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Месечен обзор на сделките 



 

 

Тенденции  

Преглед на пазара 

1 

(По брой придобивания)

264

357

391

441

526

ПО БРОЙ СДЕЛКИ

Технологичен

Промишлен

Потребителски стоки

Финанси

Суровини

ТОП 5 НАЙ-АКТИВНИ СЕКТОРА

20.6 млрд.

22.0 млрд.

22.2 млрд.

26.9 млрд.

83.3 

млрд.

ПО СТОЙНОСТ (В €)

Промишлен

Суровини

Недвижими Имоти

Енергетика

Финанси

ТОП 5 ГЛОБАЛНИ СДЕЛКИ

Топ 5 сделки

34%

Други

66%
от общата 

стойност

39%
Трансгранични

Вътрешни

61%

Млрд. $ Брой

1. САЩ (821)

2. КИТАЙ (445)

3. ЯПОНИЯ (205)

4. ФРАНЦИЯ (192)

5. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (156)

НАЙ-АКТИВНИ КУПУВАЧИ

1. Abertis Infrastructuras SA

ТРАНСПОРТ И ИНФРАСТРУКТУРА

Купувач: Hochtief AG

€ 32.9 млрд.

2. Rockwell Automation Inc.
ИЗМЕРВАТЕЛНИ И КОНТРОЛИРАЩИ 

УСТРОЙСТВА

Купувач: Emerson Electric Co.

€ 24.2 млрд.

3. Dynergy Inc.
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УСЛУГИ

Купувач: V istra Energy Corp.

€ 9.4 млрд.

4. CalAtlantic Group Inc.

СТРОИТЕЛСТВО

Купувач: Lennar Corp.

€ 8.1 млрд.

5. Bayer – Crop Science Business

ХИМИКАЛИ

Купувач: BASF SE

€ 5.9 млрд.
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BASF придобива бизнеса за 

растителна защита на Bayer за 

€5.9 млрд. 

BASF придобивa бизнеса за растителна защита 

на Bayer, производител на органични химикали 

базиран в Леверкузен, за €5.9 млрд. в брой. 

Bayer реши да продаде бизнеса си за семена и 

хербициди в опит да разсее антимонополните 

притеснения на европейските регулатори и да 

получи одобрение за поглъщането на Monsanto, 

агрохимическа и земеделска биотехнологична 

компания. 

Придобиването ще осигури на BASF достъп до 

пазара на семена, където досега изоставаше от 

конкурентите си. BASF остана далеч от 

скорошната вълна на консолидации в сектора, 

като вместо това се фокусира върху органичния 

растеж, развойната дейност и натрупването на 

капиталови резерви. Търпението очевидно се 

отплаща, тъй като сега компанията може да 

придобие избрани печеливши активи при по-

ниски цени. Кърт Бок, главен изпълнителен директор 

на BASF, заяви, че компанията ще търси още 

придобивания в сферата, за да разшири своя опит. 

За сделката, BASF ще плати множител от 15x EBITDA (€385 млн. 

за 2016 г.) на придобиваната компания. Комбинираният EBITDA марж на двете компании се 

очаква да бъде по-висок от настоящия марж от 24% на разтворния бизнес на BASF 

(придобитите предприятия са постигнали близо 30% марж през 2016 г.). BASF очаква сделката 

да увеличи доходността на акциите още през първата година. Очакват се също синергии от 

„стотици милиони евро“ годишно в бъдещите приходи. От друга страна, ръководството на 

BASF не очаква значителни синергии в разходите, тъй като двата 

бизнеса нямат съществено припокриване, освен при 

хербицидите, а BASF също така е поел ангажимент да запази 

персонала на Bayer най-малко за три години.  

В деня на обявяването на сделката, котировките на акциите и на 

двете компании се повишиха (с 0.3% за BASF и 1.3% за Bayer), 

което показва положителната нагласа на пазара по отношение 

на придобиването. 

С Д Е Л К А Т А  В  Ч И С Л А  

Дата на обявяване 13/10/17  

% дял 100.00  

 

Comparable implied EV/EBITDA  

pre-synergies  

BASF – Bayer Crop Science 15.3x 

ChemChina - Syngenta 19.3x 

Dow - DuPont 

      /вкл. синергиите/ 

~20x 

/10x/ 

Активите на Bayer AG, обект на сделката, са 

бизнесът с глуфозинат-амониев 

неселективен хербицид (марки: Liberty, Basta 

и Finale), бизнесът със семена за ключови 

редови култури – хибриди на канола в 

Северна Америка (InVigor), маслодайна 

рапица на европейските пазари, памук в 

САЩ и Европа, соя в САЩ,  както и капацитет 

за изследване на отличителни черти и 

развъждане на култури. Активите се намират 

в САЩ, Германия, Бразилия, Канада и Белгия. 

Бизнесът за растителна защита на Bayer AG 

има 1,800 служители. 

Източник: Reuters 
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Hochtief потвърди офертата си от 

€19 млрд. за Abertis 

Hochtief, германско холдингово дружество с 

основна дейност в областта на строителството и 

инженеринга на проекти в енергетиката, минното 

дело, транспорта и градската инфраструктура, 

предложи почти €19 млрд. ($20 млрд.), за да 

придобие Abertis Infrastructuras SA, оператор на 

пътна и транспортна инфраструктура. Основана в 

Испания, Abertis притежава и експлоатира 

магистрали, платени пътища, и 

телекомуникационна инфраструктура. 

Hochtief  разполага със солиден паричен ресурс и 

е 72% собственост на ACS, като основно се 

концентрира върху международната експанзия. 

Компанията надделя над конкурентната оферта на 

Atlantia SpA, италианска холдингова компания, 

предоставяща услуги по управление на платени 

магистрали. По-рано тази година Atlantia предложи 

на акционерите на Abertis €16.3 млрд. Сливането 

щеше да създаде най-големия оператор на 

транспортна инфраструктура, управляващ 14,095 км 

пътища в 19 страни. 

Hochtief има за цел да допълни своята строителна дейност 

с предлаганите от Abertis услуги по експлоатация и 

поддръжка на инфраструктура, като в медиите се появиха спекулации, че офертата на 

Hochtief е подкрепена от испанското правителство чрез ACS поради „политически 

чувствителните“ испански концесии за магистрали. Главният изпълнителен директор на 

Hochtief, Марселино Фернандес Вердес, отрече такива слухове, твърдейки, че ходът е чисто 

стратегически и придобиването ще „генерира стойност през целия жизнен цикъл на 

проектната инфраструктура“. Ръководството на Atlantia заяви, че компанията е готова да 

подобри офертата си, което означава, че е вероятно да наблюдаваме битка за поглъщането. 

За да финансира придобиването, Hochtief планира да плати 80% в брой, а останалите 20% - 

в акции с коефициент на замяна от 0.1281 акции на Hochtief за 1 акция на Abertis. Компанията 

е осигурила финансиране от €15 млрд. с лихвен процент от 2% и планира да издаде нови 

акции, като по този начин намали дела на ACS до под 50%. 

Предложената сделка се очаква да добави стойност и да 

генерира синергии в разходите с настояща стойност 

между €6 и €8 млрд. 

Сделката се усложнява от политическата нестабилност в 

Каталуния, където са разположени четвърт от активите на 

Abertis. Компанията наскоро прехвърли юридическото си седалище от Барселона в Мадрид.

С Д ЕЛК А ТА  В  ЧИ С ЛА  

Дата на обявяване 18/10/17  

% дял 100.00  

Стойност на 

предприятието (EV) 
€ 18,579 млн. 

  

Коефициенти  

към 31/10/2017  
(посл. 12 м.)                                                                                                                                                                                                               

EV/Нетни продажби 6.2x  

EV/EBITDA 11.9x  

EV/EBIT 24.7x  

Коефициенти  

на оценка към 

31/10/17 (в млн. €) 

Придобивано 

дружество 

(посл. 12 м.)                                                                                                                                                                                                                  

Придобиващо 

дружество 

(посл. 12 м.) 

Нетни продажби 5,354.99 20,939.58 

EBITDA 2,772.23 827.57 

EBITDA марж 51.8% 4.0% 

EBIT 1,338.41 511.76 

Приходи преди 

данъци 
1,312.10 686.10 

Нетен доход 816.04 358.64 

Печалба на акция 0.92 5.58 

Цена/Доход 20.37 26.06 
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Столична Община започва процес по продажбата на 

67% дял в Общинска банка  
Столичният общински съвет одобри решение за продажбата на дела от 67.65% 

на Столична община в Общинска банка. Минималната определена цена от 45.7 

млн. лв. (€23.3 млн.) отговаря приблизително на 0.75x нетната стойност на активите 

и е сравнима със стойностите, получени при неотдавнашни сделки за  сходни банки в Европа. 

Към юни 2017 г. Общинска банка има 

активи на обща стойност 1.5 млрд. лв. (767 

млн. Евро) и отчита нетен доход от 1.3 млн. 

лв. (€0.7 млн.) за първото шестмесечие на 

2017 г. Общият й дял от пазара на 

корпоративни депозити е 1.69%, а от 

депозитите на домакинствата е 1.30%. 

Подобно, общият й пазарен дял от 

корпоративните и жилищните кредити е 

съответно 0.8% и 0.4%. Тя държи 42% дял от 

обема на общинското финансиране, 

което я прави атрактивен нишов играч на 

пазара. 

Допустимите инвеститори следва да са 

базирани в Европейското икономическо 

пространство. Финансовите институции трябва да имат рейтинг най-малко BB- по S & P (или 

еквивалентен). Инвеститорите, които не са финансови институции, трябва да имат поне 20 

млн. евро собствен капитал, както и опит и добра репутация в управлението на търгувани 

фондове и други финансови активи. 
 

Норвежката Link Mobility завърши 

придобиването на VoiceCom за €3.8 млн. 

Link Mobility Group ASA, бързо развиващ се доставчик на 

безжични телекомуникационни услуги към потребителите 

(B2C) – мобилни съобщения, решения и мобилни данни и др. – 

приключи придобиването на Voicecom AD за €3.8 млн. (7.5 млн. 

лв.) нето от дългове и свободни парични средства. С EBITDA от 

€638 хил., сделката е реализирана при 6x множител на EBITDA. 

А. Е. Хюст, главен изпълнителен директор на Link Mobility, е 

оптимист за перспективите на пазара на съобщения с добавена 

стойност в България и вижда добър потенциал и при настоящето икономическо развитие. 

Voicecom AD е водещият доставчик на мобилни съобщения с 40% дял на българския пазар 

и над 200 големи и средни клиента. Компанията предлага мобилни услуги с добавена 

стойност, многоканален достъп, системи за таксуване и други мобилни решения от 

следващо поколение. Чрез придобиването, Voicecom очаква да засили конкурентните си 

предимства, като предлага на клиентите повече продукти за съобщения, гъвкавост, както и 

изключително ниво на обслужване.

 
Топ 15 банки в България Активи 

Собствен 

капитал 
Печалба 

1 Уникредит Булбанк 9,523 1,386 149 

2 Банка ДСК 5,953 786 144 

3 Първа Инвестиционна Банка 4,526 430 5 

4 Обединена Българска Банка 3,493 553 57 

5 Юробанк България 3,486 587 61 

6 Райфайзен Банк 3,233 466 68 

7 SG Експресбанк 3,034 346 46 

8 Централна Кооперативна Банка 2,541 214 14 

9 Сибанк 1,586 170 17 

10 Пиреос Банк 1,488 187 (34) 

11 Алианц Банк България 1,260 111 15 

12 Инвестбанк България 980 93 1 

13 Българска Банка за Развитие 978 386 22 

14 Прокредит Банк 828 118 19 

15 Общинска банка 675 46 1 

 Източник: доклад на БНБ към 31.12.2017 

Данни в мил. €; BGN/EUR = 1.95583 
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KKR завърши придобиването на Q-Park за 

£2.6 млрд. (€3.0 млрд.)  

KKR, водеща световна инвестиционна компания, 

управляваща активи от над €118 млрд., завърши 

придобиването на Q-Park N.V. чрез своята инвестиционна 

платформа за инфраструктура – „KKR Infrastructure“. 

Q-Park, водещ европейски доставчик на паркинг услуги, 

управлява, притежава и/или оперира мрежа от повече от 

6,000 многоетажни паркинги с повече от 870,000 

паркоместа. 

Ръководството на Q-Park счита, че придобиването е важна 

стъпка за компанията, тъй като инфраструктурата, мобилността и 

опитът в областта на недвижимите имоти на KKR се очаква да ускорят стратегическия растеж. 

Франк Де Мур, главен изпълнителен директор на Q-Park, заяви, че със стратегическата, 

финансовата и техническата подкрепа на KKR, както и с по-добрия достъп до финансиране, 

компанията може да привлече нови публични и частни партньори, да стартира нови бизнес 

предложения, да осигури усъвършенствани паркинг решения и да изпълни амбицията си да 

играе водеща роля в европейската паркинг индустрия. 

Офертата на KKR оценява Q-Park на повече от 15x EBITDA (€195 млн. за 2016 г.). Компанията 

отчете €825 млн. нетни приходи през 2016 г. Сделката ще бъде финансирана чрез дялово 

финансиране и нови банкови кредити, както и чрез подновяване или рефинансиране на €1 

млрд. от съществуващия дълг. 

KKR Infrastructure счита ръководния екип и служителите на Q-Park за основен актив и не 

планира големи промени в управлението, или оптимизация на персонала. Марката и 

корпоративната идентичност, които ясно ги отличават в отрасъла, също ще бъдат запазени. 
 

GIP подава оферта от $5 млрд. за Equis 

Energy в най-голямата сделка за 

възобновяеми енергийни източници 

Global Infrastructure Partners (GIP), фонд за частно дялово 

финансиране, съвместно с други ко-инвеститори, 

предложиха €4.3 млрд. за да придобият Equis Energy, най-

големият производител на енергия от възобновяеми 

източници в азиатско-тихоокеанския регион. Базираната в 

Сингапур Equis понастоящем развива една от най-

големите инсталации със соларни панели в Австралия.  

GIP притежава също активи в сферата на въгледобива и 

добива на природен газ и петрол в световен мащаб, но 

все повече се интересува от възобновяеми източници, като 

наскоро придоби 50% дял от 330 мегаватова офшорна вятърна 

централа в Северно море. Фондът, който управлява портфейл от 

$40 млрд., вижда Equis Energy като добро попълнение с оглед 

глобалната си инвестиционна стратегия за възобновяеми енергийни източници.  

Сделката включва поемането на €1.1 млрд. ($1.3 млрд.) дълг и ще бъде платена изцяло в брой. 
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СОРТИС Инвест е финансов и инвестиционен консултант на 

фирми, фондове за инвестиции в дялов и рисков капитал, 

институционални и индивидуални инвеститори. 

За нас 

Дялов 

капитал 

Рисков  

капитал 

Сливания и 

придобивания 

Финансиране от 

ЕС 

Проектно 

финансиране 

Корпоративни 

финанси 

Бизнес 

консултации 

Набиране  

на капитал 

Преструкту-

рирания 

Оценки на 

бизнес 

Финансово 

моделиране  

и планиране 

Интеграция след  

сливане 

Сфери на компетентност 

СОРТИС Инвест структурира инвестиционни проекти, които 

позволяват на инвеститорите да се възползват от атрактивни 

бизнес възможности, както и на предприемачите да 

осъществяват инвестиционните си планове. 
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Управление на хотели 

Услуги по управление на хотели и 

туристически обекти: 

✓ Управление на хотели 

✓ Оперативно преструктуриране 

✓ Пазарно позициониране 

✓ Брандиране 

✓ Оперативен анализ и оценка 

✓ Финансов анализ 

СОРТИС развива дейност във всички 

основни сектори на хотелиерството. 

Кредитни консултации 

Консултантски услуги за физически 

лица и компании: 

✓ Ипотечни кредити 

✓ Инвестиционни кредити 

✓ Потребителски кредити 

✓ Лизинг 

СОРТИС има споразумения за 

партньорство с водещите банки, 

небанкови и лизингови финансови 

институции в България. 

Инвестиционно банкиране 

Финансови консултантски услуги  

за компании и фонд мениджъри: 

✓ Дялов и рисков капитал 

✓ Корпоративни финанси 

✓ Сливания и придобивания (M&A) 

✓ Корпоративни 

преструктурирания 

✓ Европейско финансиране 

✓ Набиране на капитал за 

мениджъри на фондове (GPs) 

Инвестиционно 

управление на имоти 

Изготвя индивидуални и колективни 

инвестиционни схеми: 

✓ Инвестиционни консултации 

✓ Управление на портфейли 

✓ Управление на фондове 

✓ Подчинени заеми 

СОРТИС е активна във всички основни 

сектори на пазара на недвижими 

имоти. 
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www.sortis.bg 

+359 2 943 90 70 

+359 2 943 90 71 

СОРТИС ИНВЕСТ 

Бизнес център Азимут 

Бул. Гоце Делчев 98, ет.8 

Гр. София 1404 


