
WEBINAR: Agenda CFO #2

Wpływ COVID-19 na plany 
CFO w zakresie inwestycji 
oraz fuzji i przejęć
19 stycznia 2021 r. godz. 10:00- 11:00

Już teraz możesz
zadać nam pytanie 

w zakładce Questions
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Kluczowe wnioski z badania 
European CFO Survey Autumn 
2020 i raportu „M&A emerges 
from quarantine. M&A 
strategies to thrive in the post-
pandemic environment”.

Program webinaru

Perspektywy ekonomiczne - jaki 
jest poziom niepewności 
finansowej i gospodarczej 
zdaniem CFO w Polsce i Europie 
w kontekście COVID-19?

Rynek fuzji i przejęć po pandemii 
– czyli trendy w M&A w 2021?

01 02 03
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Kluczowe wnioski z badania
European CFO Survey Autumn 2020
i raportu „M&A emerges from 
quarantine. M&A strategies to thrive
in the post-pandemic environment”
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D A N E  G E O G R A F I C Z N E

Badanie European CFO Survey Autumn 2020 
zostało przeprowadzone na 1,578 CFO w 18 krajach w Europie 

Wyniki badania

C Z A S  T R W A N I A  B A D A N I A

Wrzesień/Październik

2020

18 krajów

Austria, Dania, Niemcy, Grecja, Islandia, Irlandia, Włochy, 
Luksemburg, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja
Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja i Wielka Brytania

1,578
R A Z E M

R e s p o n d e n c i  [ C F O ]

1,514

B R A N Ż A

1,465 
W I E L K O Ś Ć

1,412 
S T R U K T U R A  W Ł A S N O Ś C I O W A
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Podział na branże

1%

4%

9%

15%

20%

24%

27%

Przedsiębiorstwo wspierane
przez venture capital

Spółka skarbu państwa lub
przedsiębiorstwo państwowe

Inne

Spółka finansowana z funduszy
private equity

Spółka niepubliczna z
inwestorem strategicznym (z…

Spółka skarbu państwa lub
przedsiębiorstwo państwowe

Firma rodzinna

1%

1%

1%

1%

1%

3%

4%

4%

4%

6%

6%

7%

8%

9%

9%

9%

11%

14%

Aerospace & defense

Leisure

Manufacturing

Public Sector

Forest, Paper & packaging

Tourism & Travel

Business & Professional Services

Life Sciences

Automotive

Transport & Logistic

Energy, Utilities, Mining

Retail

Technology, Media &…

Others

Construction

Consumer Goods

Industrial products & services

Financial Services

Respondenci w podziale na branże Respondenci według struktury własnościowej Respondenci według wielkości firmy
(wielkość określona na podstawie rocznych przychodów)

N=1,465 N=1,412

38%

39%

23%

małe

średnie

duże

N=1,514
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54 proc. dyrektorów finansowych w Europie spodziewa się w ciągu roku wzrostu zysków

Kluczowe wnioski z badania European CFO Survey Autumn 2020

Połowa dyrektorów 
finansowych w Europie 
deklaruje większy optymizm 
odnośnie perspektywy 
finansowej przedsiębiorstw, 
które reprezentują.
W marcu odpowiedziało
tak zaledwie 10 proc. 
ankietowanych. 

Jednocześnie, jak wynika
z badania „European CFO 
Survey Autumn 2020”, zaledwie
co trzeci CFO spodziewa się 
spadku dochodów, podczas
gdy na początku pandemii 
takie obawy miało aż 60 proc. 
respondentów.

Jednym z największych 
problemów, z którymi
w dwóch trzecich badanych 
krajów wciąż muszą się mierzyć 
firmy, jest osłabienie popytu.
W marcu było tak w prawie 
trzech czwartych krajów.

W marcu Aktualnie
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Perspektywa odbudowy – względnie większy optymizm

Ponad 40 proc. CFO spodziewa się, że ich firmy 
potrzebują przynajmniej roku, aby odzyskać poziom 
dochodowości generowany przed koronakryzysem.
Dla 17 proc. z nich najbardziej prawdopodobnym 
terminem powrotu do pełnego ożywienia gospodarki 
jest rok 2022.

Jednym z największych problemów, z którymi w dwóch 
trzecich badanych krajów wciąż muszą się mierzyć firmy, 
jest osłabienie popytu. W marcu było tak w prawie 
trzech czwartych krajów, ale odsetek ten jest nadal 
wyższy niż jesienią 2019 r.

Mimo wzrostu prognozowanych przychodów, 
odzwierciedlającego ogólną poprawę nastrojów
w Europie, większość firm nie wróciła jeszcze
do poziomu sprzed pandemii.

Połowa badanych - czyli pięć razy więcej niż
w marcu - twierdziła, że bardziej optymistycznie
ocenia perspektywy finansowe swojej firmy. 

W marcu

Aktualnie
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Digitalizacja to kluczowy priorytet CFO

„Digitalizacja” jest jednym
z trzech kluczowych
priorytetów strategicznych

niemal w połowie krajów
objętych badaniem. 

W całym regionie inwestycje zeszły 

na dalszy plan. Niemal 40 proc. 
respondentów planuje ich 
zmniejszenie w okresie najbliższych 
12 miesięcy. Zaledwie 13 proc. chce 
inwestować w środki trwałe, takie 
jak infrastruktura, maszyny i 
urządzenia.

Pandemia spowodowała jednak 
przyspieszenie rozwoju gospodarki 
cyfrowej. Przedsiębiorstwa 
europejskie starają się doprowadzić
do końca proces transformacji 

cyfrowej, a 60 proc. dyrektorów 

finansowych planuje zwiększenie 
inwestycji w automatyzację, 
oprogramowanie, dane i sieci 
informatyczne.

Wnioski z badania: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/rozwiazania-dla-cfo/articles/raport-cfo-survey-2020-h2.html
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Co CFO mówią o perspektywach
transakcji M&A
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Co może być dla Państwa przeszkodą w realizowaniu transakcji M&A w najbliższym roku?

01.

02.

03.

04.

Brak stabilnych perspektyw finansowych mojej firmy

Brak atrakcyjnych firm do przejęcia po atrakcyjnych cenach

Niska wiarygodność projekcji finansowych targetów

Brak niezbędnej wiedzy wewnątrz mojej organizacji

05. Ograniczenia regulacyjne



12

Wartość transakcji w drugiej połowie roku była o ponad 80%
wyższa niż w pierwszej

Rekordowy wzrost na rynku M&A w drugiej połowie 2020

Od stycznia do października 2020 r. globalny rynek fuzji
i przejęć zanotował wartość transakcji równą 2,2 bln 
dolarów, z tego 1,4bln wydarzyło się od czerwca.

Od czerwca do października 2020 r. wartość transakcji była o 
84 proc. większa niż w pierwszych pięciu miesiącach 
poprzedniego roku. 

Największe transakcje miały miejsce w branży TMT.
Łącznie od czerwca do października 2020 r. wygenerowały 
one wartość 488 mld dolarów, czyli powyżej 1/3 całości. 

Łączna wartość transakcji na koniec roku 2020 wyniosła 
prawie 3,6 bln dolarów. W drugiej połowie wzrost o 
88% w porównaniu do pierwszej.

Wyzwania w przeprowadzaniu transakcji:

Zdalna komunikacja a zaufanie

Niska wiarygodność projekcji finansowych

Zmienność historycznych wyników

Ograniczona porównywalność spółek publicznie notowanych

W podziale na fazy

100 

I-20 II-20 III-20 IV-20 V-20 VI-20 VII-20 VIII-20 IX-20 X-20

450

400

350

300

250

200

150

Wielkość 
transakcji

Przed COVID-19
557 mld USD (25%)

Lockdown
220 mld USD (10%)

187
212

157

102
118

225

275

Okres po lockodownie
1,4 tln USD (65%)

340

196

390

Źródło: analiza Deloitte.
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Zapytaliśmy dyrektorów finansowych o to, jakie czynniki wewnętrzne
i zewnętrzne będą wpływać na ich strategie M&A w ciągu najbliższego roku

Silna pozycja firm a przeszkody regulacyjne

83 proc. badanych jest pewnych sytuacji finansowej 

swoich przedsiębiorstw i twierdzi, że ma zgromadzone 
odpowiednie rezerwy pieniężne. Tak o swoich zasobach 
najczęściej mówili przedstawiciele sektora finansowego, 
motoryzacyjnego i branży usług profesjonalnych.

80 proc. wskazuje, że ma odpowiednie możliwości 

wewnątrz swoich macierzystych organizacji, żeby 
realizować transakcje fuzji przejęć, a także 
przeprowadzić następującą po nich transformację. 

Z kolei 73 proc. dyrektorów finansowych twierdzi, 

że w razie potrzeby będzie mieć dostęp do kredytu
na korzystnych warunkach. Tyle samo jest pewnych,
że nadchodzący rok przyniesie rozwój w ich sektorze.

44 proc. CFO obawia się, że utrudnieniem dla 

przeprowadzenia M&A będą przeszkody regulacyjne.

WYKRES 2

Czynniki wpływające na decyzje w zakresie fuzji i przejęć
Jak oceniają Państwo wpływ następujących czynników na decyzje w obszarze fuzji i przejęć (M&A)?*

Wysoki Umiarkowany Brak

27% 46% 27%

Możliwości rozwoju pojawiające się w sektorze

26% 48% 27%

Obiekty przejęć dostępne po atrakcyjnych cenach

23% 49% 28%

Duże zainteresowanie ze strony inwestorów private equity

18% 42% 39%

*Podane wartości procentowe nie uwzględniają odpowiedzi „Nie mam zdania”. Wartości nieważone.  

Wskutek zaokrągleń suma wartości procentowych może nie być równa 100%.

Source: Ankieta Deloitte dla dyrektorów finansowych (CFO Survey), jesień 2020 r.

Odpowiednie możliwości wewnątrz firmy do realizacji 
transakcji oraz dokonania transformacji po jej zakończeniu

Kredyty będą dostępne na korzystnych warunkach

Ożywienie gospodarcze nastąpi w ciągu kolejnych 12 miesięcy 

Możliwe do pokonania przeszkody polityczne i regulacyjne 

18%41%42%

20%50%30%

40%45%15%

44%42%14%

Solidny bilans oraz odpowiednie rezerwy gotówkowe
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Polscy CFO wierzą bardziej w poprawę sytuacji gospodarczej i dostępność celów akwizycyjnych po atrakcyjnych 
wycenach niż ich koledzy w Europie zachodniej, ale ich organizacje są gorzej przygotowane

Optymizm CFO w Polsce

83%

80%

73%

74%

72%

60%

60%

44%

77%

68%

70%

74%

81%

57%

70%

32%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Silna sytuacja finansowa firmy

Wewnętrzne zdolności do przeprowadzenia transakcji

Dostępność kredytu

Możliwości rozwoju w sektorze

Dostępność targetów po atrakcyjnych wycenach

Duża konkurencja z PE

Odbudowa sytuacji gospodarczej

Przeszkody polityczne i regulacyjne

Czynniki wpływające na M&A

Europa

Polska
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Perspektywy ekonomiczne - jaki jest 
poziom niepewności finansowej
i gospodarczej zdaniem CFO w Polsce 
i Europie w kontekście COVID-19?
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Zmiana PKB w 2020 r. i jej główne składowe

„Koronakryzys” w Polsce

-12,0
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0,0
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4,0
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8,0

I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw.

2019 2020

Dekopozycja zmiany realnego PKB w Polsce, pkt. proc. r/r

Saldo obrotów z zagranicą

Przyrost zapasów

Inwestycje w środki trwałe

Konsumpcja publiczna

Konsumpcja gospodarstw
domowych

Produkt krajowy brutto

WIOSENNY LOCKDOWN

Spadek PKB w II kwartale 2020 r. wynikał głównie 
z obniżenia konsumpcji gospodarstw domowych, 
ale także niższych inwestycji i redukcji zapasów. 
Dodatni wkład do zmiany PKB miała konsumpcja 
publiczna oraz eksport netto.

Odmrożenie gospodarki w drugiej 
połowie 2020 r.

W III kwartale 2020 r. (wstępne dane GUS) 
konsumpcja gospodarstw domowych była nieco 
wyższa niż rok wcześniej, dzięki czemu miała 
dodatni (choć niewielki) wpływ na zmianę PKB. 
Odbicie w gospodarce było napędzane również 
wysoką dynamiką eksportu, natomiast inwestycje 
w środki trwałe oraz zapasy w dalszym ciągu 
oddziaływały ujemnie na realny PKB.

źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/kwartalne-rachunki-narodowe/wstepny-szacunek-
produktu-krajowego-brutto-w-trzecim-kwartale-2020-roku,3,73.html 
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Wpływ na wybrane sektory oraz podaż pieniądza M3

„Koronakryzys” w Polsce
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Zmiana najważniejszych składowych podaży pieniądza M3 
(% r/r)

Gotówka w obiegu, zmiana % r/r

Depozyty gospodarstw domowych, zmiana % r/r

Depozyty przedsiębiorstw, zmiana % r/r

Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-
gospodarczej/biuletyn-statystyczny-nr-112020,4,106.html

W reakcji na pandemię, wzrosła wartość gotówki w obiegu. Szybki 
przyrost depozytów firm to efekt rządowej pomocy oraz oszczędności 
m.in. z tytułu ograniczonych inwestycji.

Relatywnie wysoka odporność polskiej gospodarki na kryzys wynika m.in. z korzystnej 
struktury sektorowej – najbardziej dotknięty sektor (zakwaterowanie i gastronomia) ma 
niewielki udział w generowanej wartości dodanej (niecałe 2% w 2019 r.). Silnym stabilizatorem 
był sektor przemysłowy, zwłaszcza produkujący na eksport.

Przemysł

Budownictwo

Handel; naprawa 
pojazdów 
samochodowych

Transport i gospodarka 
magazynowa

Zakwaterowanie i gastronomia

Informacja i 
komunikacja

Działalność finansowa 
i ubezpieczeniowa

Obsługa rynku 
nieruchomości

Działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna; Administrowanie i 
działalność wspierająca

Administracja publiczna i obrona 
narodowa; Obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne; Edukacja; 
Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna

-35%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Zmiana wartości dodanej brutto w III kwartale 2020 r. (oś pionowa, % r/r) 
oraz udział sektora w całkowitej wartości dodanej brutto (% w 2019 r., oś 
pozioma)
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Kluczowe czynniki wpływające na niepewność i dynamikę ożywienia w 2021 r.

„Koronakryzys” w Polsce – perspektywy na 2021 r.

Dynamika szczepień w Polsce i innych 
krajach

Kolejne fale zachorowań na COVID-19

Lockdowny i inne nadzwyczajne 
działania państwa

Zakres, wielkość i termin pomocy 
publicznej dla podmiotów dotkniętych 
kryzysem

Zachowania gosp. domowych 
i przedsiębiorstw w kontekście 
pandemii (minimalizacja ryzyka, 
mobilność, obchodzenie ograniczeń itp.)

Niestabilność polityczna i społeczna

3,5%
3,3%

3,1%

2,7%

5,1%

4,0%

4,6% 4,5%

3,8% 3,7%

4,2%

3,0%

3,6%

7-10 9-11 10-11 20-11 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12

Bank
Światowy

KE NBP Santander PKO BP Pekao Santander ING mBank Citi
Handlowy

BOŚ Bank Bank
Pocztowy

Credit
Agricole

Prognozowany wzrost gospodarczy w Polsce w 2021 r. według różnych ośrodków analitycznych

Źródło: opracowanie Deloitte na podstawie stron internetowych odpowiednich instytucji oraz https://www.money.pl/gospodarka/polska-gospodarka-po-covid-19-prognozy-ekonomistow-na-2021-rok-6585125590522592a.html 
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Informacje z rynku kapitałowego (GPW)

„Koronakryzys” w Polsce – perspektywy na 2021 r.

WIG-Banki

WIG-Budownictwo

WIG-Energia

WIG.GAMES

WIG-Spożywczy

WIG-Nieruchomości

WIG-Paliwa

WIG-Motoryzacja

WIGtech
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Wskaźniki giełdowe dla wybranych indeksów
sektorowych - cena/zysk (oś pionowa), 
kapitalizacja/wartość księgowa (oś pozioma) oraz
kapitalizacja (wielkość koła)
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Zmiana wartości wybranych indeksów 
sektorowych 
(01.2020-01.2021)

W ostatnim roku silnie rosły 
akcje spółek budowlanych, co z 
jednej strony może wskazywać 
na stabilność tego sektora w 
trakcie koronakryzysu, a także 
oczekiwania dotyczące wzrostu 
wydatków publicznych (m.in. 
dzięki Next Generation EU). 

Silnie rosły również spółki 
technologiczne i gamingowe, co 
jest spójne z trendami na 
globalnych rynkach. Patrząc na 
wskaźniki takie jak cena/zysk 
czy kapitalizacja/wartość 
księgowa, inwestorzy 
prawdopodobnie spodziewają 
się dalszego wzrostu zysków w 
spółkach działających w 
sektorze cyfrowym i IT.

Źródło: opracowanie Deloitte na podstawie danych stooq.pl
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Wybrane skutki - hipotezy

Długotrwałe skutki „koronakryzysu”

Wolniejsze niż przed kryzysem COVID-19 tempo wzrostu 
kapitału ludzkiego z powodu tzw. dystansowania 
społecznego oraz edukacji domowej

Wzrost znaczenia aktywów niematerialnych w gospodarce 
oraz kompetencji cyfrowych

Wzrost ryzyka regulacyjnego i uznaniowości w polityce 
gospodarczej, zarówno w postaci obostrzeń 
administracyjnych jak i dodatkowych interwencji, które mogą 
zaburzać warunki konkurencji

Ograniczenie korzyści z wymiany handlowej wskutek 
utrudnień w transporcie, dodatkowych regulacji itp. co 
przełoży się na wolniejsze tempo wzrostu produktywności

Długotrwałe zmiany preferencji konsumentów, związane 
z m.in. chęcią ograniczania ryzyka zdrowotnego lub 
nabyciem nowych nawyków 

Obserwowane niestandardowe działania w zakresie polityki 
fiskalnej i monetarnej mogą być „nowym standardem” 
w nadchodzących latach
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GLOBAL ECONOMIC POLICY UNCERTAINTY INDEX

Źródło: https://fred.stlouisfed.org/series/GEPUCURRENT
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Rynek fuzji i przejęć po pandemii –
czyli trendy w M&A w 2021?
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Od odpowiedzi na pandemię, przez odbudowę 
do rozwoju w nowej rzeczywistości

Zmiany w podejściu do strategii M&A Odbudowa po pandemii będzie miała inną dynamikę 
w różnych branżach i regionach.

59 proc. dyrektorów 

finansowych wybiera strategie 
ofensywne, 

41 proc. te defensywne. 

Strategie wybierane przez firmy w fazie od odpowiedzi na kryzys to głównie 
strategie defensywne: 
koncentracja na synergiach z wcześniejszych transakcji (54%), sprzedaż 
aktywów niestrategicznych (38%), natychmiastowa sprzedaż aktywów 
nieperformujących (33%).

W fazie odbudowy i budowania wzrostu prym wiodą strategie ofensywne: 
konsolidacja rynku (41%), rozwój w kierunku odpowiedzialności społecznej 
(39%), wzmacniania łańcucha dostaw (31%) i innowacyjne wejścia w nowe 
obszary (30%).

Firmy coraz częściej decydują się na nieoczywiste aktywności, takie jak joint 
venture, sojusze, czy disruptive M&A (32 proc.).

Przyszłość strategii fuzji i przejęć (M&A)

Poziom wpływu: skutki pandemii na odbudowę 

gospodarczą i dynamikę podaży rynkowej/popytu 

rynkowego, pracowników, klientów i otoczenie 

konkurencyjne.

Słaba Duża
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Wartość 
końcowa

Ochrona rynków, 
aby utrzymać 

parytet 
konkurencyjności

Transformacja 
biznesu, aby 
zabezpieczyć 

przyszłość

Zmiana zasad 
gry

Defensywna strategia M&A Ofensywna strategia M&A

Zdolność do działania

Zdolności do działania: poziom płynności finansowej, kondycję 

bilansu oraz możliwość pozyskania kapitału z rynków w 

stosunku do odporności posiadanego modelu biznesowego 

oraz modeli dostawców i partnerów.

Źródło: Deloitte 2020 „Charting New Horizons”.

MODELE TRANSAKCJI

• Pozyskanie kapitału poprzez sprzedaż zagrożonych aktywów 

oraz restrukturyzacja portfela w celu zbycia aktywów 

niezwiązanych z podstawową działalnością 

• Poprawa skuteczności operacyjnej oraz przyspieszenie 

osiągnięcia efektów synergii

• Wypełnienie luk w portfelu głównym poprzez okazyjne 

nabycie aktywów

• Przyspieszenie transformacji cyfrowej oraz poszukiwanie 

możliwości współinwestowania z partnerami

• Dokonanie transformacji działalności biznesowej  poprzez 

pozyskanie konkurentów tradycyjnych i cyfrowych, aby 

skonsolidować sektor 

• Dokonywanie przejęć w celu stworzenia nowego łańcucha 

dostaw oraz dotarcia do nowych segmentów klientów

• Określenie „nowego porządku świata” poprzez wspólne 

przedsięwzięcia oraz sojusze w nowych obszarach, takich jak 

zrównoważony rozwój

• Nabywanie innowacyjnych aktywów w ramach rozwoju w 

nowych obszarach
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Czym Twoja następna transakcja M&A będzie 
różnić się od poprzednich?

Adaptacja do nowej rzeczywistości

Prawie 60 proc. respondentów uważa, że na rynku M&A 

kluczowe jest zaufanie do finansowych projekcji i planów rozwoju. 
Dane historyczne stracą na znaczeniu.

56 proc. za priorytet wskazało solidny plan działania na 

czas po pandemii. Projekcje będą budowane scenariuszowo. 
Procesy due diligence będą się wydłużały.

Z kolei zdaniem 54 proc. najważniejsze jest 

budowanie zaufania wśród interesariuszy.

Korzystanie z narzędzi cyfrowych i analitycznych 
pozostanie nierozłączną częścią procesów transakcyjnych 
i integracji potransakcyjnej.

Podejście do bezpieczeństwa cyfrowego może się zmienić 
wraz z rosnącą liczbą transakcji. W US 51% leaderów M&A 
uważa tę kwestię za kluczową.

0%

50%

Priorytety przy realizacji transakcji typu M&A

Niezbędne Bardzo ważne

Zaufanie do prognoz finansowych oraz planów rozwojowych obiektu przejęć

17% 42%

38%18%

35%19%

37%15%

35%16%

30%14%

28%15%

*podane wartości procentowe nie uwzględniają odpowiedzi „Nie mam zdania”.  Źródło: Ankieta 
Deloitte dla dyrektorów finansowych (CFO Survey), jesień 2020 r.

Solidne planowanie scenariuszowe po ustąpieniu pandemii

Zbudowanie zaufania wśród interesariuszy, np. konsumentów, organów rządowych, regulatorów itp.

Skuteczny zdalny proces przeprowadzania badania due dilligence oraz zarządzania ryzykiem transakcji

Przyspieszona integracja po przejęciu oraz uzyskanie efektu synergii

Integracja kulturowa przy zmieniającym się rozkładzie godzin pracy

Zabezpieczenie przed zagrożeniem wystąpienia cyberataku oraz wycieku informacji dot. transakcji 
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Podsumowanie

Te niezwykle trudne 
czasy stworzyły 
wyjątkowe 
możliwości w 
kontekście M&A. 
Duża aktywność na 
rynku z drugiej 
połowy 2020 
przeniesie się na 
2021.

Coraz więcej rzadziej 
spotykanych 
wcześniej działań:
umowy 
międzysektorowe, 
wspólne 
inwestowanie 
z funduszami PE czy 
transakcje, mające 
na celu nabycie 
innowacyjnych 
i zrównoważonych 
technologii. 

Okazało się, że firmy, 
które kryzys dotknął 
najbardziej, skupiły się 
na przetrwaniu 
i priorytetowo 
potraktowały środki 
ochronne mające na 
celu utrzymanie 
wartości poprzez 
szybką sprzedaż 
aktywów czy 
restrukturyzację 
portfela. 

Firmy oszczędzone 
przez pandemię 
aktywnie kontynuują 
ofensywne strategie 
M&A.

Środki pozyskane 
w trakcie pandemii 
może być łatwiej 
wydać na inwestycje 
niż na dywidendy.

Funkcjonując w obliczu 
zwiększonej 
niepewności, CFO 
muszą uważnie 
śledzić rynek 
i dostrzegać nowe 
możliwości rozwoju 
poprzez fuzje 
i przejęcia. Z drugiej 
strony muszą w sposób 
praktycznie ciągły 
dokonywać aktualizacji 
przewidywań i prognoz 
biznesowych, aby 
właściwie ocenić 
potencjał z nich 
wynikający.

Kluczowymi wyzwaniami 
będzie budowanie zaufania 
w zdalnych procesach 
transakcyjnych oraz 
tworzenie scenariuszy 
rozwoju.

Wraz ze wzrostem 
niepewności projekcji 
finansowych konieczne 
staje się zastosowanie 
bardziej zaawansowanych 
narzędzi wyceny.
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Zapraszamy na kolejne webinary Deloitte 

#12 odcinek cyklu „Przy kawie o M&A”: Pozyskanie inwestora w „nowej 
normalności” – szanse oraz wyzwania

28.01.2021, godz. 10:00 -11:00

Ghost of a chance for stabilisation or rather an unprecedented 
opportunity to thrive for GBS organisations

21.01.2021, godz. 10:00 – 11:00

Zmiany w VAT związane z wejściem w życie unijnego pakietu 
e-commerce

22.01.2021, godz. 10:00-11:00

https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/webcasty/articles/webcasty.html
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