowych nie jest zupełnie obojętne, która ze spółek jest spółką przejmującą, 
a która przejmowaną, jak również nie jest obojętne, czy połączenie zostanie dokonane 
przez przejęcie, czy przez zjednoczenie. Szczegółowe omówienie problematyki podat-
kowej znajduje się w rozdziale 7.

E. Przejęcie w zamian za akcje

 1. Wariant tego typu może wystąpić zarówno przy przejęciu akcji czy udziałów, jak 
i przy bezpośrednim przejęciu składników majątkowych, gdy zapłata jest dokonywa-
na akcjami w przejmującym przedsiębiorstwie. Taka forma przejęcia powoduje, że po-
dobnie jak w przypadku fuzji, dotychczasowi akcjonariusze zostają powiązani z przej-
mującym przedsiębiorstwem. Jednocześnie przejęcie przedsiębiorstwa nie powoduje 
finansowego obciążenia dla przejmującego. Jako zaletę warto również odnotować, 
że transakcja prowadzi do podniesienia kapitału własnego u przejmującego. Jednocze-
śnie dotychczasowy akcjonariat zostaje rozwodniony, nie bez konsekwencji dla składu 
władz spółki.

F. Wykup menedżerski i wykup pracowniczy

 1. Występuje jeszcze jeden wariant przejęcia przedsiębiorstwa, którego cechą cha-
rakterystyczną nie jest sam sposób przejęcia, lecz określony krąg przejmujących. Przy 
wykupie menedżerskim (management buy out – MBO) jest to kadra kierownicza, 
a przy wykupie pracowniczym (employees buy out – EBO) – pracownicy przedsię-
biorstwa. Ten wariant przejęcia w Polsce występuje w mieszanej formie (MBO/EBO) 
przy prywatyzacji bezpośredniej, gdy pracownicy (łącznie z kadrą kierowniczą) przej-
mują od Skarbu Państwa majątek przedsiębiorstwa, w którym pracują, do odpłatnego 
korzystania (leasing pracowniczy).

III. Typowe motywy nabywcy przedsiębiorstwa

 1. Fuzje lub przejęcia przedsiębiorstw mogą być motywowane wieloma względa-
mi, ale w zasadzie różnorodność występujących zachowań można ogólnie podzielić 
na dwie kategorie: motywy związane z efektami synergii i motywy związane z efek-
tem finansowym.

A. Motywy związane z efektami synergii

 1. Synergia to efekt, jaki można osiągnąć przez zintegrowanie dwu lub więcej ro-
dzajów działalności, aby w rezultacie przyniosły większą korzyść niż gdyby integracja 
nie wystąpiła. Efekt synergii można popularnie wyrazić jako „2 + 2 = 5”. Wartość wy-
nikającą z synergii można określić jako wzrost zyskowności lub jako zwiększenie war-
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tości zintegrowanego przedsiębiorstwa. Zwykle rozróżnia się między czystą synergią 
i synergią kosztową. Efektem czystej synergii może być np. podwyższenie wiarygod-
ności kredytowej połączonego przedsiębiorstwa dające dostęp do tańszych źródeł fi-
nansowania. Przykładem synergii kosztowej może być rozwój wspólnego systemu 
rachunkowości zarządczej. Efekty synergii można również podzielić na efekty osią-
gane w krótkim okresie i efekty osiągane w dłuższym okresie. Krótkookresowe efek-
ty to np. wykorzystanie strat podatkowych, dostęp do gotówki, zwiększenie możliwo-
ści kredytowych. Długookresowe efekty synergii to przede wszystkim tradycyjne 
ekonomie skali wynikające z integracji, obejmujące sferę produkcji, marketingu, dys-
trybucji, badań rozwojowych, możliwości kontrolowania cen itp. Inwestorzy branżo-
wi oczekują zwykle osiągnięcia różnego typu synergii wynikających z usprawnienia 
działalności operacyjnej przejętego przedsiębiorstwa. Przejęcie przedsiębiorstwa, jego 
restrukturyzacja i doprowadzenie do stanu efektywnej działalności operacyjnej są trak-
towane jak element strategii ekspansji.

2. Motywy związane z efektami synergii można ogólnie podzielić na motywy ofen-
sywne i motywy defensywne.

Motywy ofensywne są dyktowane chęcią lepszego wykorzystania istniejącego po-
tencjału. Do tej kategorii należy zaliczyć zmniejszenie zależności od jednego rynku 
przez ekspansję, osiągnięcie ekonomii skali, wejście w posiadanie know-how, zwięk-
szenie rentowności, relatywne wzmocnienie pozycji rynkowej.

Motywy defensywne wynikają z potrzeby utrzymania pozycji rynkowej w obliczu 
wzmagającej się konkurencji. Motywy defensywne mogą np. spowodować ekspan-
sję na sąsiednie rynki, gdy rynek lokalny w coraz większym stopniu zostaje zagrożo-
ny przez konkurencję. Motyw defensywny wystąpi również w przypadku przejęcia 
konkurencyjnego przedsiębiorstwa w celu jego likwidacji. Z motywem defensywnym 
mamy również do czynienia, gdy przejęcie przedsiębiorstwa ma na celu zapobieżenie 
przejęcia przez konkurenta.

B. Motywy związane z efektem finansowym

 1. Inwestorzy są przede wszystkim zorientowani na osiągnięcie końcowego efektu 
finansowego. Restrukturyzacja i zwiększenie wartości, np. przez podział przejętego 
przedsiębiorstwa na podstawowe rodzaje działalności, ma na celu realizację nadwyż-
ki finansowej dzięki późniejszej sprzedaży.

Przedsiębiorstwa zorientowane na ekspansję mogą wybrać spośród takich możli-
wych strategii, jak:
1) ekspansja pionowa,
2) ekspansja pozioma,
3) zdywersyfikowana ekspansja.

 2. Ekspansja pionowa występuje, gdy przedsiębiorstwo wchodzi na nowe obsza-
ry działalności leżące na przedłużeniu obecnej działalności. Ekspansja pionowa może 
być skierowana do tyłu, gdy przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją pragnie rozwi-
nąć działalność na obszarze surowcowym, lub do przodu, gdy to samo przedsiębior-
stwo aktywnie włącza się w proces dystrybucji i sprzedaży własnych produktów. Ce-
lem ekspansji pionowej jest zabezpieczenie dostaw surowców lub zapewnienie 
efektywnej dystrybucji własnych produktów. Typowym obszarem tej ekspansji jest 
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światowy przemysł naftowy. W Polsce, gdzie przedsiębiorstwa przemysłu naftowego 
były tradycyjnie zorganizowane funkcjonalnie, występuje obecnie silna tendencja 
do stworzenia przedsiębiorstw organizacyjnie obejmujących cały łańcuch tworzenia 
wartości, począwszy od zabezpieczenia surowcowego, przez produkcję do dystrybucji 
finalnego produktu do indywidualnego odbiorcy. Tendencja ta jest sterowana odgórnie 
rządowym programem prywatyzacji i popierana aspiracjami dużych rafinerii, które 
agresywnie tworzą własne sieci dystrybucji paliw.

 3. Ekspansja pozioma występuje na obszarze takiej samej lub pokrewnej działal-
ności i jest najbardziej typową formą ekspansji. Zwykle jej celem jest osiągnięcie eko-
nomii skali. Przykładem ekspansji poziomej w Polsce jest integracja przez dwie duże 
spółki giełdowe: np. Asseco Poland i Prokom, Vistula i Wólczanka oraz Kruk.

 4. Dywersyfikacja polega na rozproszeniu na różne, w zasadzie niemające ze sobą nic 
wspólnego, rodzaje działalności. Dywersyfikacja może nastąpić wielowymiarowo przez:
1) rozwinięcie asortymentu produktów lub ekspansję rynkową;
2) ekspansję w pokrewnej lub całkowicie nowej branży.

 5. W dalszej części rozdziału opisanych zostało wiele typowych motywów kierują-
cych inwestorami przy fuzji lub przejęciu przedsiębiorstwa. Miało to na celu pokazanie, 
że przebiegiem procesu fuzji lub przejęcia powinny od początku do końca sterować ja-
sno zdefiniowane motywy. Ważne jest, czy motywem przejęcia przedsiębiorstwa jest 
pasywna lokata kapitału, czy też zdobycie nowych rynków zbytu. Uświadomienie sobie 
zasadniczej różnicy między tymi sytuacjami pozwoli na lepsze rozłożenie akcentów, 
jakie powinny być położone na aspekty strategiczne, analityczne, negocjacyjne i inne, 
zasadnicze dla zwieńczonego sukcesem procesu przejęcia przedsiębiorstwa.

1. Zmiana w pozycji rynkowej przez przejęcie konkurenta
 1. Przejęcie konkurencyjnego przedsiębiorstwa stwarza możliwość wzmocnienia 

pozycji rynkowej. Udane przejęcie może m.in. doprowadzić do sytuacji umożliwiają-
cej podwyżki cen. Często pojawia się również możliwość uzdrowienia danego seg-
mentu rynku poprzez likwidację nadmiernych zdolności produkcyjnych i zbyt rozbu-
dowanych kanałów dystrybucji. Przejęcie tego typu jest w swej naturze posunięciem 
defensywnym: stworzenie wizji strategicznej nie wymaga specjalnego wysiłku inte-
lektualnego. To samo chyba można powiedzieć o władzach spółki, zatwierdzających 
taką strategię. Może właśnie z tego względu aspekt konkurencji jest jednym z najczęst-
szych motywów przejęcia przedsiębiorstw i przedmiotem ustawowej kontroli.

2. Dywersyfikacja produktowa lub rynkowa
 1. W wielu przedsiębiorstwach zasadnicza część przychodów jest generowana 

sprzedażą określonego produktu lub sprzedażą do określonej grupy odbiorców. Aby 
osiągnąć większą niezależność i stworzyć bardziej zróżnicowaną bazę przychodów, 
kierownictwo może zdecydować na wejście na nowe rynki lub rozpoczęcie sprzeda-
ży nowych typów produktów. Posunięcie tego typu jest zwykle bardzo kosztowne, 
dlatego tańszą alternatywą może okazać się przejęcie przedsiębiorstwa obecnego 
na danym rynku lub dysponującego danym produktem. To, która z tych dwóch 
możliwości zostanie ostatecznie wybrana, zależy od wyników przeprowadzonej ana-
lizy, a w znacznej mierze również od awersji kierownictwa do akceptowania zbyt wy-
sokiego poziomu ryzyka.
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