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EY M&A Barometer: V roku 2017 klesla hodnota transakcií na
Slovensku oproti minulému roku takmer o polovicu


Odhadovaná veľkosť slovenského trhu M&A vlani klesla o 47,1 % a dosiahla 1
miliardu USD



Počet uzatvorených M&A transakcií v regióne strednej a juhovýchodnej Európy
(CSE) je 1 132



Región ovládlo Poľsko s 265 transakciami pred druhou Českou republikou s 246
transakciami a tretím Tureckom so 171 transakciami



Na regionálnej úrovni sa najviac fúzií a akvizícií uskutočnilo v sektore
nehnuteľností, potom v oblasti výroby a IT

Bratislava 26. marca 2018 – V regióne strednej a juhovýchodnej Európy bol rok 2017
z pohľadu počtu fúzií a akvizícií o čosi slabší ako predchádzajúci. Celkovo sa v regióne
realizovalo 1 132 transakcií, čo predstavuje medziročný pokles o 2,8 %. Z hľadiska počtu
transakcií bolo najaktívnejšou krajinou Poľsko, za ním nasledovali Česká republika a
Turecko. Najatraktívnejšie odvetvie v regióne CSE z hľadiska transakcií predstavovali
nehnuteľnosti. Tieto údaje vyplývajú z výsledkov rebríčka fúzií a akvizícií „M&A
Barometer v regióne strednej a juhovýchodnej Európy“, ktorý vypracovala spoločnosť
EY.
Fúzie a akvizície v regióne strednej a juhovýchodnej Európy
V regióne strednej a juhovýchodnej Európy (Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Grécko,
Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Turecko) sa v roku 2017
zrealizovalo 1 132 transakcií s odhadovanou celkovou veľkosťou 50,9 miliardy USD. Počet
transakcií sa oproti roku 2016 znížil o 2,8 %. Najväčšou transakciou v regióne sa stala
akvizícia tureckej OMV Petrol Ofisi skupinou Vitol Investment, ktorá mala hodnotu 1 441
miliárd USD.

Najatraktívnejšími sektormi podľa počtu transakcií boli nehnuteľnosti (14 %), výroba (12 %) a
IT (11 %). Najväčší priemerný objem transakcie však pripadol na oblasť energetiky (146 mil.
USD). Nasledovali doprava a logistika (136 mil. USD) a maloobchod a veľkoobchod (118 mil.
USD).
Celkovo 47 % všetkých transakcií uskutočnili v regióne strednej a juhovýchodnej Európy
domáci investori na domácich trhoch. V porovnaní s rokom 2016 to znamená pokles o 5 %.
Transakcie domácich investorov boli najpopulárnejšie v Maďarsku (63 %). Investície zo
zahraničia vlani tvorili na M&A trhu v regióne 40 % podiel, väčšina zahraničných investícií
navyše prichádzala z krajín mimo regiónu. Najviac v regióne investovali spoločnosti zo
Spojených štátov (56 transakcií), Nemecka (45) a Veľkej Británie (35). Naopak firmy z regiónu
investovali na zahraničných trhoch len v 13 % prípadov.
Slovenská republika
V roku 2017 nastal celkový pokles hodnoty investícií na Slovensku o 47,1 %, čo predstavuje
pokles o 0,9 mld. USD. V roku 2017 sme tak boli jedinou krajinou regiónu, ktorá zaznamenala
pokles namiesto nárastu.
Rok 2017 bol na Slovensku z hľadiska počtu transakcií najslabší za posledných päť rokov.
Investori uskutočnili v tomto roku na Slovensku celkovo 30 transakcií, krajina zaznamenala
medziročný pokles v počte transakcií o takmer 27 % a v rámci regiónu strednej
a juhovýchodnej Európy sa tak Slovenská republika podľa počtu transakcií umiestnila na
siedmom mieste.
„Strategické investície na Slovensku tvorili len 57 % podiel všetkých investícií, čo v porovnaní
s ostatnými krajinami v regióne strednej a juhovýchodnej Európy predstavuje najnižší podiel z
celkových investícií. Na druhej strane, finančné investície u nás predstavovali až 43 %.
Slovenská republika tak išla opačným trendom ako krajiny regiónu, v ktorých finančné
investície priemerne tvoria len 28 % zo všetkých investícií,” komentuje EY M&A Barometer za
rok 2017 Peter Demský, associate partner oddelenia transakčného poradenstva EY
v Slovenskej republike, zodpovedný za fúzie a akvizície. „Vidíme, že M&A aktivity
v okolitých krajinách sú živé. S vysokou pravdepodobnosťou preto očakávame, že tento trend
sa v najbližšom období prejaví aj na slovenskom trhu,“ dodáva.

Najvýznamnejší podiel na objeme transakcií mali investície domácich investorov v rámci
Slovenskej republiky (60 %). Nasledovali investície smerujúce do Slovenskej republiky zo
zahraničia (20 %). Vysoký záujem o spoločnosti na Slovensku bol opäť zjavný najmä
u českých investorov. Rovnako sa na objeme investícií 20 % podieľali investície smerujúce do
zahraničia, čo bol druhý najvyšší podiel odchádzajúcich investícií v rámci regiónu.
S poklesom počtu transakcií klesol u nás aj počet zahraničných investícií. Najviac transakcií
uskutočnili spoločnosti z Českej republiky, zo Spojeného kráľovstva a z Poľska.
Najatraktívnejším odvetvím v Slovenskej republike boli v roku 2017 maloobchod
a veľkoobchod.
Top 10 najväčších transakcií v roku 2017 v regióne strednej a juhovýchodnej Európy
Cieľová spoločnosť

1

OMV Petrol Ofisi

Cieľová krajina

Kupujúci

Krajina pôvodu
kupujúceho

Hodnota
transakcie
v mil. USD

Turecko

Vitol Investment

Holandsko

1 441,0

Poľsko

Chariot Top Group

Holandsko

1 190,0

Poľsko

1 132,0

Portfólio 28
2

maloobchodných
nehnuteľností

3

EDF Polska S.A.

Poľsko

4

Zabka Polska

Poľsko

5

Mersin International Port

6

Helios Group

7

8

9

Portfólio 11 nákupných
centier

United Bulgarian Bank &
Interlease
Skoda Transportation a.s

PGE Polska Grupa
Energetyczna SA
CVC Capital Partners,

Spojené

EBRD

kráľovstvo

Turecko

IFM Investors

Austrália

869,0

Slovinsko

Kansai Paint Co., Ltd.

Japonsko

728,0

CPI Property Group

Česká republika

689,7

Bulharsko

KBC Group

Belgicko

638,0

Česká republika

PPF Group NV

Česká republika

488,5

1 061,8

Česká republika,
Maďarsko, Poľsko,
Rumunsko

10

Magnolia Park shopping
center

Poľsko

Union investment Real
Estate GmbH

Nemecko

447,1

Zdroj: EY M&A Barometer 2017

O prieskume
M&A Barometer, ktorý vydáva spoločnosť EY, analyzuje verejne dostupné informácie pochádzajúce z rozličných
renomovaných databáz, ako sú DealWatch, Mergermarket, Capital IQ alebo Zephyr. Údaje boli spracované z 11
krajín oblasti strednej a juhovýchodnej Európy: Bulharska, Českej republiky, Chorvátska, Grécka, Maďarska,
Poľska, Rumunska, Srbska, Slovenska, Slovinska a Turecka.
M&A Barometer zahŕňa dokončené transakcie medzi súkromnými spoločnosťami. V analýze sa nezohľadňujú
tieto transakcie: akvizície menšinových podielov pod 15 %, prevzatie menšinových podielov väčšinovým
akcionárom, transakcie nehnuteľností (okrem tých, kde cieľom alebo kupujúcim je spoločnosť investujúca do
nehnuteľností alebo realitný fond), transakcie na kapitálových trhoch (s výnimkou transakcií, ktoré viedli k zmene
kontroly), akvizície licencií, spoločné podniky (joint-venture), investičné projekty „na zelenej lúke“, prvotné úpisy
akcií na burze, privatizácia, cezhraničné transakcie (ich hodnota sa síce v rámci jednotlivých krajín ignorovala, ale
ich počet sa započítal do celkového počtu transakcií) a vnútrofiremné reorganizácie.
Informácie o EY
EY patrí medzi najvýznamnejšie celosvetové firmy poskytujúce odborné poradenské služby v oblasti auditu a
daňového, transakčného a podnikového poradenstva. Našimi názormi a kvalitou služieb prispievame k budovaniu
dôvery v kapitálové trhy a ekonomiky celého sveta. Podporujeme rozvoj popredných lídrov, ktorých spája dôraz na
kvalitu poskytovaných služieb vo vzťahu k všetkým zainteresovaným skupinám. V tom je náš hlavný prínos k lepšie
fungujúcemu svetu pre našich ľudí, klientov a širšiu komunitu.
Označenie EY sa vzťahuje na celosvetovú organizáciu spoločností, ktorej riadiacou spoločnosťou je britská Ernst &
Young Global Limited. Každá členská spoločnosť je nezávislým právnym subjektom. Ernst & Young Global Limited
neposkytuje služby priamo klientom. Ďalšie informácie nájdete na našich webových stránkach www.ey.com.
Túto tlačovú správu vydala EYGM Limited, člen globálnej organizácie EY, ktorá tiež neposkytuje služby klientom.

