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Együttműködő partner:

Összefoglaló
A szolgáltatók uralták az egészségügyi tranzakciókat a régióban
2014 óriás tranzakciókat hozott az egészségügyi szektorban Európában. A tavalyi év három
legnagyobb felvásárlási üzlete egyben az elmúlt hat év legnagyobb tranzakciója is volt. Ezek között
az óriások között szerepelt egészségügyi berendezés gyártó (Medtronic Inc. felvásárolta a Covidien
plc-t 35,5 Mrd euróért); egészségügyi szolgáltató (Walgreen Co. megvette az Alliance Boots GmbH
55%-át); valamint gyógyszergyártó felvásárlás is (Novartis AG megvásárolta a GlaxoSmithKline plc.
onkológiai portfólióját a kapcsolódó K+F tevékenységgel).
A közép-kelet-európai régióban (KKE régió) minden második tranzakció egészségügyi szolgáltató
(járóbeteg, kórházi, diagnosztikai szolgáltatók) felvásárlására irányult 2014-ben. Legkiemelkedőbb
példa erre a Lux Med – Bupa Investments tranzakció vagy legutóbb az Euromedic újjabb kockázatitőke tranzakciója. A KKE régió egészségügyi M&A piacát továbbá a gyógyszer portfólió
felvásárlások, valamint a gyógyszergyártók nem alaptevékenységének (pl. klinikai vizsgálatok,
logisztika) kiszervezési trendjéhez kapcsolódó tranzakciók jellemezték.

Az egészségügy logisztikai akvizíciós hullám kiterjedt a KKE régióra az elmúlt 18 hónapban
Az európai logisztikai és disztribúciós szektorban valamelyest csökkent a tranzakciós étvágy, míg a
legjelentősebb globális játékosok egyes részpiacokra koncentráltak 2014-ben. Paradigma váltás
tapasztalható a globális egészségügy logisztikában is: a gyógyszergyártók kiszervezik a logisztikát,
az elmúlt néhány évben. Ezáltal az egészségügy logisztika a globális M&A piac frontvonalába került,
amit részben a tradícionális logisztikai szolgáltatók, részben a gyógyszer nagykereskedők
vezéreltek.
Az egészségügy logisztikai akvizíciós hullám kiterjedt a KKE régióra is az elmúlt másfél évben. A
UPS, vezető globális csomagküldő és logisztikai szolgáltató 2013 közepén lépett be a KKE régióba a
budapesti központú Cemelog Zrt. felvásárlásával. A UPS 2014 decemberében folytatta a régiós
terjeszkedést, a lengyel Poltraf felvásárlásának bejelentésével. A Poltraf egészségügyi termékekre
szakosodó logisztikai elosztó központokat fejleszt és működtet Lengyelországban.

A szoftver szegmens jelentős globális érdeklődést generál a KKE régió iránt
A TMT (Telekom, Média és Technológia) szektor felvásárlási piaca, a tranzakció számot tekintve
enyhe növekedést mutatott Európában 2014-ben. A szoftver szegmens a növekedés elsődleges
motorjaként a tranzakciók több mint felét adta 2014-ben. A nagyméretű felvásárlások ugyanakkor
a Telekom szegmensben történtek: Telekom deal-ek adták a TMT szektor teljes tranzaciós
értékének 56%-át, 68,7 Mrd euró összértékben, míg az üzletszámból csupán 6%-kal részesedtek.
A KKE régióban a szoftver szegmens az a terület, ami iránt jelentős globális felvásárlási érdeklődés
mutatkozik. 2014 kiemelkedő tranzakciói között szerepelt, hogy a Progress Software felvásárolta a
Telerik-et Bulgáriában, illetve a Mysis felvásárolta az IND-t Magyarországon. Mindkét esteben a
kockázati tőke tulajdonosok kiemelkedő szerepet játszottak a KKE régión kívüli terjeszkedés
előmozdításában, ami globális játékosok számára is vonzó célponttá tették ezeket a cégeket. Az
egészségügyhöz kapcsolódó IT technológiák emellett továbbra is érdekes területek voltak
befektetői szempontból (pl. webalapú páciensközvetítő technológiák).
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