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KPMG - Deal advisory (1/2)

KPMG M&A v číslech

1
partner

3 000
expertů

170
kanceláří

Forensic

KPMG Deal Advisory poskytuje poradenství prodávajícím, kupujícím, finančním a private equity fondům nebo family officům v rámci celého prodejního nebo

akvizičního procesu. Naše poradenské služby v oblasti prodejů, fúzí a akvizic jsou přizpůsobeny jedinečným potřebám každého z našich klientů. KPMG Deal

advisory má celosvětově více než 7 500 expertů; M&A (prodeji, fúzím a akvizicím společností) se pak věnuje téměř polovina těchto expertů.

Ve světě:

V České republice:

M&A

Prodejní

poradenství

Akviziční poradenství

Oceňování

Financování

Due diligence

KPMG Deal advisory v České republice

Naše oddělení Deal advisory sídlí v Praze. Jsme zaměření

především na středně-velké transakce. Díky KPMG síti máme

globální dosah a přes naše zahraniční kolegy máme přímý přístup

k zahraničním společnostem a investorům. Multidisciplinarita

KPMG nám umožňuje zajistit k transakčním službám také další

služby a to především daňové, právní a účetní.

Hlavní služby

Praha

Uzavřených transakcí / rok

> 400

13
expertů

Uzavřených transakcí / rok

> 10
13 v roce 2020

KPMG - Deal advisory (1/2)
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KPMG - Deal advisory (2/2)

KPMG je M&A poradcem číslo 1 v České republice a celém CEE regionu, pokud jde o počet dokončených transakcí.

201520142013201220112010 2016 2017 2018 2019 2020

Zdroj: MergermarketZdroj: Mergermarket

Česká republika 2010 - 2020 Počet

1. KPMG 90

2. EY 86

3. Patria Corporate Finance AS 42

4. PwC 33

5. Deloitte 30

6. VGD Corporate Finance, s.r.o. 26

7. UniCredit Group 24

8. TPA Valuation & Advisory 22

9. Erste Group Bank AG 19

10. Rothschild & Co 18

CEE 2010 - 2020 Počet

1. KPMG 267

2. EY 245

3. Deloitte 239

4. PWC 194

5. UniCredit Group 174

6. Rothschild & Co 144

7. VTB Capital AO 133

8. Sberbank OAO 80

9. Citi 79

10. Morgan Stanley 76

Česká republika 2020 Počet

1. KPMG 9

2. EY 9

3. PwC 7

4. Patria Corporate Finance AS 5

5. UniCredit Group 4

6. JPMorgan 3

7. BNP Paribas SA 2

8. GCA Corporation 2

9. Citi 1

10. Societe Generale 1

Zdroj: Mergermarket



4

Document Classification: KPMG Confidential

© 2021 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company 

limited by guarantee. All rights reserved.

Vybrané transakce realizované v posledním období

Důvěrné

2020

působila jako finanční poradce

majitelů společnosti SINCLAIR 

Global Group s.r.o. při prodeji

85% podílu ve společnosti

prodávající klimatizace a 

tepelná čerpadla.

KPMG Česká republika

Důvěrné 

2020

působila jako finanční

poradce Kemp Technologies, 

Inc. v souvislosti s akvizicí 

Flowmon Networks a.s. 

KPMG Česká republika

Důvěrné

2020

působila jako finanční poradce

VELKÁ PECKA s.r.o. v 

souvislosti s akvizicí 

Autoexpert spol. s r.o., 

společnosti prodávající a 

pronajímající automobily v ČR.

KPMG Česká republika

Důvěrné

2020

působila jako finanční

poradce TA Associates LP v 

souvislosti s akvizicí podílu ve 

společnosti Klikpojisteni.cz, 

a.s.

KPMG Česká republika

Důvěrné

2020

působila jako finanční poradce

SUEZ CZ a.s. v souvislosti s

vytěsněním minoritních 

akcionářů ve společnosti 

Šumperská provozní 

vodohospodářská společnost.

KPMG Česká republika

Důvěrné

2020

působila jako finanční 

poradce v souvislosti s 

akvizicí 50% podílu v SafeDX

s.r.o., poskytovatele služeb 

outsourcingu IT provozu a 

cloudových služeb.

KPMG Česká republika

Důvěrné

2021

působila jako finanční 

poradce majitele společnosti 

BEST, a.s. při prodeji 100% 

podílu ve společnosti 

vyrábějící a prodávající 

betonové dlažby.

KPMG Česká republika

Důvěrné

2021

působila jako finanční poradce 

společnosti T-MAPY spol. s r.o.

při akvizici 58% podílu ve 

společnosti GRID, a.s., která je 

špičkou v oblasti inženýrské 

geodézie a jedním z lídrů v 

oblasti mobilního mapování v ČR. 

KPMG Česká republika

Důvěrné

2021

působila jako finanční poradce 

majitele společnosti IZOS 

s.r.o. při prodeji 100% podílu. 

IZOS s.r.o. je největší 

specializovaný výrobce 

izolačních skel v ČR.

KPMG Česká republika

Důvěrné

2021

působila jako finanční poradce 

majitelů DCD IDEAL při prodeji 

100% podílu ve společnosti 

zabývající se výrobou tepelně 

a zvukově izolačních materiálů 

pro stavebnictví.

KPMG Česká republika

Důvěrné 

2020

působila jako finanční poradce

MVM Magyar Villamos Müvek 

Zrt. v souvislosti s akvizicí 

Innogy Česká republika a.s. 

včetně dceřiných společností.

KPMG Česká republika

Důvěrné 

2020

působila jako finanční

poradce majitelů v souvislosti 

s prodejem společnosti 

dodávající elektrické 

rozvaděče, plynoměrové 

přípojky a příslušenství. 

KPMG Česká republika
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Ohlédnutí za rokem 2020
— Po vypuknutí pandemie nedošlo k zastavení M&A aktivit ale pouze k adaptaci na nové podmínky

— Nedošlo k velké disproporci mezi nabízenými cenami a očekáváními prodávajících

— Řada přerušených jednání byla v 3Q obnovena a zájem investorů neopadl

— Očekávaná vlna restrukturalizací nedorazila i díky státní podpoře

— Přeshraniční transakce ovlivněny cestovními restrikcemi, ale kupující našli řešení a transakce se uzavíraly na 

dálku bez osobního potřesení rukou

— Prokázala se obrovská kreativita M&A poradců, kteří většinu transakcí dojednali na dálku z obýváků a ložnic.
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Ohlédnutí za rokem 2020 – vývoj valuací sektorů ve světě

10.1x 10.5x 9.5x 8.2x
11.3x

Technology

Business  Services

Consumer

Pharma,  Medical

& Biotech

Industrials &  

Chemicals

13.5x

15.5x

13.0x

16.6x
16.0x

9.6x
10.0x 10.0x

9.9x 10.2x

10.8x

13.1x

16.8x

12.1x

14.3x

15.1x15.0x

12.0x

15.5x

12.1x

12.3x

10.7x
11.5x

12.0x

Energy & utilities

2016             2017          2018            2019 2020

9,4x

Zdroj: Mergermarket
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Case study 2020: Poradenství při prodeji Sinclair

— Transakce uzavřena za  4 měsíce

— Transakce proběhla v období cestovních omezení 

téměř bez osobního kontaktu mezi prodávajícími a 

kupujícím

— Ocenění nebylo nijak ovlivněno nejistotou spojenou s 

covid-situací

— Hodnota akcií kupujícího stoupla o 7% po oznámení 

této akvizice

— Vypořádání proběhlo ve 12:00, 31.12.20202020

působila jako finanční poradce

majitelů společnosti SINCLAIR 

Global Group s.r.o. při prodeji 85% 

podílu ve společnosti prodávající

klimatizace a tepelná čerpadla.

KPMG Česká republika
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Rok 2021
— Přetrvává motivace prodávajících podpořená atraktivními valuacemi

— Řada oborů dosahuje lepších výsledků než v roce 2020

— Likvidita na trhu, PE mají v zásobě střelný prach, bankovní financování stále dostupné

— Roste zájem o pojištění prohlášení a záruk

— Velmi limitovaný počet distressed sales díky státní podpoře

— Roste význam ESG při vyjednávání transakcí

— Daří se vyjednávat atraktivní podmínky pro prodávající, můžeme opět hovořit o trhu prodávajících

— Očekáváme, že rok 2021 bude rekordním co do počtu uzavřených transakcí
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Vývoj trhu transakcí v Evropě (2019 – současnost)
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Zdroj: Mergermarket

1H2020 (mld USD) 1H2021 (mld USD) Podíl

Globální M&A trh 850 2 400

Severoamerický M&A trh 286 1 200 50%

Evropský M&A trh 236 497 21%

Asijský M&A trh 260 490 20%
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Case study 2021: Poradenství při prodeji IZOS 

— IZOS je největší lokální nezávislý výrobce izolačních a 

bezpečnostních skel zejména pro výrobu oken a fasád.

— Majitel nejdříve zkoušel najít investora sám, nakonec se ale rozhodl 

angažovat KPMG.

— Transakce byla přerušena pandemií. Společnost měla dobrý výhled, 

ale na trhu zavládla nejistota.

— Společnost i přes pandemii silně rostla a zájem o ni také.

— Ocenění nebylo nijak ovlivněno nejistotou spojenou s covid-situací.
2021

působila jako finanční poradce

majiteli společnosti IZOS s.r.o. při

jejím prodeji skupině HELUZ.

KPMG Česká republika
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Očekávání pro rok 2022
— S růstem ekonomiky a uvolňováním proti-covid opatření se většina oborů vrátí do „normálu“ nebo “nového 

normálu“

— Očekáváme další silný rok v oblasti fúzí a akvizic, zejména v 1H2022

— Postupně se však bude prodražovat akviziční financování

— Uvidíme větší vlnu carve-outs a distressed sales

— Dále poroste význam regulace a ESG, již se nebude jednat pouze o virtuální téma

— Velmi mnoho neznámých – post – Brexit, nové nastavení dodavatelských řetězců, nová letová hladina a 

rozevírající se nůžky mezi valuací kupujících a očekáváním prodávajících

Současné pozitivní okno pro prodávající se bude postupně zavírat – zřejmě v horizontu 12 měsíců.



Děkuji vám
Igor Mesenský

CEE Head of M&A 

Kontakt:

T   +420 222 124 254
M +420 724 586 342
imesensky@kpmg.cz
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