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Rok 2021 – bol rokom M&A

Zdroj: Refinitiv (ThomsonOne), 2022
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Rekordný rok 2021: Najviac M&A transakcií 

v Európe za posledných 20 rokov 

Počet transakcií 

aj ich objem v Európe 

medziročne

vzrástol o 41 % 
a zvýšila sa aj hodnota 

spoločností vo väčšine 

odvetví.

Hodnota transakcií

presahovala

1 224 milliárd eur.

21 tisíc
Počet transakcií v roku 2021
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Zdroj: Refinitiv(ThomsonOne), 2022

M&A aktivita v prvom polroku 2022 (H1 22)
Najatraktívnejšie sektory H1 22

Aj napriek makroekonomickým výzvam rok 2022 

z hľadiska počtu transakcií nezaostáva za 

rekordným rokom 2021.

Medziročne najviac rástol sektor nehnuteľností, 

ale aj priemysel a technológie. 
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Aké sú očakávania investorov pre rok 2022?
Private equity (PE) investori vidia vývoj M&A aktivity pozitívne.

PE profesionálov očakáva aspoň

taký dobrý rok ako 2021, pričom 

63 % pripúšťa rast M&A

21 %
Rovnaká 

úroveň 

ako v roku 

2021

52 %
Nárast 

do 10 %

11 %
Nárast 

viac ako 

10 %

11 %
Pokles 

do 10 % 5 %
Pokles 

o viac ako

10 %

Zdroj: Statista, Dotazník s 1 700 respondentmi z Private Equity v Európe (realizovaný v Q2 2022)

Očakávaná zmena v počte uzavretých transakcií 

s účasťou PE na európskom trhu v roku 2022. 

84%

aktivity



Hnací motor úspešných transakcií v roku 2022

Velkosť
a profitabilita

Silný a ambiciózny
manažérsky tím

Schopnosť reagovať
na aktuálne výzvy

na trhu

Rastová stratégia
zameraná na

vytváranie hodnoty

Adaptácia
ESG princípov

Fokus na technológie
a digitálnu

transformáciu
Zdroj: KPMG analysis, 2022



Dobré príležitosti existujú aj v náročných časoch

Zdroj: Refinitiv (ThomsonOne), 2022, KPMG analýza

Európske private equity (PE) fondy
v rokoch 2020 a 2021 nahromadili
viac ako

200 miliárd EUR,
ktoré majú k dispozícii na 
investície do privátnych firiem.

89%
PE fondov dosiahlo ciele pre  
fundraising za prvý polrok 2022 

KPMG má v súčasnosti v regióne

CEE viac ako 150 aktívnych
mandátov, kde majiteľom firiem 
pomáha rásť, získať kapitál 
alebo zabezpečiť nástupníctvo 
prostredníctvom komplexného 
transakčného poradenstva. 



Plánujete nástupníctvo, získať rastový kapitál alebo 
inú M&A transakciu? 

č.1 M&A poradca
30 profesionálov
na Slovensku

Pripravujeme transakčné 
procesy na mieru

500+ úspešných 
transakcií 
uzatvorených 
za posledných 
10 rokov

Globálna sieť M&A 
expertov s dosahom na 
medzinárodných 
investorov vo viac ako 80
krajinách sveta
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