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DZIEŃ 1     4 listopada 2022

STRATEGIE INWESTYCYJNE NA RYNKU DEALERSKIM 
Marek Konieczny, DCG Dealer Consulting

Przyszłość europejskiej i polskiej sieci dealerskiej -  scenariusze
 ▪ Scenariusze konsolidacji rynku Urban
 ▪ Rozwój czy stagnacja na rynku Rural? ASO i używane
 ▪ Jak nowe punkty kontaktu i digitalizacja sprzedaży wpłynie na inwestycje rynku dealerskiego?

Faktory konsolidacji na polskim rynku dealerskim
 ▪ Zmiany struktury sieci markowych
 ▪ Dylematy dealerów wychodzących z rynku: sukcesja, niedostatki  

 kompetencyjne, nadocena wartości biznesu
 ▪ Zarządzanie zastępcze zamiast sprzedaży biznesu  

 zaproszony gość: Marcin Slomkowski, Interim Management Solution

Wpływ modelu agencyjnego na konsolidacje i wartość firmy dealerskiej
 ▪ Struktura konsolidacji w modelu agencyjnym 
 ▪ Szanse i bariery: prawo, ekonomia, zarzadzanie
 ▪ Czy agent będzie mniej warty niż dealer? Wpływ modelu agencyjnego na wartość firmy
 ▪ Strategie rozwoju – kierunki rozwoju grupy dealerskiej
 ▪ Struktura markowa: grupa jednomarkowa, jednokoncernowa czy wielomarkowa? 
 ▪ Struktura terytorialna: grupa regionalna czy krajowa?
 ▪ Jaki mix markowy i terytorialny? Warsztaty 

Strategie rozwoju – dywersyfikacja wewnątrzbranżowa
 ▪ Internet i omnichanel
 ▪ Sprzedaż aut używanych
 ▪ Sieci serwisowe
 ▪ Sieci blacharsko-lakiernicze
 ▪ Auta dostawcze

 ▪ CFM, wypożyczalnie, carsharing
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Strategie rozwoju – dywersyfikacja pozabranżowa

 ▪ Deweloperskie joint venture  
 zaproszony gość: Piotr Gańko, Range Capital

 ▪ Gdzie inwestują polscy dealerzy? – case study

Dylematy modelu  rozwoju - Warsztaty
 ▪ Zakup czy dzierżawa?
 ▪ Akwizycja czy greenfield?
 ▪ Akwizycja spółki, ZCP czy nieruchomości? 

DealerValue – polski model mnożnika na rynku dealerskim
 ▪ Faktory budowy wskaźnika
 ▪ Popyt inwestycyjny i lojalność wobec poszczególnych marek
 ▪ Mnożnik DealerValue na rok 2022/2023 

Aktualna sytuacja na rynku transakcyjnym w Polsce
 ▪ Geografia i rozkład markowy ofert i celów
 ▪ Trendy transakcyjne – modele i marki
 ▪ Charakterystyka transakcji na rynku polskim 
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Rozwój poprzez akwizycję vs rozwój organiczny – który model wybrać?
 ▪ Dlaczego rozwój poprzez przejęcie może mieć sens?
 ▪ Kiedy wybrać rozwój organiczny, a kiedy pomyśleć o przejęciach?  

 Porównanie zalet i wad obydwu podejść
 ▪ Na co zwrócić uwagę przy wyborze ścieżki rozwoju firmy?

Popularne motywy transakcyjne – co to znaczy?
 ▪ Motywy operacyjne transakcji
 ▪ Motywy finansowe, czyli jak zaoszczędzić, przejmując inną spółkę?
 ▪ Jakie aspekty niefinansowe mogą skłaniać do dokonania transakcji? 

Specyfika rynku M&A w Polsce
 ▪ Uwarunkowania polskiego rynku fuzji i przejęć
 ▪ Kluczowe trendy rozwoju rynku
 ▪ Prognozy na najbliższe okresy 

Rynek M&A w branży Automotive
 ▪ Statystyki transakcji w europejskim segmencie automotive
 ▪ Kto jest aktywny na rynku M&A?
 ▪ Success stories transakcji M&A – case study

DZIEŃ 2     5 listopada 2022

STRATEGIE I ORGANIZACJA PROCESU
Artur Wilk, Navigator Capital
Karol Szykowny, Navigator Capital
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Rozwój poprzez akwizycję vs rozwój organiczny – który model wybrać?
 ▪ Czym jest oraz jakie są rodzaje i cele badania due diligence?
 ▪ Podstawowe elementy analizy due diligence
 ▪ Jakie obszary działalności spółki podlegają badaniu due diligence?
 ▪ Jak wygląda raport z badania due diligence i co zrobić, aby był on skuteczny?
 ▪ Dlaczego due diligence się opłaca? – case study

Analiza finansowa i operacyjna celu transakcyjnego
 ▪ Znaczenia analizy sprawozdań finansowych targetu
 ▪ Jak analizować sferę operacyjną przedsiębiorstwa?
 ▪ Potencjalne czerwone flagi – case study 

Prawno-podatkowe aspekty due diligence
 ▪  Vendor DD – czy jest potrzebne w praktyce?
 ▪  Kształt transakcji a zakres podatkowego DD.
 ▪  Typowe  zabezpieczenia ryzyka podatkowego zidentyfikowanego w procesie DD 

Struktury transakcji fuzji i przejęć
 ▪ Zakup aktywów, czy akcji?
 ▪ Partnerstwo i joint venture
 ▪ Jak utrzymać motywację sprzedającego do efektywnego prowadzenia  

 firmy do momentu przekazania sterów w przedsiębiorstwie? 

Warianty finansowania transakcji
 ▪ Kapitał własny, czy dług?
 ▪ Optymalizacja średnioważonego kosztu kapitału
 ▪ Wybór formy finansowania a zamknięcie procesu transakcyjnego

DZIEŃ 3     2 grudnia 2022

DUE DILIGENCE, FINANSOWANIE I ZAMKNIĘCIE TRANSAKCJI 
Artur Wilk, Navigator Capital
Karol Szykowny, Navigator Capital
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Closing i integracja celu transakcyjnego
 ▪ Locked box i closing accounts – skomplikowane określenia formuł closingu
 ▪  Podstawowe obszary integracyjne
 ▪  Wsparcie consultingu jako okazja do identyfikacji nieodkrytych synergii 

Powody konieczności sporządzenia wyceny
 ▪ Czemu służy przygotowanie wyceny?
 ▪ Czy liczy się tylko cena docelowa udziałów? Na co zwrócić uwagę przy analizie  

 raportu z wyceny?
 ▪ Zastosowanie wycen w transakcjach M&A 

Różnice w wycenie inwestora strategicznego i finansowego
 ▪ Czy spółka rzeczywiście może mieć inną wartość w zależności od tego, kto dokonuje zakupu?
 ▪ Dlaczego inwestor finansowy nie płaci za synergie?
 ▪ Co skłania do sprzedaży aktywów inwestorowi strategicznemu? 

Metody dochodowe wyceny
 ▪ DCF – główny arsenał analityka
 ▪ EVA – czy ta niszowa metoda ma sens?
 ▪ Podsumowanie podejścia dochodowego 

Kluczowe czynniki determinujące wartość spółki
 ▪ Stopa wzrostu, kluczowy determinant w podejściu dochodowym
 ▪ Dlaczego terminal value jest tak istotna?
 ▪ Stopa dyskontowa, czyli o zmianie wartości pieniądza w czasie

DZIEŃ 3     2 grudnia 2022 c.d.

DZIEŃ 4    3 grudnia 2022

MODELE WYCENY SPÓŁEK
Artur Wilk, Navigator Capital
Karol Szykowny, Navigator Capital
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Wycena majątkowa
 ▪  Dlaczego „skorygowane aktywa netto”, a nie po prostu „aktywa netto”?
 ▪  Kiedy wycena majątkowa ma sens?
 ▪  Powody stosowania wycen majątkowych w branży dealerskiej 

Wycena porównawcza
 ▪ Mnożniki giełdowe i transakcyjne
 ▪ Dyskonta i premie do wyceny
 ▪ Czy stosowanie wyłącznie wyceny porównawczej ma sens?  

 Indywidualne uwarunkowania spółek 

Specyfika wycen w branży dealerskiej
 ▪ Mnożniki typowe dla branży dealerskiej
 ▪ Które metody wyceny są wskazane?
 ▪ Wrażliwość wycen w branży dealerskiej na zachodzące zmiany

DZIEŃ 4    2 grudnia 2022 c.d.

DZIEŃ 5    20 stycznia 2023
 
PRAWNE I PODATKOWE ASPEKTY TRANSAKCJI 
JDP Drapała & Partners
Zespół transakcyjny

Harmonogram przebiegu transakcji
Prowadzący: dr Marcin Chomiuk

 ▪ Due Diligence prawne / podatkowe / finansowe.
 ▪ Uzgodnienie zasadniczych warunków transakcji (Term Sheet, Memorandum of Understanding).
 ▪ Przygotowanie dokumentacji transakcyjnej (SPA, SHA, zmiany do umowy spółki).
 ▪ Zgłoszenie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 ▪ Signing / Closing / Płatność.
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Istotna dokumentacja transakcyjna
Prowadzący: dr Marcin Chomiuk

 ▪ Rodzaje umów i ich znaczenie w praktyce.
 ▪ Struktura umowy sprzedaży: 

 • Oznaczenie przedmiotu sprzedaży;
• Określenie ceny i jej płatność;
• Element ruchomy ceny (dopasowanie ceny);
• Moment przejścia przedmiotu sprzedaży na kupującego / warunki zawieszające;
• Oświadczenia i zapewnienia;
• Określenie zasad odpowiedzialności;
• Zasady współpracy w przypadku umowy dwuetapowej;
• Przebieg Signingu i Closingu;
• Działania po Closingu.

 ▪ Umowa wspólników (jeżeli sprzedawane jest mniej niż 100% udziałów). 

Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie transakcji 
Prowadzący: Maciej Chrzan

 ▪ Kiedy zgoda jest wymagana?
 ▪ Proces uzyskiwania zgody.
 ▪ Skutki braku wystąpienia o zgodę oraz uzyskania decyzji odmownej. 

Istotne aspekty transakcyjne z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych 
Prowadzący: dr Joanna Ostojska-Kołodziej / Anna Matusiak-Wekiera

 ▪ Obowiązki pracodawców wynikające z przejścia zakładu pracy  
 i konsekwencje ich niedopełnienia.

 ▪ Obowiązki informacyjne w przypadku share deals. 
 ▪ Podstawy prawne ujawniania danych osobowych w ramach Due Diligence  

 oraz obowiązek informacyjny. 
 ▪ Środki bezpieczeństwa technicznego oraz organizacyjnego w trakcie Due Diligence.

DZIEŃ 5    20 stycznia 2023  c.d.

SZCZEGÓŁOWA AGENDA 
AKADEMII INWESTYCYJNEJ



Transakcje a podatki 
Prowadzący: Magdalena Zasiewska

 ▪ Transakcja na udziałach (share deal) versus transakcja na aktywach (asset deal) – wady i zalety. 
 ▪ Najczęstsze typy transakcji (sprzedaż, aport, połączenie, podział) i ich podstawowe aspekty podatkowe. 
 ▪ Zabezpieczenie podatkowych interesów stron transakcji. 
 ▪ Obowiązki informacyjne (MDR). 
 ▪ Odpowiedzialność osobista za sprawy podatkowe w transakcji i po transakcji.  

Nieruchomość w procesie transakcyjnym 
Prowadzący: Michał Urbański

 ▪ Ograniczenia w nabywaniu przez cudzoziemców udziałów / akcji w polskich spółkach  
 będących właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. 

 ▪ Prawo pierwokupu udziałów / akcji przysługujące KOWR. 
 ▪ Nieruchomościowy due diligence w transakcji M&A. 
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DZIEŃ 6     21 stycznia 2023

WARSZTATY TRANSAKCYJNE

Podczas warsztatów ostatniego dnia zajęć uczestnicy zostaną podzieleni 
na dwie grupy - buyside i sellside i wezmą udział w całodziennej grze strategicznej 
pokazującej całość procesu transakcji od decyzji strategicznych, przez proces 
negocjacyjny, due diligence aż do podpisania umowy transakcji i unifikacji 
pozyskanego w ramach akwizycji przedsiębiorstwa.
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