
Transakcje kapitałowe  
w czasie pandemii

Pandemia koronawirusa SARS-CoV2 stawia przedsiębiorców w obliczu fundamentalnych pytań – jak 
prowadzić biznes w czasie pandemii? Jakie działania podejmować by ograniczyć wpływ COVID-19  
na biznes? Co zrobić, by przetrwać obecny kryzys i gdzie szukać wsparcia finansowego? 

Transakcje M&A w odpowiedzi 
na skutki pandemii

Co możemy zaoferować Twojej firmie?

Doraźne działania takie jak optymalizacja 
kosztów mogą okazać się niewystarczające, 
a otoczenie rynkowe będzie wymagało gruntownej 
zmiany modelu biznesowego lub pozyskania 
zewnętrznego kapitału. 

W związku z obecną, bezprecedensową sytuacją 
można oczekiwać niestandardowych posunięć 
inwestorów, tj. skłonności do zaangażowania 
kapitału w atrakcyjne spółki w ramach „szybkiej 
ścieżki”, co stwarza szanse sprawnego 
przeprowadzenia transakcji fuzji i przejęć.

Przerwanie łańcucha dostaw i/lub spadek 
przychodów, wynikający z kwarantanny 
społeczeństwa, może powodować:

• Pilną konieczność redukcji kosztów

• Spadek kapitału obrotowego, wynikający 
z rosnącego salda zobowiązań i opóźnień 
w spływie należności

• Ograniczoną dostępność do finansowania 
dłużnego

• Konieczność odłożenia w czasie inwestycji 
kapitałowych

Wsparcie w pozyskaniu zewnętrznego inwestora dla 
spółki, gotowego do szybkiego procesu M&A

Analiza spółki, identyfikacja działalności i/lub aktywów 
nieoperacyjnych oraz wsparcie w sprzedaży części 
biznesu lub aktywów nieoperacyjnych

Identyfikacja i pomoc w pozyskaniu wsparcia w ramach 
Tarczy Antykryzysowej (m.in. środki PFR, BGK)

Aktualizacja założeń strategicznych, stworzenie lub 
dostosowanie modelu finansowego, rewizja prognoz 
i planów

Wsparcie szerokiego grona specjalistów KPMG 
w zakresie pozostałych usług, np. :

• Analiza kapitału obrotowego pod kątem możliwej 
optymalizacji

• Wsparcie w optymalizacji kosztów

• Wsparcie rozmów z instytucjami finansowymi 
(banki, ubezpieczyciele)

• Przygotowanie planu restrukturyzacji, propozycji 
układowych (część prawna i finansowa)

• Przygotowanie wniosku o sanację lub inną przyjętą 
formę restrukturyzacji
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KPMG – wsparcie  
w czasie pandemii

KPMG w Polsce jest zaangażowane we wspieranie 
przedsiębiorstw w trudnym czasie pandemii. Eksperci 
pomagają radzić sobie w sytuacji przedłużającej 
się niepewności, ułatwiają zarządzanie ryzykiem, 
relacjami z instytucjami finansowymi i podejmowanie 
właściwych decyzji biznesowych.

Sieć firm partnerskich KPMG działa w 153 krajach, 
w tym również na dużych i mniejszych rynkach 
azjatyckich. Dzięki nieustannej wymianie wiedzy 
i doświadczenia z ekspertami z państw wcześniej 
dotkniętych pandemią jesteśmy w stanie zaoferować 
polskim firmom sprawdzone narzędzia do walki 
z kryzysem.
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