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Az EY M&A Barométer összefoglalja és elemzi a saját gyűjtésből származó, valamint 
hiteles külső adatbázisokból összegyűjtött, nyilvánosan elérhető információkat.
 
Az M&A Barométer a magánszektor tranzakcióit összesíti és vizsgálja, de nem tartalmazza az alábbi tranzakciókat:

•   15% alatti kisebbségi tulajdonrész vásárlása;
•   Többségi részvényes által megszerzett további kisebbségi érdekeltség;
•   Ingatlan tranzakciók (kivéve, ha a tranzakció tárgya és/vagy a vevő ingatlanvállalat vagy ingatlanbefektetési alap);
•   Tőkepiaci tranzakciók (kivéve, ha irányításbeli változást eredményezett);
•   Licencvásárlások;
•   Vegyes vállalati megállapodások;
•   Zöldmezős beruházások;
•   Nyilvános részvénykibocsátások (IPO);
•   Privatizációk;
•   Több országot érintő tranzakciók (ezen ügyletek darabszámát tartalmazza, míg értékét nem tartalmazza az elemzés); 
•   Belső átszerveződések.
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A tranzakciós piac becsült mérete – 1,61 milliárd USD
A tranzakciók értékét az ügyletek 26%-ában (29 tranzakció esetében) hozták nyilvánosságra, ami 22 százalékponttal 
alacsonyabb a 2015-ös arányhoz viszonyítva.

A nyilvánosságra hozott értékekből becsülve a magyar tranzakciós piac mérete 2016-ban 1,61 milliárd USD volt. Ez 6%-os 
növe  kedést jelent a 2015-ös értékhez viszonyítva. Ez az emelkedés elsősorban a tranzakciók átlagos méretének növekedésével 
magya rázható. A 100 millió USD alatti tranzakciók értéke 8,7 millió USD volt, amely 19%-os emelkedés a 2015-ös 7,3 millió USD 
értékhez képest.

Az M&A tranzakciók száma 110-re csökkent 
Magyarországon
2016-ban 110 tranzakciót zártak le és hoztak nyilvánosságra, 
amely 15%-os csökkenést jelent 2015-höz képest. A tavalyi 
csúcsot követve 2012 óta ugyanakkor ez volt a második 
legaktívabb időszak a nyilvánosan közzétett ügyletek 
számát tekintve.

Nőtt az M&A piac becsült értéke 
2016-ban Magyarországon – A feldol-
gozóipar és a szolgáltatások iparágak 
a legvon zóbbak
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2016-ban az előző évekhez hasonlóan a magyar tranzakciós 
piacot a hazai tranzakciók dominálták, hiszen az esetek 
54%-ában a célvállalat és a vevő is magyar társaság volt.
A befelé irányuló felvásárlások aktív külföldi befektetői között 
szerepel Ausztria (6 tranzakció), USA (5 tranzakció), Német-
ország és Csehország (4-4 tranzakció), valamint Olaszország 
és Románia (országonként 3 ügylettel).
Tíz kifelé irányuló befektetés zárult le 2016-ban; ebből 3 tran-

z akció Lengyelországban. A legaktívabb szektor a gyógyszer-
ipar és az egészségügy volt 3 tranzakcióval.
Az előző évekhez hasonlóan 2016-ban is kisebbségben 
voltak a pénzügyi befektetők. A pénzügyi tranzakciók száma 
a JEREMIE befektetők - a beruházási időszak végét követő - 
alacsonyabb aktivitásának következtében csökkent. A straté-
giai befektetők aránya ennek megfelelően az összes tranzak-
ciót tekintve 2016-ban 68%-ra emelkedett a 2015-ös 62%-ról.

A belföldi tranzakciók, valamint a stratégiai befektetők kimagasló aránya jellemzi a piacot

Befektetői kör

A magyar tranzakciós piac
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Feldolgozóipar
2016-ban 15 tranzakciót zártak ebben a szektorban, míg 2015-ben ez a szám 12 volt. Ezzel a feldolgozóipar 
a magyar tranzakciós piac élére került, megelőzve ezzel a tavaly vezető IT és technológia szektort. 
Az ügyletek átlagos értéke 5,4 millió USD volt, melyből a legnagyobb tranzakciót az autóipari Ábrahám 
és Társa 10,5 millió USD-ért történő felvásárlása jelentette az MSSL Manufacturing Hungary által.
Számos jelentős tranzakció értékét nem hozták nyilvánosságra, ide sorolható többek között az IB Andresen 
Industry Magyarország Acélmegmunkáló Központ Kft. felvásárlása a Thyssenkrupp Ferroglobus Kereskedelmi 
Zrt. által és a háztartási higiénia papíriparban működő Forest-Papír Kft. felvásárlása az olasz Sofidel által.
A tranzakciók számát tekintve a szektorban a befelé irányuló felvásárlások (60%) domináltak. A legaktívabb 
külföldi felvásárlók olasz, német és osztrák vállalatok voltak 3, illetve 2-2 tranzakcióval.

Szolgáltatások
13 tranzakciót hoztak nyilvánosságra a szolgáltatási szektorban 2016-ban, amely 63%-os növekedést jelent 
az előző évhez képest. 11 tranzakció esetében magyar társaságok voltak a célvállalatok és ebből 10 tran-
zakció hazai befektetőkhöz köthető. A legnépszerűbb célvállalatok üzleti és ipari szolgáltatásokat nyújtanak. 
A szektor tranzakciói közé tartozott a konténerek építkezésekre történő bérbeadásával foglalkozó Bérkonté-
ner Kft. felvásárlása a Finatech által és a Webox Hungary Kft. – automatizált éjjel-nappali csomagátvevő ter-
minál szolgáltatás – felvásárlása a Foxpost Zrt. által. A felvásárlások átlagos értéke elérte a 3,7 millió USD-t.

IT és technológia
12 tranzakciót zártak le az IT és technológia szektorban 2016-ban, amely 57%-os csökkenést jelent 
2015-höz képest. A tranzakciók átlagos értéke ugyanakkor 27,3 millió USD volt, amely jelentős növekedés 
a 2015-ös 9,4 millió USD-hez képest. A szektorban a stratégiai és pénzügyi befektetők aránya megegyezett 
a tavalyi évben tapasztalttal. A szektoron belül a legnagyobb tranzakciók közé tartozott a felhő-alapú élő 
video stream szolgáltatást nyújtó Ustream felvásárlása az IBM által – nyilvános források szerint kb. 130 millió 
USD értékben. További jelentős tranzakciót jelentett a Bushido Games Kft. felvásárlása a Finatech Capital által.

Ingatlanpiac
12 tranzakciót hoztak nyilvánosságra az Ingatlanpiac szektorban 2016-ban, amelynek több mint felét a stra-
tégiai befektetők által zárt, befelé irányuló tranzakciók tették ki. A tranzakciók átlagos értéke 83 millió USD 
volt. A legnagyobb tranzakciók közé tartozott a Millenium Towers irodakomplexum akvizíciója Budapesten 
a CA IMMO által 197 millió USD-ért, illetve a Nova Park bevásárlóközpont felvásárlása a Prime Kapital és 
MAS Real Estate által 99 millió USD-ért.

Telekommunikáció és média
2016-ban 12 tranzakciót zártak le a Telekommunikáció és média szektorban, amely 20%-os növekedést 
jelent 2015-höz képest. 10 tranzakció esetében magyar társaságok voltak a célvállalatok és a felvásárlók 
egyaránt. A tranzakciók kétharmadát stratégiai befektetők zárták, főleg digitális médiavállalatok felvásár-
lásával. A szektor teljes mérete nem megbecsülhető, ugyanis a tranzakciók értékét mindössze az esetek 
8%-ában hozták nyilvánosságra. A nyilvános tranzakciók közé tartozott többek között az Origo Zrt. 
felvásárlása a New Wave Media Kft. által 15 millió USD értékben.

Bank és pénzügyi szolgáltatások
A Bank és pénzügyi szolgáltatások területén 12 tranzakciót zártak 2016-ban, mely 100%-os növekedés 
az előző évhez képest. A nyilvánosságra hozott tranzakciók 58%-ában mind a befektetők, mind a célvállalatok 
hazai társaságok voltak. Nyilvánosan elérhető tranzakcióméret hiányában az iparág mérete nem becsülhető. 
A legkedveltebb céltársaságok lízing, faktor és biztosító társaságok voltak.  A nyilvános tranzakciók között 
említhető a Centrál-Faktor Zrt. felvásárlása a Pro-Cash Vagyonkezelő Zrt. által és a Lombard Pénzügyi 
és Lízing Zrt. felvásárlása a svájci DDM Holding AG által.

A Feldolgozóipar vált a legvonzóbb szektorrá
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Iparági megoszlás (ügyletszám alapján)

Néhány 2016-os tranzakció állami szerepvállalással, amelyek nem szerepeltek az elemzésben*

* Ezen ügyleteket nem tartalmazza a tranzakciós piac elemzése

* Az eladó fél a magyar Futureal-csoport

A legnagyobb tranzakciók Magyarországon 2016-ban (millió USD)

Célvállalat Célvállalat országa Vevő Vevő országa Érték 
(millió USD)

Millennium Towers 
irodakomplexum, Budapest Magyarország CA Immo Ausztria 197

Finox Holding Svájc Richter Gedeon Nyrt. Magyarország 194

Scitec Holding Magyarország Ascendis Health Dél-afrikai 
Köztársaság 170

Ustream Magyarország IBM USA 130

Nova Park bevásárlóközpont* Lengyelország Prime Kapital, 
MAS Real Estate Románia 99

Célvállalat Vevő Érték (millió USD)

MKB Bank Blue Robin Investments SCA, Minerva Capital
Fund Management, Pannonia Nyugdíjpénztár 133

Rác Nosztalgia Kft. Towercrest Real Estate Group Co Ltd. -

13%Feldolgozóipar

12%Szolgáltatások

11%IT és technológia 

11%Ingatlan

11%Telekommunikáció
és média

11%Bank és pénzügyi
szolgáltatások

7%Energetika 
és bányászat

5%Gyógyszeripar 
és egészségügy

5%Élelmiszeripar

5%Kiadói és
nyomtatóipar

5%Egyéb

2%Szállítás
és logisztika

1%Kis- és 
nagykereskedelem 

1%Vegyipar



EY - Tranzakciós tanácsadási szolgáltatások üzletág

Annak a módja, ahogyan a cégek a rendelkezésükre álló tőkét 
kezelik, meghatározza, hogyan állják meg helyüket a piacon, 
tudnak-e növekedni vagy stabilitást teremteni. Az EY független 
és integrált tranzakciós tanácsadási szolgáltatásai hozzásegítik 
ügyfeleinket ahhoz, hogy a tőkekezelési és tranzakciós straté-
giájukat a legjobb döntésekre alapozhassák.

Cégeladások

M&A tanácsadóink egy globális csapat részeként erős kapcsolat-
rendszerrel és releváns helyi tapasztalatokkal rendelkeznek, így 
segítenek teljes körűen megtervezni, előkészíteni és levezényelni 
a cég számára legelőnyösebb tranzakciót. Segítünk megfelelő 
stratégiai vevőt találni vállalkozása számára, vagy pénzügyi be-
fektetőktől tőkét bevonni a növekedés finanszírozására. Mindezt 
vállalkozásának hosszú távú céljai, valamint tulajdonosként 
az Ön személyes céljainak figyelembe vételével.

Az alábbi területeken segítjük ügyfeleinket:

•   Eladásra való felkészítés
•   Stratégiai vevőnek történő eladás
•   Összeolvadás a piac stratégiai szereplőjével
•   Pénzügyi befektetőnek történő eladás
•   Tőkebevonás pénzügyi befektetőtől
•   Eszközök, üzletágak, vagy leányvállalatok eladása
•   Akvizíciók előkészítése, strukturálása és lebonyolítása
•   Vezetői kivásárlás (management buy-out)
•   Ingatlanok értékelésében, eladásában, vételében 

történő közreműködés
•   Tőzsdei bevezetésre való felkészítés

Kapcsolat

6

Célunk, hogy segítsük ügyfeleinket 
a tőke optimális kihasználásában, 
valamint a vállalat stratégiai cél-
jainak elérésében.

Dezse Margaret

E-mail: margaret.dezse@hu.ey.com
Telefon: +3620 942 9252

Geist Ferenc

E-mail: ferenc.geist@hu.ey.com
Telefon: +3630 373 1701

Bányai András

E-mail: andras.banyai@hu.ey.com
Telefon: +3630 383 6310

Nagy Ferenc

E-mail: ferenc.nagy@hu.ey.com
Telefon: +3630 547 3618

Dezső Virág

E-mail: virag.dezso@hu.ey.com
Telefon: +3630 958 8503



A Pro-Cash 
Vagyonkezelő Zrt.
felvásárolta a

Centrál-Faktor Zrt.-t

Az EY a  Centrál-Faktor Zrt. 
tulajdonosainak pénzügyi 
tanácsadója volt a tranzakció 
során.

A Magyar Telekom Nyrt.
eladta a tulajdonában álló 
online hírportált, az

Origo Zrt.-t

Az EY a Magyar Telekom Nyrt. 
pénzügyi tanácsadója volt a 
tranzakció során.

Az Anheuser-Busch 
InBev NV
eladta közép-kelet európai 
operációját, beleértve a

Dreher Sörgyárak Zrt.-t

Az EY az AB InBev pénzügyi 
tanácsadója volt a tranzakció 
során.

A Forestay Csoport
tőkét vont be privát alapon 
működő, kollégiumi céllal épülő, 
nagyméretű beruházásához.

Az EY a tervezett forrásbevo-
násban támogatta a Forestay 
Csoportot.

A Stratec Biomedical 
AG
felvásárolta a világ egyik vezető 
vérkép elemző gép-tervező 
és gyártó vállalatát, a

Diatron MI Zrt.-t

Az EY a Diatron Csoport 
pénzügyi tanácsadója volt 
a tranzakció során.

A Synlab
felvásárolt egy hazai labor-
diagnosztika szolgáltatót, a

Centrum-Lab Kft.-t

Az EY a Synlab pénzügyi és adó 
tanácsadója volt a tranzakció 
során.

Az MKB Bank Zrt.
eladta az érdekeltségi körében 
működő

MKB-Euroleasing 
Autopark Zrt.-t

Az EY indikatív értékelési szol-
gáltatást nyújtott az MKB Bank 
részére.

A Lonestar
megvásárolta a

Mammut bevásárló-
központot

Az EY a Lonestar pénzügyi 
és adó tanácsadója volt a 
tranzakció során.

A KGAL Investment 
Management
megvásárolta az

Eiffel irodaházat

Az EY a KGAL Investment 
Management pénzügyi és adó 
tanácsadója volt a tranzakció 
során.

A fenti információk tájékoztató jellegűek, nem minősülnek üzleti adatközlésnek.

A Rockaway Capital SE
felvásárolta a Naspers OCS 
Hungary Kft. tulajdonában 
lévő magyar online ár-össze-
hason lí tó weboldalt, az

Arukereso.hu-t

Az EY a Rockaway Capital SE 
pénzügyi tanácsadója volt a 
tranzakció során.

A Sofidel Csoport
felvásárolta a hazai háztartás-
higiéniai papírtermék gyártó 
vállalatot, a

Forest Papír Kft.-t

Az EY a Forest Papír Kft. 
pénzügyi tanácsadója volt 
a tranzakció során.

EY Magyarország - Tranzakciós Tanácsadási Szolgáltatások – Referenciák
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Az EY-ról
Az EY egyike a világ vezető könyvvizsgáló, adó-, tranzakciós és üzleti 
tanácsadást nyújtó vállalatainak. Tapasztalatunk és az általunk nyújtott 
minőségi szolgáltatások segítséget nyújtanak a bizalom megerősítésében 
a tőkepiacokon és a gazdaságban világszerte. Olyan kivételes vezetők 
kerülnek ki munkatársaink közül, akik közösen azért dolgoznak, hogy 
megfeleljenek ügyfeleinkkel szembeni vállalásainknak. Ennek érdekében 
kiemelkedő szerepet játszunk egy jobban működő világ felépítésében 
munkatársaink, ügyfeleink és a minket körülvevő közösségek számára.

Az EY név a globális szervezetre, illetve az Ernst & Young Global Limited 
egy vagy több tagjára utal, amelynek mindegyike önálló jogi személy. 
Az angliai székhelyű Ernst & Young Global Limited (company limited by 
guarantee) nem foglalkozik ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtással.

További információkért kérjük, látogasson el honlapunkra 
a www.ey.com/hu címen.

© 2017 Ernst & Young Tanácsadó Kft. 
Minden jog fenntartva.

A jelen anyag célja csak általános tájékoztatás, és nem minősül hivatalos könyvvizsgálói, adó- vagy 
üzleti tanácsadásnak. Kérjük, keresse fel tanácsadóját, ha specifikus információra van szüksége.


