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Месечен обзор на сделките 



 

 

Тенденции  

Преглед на пазара 

1 

25.7 млрд.

27.5 млрд.

27.8 млрд.

33.7 млрд.

104.1 млрд.

ПО СТОЙНОСТ (В ЕВРО)

309

324

351

459

519

ПО БРОЙ СДЕЛКИ

Топ 5 сделки

52%

Други

48%

26%
Трансгранични

Вътрешни

74%

Технологичен

Промишлен

Потребителски стоки

Финанси

Суровини

ТОП 5 НАЙ-АКТИВНИ СЕКТОРА

Промишлен

Суровини

Енергетика

Финанси

ТОП 5 ГЛОБАЛНИ СДЕЛКИ

OF OVERALL 

VALUE

БройМлрд. $ 

1. САЩ (720)

2. КИТАЙ (486)

3. ЯПОНИЯ (235)

4. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (170)

5. ФРАНЦИЯ (154)

НАЙ-АКТИВНИ КУПУВАЧИ

1. Qualcomm Inc

МИКРОЧИПОВЕ

Купувач: Broadcom Ltd

€ 109.3 Млрд.

2. GGP Inc

ИНВЕСТИЦИОНЕН ТРЪСТ ЗА НЕДВИЖИМИ 

ИМОТИ

Купувач: Bookfield Ppty Partners LP

€ 23.7 Млрд.

3. 360 Technology Inc

ИНТЕРНЕТ ЗАЩИТА

Buyer: SJEC Corp

€ 7.2 Bn

4. Marathon Petro Corp Refining

НЕФТЕНО РАФИНИРАНЕ

Купувач: MPLX LP

€ 6.8 Млрд.

5. Cavium Inc

МИКРОЧИПОВЕ

Купувач: Marvell Technology Group Ltd

€ 5.4 Млрд.

(По брой придобивания)
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Броудком предложи 103 млрд. щ.д. да 

откупи Куалком 
Броудком, водещ доставчик на полупроводникови 

устройства, отправи оферта за придобиване на 

останалите дялове на Куалком за 70 щ.д. на акция (60 

щ.д.  в брой и 10 щ.д. в акции на Броудком) или за 

общо 103 млрд. щ.д. (вкл. поетите задължения) с 

амбицията да създаде третия най-голям производител 

на чипове след Самсунг и Интел. Офертата 

представлява премия от около 28% над последната 

цена на затваряне преди обявата. 

С офертата си, Броудком цели да се възползва от 

ниската оценка на Куалком, която последните години 

премина през редица трудности, включително много 

продължително придобиване на Ен Екс Пи (NXP), спорове за лицензи с един от основните им 

клиенти – Apple и множеството разследвания и съдебни дела от регулаторите. Тези трудности 

се отразиха негативно на цената на акциите и на позициите на Куалком пред клиентите и 

конкурентите им. 

Портфейлът продукти на Броудком значително се застъпва с този на Куалком в областта на 

безжичните комуникации, което ще се отрази в продуктова синергия. Куалком е най-големият 

доставчик на модеми в света (и е добре позициониран за въвеждането на 5G мрежи), докато 

Броудком е най-големият доставчик на Wi-Fi и Bluetooth- чипове за мобилни устройства, и един 

от основните доставчици на компоненти за последните модели смартфони, вкл. NFC (чипове 

за безжичен трансфер на данни на близко разстояние) и чипове за безжично зареждане. След 

сливането, предприятието може да стане доминиращ доставчик на чипове за смартфони и с 

консолидацията в индустрията, Броудком иска да подсили преговорните си позиции с  

производителите на устройства. 

В допълнение, в Броудком са известни с уменията си 

за оптимизиране на разходите. Застъпването на 

административни функции и изследователска и 

развойна дейност могат да очертаят пътя за 

значителни оптимизации на разходите и синергии 

след сливането, и така да подобрят спадащите 

маржове на  Куалком. 

По-късно през Ноември, от Куалком официално 

отхвърлиха офертата за придобиване от Броудком. 

От компанията казаха, че предложението силно 

подценява Куалком, а също и че подобно сливане 

ще срещне огромни регулаторни пречки. Въпреки 

трудностите, които предприятието среща , от 

мениджмънта на компанията смятат, че ще създадат повече добавена стойност за 

акционерите като отделно предприятие. Хок Тан от  Броудком обаче е решен да осъществи 

сделката и планира да предизвика гласуване на Общото събрание на акционерите.

С Д ЕЛК А ТА  В  ЧИ С ЛА  

Дата на обявяване 06/11/17  

% Дял 100.00  

 
Печалба  

на акция 
(посл. 12 м.) 

Цена/ 

Доход 
(посл. 12 м.) 

Броудком 1.65 39.02 

Куалком 4.02 64.85 

   

   

Американският президент Д. Тръмп и 

изпълнителният директор на Броудком – Х. Тан 
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Глобални сделки 

Сливания и придобивания 

 

Алианц ще придобие и останалия дял от 

кредитния застраховател Юлер Ермес 

Алианц - най-големият немски застраховател 

планира покупка на миноритарните дялове в Юлер 

Ермес, френска компания за застраховане на 

търговски вземания за 122 евро на акция.  

Базираната в Мюнхен Алианц, е една от най-

големите компании за финансови услуги в света. 

Основните й дейности са застраховането и 

управлението на активи. Компанията предлага 

имуществено застраховане, застраховки на 

моторни превозни средства, застраховки срещу 

бедствия, животозастраховане, застраховане на 

кредитен риск, туристичекси застраховки, а също и 

управление на фондове.  

Юлер Ермес е базирана в Париж кредитна застрахователна компания, която предлага услуги 

по събиране на вземания, застраховане на плащания по (облигационни) заеми и гаранции , 

с цел подпомагане управлението на вземанията в търговските отношения. Собствената 

мрежа за кредитни проучвания й осигурява изготвянето на анализи на кредитоспособността 

на множество световни компании и сектори.  

С това придобиване, Алианц ще увеличи експозицията си към атрактивния сегмент на 

кредитното застраховане, който отчете стабилни оперативни резултати през 2016. Според 

Allianz,  този ход те ще засили позициите им на основния немски пазар, както и в 

имущественото и застраховането срещу бедствия и аварии. 

Алианц си осигури 11,3% от акционерния капитал на Юлер 

Ермес на 24 Ноември при цена от 122 на акция, с което делът 

на Алианц достигна 74,3%. Няколко дни по-късно компанията 

съобщи, че ще отправи покана към останалите миноритарни 

акционери за изкупуване на акциите им при същата цена, с 

изключение на  обратно изкупените от Юлер Ермес акции 

(1,46%), на стойност около 1,85 милиарда евро ( 2,2 млрд. 

щ.д.). Цената от 122 евро е с 21% по-висока от цената на 

затваряне в последния ден на търговията с акции на Юлер 

Ермес. 

Предложената цена която представлява сума равна на 16 

пъти очакваната печалба от оперативната дейност за 2018, се 

счита за висока, но логична за Алианц. Ефектът от сделката се 

очаква да се отрази в увеличение в печалбата на акция на 

Алианц с 1 пункт. Очаква се и спад в капиталовия показател с 4 пункта от 227%, което все още 

много над препоръчителните в директивата Платежоспособност II нива от 180%-220% . Не се 

планират промени в Борда на Директорите на Юлер Ермес като Алианц ще подкрепят 

досегашната стратегия на компанията. 

В деня на обявяване на сделката, цената на акциите на Юлер Ермес нарасна с 21% до 

рекордните 122.3 евро на акция, а тази на Алианц се понижи с 0,2% до 197.5 евро на акция. 

С Д ЕЛКА ТА В  ЧИ С ЛА  

Дата на обявяване 24/11/17  

% Дял 100.00  

 
Печалба  

на акция 
(посл. 12 м.) 

Цена/ 

Доход 
(посл. 12 м.) 

Алианз 15.0 12.81 

Юлер Ермес 6.88 17.72 

   

   

Др. А. Теис, член на управителния съвет 

на Алианц, У. Верстрате ,  

изпълнителен директор на Юлер Ермес 
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Сделки в България 

Сливания и придобивания 

 

 Един участник прояви интерес към приватизацията на 

Общинска Банка 

Регистрираното в Лихтенщайн Новито Опортюнитийс (Novito Opportunities) 

изпрати оферта за 46 млн. лева, малко над минималната цена от 45,65 млн. 

лева предложена от Продавача, Столична Община, за покупката на 67.65% от 

капитала на Общинска Банка. 

Новито Опортюнитийс е новорегистрирана дъщерна компнаия на CAIAC Fund Management AG, 

частен инвестиционен фонд-мениджър, който предоставя услуги на частни инвеститори, 

финансови институции, фондове за управление на активи, застрахователни компании и банки. 

Компанията структурира и управлява взаимни и хедж фондове, вложения на отделни клиенти, а 

също и инвестира за сметка на клиенти в инструменти с фиксиран доход и  публично търгуеми 

акции. 

Общинска Банка е 15-та по големина Банка в България. Към края на юни 2017 Общинска Банка 

притежава активи на обща стойност 1,5 млн. Делът й в депозитите на юридически лица е 1.69%, 

а на домакинствата - 1.30%.  Общият й дял в кредитите за юридически лица и домакинства е 

съответно 0.78% и 0.39%. Банката държи 42% от финансиранията за общини , което я прави 

атрактивен нишов доставчик на финансови услуги. 

Българската КЗК оповести, че сделката не се очаква да засегне конкуренцията в банковия сектор 

и даде своето съгласие.  

 

СИГДА ще придобие ТЕЦ Варна  
ЧЕЗ – най-голямата компания за електро-разпределение и 

електроснабдяване в ЦИЕ, както и най-голямата публична 

компания в региона – прие офертата на фирмата за логистични 

услуги СИГДА да закупи ТЕЦ Варна (недействащ). Сделката се 

оценява на 50 млн. евро. 

Продажбата на ТЕЦ Варна е в изпълнение на стратегията на ЧЕЗ да 

измести фокуса си от югоизточна Европа и Турция към сектора на възобновяемата енергия в 

централна и западна Европа и разширяването на АЕЦ Темелин в Чехия. Според председателя 

на НС на ЧЕЗ, В. Пачес, първоначалният план е бил активите на ЧЕЗ в България да се продадат в 

пакет, но компанията е получила изгодна оферта за централата. 

ТЕЦ Варна работи на антрацитни въглища и разполага с 6 блока с обща инсталирана мощност 

от 1,260 МВт. Той бе изведен от експлоатация през януари 2015, тъй като не отговаря на 

европейските стандарти за опазване на околната среда и може да бъде използван само в 

кризисни ситуации. ЧЕЗ закупи централата за 206 млн. евро през 2006 г. в приватизационна 

процедура. Първоначално, операторът възнамеряваше да построи нова мощност с 

комбиниран паро-газов цикъл на площадката на ТЕЦ Варна, но липсата на гаранции за 

доставките на газ и въпросителните около пазарната ситуация не позволиха проектът да се 

реализира. 

След продажбата на ТЕЦ Варна, ЧЕЗ остава собственик на мажоритарния пакет от 

електроразпределителното предприятие ЧЕЗ Разпределение България, доставчикът на 

електроенергия ЧЕЗ Електро България, търговеца ЧЕЗ Трейд България и две „зелени“ централи. 

Компанията цели да приключи с продажбата на тези активи в следващите няколко месеца.

С Д Е Л К А Т А  В  Ч И С Л А  

% Дял Актив 
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Глобални сделки 

Дялов и рисков капитал 

 

Компанията за дялови инвестиции Пермира ще 

придобие Дъф енд Фелпс за 1,75 млрд. щ.д. 

 Пермира Кепитъл (Permira Capital) - световна компания за 

частни дялови инвестиции, управляваща активи на стойност 

32 млрд. евро  е предложила 1.75 млрд. щ.д. за 

придобиването на Дъф енд Фелпс (Duff & Phelps). 

Дъф енд Фелпс са глобална компания за финансови 

консултации и оценки, която съветва клиенти в редица стратегически и сложни бизнес 

начинания.  

Пермира Кепитъл инвестира дългосрочно в компании с цел подобряване на представянето и 

постигане на устойчив растеж. Дъф енд Фелпс е осмата придобита от тях  компания в областта 

на финансовите услуги - до момента инвестициите в сектора са общо  2.7 млрд. щ.д. 

С това придобиване, Пермира ще получи достъп до нарасналото следкризисно търсене на 

консултантски услуги,  в резултат на по-строгите регулации на счетоводните и корпоративни практики. 

Планира се да бъде изполвано световното й присъствие, за да подкрепи международното развитие 

на Дъф енд Фелпс. Управленскията екип на Дъф енд Фелпс ще запази значителен дял във фирмата 

и ще продължи да ръководи компанията. В комюникето си, те обръщат внимание на значимостта на 

партньор като  Пермира Кепитъл за дългосрочното си развитие. 

 Дъф енд Фелпс е бе изкупена и свалена от борсата от Карлайл (Carlyle) и други инвеститори преди 

около 5г. и за този период доходността от инвестицията надвишава 2,5 пъти вложените средства. 

Освен Каралйл, други продавачи в сделката са:  Neuberger Berman, Офисът на Главния 

Инвестиционен Директор на Регентите на Калифорнийския Университет и Pictet & Cie. Очаква се 

сделката да бъде приключена през  първото тримесечие на 2018. 
 

С придобиването на 30%-ен дял, Витрувиан 

Партнърс оцени Битдифендър на 600 млн. щ.д. 

Инвестиционният фонд Витрувиан Партнърс закупи съществен 

миноритарен дял от приблизително 30% на румънската 

софтуерна компания за киберсигурност Битдифендър от Аксес 

Кепитъл (Axxess Capital) – фонд за частни дялови инвестиции в 

ниския и среден сегмент на пазара в Централна и Източна Европа.  

Компанията постигна значителен ръст през последните години, като увеличи международните 

си операции, особено тези в САЩ, където компанията генерира повече от 40% от продажбите 

си. Битдифендър обслужва клиенти в 150 държави по света, като предоставя решения за 

цялостна киберсигурност и усъвършенствана антивирусна защита на повече от 500 милиона 

потребители. 

Бързият растеж, значителните постижения и силната иновационна насоченост на Битдифендър 

съответстват на инвестиционната стратегия на Витрувиан Партнърс. Инвеститорът търси силен 

управленски екип и помага на компаниите да се разширяват. 

Научноизследователска и развойна дейност на Битдефендър, с която са заети повече от 50% 

от служителите на компанията (общо над 1300 в световен мащаб), понастоящем е 

съсредоточена върху интегрирането на изкуствен интелект в продуктите и решенията, за да ги 

направи по-приспособими към бързо променящата се среда на зловреден софтуер.

Дата на обявяване 01/11/17  

% Дял 100  

 

Дата на обявяване 31/11/17  

% Дял 100  
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Сделки в България 

Дялов и рисков капитал 

 

Сумитомо Корпорация придоби Мото-Пфое  

Сумитомо Корпорация, диверсифициран японски 

конгломерат с повече от 32 млрд. щ.д. годишен оборот, 

придоби Мото-Пфое, дилър на автомобили, застрахователен 

брокер и лизингово дружество, за около 60 млн. евро, или 5х 

печалбата преди лихви, данъци и амортизации. 

Мото-Пфое е официалния дилър и дистрибутор на Форд, 

Волво, Ягуар и Ленд Ровер в България, с пазарен дял от около 9.4%. Основана през 1991 г., 

компанията бе сред първите частни дилъри на автомобили в страната. Групата Мото-Пфое 

включва две дъщерни дружества: Пфое Агенция (застрахователен брокер) и Мото-Пфое Лизинг 

(дружество за финансиране закупуването или  наемането на превозни средства). Бизнесът на 

групата се формира от продажби на автомобили, резервни части и аксесоари, сервизиране 

на автомобили, застраховки и финансови услуги, свързани със закупуването на автомобили. 

Сделката е в рамките на стратегията на Сумитомо за разширяване в сектора на дистрибуцията 

на автомобили в ЦИЕ, където компанията вижда добър потенциал за растеж. Японската група 

притежава също така две фабрики за производство на автомобилни кабели, доставяни основно 

за групата Фолксваген. 

Продавачът, Хуго Пфое ГмбХ е един от най-големите дистрибутори на автомобили в Германия, 

основан през 1919. Според комюникето, структурата, бизнесът и управлението на Мото-Пфое 

ще останат непроменени след придобиването.  

 

Lockchain.co приключи първоначалното си монетно 

предлагане, набирайки 4.4 млн. щ.д. 
Българската блокчейн стартираща компания - Локчейн набра 4.4 

милиона щатски долара под формата на 10 344 етереум монети. 

Lockchain.co е онлайн платформа за резервиране на нощувки, 

която дава възможност на собствениците на имоти (хотели и частни домове) да предлагат 

настаняване без да дължат комисиони за това. Локчейн има за цел да децентрализира 

хотелиерската индустрията, като напълно отстрани посредниците, за да даде възможност на 

пътуващите да се възползват от значително по-ниски цени на настаняване. 

Онлайн платформата предоставя възможността на потребителите й да уреждат плащанията и 

резервациите си безпрепятствено и надеждно посредством т.нар. „умни договори”  , тъй като е 

изградена върху блоковата верига на Етереум, чиято технология прави това възможно. Самите 

умни договори имат функция, не само на договори, но и на доверителни (ескроу) сметки. 

Серия от такива договори формират ядрото на проекта - децентрализираният LOC регистър , 

който представлява блокчейн система за резервации. Това е механизмът за урегулиране на 

отношенията между хотели и крайни клиенти. Той съдържа публична база данни за предлаганите 

хотели достъпна за ползване и участие безплатно от всеки. Тъй като базата данни е отворена, 

това дава възможност за по-малките резервационни платформи да се конкурират с вече 

установените такива. 

Платформата вече може да бъде използвана за резервиране на място за отсядане чрез LOC 

token-a, въпреки че е планувано тя да стартира с пълната си функционалност в първото 

тримесечие на 2018г. До момента българската стартираща компания е достигнала до 

предварителни споразумения с хотелиери за вписването на хиляди оферти по целия свят. 

Според основателите, набраните средства от първоначалното монетно предлагане ще бъдат 

достатъчни за реализиране на целия проект.  

Дата на обявяване 29/11/17  

% Дял 100  

  

 

www.lockchain.co 
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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 


