
www.pwc.pl 

 

 

Przegląd procesu 

nabycia przez PKP 

Cargo S.A. 

udziałów w 

Advanced World 

Transport B.V. 
 

 

 

 

 

 

Raport 

 

 

2 lipca 2015 r. 



 

PwC Polska Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa, Polska 
T: +48 (22) 746 4000, F: +48 (22) 742 4040, www.pwc.pl 
 
PwC Polska Sp. z o.o. jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000120338, NIP 
113-239-99-79. Kapitał zakładowy wynosi 25.633.200 złotych. Siedzibą Spółki jest Warszawa, Al. Armii Ludowej 14. 

 

PKP CARGO S.A. 
ul. Grójecka 17 
02-021 Warszawa 

 

2 lipca 2015 r. 

Szanowni Państwo, 

 

Zgodnie z umową z dnia 25 marca 2015 r. o świadczenie usług doradczych, niniejszym 
przedstawiamy finalny raport zawierający analizę wybranych aspektów procesu nabycia 80% 
udziałówe w spółce Advanced World Transport B.V. (odpowiednio: „Spółka” lub „AWT”, 
„Transkacja”) przez PKP CARGO S.A. („PKP CARGO”, „Kupujący”) z perspektywy PKP CARGO 
(„Raport”). W kolejnych rozdziałach Raportu prezentujemy wyniki wykonanych analiz oraz wnioski i 
komentarze dotyczące kluczowych aspektów Transakcji. 

Pozostaję z poważaniem, 

 

Michał Mazur 
Partner 
PwC Polska Sp. z o.o. 
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Ograniczenia i zastrzeżenia 

 Niniejszy Raport został przygotowany przez PwC Polska Sp. z o.o. 
(„PwC”) do wyłącznego użytku PKP CARGO oraz spółek z Grupy PKP 
i jego treść jest ściśle poufna.  

 Jakakolwiek osoba niebędąca adresatem niniejszego Raportu, która 
miała dostęp i zapoznała się z treścią niniejszego Raportu, jest 
zobowiązana do zaakceptowania następujących warunków: i) Osoba 
czytająca Raport rozumie, że prace wykonane przez PwC zostały 
przeprowadzone na zlecenie PKP CARGO i wyłącznie na jej użytek; ii) 
Osoba czytająca Raport jest świadoma, że Raport może nie zawierać 
wszystkich elementów, istotnych z punktu widzenia czytającego; iii) 
Osoba czytająca Raport przyznaje, że PwC, jej partnerzy, pracownicy 
ani przedstawiciele nie będą odpowiedzialni względem tej Osoby, na 
podstawie umowy lub na jakiejkolwiek innej podstawie, za żadne 
utracone korzyści, straty, koszty bądź wydatki poniesione przez tą 
Osobę w wyniku udostępnienia Raportu. Ponadto, Osoba czytająca 
potwierdza, że nie będzie cytowała Raportu, ani udostępniała go 
innym osobom bez otrzymania pisemnej zgody ze strony PwC. 

 Zabrania się udostępniania kopii Raportu osobom innym niż jego 
adresaci bez uprzedniego poinformowania PwC. PwC nie ponosi 
odpowiedzialności za przygotowanie Raportu przed osobami innymi 
niż jego adresaci. Zgodnie z powyższym, niezależnie od podstawy 
działania, czy to kontraktowej czy deliktowej, w ramach 
obowiązującego prawa, PwC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 
czyny i konsekwencje ponoszone przez osoby trzecie, ani żadne 
decyzje podjęte lub nie na podstawie naszego Raportu. 

 Przedstawiony przez nas Raport zawiera informacje uzyskane od PKP 
CARGO. PwC nie weryfikowała tych informacji. W związku z 
powyższym PwC nie odpowiada za kompletność i dokładność 
produktów końcowych, i nie udziela w związku z nimi żadnych 
gwarancji. 

 Zwracamy Państwa uwagę na zawarte w Raporcie istotne komentarze 
dotyczące zakresu naszych prac, celu w jakim nasz Raport został 
sporządzony i będzie używany oraz naszych założeń i ograniczeń 
w dostępie do informacji, na których opieraliśmy nasz Raport. 
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Słownik pojęć  

Aneks do MoU 
Aneks do MoU podpisany przez Sprzedających, MSE 

i Kupującego w dniu 2 października 2014 roku 

AWT, Spółka 
Advance World Transport B.V., zarejestrowana w 

Holandii, adres: Jachthavenweg 109h, Amsterdam. 

Bring-down Due 

Diligence 

Potwierdzające badanie due diligence AWT 

przeprowadzane przez Kupującego w dniach 2–23 

grudnia 2014 roku. 

Cost Cover Fee 

Opłata za zwrot kosztów transakcyjnych płatna w 

przypadku odstąpienia od Transakcji na warunkach 

uzgodnionych w MoU 

DM PKO BP, Doradca 

Transakcyjny 

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, z siedzibą w 

Polsce, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa 

Doradcy 

Łącznie: DM PKO BP, Weil, E&Y, SITK, 

Multiconsult i Venire, przy czym jeżeli w tekście 

użyto sformułowania „Doradcy” odnosi się ono 

łącznie do co najmniej dwóch spośród wyżej 

wymienionych podmiotów (nie implikuje, że dotyczy 

tylko i wyłącznie wszystkich 6 podmiotów) 

EBITDA 2015 

Prognozowany skonsolidowany zysk z działalności 

operacyjnej powiększony o amortyzację AWT w 

2015 roku. 

EY 

Ernst & Young spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Corporate Finance spółka 

komandytowa, zarejestrowana w Polsce, adres: 

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa 

GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 

Kluczowe Red Flag 

Pojęcie obejmujące łącznie 3 ryzyka zidentyfikowane 

podczas badania Red Flag Due Diligence: 

 Roszczenia wynikające ze sporu pomiędzy 

EUROVIA CS, a.s., AWT a.s. a czeską 

dyrekcją dróg i autostrad w odniesieniu do 

wad autostrady D47 na kwotę ok. 273 mln 

PLN, przy odpowiedzialności solidarnej z 

EUROVIA CS a.s.; 

 Roszczenia podniesione przez Metalimex 

a.s. wobec AWT Cechofracht w związku z 
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ramową umową przewozu z 7 lipca 2010 r. 

na kwotę ok 1 mln EUR; 

 Potencjalne roszczenia osób trzecich 

przeciwko AWT a.s. będącej podmiotem 

odpowiedzialnym na mocy przepisów prawa 

za zobowiązania powstałe w wyniku 

podziału dawnego OKD a.s.z ograniczeniem 

dotyczącym pojedynczego kontraktu na 

obsługę OKD. 

List Intencyjny 

Pismo oficjalnie inicjujące proces Transakcji, 

wysłane w dniu 23 kwietnia 2014 roku przez PKP 

CARGO do Pana Zdenka Bakali. 

List Ujawniający 

Dokument wymieniający wyjątki od oświadczeń i 

zapewnień Sprzedających, otrzymany przez 

Kupującego dnia 30 grudnia 2014 roku. („Disclosure 

Letter”)  

MoU, Porozumienie 
Memorandum of Understanding podpisane w dniu 1 

września przez Sprzedających, MSE i Kupującego. 

MSE 

Minezit SE, zarejestrowana w Republice Czeskiej, 

adres: Opletalova 1284/37, Nove Mesto, 110 00 

Praga 1. 

Multiconsult 
Multiconsult Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Polsce, 

adres: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. 

Oferta Wstępna 
Oferta z dnia 4 lipca 2014 roku, przedstawiona Panu 

Zdenkowi Bakale przez PKP CARGO 

Oferta Skorygowana 

Oferta z dnia 17 października 2014 roku, 

przedstawiona Panu Zdenkowi Bakale przez PKP 

CARGO 

Opcja Put 
Opcja Kupna, zdefiniowana w rozdziale 3i) 

niniejszego Raportu 

Opcja Call 
Opcja Sprzedaży, zdefiniowana w rozdziale 3i) 

niniejszego Raportu 

PKP CARGO, Kupujący 
PKP CARGO S.A., z siedzibą w Polsce, adres:  

ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa 

Polisy Ubezpieczeniowe 
Polisy ubezpieczeniowe, które zostały wystawione w 

celu podwyższenia podstawowej sumy 

ubezpieczenia wynikającej z Umowy Ubezpieczenia 
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(transze 1-3) 

PR Public Relations 

Raport 

Przegląd procesu nabycia przez PKP CARGO 

udziałów w Advanced World Transport B.V. – 

Raport; Niniejszy Dokument 

Red Flag Due Diligence 

Pierwsza część badania due diligence AWT 

przeprowadzanego przez Kupującego, mająca na 

celu identyfikację kluczowych ryzyk związanych z 

Transakcją 

Red File 

Zbiór dokumentów nieudostępnionych Kupującemu 

podczas badania due diligence, a udostępnionych 

Doradcy Prawnemu w dniach 22-23 grudnia 2014.  

Shareholders’ 

Agreement, SHA,  

Umowa Wspólników 

Umowa Wspólników spółki AWT podpisana przez 

Kupującego i MSE w dniu 30 grudnia 2014 

Share Purchase 

Agreement, SPA, 

Umowa Sprzedaży 

Umowa Sprzedaży 80% udziałów w AWT podpisana 

przez Sprzedających i Kupującego w dniu 30 

grudnia 2014 roku.  

SITK 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 

Kominikacji, z siedzibą w Warszawie, ul. Tadeusza 

Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa. 

Sprzedający p. Zdenek Bakala oraz The Bakala Trust 

Strategia PKPC 

Ekstrakt dokumentu „Strategia PKP CARGO S.A. na 

lata 2012-2016” obejmujący strony: 71, 79-82, 96-

101, 123-127 i 136-137. 

Strategia Akwizycyjna 

Ekstrakt dokumentu „Strategia wejścia na rynki 

zagraniczne oraz wybrane segmenty rynku 

krajowego poprzez akwizycje – Czerwiec 2013” 

obejmujący strony 1-24.  

Strony Łącznie Kupujący i Sprzedający 

Transakcja 

Transakcja nabycia przez PKP CARGO 80% 

udziałów w spółce Advanced World Transport B.V. 

od p. Zdenka Bakali oraz The Bakala Trust 

Ubezpieczyciele Łącznie: AIG Europe Limited, z siedzibą w 

Rotterdamie, Holandia, Lloyd’s ANV Syndicate,  
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PartnerRe Ireland Insurance Limited, Lloyd’s 

oddział Londyn i CNA Insurance Company Limited, 

oraz AIG Europe Limited, z siedzibą w Londynie, 

Wielka Brytania  

Umowa Dodatkowa 

Umowa zawarta w dniu 30 grudnia 2014 roku 

pomiędzy Sprzedającymi a Kupującym regulująca 

współpracę Sprzedających z AWT po zamknięciu 

Transakcji.  

Umowa dot.  

Oświadczeń i 

Zapewnień Członków 

Zarządu 

Management warranty deed; Dokument 

zawierający oświadczenia i zapewnienia p. Davida 

Prchala, p. Lubosa Borika oraz p. Edina Sose – 

członków Zarządu AWT, podpisany przez ww. dnia 

30 grudnia 2014 roku. 
 

Umowa dot. 

Rozwiązania 

Porozumienia 

Wspólników 

Umowa dot. Rozwiązania Porozumienia 

Wspólników zawarta w dniu 30 grudnia 2014 roku 

przez Sprzedających, MSE, AWT i PKP CARGO, 

która rozwiązuje porozumienie wspólników z 12 

sierpnia 2009 w związku z przeprowadzaną 

Transakcją. 

Umowa o Zachowaniu 

Poufności, NDA 

Umowa o Zachowaniu Poufności (NDA) podpisana 

pomiędzy Kupującym a Spółką w dniu 4 czerwca 

2014 roku. 

Umowa Ubezpieczenia  

Umowa ubezpieczenia zawarta w dniu 30 grudnia 

2014 roku pomiędzy PKP CARGO a 

Ubezpieczycielami. 

VDR Virtual Data Room 

Venire 
Venire Sp. z o.o., zarejestrowana w Polsce, adres: ul 

Kamyk 7, 05-077 Warszawa 

Weil, Doradca Prawny 

Kancelaria prawna Weil, Gotshal & Manges P. 

Rymarz Sp. k. wraz z biurami zagranicznymi i 

podwykonawcami 

Zespół Projektowy 

Osoby prowadzące Transakcję od samego początku 

do końca procesu, zgodnie z definicją zawartą w 

rozdziale 3e) niniejszego Raportu 
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Cel i zakres Raportu 

W niniejszym Raporcie dokonaliśmy analizy procesu nabycia przez PKP CARGO 80% udziałów w 

AWT z perspektywy Kupującego. Celem analizy było określenie przebiegu procesu Transakcji od 

momentu jej genezy, do momentu podpisania SPA oraz ocena Transakcji pod kątem zbieżności 

zastosowanych przez Kupującego rozwiązań z praktyką rynkową w zakresie transakcji typu M&A. 

Zgodnie z naszym rozumieniem, wnioski z przeprowadzonej analizy posłużą PKP CARGO w procesie 

przygotowania kolejnych rozważanych transakcji typu M&A. 

Nasze analizy nie obejmowały oceny zasadności biznesowej przeprowadzenia Transakcji oraz oceny 

decyzji podejmowanych przez Kupującego w związku z procesem. Ocena jakości dokumentów 

przygotowywanych przez Kupującego i jego Doradców na potrzeby transakcji oraz ich skuteczności z 

prawnego punktu widzenia również nie były przedmiotem naszych prac. Na potrzeby niniejszego 

Raportu nie przeprowadzono także audytu prawnego i nie przygotowaliśmy fairness opinion tj. 

oceny przeprowadzanych na potrzeby Transakcji wycen celu Transakcji. 

Podejście do realizacji prac nad Raportem 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie z dnia 25 marca 2015 r. o świadczenie usług doradczych, 

a także ze spotkań rozpoczynających projekt w dniach 12 i 18 lutego 2015 r., w naszych pracach 

przyjęliśmy następujące podejście: 

 Za podstawę do przeprowadzenia analiz i formułowania wniosków posłużyła nam 
dokumentacja sporządzona na potrzeby Transakcji przez PKP CARGO i Doradców oraz 
rozmowy z przedstawicielami PKP CARGO zaangażowanymi w proces transakcyjny. Wykaz 
otrzymanych dokumentów stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Raportu. 

 Przeprowadzony proces analizowaliśmy pod kątem zgodności z praktyką rynkową w zakresie 
transakcji typu M&A. 

 Podczas prac analitycznych oraz w treści niniejszego Raportu nie uwzględniliśmy: 

 oceny jakości prac wykonanych przez niezależnych doradców Kupującego, w 
szczególności raportów due diligence i raportów z wycen; 

 oceny jakości prac wykonanych przez niezależnych ekspertów technicznych, w 
szczególności raportów z wizji lokalnych; 

 oceny wpływu negocjacji na finalnie uzyskane warunki Transakcji; 

 oceny i analizy ostatecznej ceny zapłaconej za udziały w AWT.; 

 oceny jakości przygotowanych, zatwierdzonych i podpisanych umów. 

W rezultacie przeprowadzonych prac, niniejszy Raport prezentuje kluczowe ustalenia i obserwacje, 

jak również nasze wnioski i komentarze dotyczące następujących aspektów procesu nabycia przez 

PKP CARGO udziałów w AWT: 

Realizacja Transakcji w kontekście Strategii PKP CARGO na lata 2012-2016 

 Kluczowe założenia Strategii PKP CARGO w zakresie projektów akwizycyjnych; 

 Zestawienie Transakcji z założeniami ww. strategii; 
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Opis procesu i harmonogram Transakcji na tle praktyk rynkowych 

 Modelowy harmonogram procesu transakcyjnego 

 Rzeczywisty harmonogram procesu Transakcji; 

 Zestawienie ww. harmonogramu z praktyką rynkową; 

Wsparcie Doradców w procesie 

 Lista Doradców PKP CARGO w procesie Transakcji; 

 Zakresy prac Doradców PKP CARGO w procesie Transakcji; 

 Zestawienie ww. informacji z praktyką rynkową; 

Charakterystyka poszczególnych etapów Transakcji  

 Przebieg procesów w Transakcji; 

 Zestawienie ww. informacji z praktyką rynkową; 

Kluczowe podmioty uczestniczące w Transakcji  

 Wskazanie podmiotów zaangażowanych w proces po obu stronach Transakcji; 

 Zestawienie ww. informacji z praktyką rynkową; 

Zaangażowanie wewnętrznych zespołów  

 Wskazanie wszystkich zespołów/grup osób spośród pracowników PKP CARGO 
zaangażowanych w proces transakcyjny; 

 Zestawienie ww. informacji z praktyką rynkową; 

Proces due diligence Spółki  

 Prezentacja procesu due diligence w podziale na etapy, zakresy tematyczne i zakresy 
szczegółowe na podstawie raportów z badań od Doradców;  

 Zestawienie ww. informacji z praktyką rynkową; 

Wizje lokalne i sesje eksperckie 

 Podsumowanie podstawowych informacji o wizjach lokalnych, ich zakresie i uczestnikach oraz 
sposobie podsumowania zebranych podczas nich informacji; 

 Zestawienie ww. informacji z praktyką rynkową; 

Negocjacje 

 Opis ewolucji kluczowych parametrów Transakcji wraz z przyczynami ich zmian oraz genezą 
tych zmian; 

 Zestawienie ww. informacji z praktyką rynkową; 
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Dokumentacja Transakcyjna 

 Opis kluczowych parametrów ostatecznych wersji dokumentów stanowiących podstawę do 
zamknięcia Transakcji; 

 Zestawienie ww. informacji z praktyką rynkową; 

Realizacja Transakcji w kontekście obowiązków informacyjnych PKP CARGO 

 Lista i opis dokumentów informacyjnych wydanych przez PKP CARGO w związku z 
Transakcją; 

 Wskazanie podstawy obowiązków publikowania ww. dokumentów; 

 Zestawienie ww. informacji z praktyką rynkową; 

Zgodność Transakcji z treścią decyzji korporacyjnych 

 Lista i opis zgód korporacyjnych uzyskanych przez PKP CARGO w związku z Transakcją; 

 Wskazanie podstawy obowiązków wydawania ww. zgód; 

 Zestawienie ww. informacji z praktyką rynkową; 

Dokumentacja procesu 

 Opis przeanalizowanej przez nas dokumentacji Transakcji; 

 Analiza kluczowych parametrów dokumentów ściśle związanych z procesem Transakcji (List 
Intencyjny; NDA; Oferta Wstępna; MoU); 

 Zestawienie ww. informacji z praktyką rynkową. 

Zwracamy uwagę, iż nasze prace i przedstawione analizy nie stanowią oceny przyjętej przez PKP 

CARGO strategii Transakcji, podejścia do wyboru Doradców, zaangażowania zasobów wewnętrznych 

w proces czy też ustalenia kluczowych parametrów Transakcji.  
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Dnia 30 grudnia 2014 roku podpisana została Umowa Sprzedaży pomiędzy PKP CARGO  

(„Kupujący”) a Panem Zdenkiem Bakala i The Bakala Trust („Sprzedający”), na mocy której 

Kupujący zobowiązał się od przystąpienia do umowy przyrzeczonej nabycia 80% udziałów w spółce 

Advanced World Transport B.V. („AWT”) za cenę równą 103,2 mln EUR („Transakcja”). Tego 

samego dnia została podpisana Umowa Wspólników pomiędzy PKP CARGO a MSE, regulująca 

współpracę z udziałowcem mniejszościowym po Transakcji. 

Podpisanie Umowy Sprzedaży oraz towarzyszących jej dokumentów stanowiło jeden z wieńczących 

etapów przeprowadzonej przez Strony Transakcji przy udziale Doradców, zainicjowanego w styczniu 

2014 roku i poprzedzonego wewnętrznymi analizami rynku przeprowadzonymi przez Kupującego. 

Podsumowanie i uwagi ogólne 

W toku analiz opisanych powyżej aspektów Transakcji stwierdzono zbieżność przeprowadzonego 

przez PKP CARGO procesu z praktyką rynkową. Dodatkowo, stwierdzono, iż proces Transakcji 

charakteryzował się następującymi cechami: 

 Szeroki zakres wsparcia eksperckiego – ilość i zakres obowiązków zewnętrznych 

Doradców oraz zakres zaangażowania wewnętrznych zespołów PKP CARGO w procesie 

Transakcji świadczy o skrupulatnym i zapobiegawczym podejściu do przeprowadzanego 

procesu. Zakres wsparcia eksperckiego można uznać za szeroki.  

 Szeroki zakres mechanizmów ograniczających ryzyko Kupującego – jednoczesne 

wynegocjowanie i zastosowanie zarówno obszernie opisanych oświadczeń i zapewnień 

Sprzedających i Zarządu AWT, odroczenia płatności części ceny w postaci rachunku escrow, 

uzyskanie indeminty w zakresie Kluczowych Red Flag oraz ubezpieczenie oświadczeń i 

zapewnień Sprzedających świadczy o przywiązaniu dużej wagi do minimalizacji ryzyk 

związanych z Transakcją mogących potencjalnie zmaterializować się po zakończeniu 

procesu. Zakres mechanizmów ograniczających ryzyko Kupującego można uznać za szeroki.  

 Bilateralność procesu – o ile sam fakt braku konkurencji od początku procesu nabycia 

udziałów w AWT trudno jest przypisać staraniom Kupującego, o tyle utrzymanie 

bilateralnych stosunków ze Sprzedającymi pomimo znaczących zmian parametrów 

Transakcji na niekorzyść Sprzedających i utraty formalnej wyłączności na koniec procesu do 

samego jego końca świadczy o zbudowaniu przez Kupującego silnej pozycji negocjacyjnej. 

 Kompleksowość i zakres due diligence – proces due diligence AWT był kompleksowy 

pod kątem przebadanych obszarów i zaangażowanych zespołów doradczych, co świadczy o 

przywiązaniu przez Kupującego dużej wagi do minimalizacji ryzyk związanych z nabyciem 

AWT, a także dążeniu do pozyskania maksymalnie szerokiej wiedzy na temat przedmiotu 

Transakcji i rynku na którym działa.   

 Szczegółowa ewidencja i dokumentacja procesu – zakres i obszerność dokumentacji 

przygotowanej przez PKP CARGO i Doradców niesłużącej bezpośrednio wykonaniu zadań i 

osiągnięciu celów związanych z przeprowadzeniem procesu, a tworzonej głównie w celu 

koordynacji i ewidencji działań zespołów projektowych można uznać za bardzo szeroki.  

Realizacja Transakcji w kontekście Strategii PKP CARGO na lata 2012-2016 

Na podstawie przeanalizowanych informacji na temat strategii PKP CARGO, stwierdzono, iż 

strategia ta obejmuje ekspansję na rynki zagraniczne, ze szczególnym wskazaniem rynków: 

niemieckiego, czeskiego, słowackiego i węgierskiego oraz akwizycje podmiotów działających na tych 

rynkach jako sposób wejścia i budowy pozycji na wspomnianych rynkach. W ramach przygotowań 

strategii PKP CARGO na lata 2012-2016 zidentyfikowano szereg potencjalnych celów akwizycyjnych 

działających na tych rynkach, pośród których znalazły się spółki z Grupy AWT. 
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Na podstawie udostępnionych ekstraktów dokumentów dotyczących Strategii PKPC można ocenić, że 

przejęcie spółki działającej na rynku czeskim, jakim była Transakcja, jest w pełni zgodne ze strategią 

PKP CARGO. 

Harmonogram Transakcji  

Na podstawie przeanalizowanej przez PwC dokumentacji odtworzony został dokładny harmonogram 

Transakcji. Proces Transakcji, podobnie jak każdy inny proces nabycia udziałów w spółce na rynku 

prywatnym, podzielić można na 3 zasadnicze fazy: 

 Faza I – ustalenie kryteriów transakcji i analiza rynku pod kątem poszukiwania 
odpowiednich celów przejęcia. 

 Faza II – nawiązanie kontaktu z wybranym celem przejęcia, wstępne analizy i wycena spółki. 

 Faza III – egzekucja transakcji, obejmująca przygotowanie oferty wstępnej, negocjacje  
i ustalenie kluczowych parametrów transakcji, badanie due diligence, potwierdzenie oferty 
oraz negocjacje i podpisanie umów inwestycyjnych. 

W przypadku Transakcji Faza I została wykonana w ramach przygotowania strategii Kupującego. 

Faza II była ograniczona w czasie ze względu na bilateralny charakter Transakcji, a Faza III objęła 

wszystkie ww. elementy zgodnie z konkretnymi uwarunkowaniami tego procesu.  

W porównaniu do praktyki rynkowej, Transakcja zawierała szereg charakterystycznych, rzadziej 

występujących elementów takich jak: (i) bilateralny charakter procesu, (ii) renegocjacja 

podstawowych warunków Transakcji, takich jak cena i struktura Transakcji i (iii) ubezpieczenie 

oświadczeń i zapewnień Sprzedających.  

Bilateralny charakter procesu miał wpływ na konstrukcję harmonogramu prac nad Transakcją  

i pozytywnie wpłynął na efektywność czasową Transakcji. Renegocjacja kluczowych warunków 

Transakcji miała podstawy w wynikach kompleksowo przeprowadzonego badania due diligence  

i odzwierciadlała ryzyka zidentyfikowane dzięki niemu. Z kolei ubezpieczenie oświadczeń  

i zapewnień Sprzedających było innowacyjnym dla lokalnego rynku rozwiązaniem mającym na celu 

zwiększyć bezpieczeństwo Kupującego w Transakcji, niezależni od wynegocjowanych na poziomie 

Umowy Sprzedaży instrumentów ochrony Kupującego.   

W związku z powyższym zasadne jest stwierdzenie, że Transakcja była zbieżna z praktykami 

rynkowymi w kontekście budowy harmonogramu i realizacji poszczególnych sekwencji działań.  

Wsparcie Doradców w procesie  

Kupujący korzystał z następujących Doradców w procesie Transakcji: 

 Wiodący doradca transakcyjny – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego („DM PKO BP”); 

 Doradca prawny – Kancelaria Weil, Gotshal & Manges wraz z podwykonawcami („Weil”); 

 Doradca finansowy, podatkowy i rynkowy (due diligence) – Ernst & Young („E&Y”); 

 Doradca techniczny – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji wraz z 

podwykonawcami („SITK”); 

 Doradca środowiskowy – Multiconsult („Multiconsult”); 

 Doradca wspierający koordynację due diligence  - Venire (“Venire”). 
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Grupa doradców PKP CARGO odzwierciedlała praktykę rynkową w zakresie obszarów specjalizacji 

doradców zatrudnianych w tego typu procesach. 

 

W toku prac nad Raportem przeanalizowano także zakresy obowiązków każdego z Doradców, w 

związku z czym stwierdzono, iż na przestrzeni całego procesu Transakcji, PKP CARGO korzystało ze 

wsparcia zewnętrznych doradców w zakresach typowych dla tego typu procesów. Wykazane w 

przeanalizowanej dokumentacji zakres, sposób i czas wykorzystania przez Kupującego zewnętrznych 

doradców świadczy o skrupulatnym podejściu do Transakcji i korzystaniu ze wsparcia zewnętrznego 

w sposób zbieżny z praktyką rynkową. 

Kluczowe podmioty uczestniczące w Transakcji   

W toku analiz na potrzeby niniejszego Raportu, sporządzono listę 154 osób zaangażowanych w 

proces Transakcyjny, reprezentujących 22 podmioty występujące po obu stronach Transakcji, oraz 

jako podmioty wspierające (Ubezpieczyciele i agent escrow). 

Przy transakcji o stopniu złożoności i skali właściwej dla procesu nabycia udziałów w AWT przez PKP 

CARGO, a także biorąc pod uwagę czas trwania i ilość zaangażowanych przez obie strony doradców, 

nie można stwierdzić rozbieżności pomiędzy Transakcją a praktyką rynkową. Każdy zaangażowany w 

Transakcję podmiot dołączał do procesu we właściwym dla swojej specjalizacji czasie i zakresie, a 

liczba osób reprezentujących dany podmiot była odpowiadająca nakładowi i tempu prac nad 

poszczególnymi etapami Transakcji.  

Zaangażowanie wewnętrznych zespołów  

W toku analiz na potrzeby niniejszego Raportu, zidentyfikowano zespoły wewnętrzne PKP CARGO 

biorące udział w procesie Transakcji, obejmujące poszczególne departamenty, działy lub biura 

(według wewnętrznej nomenklatury Kupującego), a także dedykowane zespoły projektowe.  

Znakomita większość wewnętrznych zespołów PKP CARGO była zaangażowana w Transakcję na 

zasadzie zadaniowej w momentach, w których dla procesu niezbędne były konkretne kompetencje.  

Całościowe zaangażowanie w Transakcję dotyczyło zajmującego się koordynacją Transakcji 

dedykowanego Zespołu Projektowego, Biura Strategii PKP CARGO oraz Zarządu PKP CARGO. 

Celem zaangażowania wewnętrznych zespołów Kupującego w proces transakcyjny było dostosowanie 

prac Doradców do potrzeb PKP CARGO, pełne wykorzystanie posiadanych zasobów wiedzy 

eksperckiej w procesie oceny przedmiotu transakcji i uzyskanie maksymalnie szerokiej i szczegółowej 

wiedzy o AWT. Wynikający z analiz sposób ustrukturyzowania prac poszczególnych zespołów 

wewnętrznych, sposób koordynacji prac projektowych przez wyznaczone osoby oraz zaangażowanie 

znakomitej większości na zasadzie zadaniowej, świadczy o ostrożnym podejściu do poufności 

kluczowych informacji o procesie, a poziom zaangażowania Zarządu PKP CARGO w proces 

transakcyjny świadczą o adekwatnym podejściu do istotności Transakcji dla realizacji strategii PKP 

CARGO. W praktyce rynkowej poziom zaangażowania zespołów wewnętrznych w procesu 

transakcyjne bywa ograniczony, z uwagi na szereg czynników takich jak poufność, brak 

odpowiedniego podejścia uczestników zadaniowych do celu Transakcji czy ograniczone zasoby.  

Podejście Kupującego do wykorzystania wewnętrznych zasobów świadczyło o kompleksowym i 

skrupulatnym podejściu do Transakcji.  

Proces due diligence Spółki  

Proces due diligence AWT przeprowadzony został w dwóch zasadniczych fazach:  
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 Badanie due diligence – właściwe badanie uwzględniające tzw. Red Flag Due Diligence 
zorientowane na możliwie najszybszą identyfikację największych ryzyk związanych z 
Transakcji; 

 Bring-down due diligence – badanie potwierdzające, dokonane przed samym 
przeprowadzeniem Transakcji, dotyczące kwestii niepokrytych pierwszym badaniem ze 
względu na kwestie poufności. 

Badanie due diligence w Transakcji obejmowało kwestie finansowe, podatkowe, prawne, 

nieruchomości, handlowe, techniczne, środowiskowe oraz HR i dokonane zostało (w zależności od 

zakresu) przez właściwych Doradców Kupującego i/lub zespoły wewnętrzne PKP CARGO. Zespoły 

przeprowadzające badanie wyprodukowały łącznie 31 raportów, identyfikujących ryzyka związane z 

procesem.  

Do kluczowych zidentyfikowanych podczas due diligence ryzyk należą: 

 Roszczenia wynikające ze sporu pomiędzy EUROVIA CS, a.s., AWT a.s. a czeską dyrekcją 

dróg i autostrad w odniesieniu do wad autostrady D47 na kwotę ok 273 mln PLN 

(odpowiedzialność solidarna z EUROVIA CS, a.s.) przy realizacji najgorszego scenariusza; 

 Roszczenia podniesione przez Metalimex a.s. wobec AWT Cechofracht w związku z ramową 

umową przewozu z 7 lipca 2010 r. na kwotę ok. 1 mln EUR; 

 Potencjalne roszczenia osób trzecich przeciwko AWT a.s. będącej podmiotem 

odpowiedzialnym na mocy przepisów prawa za zobowiązania powstałe w wyniku podziału 

dawnego OKD a.s.; 

 Potencjalne straty związane z potencjalnym unieważnieniem lub zakazem wykonywania 

kontraktu na obsługę OKD w wyniku decyzji czeskiego urzędu ochrony konkurencji lub 

władzy publicznej. 

Powyższe ryzyka zostały objęte zwolnieniem PKP CARGO z obowiązku świadczenia (tzw. indemity) w 

Umowie Sprzedaży na warunkach uzgodnionych pomiędzy Stronami. 

Proces Due Diligence w Transakcji charakteryzował się strukturą dostosowaną do uwarunkowań 

samej Transakcji. Podział badania na kolejne etapy odzwierciedlał charakter prowadzonych rozmów, 

a poszczególne etapy badania cechowały jasno zdefiniowane cele, które zostały osiągnięte w 

przypadku każdego etapu badania, a wysnute po badaniu wnioski odpowiednio wpłynęły na dalszy 

przebieg procesu Transakcji i decyzje Kupującego. Tak przeprowadzone badanie due diligence jest 

zbieżne z praktykami rynkowymi w tym zakresie, chociaż warto zwrócić uwagę na jego 

kompleksowość zarówno pod kątem przebadanych obszarów jak i zaangażowanych zespołów 

doradczych, świadczącą o przywiązaniu przez Kupującego dużej wagi do minimalizacji ryzyk 

związanych z nabyciem AWT. 

Wizje lokalne i sesje eksperckie 

W procesie Transakcji miało miejsce szereg wizyt lokalnych i sesji eksperckich z udziałem zespołów 

wewnętrznych PKP CARGO oraz Doradców Kupującego. Przeanalizowane dokumenty pozwalają 

stwierdzić, że: (i) podczas Transakcji odbyto wizje lokalne dotyczące kluczowych aktywów 

przejmowanej spółki, takich jak bocznice, nieruchomości i tabor oraz kwestii środowiskowych, a 

także sesje eksperckie związane z wybranymi przez Kupującego obszarami działalności AWT, i (ii) 

odbyte wizje lokalne i sesje eksperckie wspomogły proces badania due diligence w identyfikacji 

ryzyk.  
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Przeprowadzane przez Kupującego wizje lokalne i sesje eksperckie w kluczowych obszarach badania 

due diligence, identyfikujące jednocześnie istotne ryzyka, świadczyły o zbieżności Transakcji z 

praktyką rynkową w tym zakresie.  

Negocjacje 

Podobnie jak w przypadku innych procesów nabycia udziałów, w przypadku Transakcji proces 

negocjacji podzielić można na dwa strumienie: 

 Negocjacje ceny i kluczowych parametrów transakcji; 

 Negocjacje dokumentów transakcyjnych. 

W toku prac nad niniejszym Raportem analizie poddana została historia zmiany ceny oraz proces 

negocjacji Umowy Sprzedaży, ze zwróceniem uwagi na ogólny opis sposobu przeprowadzania 

negocjacji dokumentów transakcyjnych. 

Na podstawie analiz można stwierdzić, że Kupujący w toku procesu identyfikował ryzyka, 

kwantyfikował je, negocjował ich wpływ na warunki Transakcji i umieszczał w umowach zapisy 

odpowiednio adresujące poszczególne zagadnienia. Na podstawie przeanalizowanych informacji, 

wspartych rozmowami z przedstawicielami PKP CARGO, można stwierdzić, iż metodyka 

prowadzenia negocjacji przez PKP CARGO w Transakcji była zbieżna z praktyką rynkową.  

Dokumentacja Transakcyjna 

Do dokumentacji transakcyjnej, na podstawie której dokonane zostanie zamknięcie Transakcji i 

regulującej podstawowe mechanizmy zamknięcia oraz współpracy z udziałowcem mniejszościowym 

po zamknięciu Transakcji zalicza się następujące dokumenty: 

 Umowa Sprzedaży; 

 Umowa Wspólników; 

 Umowa Ubezpieczenia i Polisy Ubezpieczeniowe; 

 Umowa dot. Oświadczeń i Zapewnień Członków Zarządu; 

 Umowa dot. Rozwiązania Porozumienia Wspólników; 

 List Ujawniający; 

 Umowa Dodatkowa. 

W toku analiz, których szczegółowe wyniki przedstawione zostały w rozdziale 3i) niniejszego Raportu 

stwierdzono zbieżność pomiędzy Transakcją, a praktyką rynkową w zakresie uzgodnionej 

dokumentacji transakcyjnej a także form, celów i zakresów poszczególnych dokumentów. 

Realizacja Transakcji w kontekście obowiązków informacyjnych PKP CARGO 

W toku realizacji Transakcji, spółka PKP CARGO opublikowała 3 raporty bieżące, informujące rynek 

o podpisaniu MoU i uzyskaniem wyłączności negocjacyjnej w związku z procesem nabycia udziałów 

w AWT, wygaśnięciem tego okresu po odstąpieniu od MoU i kontunuowaniu negocjacji na zasadzie 

niewyłącznej oraz o podpisaniu ostatecznych umów inwestycyjnych w dniu 30 grudnia 2014 roku, 

wraz ze wskazaniem podstawowych parametrów Transakcji (cena i pakiet udziałów), informacjami o 

warunkach zawieszających i pozostałych mechanizmach regulujących zamknięcie Transakcji i 

współpracę z udziałowcem mniejszościowym po zamknięciu Transakcji.  
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Ponieważ akcje PKP CARGO są przedmiotem obrotu na GPW, Kupujący zobowiązany jest 

publikować informacje o Transakcji w sposób i w zakresie regulowanym przez odpowiednie akty 

prawne, którym podlega cała działalność takiego podmiotu.  

W toku prac nad niniejszym Raportem stwierdzono, iż Kupujący publikował w związku z Transakcją 

raporty bieżące informujące rynek o poszczególnych kluczowych etapach Transakcji. 

Zgodność Transakcji z treścią decyzji korporacyjnych 

W praktyce rynkowej procesy transakcyjne obejmujące nabycie udziałów w spółce na rynku 

prywatnym należą najczęściej do kluczowych decyzji strategicznych podejmowanych przez organy 

decyzyjne kupującego. Każda spółka handlowa posiada swoje procedury decyzyjne, regulowane 

ogólnymi zasadami (kodeks spółek handlowych) oraz wewnętrznymi dokumentami (statut spółki, 

regulaminy wewnętrzne), do których posiadania zobowiązują daną spółkę przepisy prawa. Zgodnie z 

tymi procedurami, określone decyzje wymagają zgód określonych organów spółki, udzielonych w 

ściśle określonym trybie i w ściśle określonej formie. W toku realizacji Transakcji Zarząd i Rada 

Nadzorcza PKP CARGO wydały 7 uchwał związanych z Transakcją, wyrażających zgodę na podjęcie 

kolejnych kroków w procesie, takich jak: 

 Złożenie Oferty Wstępnej; 

 Podpisanie MoU; 

 Podpisanie Aneksu do MoU; 

 Złożenie Oferty Skorygowanej; 

 Podpisanie Umowy Sprzedaży; 

 Podpisanie Umowy Wspólników. 

W toku prac nad niniejszym Raportem stwierdzono, iż w trakcie realizacji Transakcji podejmowanie 

kolejnych kroków w procesie przez Kupującego poparte było odpowiednimi uchwałami Zarządu i 

Rady Nadzorczej PKP CARGO, wyrażającymi zgodę na podjęcie tych kroków.  

Dokumentacja procesu 

Do dokumentacji procesu Transakcji, obejmującej dokumenty służące realizacji poszczególnych 

procesów i kamieni milowych w Transakcji oraz dokumenty służące ewidencjonowaniu faktów i 

zdarzeń związanych z procesem, zalicza się następujące dokumenty: 

 List Intencyjny; 

 Umowa o Zachowaniu Poufności (NDA); 

 Oferta Wstępna; 

 Memorandum of Understanding; 

 Oferta Skorygowana; 

 Notatki i raporty wewnętrzne; 

 Raporty Doradców. 
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W toku analiz, których szczegółowe wyniki przedstawione zostały w rozdziale 4) niniejszego Raportu 

stwierdzono zbieżność pomiędzy Transakcją, a praktyką rynkową w zakresie stworzonej 

dokumentacji procesu a także form, celów i zakresów poszczególnych dokumentów. 

Zakres i obszerność dokumentacji przygotowanej przez PKP CARGO i Doradców tworzonej w celu 

koordynacji i ewidencji działań zespołów projektowych można uznać za bardzo szeroki, co świadczy o 

skrupulatnym podejściu do zarządzania procesem transakcyjnym. 
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Proces nabycia przez PKP CARGO udziałów w AWT, choć był zainicjowany na zasadzie bilateralnych, 

nieoficjalnych rozmów pomiędzy przedstawicielami Kupującego i Sprzedających, wpisywał się 

również w określoną wcześniej strategię PKP CARGO, a konkretnie w jej części związane z ekspansją 

na rynki zagraniczne oraz akwizycjami.  

Na potrzeby niniejszego Raportu przeanalizowano następujące ekstrakty dokumentów 

strategicznych związane z ekspansją zagraniczną i akwizycjami: 

 Strategia PKP CARGO na lata 2012-2016 (strony: 71, 79-82, 96-101, 123-127 i 136-137) 

(„Strategia PKPC”); 

 Strategia wejścia na rynki zagraniczne oraz wybrane segmenty rynku krajowego poprzez 

akwizycje – Czerwiec 2013 (strony: 1-24) („Strategia Akwizycyjna”). 

Strategia PKPC 

Strategia PKPC, w rozdziale IV. pkt. 2. wymienia ekspansję na rynki zagraniczne, jako cel operacyjny 

wyznaczony w ramach realizacji celu strategicznego, opisanego wcześniej w dokumencie. W rozdziale 

V. pkt. 2.6. określone zostały kierunki planowanej ekspansji: Rynki zagraniczne, na których PKP 

CARGO będzie prowadzić działalność, to w szczególności rynek niemiecki, czeski, słowacki. 

Dodatkowo, w tym samym rozdziale, w pkt. 2.7. wyszczególniono drogi wejścia na nowe rynki: Z 

uwagi na potrzebę pozyskania niezbędnej wiedzy o rynku, element strategii ekspansji PKP CARGO 

stanowić będą również transakcje pozyskania lokalnych przewoźników posiadających 

doświadczenie w prowadzeniu działalności na rynkach zainteresowania PKP CARGO.   

Na podstawie udostępnionych ekstraktów dokumentów dotyczących Strategii PKPC można ocenić, że 

przejęcie spółki działającej na rynku czeskim, jakim była Transakcja, jest zgodne ze strategią PKP 

CARGO.  

Strategia Akwizycyjna 

Strategia Akwizycyjna przedstawia wyniki szczegółowej analizy rynków zagranicznych oraz sposobów 

pozyskania partnera na tych rynkach poprzez akwizycje. Dokument przedstawia wnioski z analizy 

europejskiego rynku przewozów kolejowych pod względem m.in. konkurencji, wielkości rynków 

lokalnych, długości tras oraz potencjalnych zasobów na lokalnych rynkach. Wnioskiem wyciągniętym 

z ww. analiz jest wskazanie rynków: niemieckiego, czeskiego, słowackiego i węgierskiego, jako 

najbardziej atrakcyjnych rynków dla PKP CARGO odnośnie przyszłej akwizycji.  

W dalszej części Strategii Akwizycyjnej rozważane są modele wejścia, poprzez porównanie par opcji: 

rozwój organiczny vs. przejęcie i przejęcie przewoźnika narodowego vs. przejęcie przewoźnika 

prywatnego. W porównaniach uargumentowano przewagę akwizycji przewoźnika prywatnego nad 

innymi modelami ekspansji.   

W dokumencie zaprezentowano charakterystykę podmiotów działających na zdefiniowanych 

wcześniej rynkach, wyróżniającą 5 ogólnych grup przewoźników i identyfikującą spośród nich 3 

grupy przewoźników stanowiących najatrakcyjniejsze cele akwizycji: (i) podmioty powiązane z 

dużymi grupami przemysłowymi; (ii) podmioty prywatne wyspecjalizowane w transporcie 

kolejowym; oraz (iii) podmioty prywatne należące do dużych grup logistycznych.  

W dalszej części Strategii Akwizycyjnej przedstawiona została charakterystyka poszczególnych 

rynków lokalnych (niemiecki, słowacki, czeski i węgierski), wraz ze wskazaniem atrakcyjnych 

podmiotów na tych rynkach, mogących stanowić potencjalny cel przejęcia. Spółki z grupy AWT 

zostały wymienione, jako atrakcyjne cele przejęcia w kontekście rynków: czeskiego, słowackiego i 

węgierskiego. 
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Biorąc pod uwagę następujące fakty, iż: 

 Strategia PKP CARGO na lata 2012-2016 przewidywała ekspansję zagraniczną poprzez 

akwizycje; 

 AWT zostało zidentyfikowane w analizach i przedstawione, jako atrakcyjny cel przejęcia w 

czerwcu 2013 roku, czyli ok. pół roku przed pierwszymi, nieoficjalnymi rozmowami 

przedstawicieli Kupującego i Sprzedających; 

zasadne jest stwierdzenie, że Transakcja przeprowadzona została w zgodzie ze strategią PKP CARGO.
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Na początku niniejszego rozdziału, w sekcji „Modelowy harmonogram procesu transakcyjnego”, 

zaprezentowano sekwencję zdarzeń i czynności najczęściej podejmowanych przez kupujących w 

praktyce rynkowej dla procesów inwestycji kapitałowych w przedsiębiorstwa, dokonywanych na 

rynku prywatnym. W sekcji „Harmonogram Transakcji” opisano przebieg procesu nabycia 80% 

udziałów w AWT przez PKP CARGO wskazujące sekwencję poszczególnych kamieni milowych i 

procesów w Transakcji. W sekcji „Transakcja na tle praktyk rynkowych” dokonano analizy 

porównawczej harmonogramu Transakcji i modelowym harmonogramu przedstawionego w 

pierwszej sekcji rozdziału.  

Modelowy harmonogram procesu transakcyjnego 

Podmiot planujący dokonanie inwestycji kapitałowej w inne przedsiębiorstwo, podejmuje zazwyczaj 

decyzję o rozpoczęciu procesu inwestycji z powodu szeregu czynników finansowych, strategicznych, 

operacyjnych lub innych, przy założeniu danej sytuacji na rynku oraz określonej wiedzy tego 

podmiotu na temat potencjalnych celów inwestycyjnych dostępnych na rynku. Pod pojęciem 

inwestycji kapitałowej w dane przedsiębiorstwo rozumie się różne struktury transakcji, w 

szczególności nabycie akcji, udziałów, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub dokonanie innej 

transakcji, której konsekwencją będzie przejęcie kontroli lub częściowej kontroli nad spółką lub 

nabycie praw ekonomicznych i korporacyjnych danego przedsiębiorstwa. W zależności od układu 

wyżej wymienionych czynników, a także struktury transakcji, harmonogram procesu transakcyjnego 

będzie różnił się pod względem sekwencji danych czynności oraz ich wagą i znaczeniem dla całego 

procesu. Modelowy proces inwestycji kapitałowej w inne przedsiębiorstwo można podzielić na trzy 

zasadnicze fazy: 

 Faza I: Badanie rynku (market screening); 

 Faza II: Nawiązanie kontaktu; 

 Faza III: Faza transakcyjna. 

W ramach każdej z trzech wyżej wymienionych faz można wyróżnić szereg procesów oraz kamieni 

milowych pozwalających na ich ukończenie. Dla celów niniejszego opracowania przyjęte zostało 

założenie struktury transakcji, w której spółka kapitałowa kupuje udziały innej spółki kapitałowej. 

Opis Fazy I 

W Fazie I, trwającej zazwyczaj od 2 do 3 miesięcy, mają miejsce następujące procesy i kamienie 

milowe: 

 Ustalenie kryteriów transakcji; 

 Analiza rynku pod kątem potencjalnych celów przejęcia (profil działalności, wyniki 

finansowe, akcjonariat); 

 Przygotowywanie długiej listy potencjalnych celów przejęcia; 

 Opracowanie profili wybranych spółek w celu podjęcia decyzji kierunkowych o dalszym 

procesie. 

W przypadku, gdy spółka przejmująca jest zainteresowana przejęciem tylko jednej konkretnej, 

wcześniej zdefiniowanej spółki, co jest jednoznaczne z procesem niekonkurencyjnym, Faza I 

modelowego harmonogramu procesu transakcji nie ma w ogóle miejsca. Jeżeli spółka 

zainteresowana jest przejęciem jakiegokolwiek przedsiębiorstwa spełniającego ustalone z góry 
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kryteria, w początkowym etapie Fazy I kryteria te zostają przejrzyście zdefiniowane. Spośród 

wyszukanych spółek wybrane zostają te, które najbardziej odpowiadają przyjętym kryteriom. 

Na podstawie analizy rynku opracowywana jest wstępna lista potencjalnych spółek, które spełniają 

kryteria inwestycyjne, zwana długą listą celów przejęcia lub długą listą spółek celu. 

Następnie przygotowywane są profile spółek, które najbardziej odpowiadają preferencjom podmiotu 

przejmującego. Profile zawierają podstawową wiedzę o wybranych celach przejęcia, wspartą 

ogólnodostępnymi informacjami (m.in. dane finansowe, akcjonariat, oferowane produkty, analiza 

lokalizacji) i umożliwiają decydentom podmiotu przejmującego podjąć decyzję o dalszych krokach. 

W kolejnym etapie identyfikowane są dane kontaktowe decydentów i akcjonariuszy przejmowanych 

spółek, co do których zapadła decyzja o spełnianiu kryteriów inwestycyjnych. 

Opis Fazy II 

W Fazie II, trwającej zazwyczaj od 1 do 3 miesięcy, mają miejsce następujące procesy i kamienie 

milowe: 

 Nawiązanie pierwszego kontaktu z decydentami lub właścicielami wybranych spółek celów; 

 Podpisanie umowy o zachowaniu poufności („non-disclosure agreement”, „NDA”) przez 

spółki potencjalnie zainteresowane transakcją; 

 Poszerzenie profilów wybranych spółek o dodatkowe dostarczone przez nie dane 

(dopasowanie strategiczne, analiza rynkowa); 

 Dokonanie wyboru spółek celów i decyzja o dalszym prowadzeniu rozmów; 

 Przeprowadzenie analizy wyceny wybranych spółek. 

W początkowym etapie Fazy II nawiązany zostaje wstępny kontakt z decydentami lub właścicielami 

spółek, które odpowiadają kryteriom inwestycyjnym podmiotu przejmującego. 

Następnie weryfikowane jest zainteresowanie wybranych decydentów i właścicieli na drodze 

spotkań, podczas których omawiane są możliwości ewentualnej współpracy. 

W przypadku potwierdzenia zainteresowania transakcją następuje podpisanie umów o zachowaniu 

poufności (NDA). 

Podpisanie NDA stanowi podstawę do bardziej otwartej komunikacji i wymiany informacji, w 

związku z czym podmiot przejmujący przedstawia listę oczekiwanych informacji i danych 

niezbędnych do podjęcia dalszych decyzji o rozmowach oraz dokonania wstępnej analizy finansowej. 

Do podstawowych danych należą m.in.: 

 Dane operacyjne; 

 Dane finansowe; 

 Portfolio klientów i dostawców; 

 Historia i struktura organizacyjna; 
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 Dane dotyczące kluczowych aktywów operacyjnych; 

 Projekcje finansowe. 

Korzystając z otrzymanych danych, zespół projektowy spółki przejmującej dokonuje analizy wartości, 

potwierdza spójność z kryteriami inwestycyjnymi i podejmuje decyzję o dalszym prowadzeniu 

procesu. 

Ze względu na ograniczony dostęp do informacji, analiza wartości zostaje przygotowana w oparciu o 

rynkowe metody wyceny (tj. wycena metodą mnożnikową porównywalnych transakcji oraz 

porównywalnych spółek giełdowych), a czasem również metoda zdyskontowanych przepływów 

pieniężnych (DCF). 

W przypadku procesu bilateralnego, tj. w przypadku, gdy przedmiotem procesu transakcyjnego jest 

tylko jeden uprzednio zidentyfikowany cel przejęcia, wszystkie wyżej wymienione procesy i kamienie 

milowe Fazy II dotyczą tylko jednej spółki, co ma znaczący wpływ na ograniczenie czasu trwania tej 

fazy procesu transakcyjnego.  

Opis Fazy III 

W Fazie III, trwającej zazwyczaj od 3 do 9 miesięcy, mają miejsce następujące procesy i kamienie 

milowe: 

 Przygotowywanie i przedstawienie wstępnych, niewiążących ofert; 

 Wynegocjowanie term sheet’u (listu intencyjnego zawierającego kluczowe aspekty biznesowe 

transakcji); 

 Przeprowadzenie procesu due diligence dla wybranych spółek (zwykle obejmujący obszary 

finansowy, podatkowy, prawny, komercyjny); 

 Stworzenie modelu finansowego dla celów transakcyjnych (wycena metodą dochodową tj. 

zdyskontowanych przepływów pieniężnych); 

 Przygotowywanie i przedstawienie ofert skorygowanych; 

 Przygotowanie i negocjowanie dokumentów transakcyjnych; 

 Przeprowadzenie procesu confirmatory due diligence (opcjonalnie); 

 Podpisanie dokumentów transakcyjnych; 

 Uzyskanie zgód korporacyjnych i administracyjnych oraz spełnienie warunków 

zawieszających; 

 Zamknięcie transakcji. 

Bazując na wyniku analiz z poprzedniej fazy oraz rekomendacji co do strategii oraz przedziału 

wyceny przygotowana i przedstawiona zostaje wstępna, niewiążąca oferta. 

W zależności od danego procesu transakcyjnego możliwe są m.in. następujące konsekwencje złożenia 

niewiążącej oferty wstępnej: 
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 Przyjęcie oferty wstępnej i udostępnienie VDR w celu przeprowadzenia badania due 

diligence przez spółkę przejmującą; 

 Przyjęcie oferty wstępnej i przystąpienie do negocjowania głównych parametrów transakcji 

w ramach term sheet’u; 

 Odrzucenie oferty wstępnej i: 

 Wycofanie się lub zawieszenie rozmów; 

 Poprawienie warunków oferty wstępnej. 

Dla celów niniejszego opracowania przedstawiamy wyłącznie wariant przyjęcia oferty wstępnej. 

Akceptacja oferty wstępnej wiąże się często z nadaniem okresu wyłączności dla przeprowadzenia 

badania due diligence i wynegocjowania umów. Strony przygotowują się do badania – podmiot 

przejmujący przedstawia listę dokumentów i informacji niezbędnych do przeprowadzenia badania po 

uprzednim uzgodnieniu ich z doradcami, którzy będą wykonywać to badanie. Sprzedający 

przygotowuje dokumenty najczęściej w postaci elektronicznej („Virtual Data Room”, „VDR”). 

Proces due diligence obejmuje zazwyczaj trzy podstawowe zakresy: finansowy, podatkowy i prawny. 

W zależności od przedmiotu i skali działalności spółki będącej celem przejęcia, badanie due diligence 

może obejmować także takie zakresy jak: środowiskowy, techniczny i rynkowy. W zależności od 

specyfiki działalności celów przejęcia, mogą być realizowane badania due diligence w innych 

zakresach, jednak wyżej wymienione występują najczęściej.  

Często w procesach równolegle z badaniem due diligence, podmiot przejmujący przygotowuje model 

finansowy (wewnętrznie lub przy współpracy z doradcami) obejmujący w szczególności projekcje 

spółki celu, wycenę metodą dochodową (zdyskontowanych przepływów pieniężnych) a także analizę 

potencjalnych synergii. 

Bazując na komplecie informacji wraz z dokładną wyceną spółki celu, przygotowywana jest oferta 

skorygowana, która podtrzymuje lub rewiduje wcześniejsze ustalenia wynikające z oferty wstępnej. 

Jeżeli strony są gotowe do dalszych negocjacji, wówczas na podstawie oferty wstępnej, oferty 

skorygowanej, wniosków z badania due diligence a także term sheet’u (o ile został sporządzony) 

przygotowana zostaje wstępna wersja umowy nabycia udziałów („share purchase agreement”, „SPA”) 

i ewentualnie dodatkowe umowy. 

Proces negocjacji umów składa się zwykle z kilku lub kilkunastu rund spotkań, oddalonych od siebie 

pewnym odstępem czasowym, pomiędzy którymi wymieniane są kolejne wersje dokumentacji 

inwestycyjnej z naniesionymi uwagami (mark-up). 

Przed podpisaniem umowy inwestycyjnej konieczne jest uzyskanie stosownych uprawnień (np. 

pełnomocnictwa) osoby podpisującej, a także, jeżeli jest to wymagane, zgód organów korporacyjnych 

np. Rady Nadzorczej. 

Po podpisaniu SPA, będącego najczęściej umową warunkową, tzn. zawierającą szereg ściśle 

opisanych warunków, które muszą zostać spełnione lub których musi się zrzec uprawniona strona, 

aby doszło do zamknięcia transakcji, następują działania obu stron transakcji, zmierzające do 

spełnienia się tychże warunków. 

Spełnienie lub zrzeczenie się warunków i uzyskanie niezbędnych zgód administracyjnych (np. zgód 

odpowiednich organów antymonopolowych na dokonanie koncentracji) ma na celu umożliwienie 
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zamknięcia transakcji, tj. dokonanie wszystkich czynności stanowiących o zamknięciu transakcji na 

podstawie postanowień umów inwestycyjnych, czyli przede wszystkim, lecz nie tylko, przeniesienia 

tytułu prawnego do udziałów oraz płatności ceny. 

Harmonogram Transakcji  

Proces nabycia przez PKP CARGO 80% udziałów spółki Advanced World Transport, trwający łącznie 

ponad 8 miesięcy, składał się z procesów i kamieni milowych zaprezentowanych w tabelach poniżej. 

Kamienie milowe i procesy od wstępnych rozmów ze Sprzedającymi do złożenia Oferty Wstępnej: 

 

Kamienie milowe i procesy od negocjacji Memorandum of Understanding do Zawarcia Aneksu do 

MoU: 

 

Kamienie milowe i procesy od podjęcia uchwały Zarządu dot. Oferty Skorygowanej, zawarcia Aneksu 

do MoU lub wypowiedzenia MoU do opublikowania raportu giełdowego dot. nabycia udziałów: 

Kamienie milowe/procesy Dokumenty # ty godnia -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1

Wstępne rozmowy  ze Sprzedający mi 

(geneza procesu)

Materiały  prezentacy jne 

sprzedający ch
od sty cznia 201 4

Przesłanie listu intencyjnego List intencyjny 23.04

Analiza wstępny ch informacji
Materiały  prezentacy jne 

sprzedający ch

Podpisanie NDA NDA 04.06

Dalsza analiza informacji i wstępna 

wy cena

Information Request List, 

Pakiet Informacji

Podjęcie uchwały Zarządu dot. 

złożenia oferty wstępnej
Uchwała Zarządu Nr 263 03.07

Złożenie Oferty Wstępnej Oferta Wstępna 04.07

Kamienie milowe/procesy Dokumenty # ty godnia -> 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20 21 22 23 24

Negocjacje Memorandum of 

Understanding (MoU)

Podjęcie uchwały Zarządu dot. 

zawarcia MoU
Uchwała Zarządu Nr 338 01.09

Podpisanie MoU MoU 01.09

Publikacja raportu giełdowego 

dot. podpisania MoU
02.09

Due diligence i wizje lokalne
Information Request Lists, Raporty  

Red-Flag, Raporty  z wizji lokalny ch

Przekazanie przez 

Sprzedających pierwszej 

propozycji treści SPA

23.09

Negocjacje SPA

Podjęcie uchwały Zarządu dot. 

aneksu do MoU
Uchwała Zarządu Nr 376 01.10

Zawarcie aneksu do MoU Aneks do MoU 02.10
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Opis przebiegu procesu 

Pierwsze spotkania ze Sprzedającymi w sprawie możliwości przystąpienia do rozmów dotyczących 

potencjalnej Transakcji miały miejsce na początku stycznia 2014. 

Za oficjalny początek procesu można przyjąć moment przesłania do Sprzedających Listu 

Intencyjnego w dniu 23 kwietnia 2014, w którym PKP CARGO wyraziło zainteresowanie nabyciem 

AWT.  

W kolejnym kroku przeprowadzona została wstępna analiza informacji dostarczonych przez 

Sprzedającego, przekazanych w formie prezentacji, zawierających informacje takie jak profil 

działalności AWT, strategia rozwoju i podstawowe dane operacyjne i finansowe. W wyniku 

przeprowadzonej analizy potwierdzone zostało zainteresowanie PKP CARGO, co w konsekwencji 

doprowadziło do podpisana Umowy o Zachowaniu poufności (NDA) w dniu 6 czerwca 2014. 

Na podstawie odpowiedzi AWT na przekazaną przez PKP CARGO listę pytań, obejmujących 

podstawowe informacje o Grupie AWT, dane operacyjne i finansowe (z ostatnich 3 lat oraz 

prognozy), dane o nakładach inwestycyjnych i kapitale obrotowym, jak również portfolio klientów i 

dostawców, przygotowana została analiza wartości AWT, która była podstawą rekomendacji 

wstępnej ceny ujętej w ofercie. Analiza wartości została dokonana w oparciu o wycenę metodą 

mnożnikową porównywalnych spółek giełdowych i transakcji oraz metodę zdyskontowanych 

przepływów pieniężnych. W dniu 4 lipca złożona została niewiążąca Oferta Wstępna na nabycie 

100% udziałów AWT. 

W dniu 1 września, po blisko dwumiesięcznych negocjacjach, Strony podpisały Memorandum of 

Understanding (MoU) uwzględniające m.in. okres wyłączności na prowadzenie negocjacji (wstępny 

okres wyłączności od podpisania MoU do upływu 6 tygodni od dnia rozpoczęcia badania due 

diligence oraz dodatkowy warunkowy czterotygodniowy okres wyłączności, uzależniony od 

potwierdzenia ceny przez PKP CARGO) oraz podstawowe warunki biznesowe przeprowadzenia 

Transakcji. W MoU zostały zawarte również postanowienia dotyczące zwrotu kosztów w razie 

odstąpienia (określonej jako Cost Cover Fee), czyli kwoty, którą Strony zobowiązały się zapłacić w 

przypadku wycofania się z Transakcji. Dodatkowo, w MoU zdefiniowano zakres zdarzeń 

Kamienie milowe/procesy Dokumenty # ty godnia -> 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Due diligence i wizje lokalne
Information Request Lists, Raporty  

Red-Flag, Raporty  z wizji lokalny ch

Negocjacje SPA

Podjęcie uchwały Zarządu dot. 

oferty skorygowanej, zawarcia 

aneksu lub wypowiedzenia MoU

Uchwała Zarządu Nr 402 17.10

Złożenie Oferty Niewiążącej Oferta skorygowana 17.10

Wypowiedzenie MoU 20.10

Negocjacje Umowy  Ubezpieczenia

Bring-down due diligence
Information Request Lists, Raporty  

DD

Podjęcie uchwały Zarządu dot. 

zgody na zawarcie transakcji
Uchwała Zarządu 17.12

Podjęcie uchwały Rady 

Nadzorczej dot. zgody na 

zawarcie transakcji

Uchwała Rady Nadzorczej Nr 

1369
18.12

Negocjacje SHA

Podpisanie SPA
SPA, SHA, Umowa 

Ubezpieczenia
30.12

Publikacja raportu giełdowego 

dot. nabycia udziałów
31.12
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uprawniających każdą ze stron do odstąpienia od Transakcji bez zapłaty Cost Cover Fee na 

warunkach określonych w MoU. 

Między 8 września a 20 października przeprowadzone zostały wizje lokalne oraz badanie due 

diligence (prawne, finansowe, podatkowe, rynkowe, środowiskowe, techniczne). 

W trakcie trwania badania przedstawione zostały przez Doradców wstępne wnioski w różnych 

obszarach ryzyk tzn. Red Flag, których wystąpienie i zmaterializowanie się może zasadniczo wpłynąć 

na warunki Transakcji a więc także na proces decyzyjny PKP CARGO. 

W wyniku analizy informacji uzyskanych na etapie due diligence m.in. zidentyfikowaniu głównych 

ryzyk, synergii i stworzeniu modelu finansowego wyceny wartości AWT, w dniu 17 października 

złożona została Oferta Skorygowana. Zawarty w dniu 2 października Aneks do MoU przedłużył czas 

trwania procesu due diligence oraz okres, w którym PKP CARGO miało możliwość odstąpienia od 

Transakcji w przypadku zidentyfikowania istotnych ryzyk bez konieczności zapłaty Cost Cover Fee w 

dniu 20 października. W związku ze zmaterializowaniem się wyżej wymienionego warunku w postaci 

zidentyfikowania istotnych ryzyk transakcyjnych, a w konsekwencji korektą ceny, 17 października 

PKP CARGO złożyło Sprzedającym Ofertę Skorygowaną, a 20 października nastąpiło wypowiedzenie 

MoU przez PKP CARGO bez zobowiązania do zapłaty Cost Cover Fee przez PKP CARGO.  

Wypowiedzenie MoU było jednoznaczne z wygaśnięciem okresu wyłączności dla PKP CARGO, 

jednakże negocjacje dokumentacji transakcyjnej nie zostały przerwane. Jednocześnie z negocjacjami 

SPA, w drugiej połowie listopada rozpoczęte zostały negocjacje Umowy Ubezpieczenia, mającej na 

celu zabezpieczenie ewentualnych roszczeń PKP CARGO z tytułu naruszenia niektórych oświadczeń i 

zapewnień złożonych przez Sprzedających na rzecz PKP CARGO w SPA, a także dodatkowych Polis 

Ubezpieczeniowych, które zostały wystawione w celu podwyższenia podstawowej sumy 

ubezpieczenia wynikającej z Umowy Ubezpieczenia (transze 1-3). W pierwszej połowie grudnia 

przeprowadzone zostało badanie bring-down due diligence, potwierdzające uprzednio 

przeprowadzone badania due diligence a także mające na celu sprawdzenie aktualnych wyników oraz 

pogłębienie wiedzy na temat zidentyfikowanych wcześniej ryzyk i pozyskanie szczegółowych 

informacji nieudostępnionych przez Spółkę na wcześniejszych etapach. 

Proces transakcyjny zakończony został 30 grudnia 2014 podpisaniem umowy SPA oraz Umowy 

Wspólników („Shareholders Agreement”, „SHA”). W wyniku przeprowadzonych negocjacji 

zmieniona została struktura transakcji oraz cena zapłaty za nabywane udziały. Strony uzgodniły, że 

przedmiotem Transakcji nie będzie 100% a 80% udziałów i przystąpiły do negocjowania Umowy 

Wspólników, która reguluje zasady ładu korporacyjnego po Transakcji, opcje wyjścia ze Spółki 

wspólnika mniejszościowego (tzw. Opcje Put i Call) a także zabezpiecza prawa wspólnika 

mniejszościowego. 

Dodatkowo, przed przedłożeniem Sprzedającym lub podpisaniem wybranych dokumentów 

transakcyjnych (Oferty Wstępnej, MoU, Aneksu do MoU oraz SPA), ze względu na formę 

organizacyjną spółki akcyjnej PKP CARGO i wynikające z tego wymogi proceduralne, uzyskiwane 

były zgody korporacyjne w formie sześciu uchwał Zarządu dotyczących poszczególnych dokumentów 

oraz uchwała Rady Nadzorczej dotycząca umowy SPA i SHA. Ponadto, zgodnie z zasadami ładu 

korporacyjnego spółek publicznych, po podpisaniu MoU oraz SPA publikowane były raporty 

giełdowe z informacjami dotyczącymi odpowiednich dokumentów. 
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Transakcja na tle praktyk rynkowych 

Proces nabycia 80% udziałów w spółce AWT przez PKP CARGO posiada pewne cechy 

charakterystyczne, niemniej jednak jest zbieżny z praktykami rynkowymi w zakresie sekwencji 

zdarzeń i konstrukcji harmonogramu procesu.  

Elementami charakterystycznymi Transakcji są m.in.: 

 Bilateralny proces transakcyjny; 

 Renegocjowanie warunków transakcji: obniżenie ceny i zmiana struktury; 

 Ubezpieczenie oświadczeń i zapewnień dla Sprzedających. 

Fakt zaistnienia powyższych elementów miał wpływ na przebieg Faz I, II i III omówionych wcześniej 

w niniejszym rozdziale. 

Faza I 

Działania, które z reguły podejmowane są w Fazie I procesu akwizycyjnego,   

wykonane zostały przez PKP CARGO przed przystąpieniem do Transakcji. W analizowanych 

dokumentach opisujących strategię PKP CARGO, przegląd wybranych rynków zagranicznych pod 

kątem zidentyfikowania potencjalnych celów inwestycyjnych wymieniony jest jako jedno z działań 

strategicznych. W efekcie tego przeglądu i z uwzględnieniem wcześniej ustalonych kryteriów, w 

czerwcu 2013 roku PKP CARGO stworzyło długą listę celów przejęcia, a AWT zostało 

zidentyfikowane jako jeden z kluczowych celów przejęcia na rynku czeskim.  

Tym samym, choć bezpośrednią genezą Transakcji był kontakt Sprzedających, którzy zasygnalizowali 

przedstawicielom PKP CARGO chęć sprzedaży udziałów, modelowa Faza I procesu nabycia udziałów 

została przeprowadzona przez PKP CARGO wcześniej, w sposób zbieżny z praktykami rynkowymi w 

tym zakresie.   

Ponieważ Sprzedający obawiali się negatywnego wpływu przedostania się do opinii publicznej 

informacji o rozważanej przez nich transakcji, wstępne rozmowy miały charaktery ściśle poufny,  

a grono osób zaangażowanych w proces akwizycyjny ograniczone było do minimum, co również jest 

zbieżne z praktykami rynkowymi dla procesów bezpośrednio inicjowanych przez Sprzedającego.  

Na tym etapie przeanalizowany został także profil AWT, w tym m.in. dane finansowe, struktura 

własnościowa, oferta usług i analiza lokalizacji w kontekście kluczowych trendów na rynku oraz wizji 

jego rozwoju. 

Faza II 

W przypadku analizowanej Transakcji, Faza II procesu była ograniczona w czasie, co jest 

charakterystyczne dla bilateralnego procesu transakcyjnego, z uwagi na brak takich elementów 

charakterystycznych dla tej fazy jak analizy informacji pozyskanych od spółek (w przypadku gdy 

rozważany jest więcej niż jeden cel przejęcia) czy dokonania wyboru celu przejęcia, z którym 

kontynuowane będą rozmowy. Z uwagi na bilateralny charakter procesu oraz uzgodniony pomiędzy 

stronami Transakcji harmonogram prac, Faza II Transakcji była bardziej efektywna czasowo na tle 

modelowego przebiegu procesów transakcyjnych.  
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Faza III 

Zgodnie ze standardami rynkowymi, na podstawie informacji zgromadzonych w poprzednich 

etapach złożona została Oferta Skorygowana, po akceptacji której strony wynegocjowały biznesowe 

parametry transakcji w ramach Memorandum of Understanding. 

Praktyka rynkowa przeprowadzania transakcji zakłada możliwości wystąpienia różnych form 

negocjacji, sformalizowanych w mniejszym lub większym stopniu, czego przykładem było 

wypowiedzenie MoU przez PKP CARGO po zakończeniu badania due diligence w związku ze 

zidentyfikowanymi w trakcie badania due diligence ryzykami transakcyjnymi, które nie pozwalały na 

potwierdzenie ceny uzgodnionej w MoU, a w konsekwencji utratą wyłączności na prowadzenie 

negocjacji ze Sprzedającymi. W przypadku dalszego zainteresowania negocjujących stron 

sfinalizowaniem transakcji, rozmowy mogą być kontynuowane również po wygaśnięciu wyłączności, 

bez oferty wiążącej. Podobnie, w przypadku analizowanej transakcji, negocjacje były prowadzone 

dalej. 

Zgodnie z praktykami rynkowymi, dla procesu nabycia AWT przeprowadzone zostało confirmatory 

due diligence (Bring-down Due Diligence), a następnie po osiągnięciu porozumienia tj. 

wynegocjowaniu dokumentacji transakcyjnej podpisana została umowa SPA oraz SHA. Przed 

podpisaniem każdego z dokumentów transakcyjnych (Oferty Wstępnej, MoU, Aneksu do MoU, 

Oferty Skorygowanej oraz SPA wraz z SHA) uzyskiwane były, w odpowiednich przypadkach, zgody 

korporacyjne Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO. 

Ponadto, w praktyce rynkowej, w zależności od potrzeb i wymagań stron biorących udział w procesie 

transakcyjnym sporządzone mogą zostać dokumenty dające im dodatkowe możliwości i uprawnienia, 

co w przypadku procesu nabycia AWT odzwierciedlone zostało w szczególności w Umowie 

Wspólników, Umowie Escrow oraz Umowie Ubezpieczenia. 

Czas trwania procesu 

Proces nabycia przez PKP CARGO 80% udziałów w spółce AWT został sfinalizowany w czasie 

nieznacznie przekraczającym 8 miesięcy. Istotna większość transakcji, od rozpoczęcia rozmów do 

podpisania umów inwestycyjnych mieści się w przedziale od 6 do 15 miesięcy w zależności od 

specyficznych uwarunkowań i cech charakterystycznych konkretnego procesu. Czas ten może być 

znacząco wydłużony ze względu na czynniki takie jak niewystarczające zaangażowania stron procesu, 

konflikty natury prawnej lub przedłużające się analizy związane z poszukiwaniem odpowiedniego 

celu przejęcia. 
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procesie 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b 



 

PwC 36 

 

Doradcy kupującego w modelowym procesie 

transakcyjnym  

Z uwagi na specyfikę procesów akwizycyjnych, ich kompleksowość oraz wymogi kompetencyjne 

obejmujące szereg obszarów zazwyczaj niezwiązanych z podstawową działalnością podmiotu 

kupującego (np. prawo czy modelowanie finansowe), procesy transakcyjne niezwykle rzadko 

przeprowadzane są przez kupujących bez wsparcia wyspecjalizowanych w danych obszarach 

procesów transakcyjnych doradców. Spośród praktycznie najczęściej zatrudnianych przez 

kupujących wyspecjalizowanych pod względem obszarów doradców w procesach transakcyjnych, 

można wymienić: 

 Wiodącego doradcę transakcyjnego (doradztwo transakcyjne, modelowanie finansowe); 

 Doradcę finansowego (due diligence); 

 Doradcę podatkowego (due diligence, wsparcie w strukturyzowaniu podatkowym 

transakcji); 

 Doradcę prawnego (w zakresie due diligence, negocjacji i zgód korporacyjnych); 

 Doradcę rynkowego (commercial due diligence); 

 Doradcę technicznego (technical due diligence); 

 Doradcę środowiskowego (environmental due diligence); 

 Doradcę marketingowego i Public Relations („PR”); 

 Doradcę strategicznego (celem zaplanowania i wdrożenia procedur integracyjnych po 

transakcji, choć rzadko bywa, aby doradca taki był dołączany do procesu jeszcze przed jego 

zamknięciem). 

W praktyce, zaprezentowane powyżej kategorie mogą przenikać się pod kątem podmiotów faktycznie 

świadczących dane usługi doradcze (nierzadko jedna firma doradcza pełni rolę doradcy w dwóch lub 

więcej wyżej wymienionych obszarach). W praktyce rynkowej, w zależności od specyfiki procesu 

transakcyjnego oraz zakresu własnych kompetencji kupującego, w procesie biorą udział doradcy 

niepokrywający wszystkich wyżej wymienionych obszarów. Wybór dotyczący zasadności 

wykorzystania doradcy o danej kompetencji jest zawsze subiektywnym wyborem kupującego, 

nastawionym na osiągnięcie sukcesu w procesie oraz po jego zamknięciu, przy optymalnym 

wykorzystaniu własnych kompetencji i środków finansowych przeznaczanych na zatrudnienie 

doradców.  

Doradcy PKP CARGO w Transakcji 

Podczas transakcji Kupujący korzystał z usług następujących Doradców wspierających wewnętrzne 

zespoły PKP CARGO w następujących obszarach: 

 Wiodący doradca transakcyjny – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego („DM PKO BP”); 

 Doradca prawny – Kancelaria Weil, Gotshal & Manges wraz z podwykonawcami („Weil”); 

 Doradca finansowy, podatkowy i rynkowy (due diligence) – Ernst & Young („E&Y”); 
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 Doradca techniczny – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji wraz z 

podwykonawcami („SITK”); 

 Doradca środowiskowy – Multiconsult („Multiconsult”); 

 Doradca wspierający koordynację due diligence – Venire („Venire”). 

Dodatkowo, przy kwestiach związanych z PR w zakresie Transakcji, PKP CARGO doradzała Agencja 

Art-Media, która jest stałym doradcą Kupującego w kwestiach związanych z PR i relacjami 

inwestorskimi, dlatego też, na potrzeby niniejszego Raportu, nie została zakwalifikowana do grona 

doradców zatrudnionych na potrzeby Transakcji.  

Grupa doradców PKP CARGO zaprezentowana powyżej pokrywa znakomitą większość doradców w 

odpowiednich zakresach zatrudnianych przez kupujących w tego typu procesach zgodnie z praktyką 

rynkową. Opis obowiązków poszczególnych Doradców PKP CARGO przy Transakcji oraz etapy 

procesu (zgodnie z harmonogramem Transakcji), podczas których doradcy ci byli bezpośrednio 

zaangażowani w Transakcję zostały opisane poniżej. 

DM PKO BP – zakres usług i czas zaangażowania w Transakcję 

Zespół DM PKO BP, pełniący funkcję wiodącego doradcy transakcyjnego, dołączył do Transakcji na 

etapie przygotowania Oferty Wstępnej i pozostał aktywny do momentu podpisania SPA będącego, na 

potrzeby niniejszego Raportu, kamieniem milowym kończącym proces. Znacząca cześć wsparcia PKP 

CARGO w procesie transakcyjnym była udzielana przez DM PKO BP przed faktycznym zawarciem 

umowy na świadczenie usług pomiędzy PKP CARGO a DM PKO BP, co nie odbiega od praktyki 

rynkowej w zakresie tego typu usług doradczych.  

Zgodnie z umową pomiedzy DM PKO BP i PKP CARGO, DM PKO BP miał świadczyć na rzecz PKP 

CARGO „kompleksowe usługi doradztwa z zakresu bankowości inwestycyjnej w związku z analizą i 

ewentualną realizacją Transakcji”. W umowie wymieniono także szczegółowe czynności wchodzące w 

skład świadczonej przez DM PKO BP usługi, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy w toku procesu 

nie zostaną one uznane za konieczne, DM PKO BP będzie mógł odstąpić od ich wykonania. Do 

wymienionych w umowie obowiązków zespołu DM PKO BP należały następujące czynności: 

 Rekomendowanie strategii działań i pomoc w podejmowaniu działań vis-a-vis 

Sprzedający oraz ich doradcy, w trakcie całego trwania procesu analiz, rozmów i 

negocjacji związanych z Transakcją; 

 Pomoc w pozyskiwaniu jak najbardziej szczegółowych danych i informacji dotyczących 

Spółki, ich analizy i przedstawianie wniosków przez cały czas trwania projektu; 

 Opracowanie wstępnego oszacowania wartości Spółki i przedstawienie propozycji 

strategii cenowej na potrzeby oferty wstępnej; 

 Opracowanie wstępnej analizy Spółki w formie dokumentu prezentacyjnego na potrzeby 

władz Zleceniodawcy i wewnętrznego procesu decyzyjnego; 

 Pomoc w analizowaniu sytuacji finansowej i perspektyw Spółki, z uwzględnieniem sytuacji 

głównych klientów Spółki i zmienności otoczenia ekonomicznego; 

 Pomoc w przygotowaniu i złożeniu dokumentu oferty wstępnej; 
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 Pomoc w prezentowaniu warunków oferty Sprzedającym, przygotowywaniu i 

przedstawianiu ewentualnych uzupełnień i wyjaśnień do zawartości oferty, oraz 

promowanie złożonej oferty u Sprzedających i ich doradców, celem dokonania uzgodnień i 

uruchomienia kolejnego etapu procesu, tj. uzyskania okresu wyłączności w negocjacjach, 

przeprowadzenia potwierdzającego badania stanu Spółki (confirmatory due diligence), 

przygotowania oferty ostatecznej i negocjacji warunków umowy sprzedaży i 

ewentualnych innych umów związanych z Transakcją; 

 Pomoc w organizacji i udział w procesie due diligence celem pozyskania informacji 

niezbędnych do przygotowania modelu finansowego Spółki analizy ryzyk finansowych 

związanych z Transakcją i dokumentacji, która będzie wykorzystywana w trakcie 

opracowywania oferty ostatecznej i negocjacji struktury i warunków ekonomiczno-

finansowych Transakcji; 

 Sporządzenie modelu finansowego Spółki i analizy wrażliwości, odzwierciedlającego 

wyniki badania due diligence, celem określenia wartości Spółki i rekomendacji strategii 

cenowej na etapie oferty ostatecznej, zidentyfikowanie głównych zmiennych związanych z 

przygotowaniem prognoz finansowych, weryfikację założeń modelu, oszacowanie wpływu 

najważniejszych czynników na zmienność wyników w ramach analizy wrażliwości oraz 

zapewnienie analiz i komentarzy jak również dostęp do innych danych zewnętrznych (np. 

prognoz makroekonomicznych) gdy tylko to będzie wymagane przez Zleceniodawcę jak też 

w każdym innym przypadku gdy tylko Wykonawca uzna to za istotne. 

 Na życzenie Zleceniodawcy, koordynacja prac jego pozostałych doradców w trakcie 

procesu due diligence (doradcy prawni, audytorzy księgowo-finansowi, eksperci 

techniczni). Występowanie vis-a-vis Sprzedający i/lub doradcy Sprzedających celem 

zapewnienia sprawnego przepływu informacji, dostępu do niezbędnej dokumentacji w 

trakcie due diligence, ewentualnej organizacji wizji lokalnych oraz spotkań z zarządem i 

kluczowymi pracownikami Spółki; 

 Pomoc w przygotowaniu wymaganej dokumentacji transakcyjnej, w tym oferty 

ostatecznej; 

 Wsparcie w procesie negocjacji dokumentacji transakcyjnej (umowa sprzedaży, kontrakt 

handlowy, potencjalnie porozumienie akcjonariuszy). Współudział wraz z doradcą 

prawnym Zleceniodawcy w negocjacjach umowy sprzedaży, celem zapewnienia pełnego i 

właściwego odwzorowania warunków ekonomiczno-finansowych i aspektów biznesowych 

oferty w umowie sprzedaży; 

 Wsparcie w procesie zamknięcia i rozliczenia Transakcji zgodnie z podpisaną 

dokumentacją transakcyjną, jak również w kwestiach dotyczących Transakcji i 

wynikających z dokumentacji transakcyjnej, w szczególności w kwestii tzw. price 

adjustment (korekty ceny sprzedaży);  

 Asystowanie w procesie uzyskiwania wymaganych zgód i pozwoleń na realizację 

Transakcji oraz zamknięciu i właściwym rozliczeniu Transakcji; 

 Wspieranie Zleceniodawcy w ramach posiadanej wiedzy i kompetencji we wszystkich 

innych czynnościach związanych z Transakcją, które standardowo wchodzą w zakres prac 

doradcy finansowego w przypadku podobnych transakcji. 

Na bazie przeanalizowanej dokumentacji i rozmów z członkami zespołu PKP CARGO można 

wnioskować, iż DM PKO BP zrealizował zadania określone w umowie. Obowiązki DM PKO BP 
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określone w umowie oraz zakres wsparcia Kupującego przez wiodącego doradcę transakcyjnego w 

Transakcji były zbieżne z praktyką rynkową. 

Weil – zakres usług i czas zaangażowania w Transakcję 

Zespół kancelarii Weil, pełniącej funkcję doradcy prawnego, był zaangażowany w Transakcję od 

samego jej początku. Zgodnie z otrzymanymi od PKP CARGO w formie ustnej informacjami, Partner 

z kancelarii Weil pośredniczył w organizacji pierwszych, nieformalnych spotkań pomiędzy 

przedstawicielami Sprzedających i Kupującego, które odbyły się w styczniu 2014 roku (zgodnie z 

notatką służbową z dnia 22 stycznia 2014 roku). Jako doradca prawny Kupującego, zespół Weil był 

zaangażowany w Transakcję do momentu podpisania SPA będącego, na potrzeby niniejszego 

Raportu, kamieniem milowym kończącym proces. 

Warto zwrócić uwagę, że w praktyce rynkowej, często to doradca finansowy/wiodący doradca 

transakcyjny pełni rolę inicjatora transakcji, koordynatora procesu oraz podmiotu, który prowadzi 

negocjacje lub jest wiodącym podmiotem, który wspiera klienta w negocjacjach. W przypadku 

Transakcji ciężar takiej roli przypadł w znacznej mierze doradcy prawnemu – kancelarii Weil.  

Zgodnie z informacjami udzielonymi przez PKP CARGO, zaangażowanie kancelarii Weil w 

Transakcję oparte było o złożone i zaakceptowane dnia 30 czerwca 2014 roku zlecenie świadczenia 

usług prawnych.  

Zgodnie z ww. zleceniem, zakres obowiązków kancelarii w związku z Transakcją, obejmował w 

szczególności: 

 a) wsparcie przy złożeniu sprzedawcy oferty wstępnej oraz ostatecznej nabycia udziałów 

w AWT; 

 b) przeprowadzenie badania prawnego due diligence, zakończonego przygotowaniem 

raportu z badania due diligence; 

 c) sporządzenie umowy nabycia udziałów w AWT („Umowa Sprzedaży”) oraz pozostałych 

dokumentów Transakcji („Dokumenty Transakcyjne”) lub analiza projektów powyższych 

dokumentów dostarczonych przez sprzedawcę udziałów w AWT i jego doradców oraz 

przygotowanie propozycji zmian; 

 d) asystowanie Spółce w procesie negocjacji ze sprzedawcą i jego doradcami Umowy 

Sprzedaży oraz pozostałych Dokumentów Transakcji; 

 e) przygotowanie zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów lub właściwego organu ds. ochrony konkurencji i 

konsumentów w innej jurysdykcji, lub do Komisji Europejskiej oraz reprezentowanie 

Spółki w tym postępowaniu lub postępowaniach; 

 f) koordynacja działań i pomoc prawna obejmująca czynności wykonywane przez strony 

Umowy Sprzedaży w okresie pomiędzy jej podpisaniem a zamknięciem Transakcji oraz 

asystowanie Spółce w zamknięciu Transakcji; oraz 

 g) podejmowanie wszelkich innych czynności o charakterze doradztwa prawnego 

niezbędnych do wykonania czynności wskazanych w punktach a)-f) powyżej, w tym, w 

szczególności w odniesieniu do wypełnienia zobowiązań wynikających ze statusu Spółki 

jako spółki publicznej w związku z Transakcją. 

oraz wszelkie usługi prawne świadczone w związku z Transakcją przed datą zlecenia. 
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Na bazie przeanalizowanej dokumentacji i rozmów z członkami zespołu PKP CARGO można 

stwierdzić, iż kancelaria Weil zrealizowała zadania określone w zleceniu. Obowiązki kancelarii Weil 

określone w zleceniu oraz zakres wsparcia Kupującego przez doradcę prawnego w Transakcji były 

zbieżne z praktyką rynkową.  

Ponadto, warto zwrócić uwagę na fakt, iż kancelaria Weil w znacznej mierze przyjęła typową rolę 

doradcy wiodącego, w szczególności w trzech aspektach: (i) inicjowania procesu, (ii) utrzymania 

relacji z obydwoma stronami Transakcji i (iii) wiodącego zaangażowania w proces negocjacji. 

E&Y – zakres usług i czas zaangażowania w Transakcję 

Zespół firmy E&Y, pełniącej funkcję doradcy finansowego i podatkowego przeprowadzającego 

badanie due diligence, był zaangażowany w Transakcję od momentu rozpoczęcia prac 

przygotowawczych do procesu Red Flag Due Diligence uruchomionego we wrześniu 2014 roku do 

momentu dostarczenia ostatniego załącznika do raportu z Bring-down Due Diligence, tj. dnia 22 

grudnia 2014 roku. Takie ramy czasowe zaangażowania doradcy przeprowadzającego badanie due 

diligence w zakresie finansowym, podatkowym i rynkowym są zbieżne z praktyką rynkową. Typowo 

w analogicznych procesach doradca przeprowadzający due diligence rozpoczyna prace na etapie 

budowania VDR i wspiera Sprzedającego na tym etapie, dostarczając spójne listy dokumentów do 

przygotowania W Transakcji, VDR został zbudowany przez Sprzedających w oparciu listy 

dokumentów i informacji do przygotowania przygotowane zarówno przez PKP CARGO jak i przez 

Doradców. Proces scalania list od Kupującego i poszczególnych Doradców oraz egzekwowania 

umieszczania odpowiednich dokumentów w VDR przez Sprzedających był koordynowany przez DM 

PKO BP. 

Zakres umowy pomiędzy PKP CARGO a E&Y, na mocy której firma E&Y świadczyła Kupującemu 

usługi w związku z Transakcją, obejmował następujący zakres usług:  

 Finansowe due diligence: 

 Analiza sprawozdań finansowych na poziomie skonsolidowanym w podziale na 

główne segmenty operacyjne za lata zakończone 31 grudnia 2012, 31 grudnia 2013 

oraz ostatni dostępny okres w 2014 wraz z danymi porównywalnymi za rok 2013 

wraz z budżetem za ten okres; 

 Sprawdzenie zgodności bilansu, rachunku wyników oraz rachunku przepływów 

pieniężnych; 

 Analiza poprawności i spójności podstawowych polityk księgowych, ich postaw 

oraz praktycznego zastosowania. Zrozumienie wpływu jaki stosowane polityki 

księgowe mogą mieć na prezentowane dane finansowe; 

 Analiza trendów wzrostu i marży w ramach biznesu. Zidentyfikowanie 

kluczowych czynników rentowości w badanym okresie; 

 Analiza łącznej skonsolidowanej wartości wskaźnika EBITDA dla Grupy AWT; 

 Analiza jakości raportowanej EBIT/EBITDA z uwzględnieniem korekt pro forma, 

wpływu zmian kursów walutowych oraz wydarzeń jednorazowych w trakcie 

analizowanego okresu; 
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 Analiza wyników za ostatni dostępny okres w 2014 oraz potencjalnego ryzyka i 

analiza wrażliwości głównych czynników wzrostu. Komentarz na temat głównych 

czynników w budżecie na 2014 rok; 

 Analiza zasad pracowniczych i kosztów zatrudnienia; 

 Analiza zasad zakupu oraz kapitalizacji kosztów związanych z taborem, jego wiek 

oraz skład. Identyfikacja struktury właścicielskiej (leasing finansowy, operacyjny, 

najem); 

 Zrozumienie jak przeszłe i przyszłe wydatki inwestycyjne dzielą się na wydatki 

utrzymaniowe – regulacyjne i uznaniowe, uwzględniając zobowiązane i 

zakontraktowane wydatki inwestycyjne; 

 Analiza kluczowych czynników wpływających na przepływy pieniężne; 

 Analiza wymagań na kapitał obrotowy oraz zrozumienie czy istnieje znaczna 

sezonowość; 

 Ustalenie poziomu długu netto oraz oczekiwanego długu netto; 

 Identyfikacja i oszacowanie wpływu transakcji z jednostkami powiązanymi; 

 Analiza zgodności dokumentacji z przepisami podatkowym; 

 Analiza zgodności transakcji z podmiotami powiązanymi pod kątem warunków 

rynkowych. 

 Rynkowy due diligence: 

 Analiza wykorzystania kluczowych aktywów własnych i dzierżawionych (np. 

wykorzystywanych przez spółki Grupy zapleczy przeładunkowych, bocznic, 

taboru); 

 Analiza kluczowych dostawców i kontrahentów, w tym czynniki zmian 

zapotrzebowania na usługi przewozowe, możliwe scenariusze zmian; 

 Analiza procesów operacyjnych oraz struktury zatrudnienia; 

 Przedstawienie systemów planowania i zarządzania jakością stosowanych w 

spółkach Grupy; 

 Opis rynku, na którym działa Grupa (w tym m.in. historia reform rynkowych, 

regulacje obecne i planowane, wielkość rynku i zmiany zachodzące w jego 

poszczególnych segmentach, główne czynniki mające wpływ na zmiany 

zapotrzebowania na usługi przewozowe); 

 Analiza zagadnień związanych z zasadami dostępu do infrastruktury kolejowej; 

 Analiza zagadnień związanych z certyfikacją eksploatowanego taboru kolejowego; 
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 Analiza perspektyw rozwoju rynku (konkurencyjność względem innych form 

transportu, czynniki wzrostu / spadku wielkości rynku w poszczególnych 

segmentach); 

 Analiza warunków umów handlowych z głównymi klientami; 

 Analiza konkurencji i pozycja konkurencyjna Spółki w poszczególnych segmentach 

działalności; 

 Porównanie kluczowych wskaźników operacyjnych oraz prognoz finansowych 

Grupy, z uwzględnieniem zdolności operacyjnych oraz ich wykorzystania w 

stosunku do obserwowanych tendencji rynkowych (w miarę dostępności danych); 

 Analiza wyników operacyjnych w oparciu o dane historyczne i prognozy własne 

Grupy z uwzględnieniem dopasowania struktur cenowych zawartych w 

kluczowych kontraktach do obserwowanych i założonych trendów w strukturze 

kosztów; 

 Analiza planów zarządu Grupy, wraz z podsumowaniem i możliwością 

poprawienia wyników finansowych przedstawionych w projekcjach Grupy oraz ze 

wskazaniem aktualnie podejmowanych działań; 

 Analiza zakładanych nakładów inwestycyjnych wraz z komentarzem zarządów 

spółek Grupy pod kątem możliwości ich realizacji, wystarczalności oraz 

przewidywanego wsparcia planowanej działalności; 

 Wsparcie Zarządu PKP CARGO w oszacowaniu oraz analizie potencjalnych 

synergii. Propozycja potencjalnych synergii oraz rozmowa na temat ich 

oszacowania z pracownikami PKP CARGO. 

 Podatkowy due diligence: 

 Analiza zgodności podstawowych polityk i procedur przyjętych w Grupie AWT z 

przepisami podatkowymi, w tym: 

o Ogólne zagadnienia podatkowe; 

o Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) i WHT; 

o Podatek VAT; 

o Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) / ubezpieczenia społeczne; 

o Podatek od nieruchomości; 

o PCC. 

 Przegląd posiadanych przez Spółkę opinii doradców podatkowych; 

 Osiągnięcie zadowalającego poziomu bezpieczeństwa rozliczeń podatkowych AWT 

w ramach uzgodnionego zakresu prac. Identyfikacja obszarów materialnego 

ryzyka podatkowego w zakresie objętym analizą. 
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Na bazie przeanalizowanej dokumentacji i rozmów z członkami zespołu PKP CARGO można 

stwierdzić, iż firma E&Y zrealizowała zadania określone w umowie. Obowiązki firmy E&Y określone 

w umowie oraz zakres wsparcia Kupującego przez doradcę przeprowadzającego badanie due 

diligence w zakresie finansowym, podatkowym i rynkowym w Transakcji były zbieżne z praktyką 

rynkową. 

SITK – zakres usług i czas zaangażowania w Transakcję 

Zespół SITK, pełniącego funkcję doradcy technicznego przeprowadzającego badanie due diligence 

był zaangażowany w Transakcję od momentu podpisania umowy o świadczenie usług na rzecz PKP 

CARGO, które nastąpiło dnia 16 września 2014 roku do momentu dostarczenia finalnego raportu z 

badania dnia 16 grudnia 2014 roku. Takie ramy czasowe zaangażowania doradcy 

przeprowadzającego badanie due diligence w zakresie technicznym są zbieżne z praktyką rynkową. 

Zakres umowy pomiędzy SITK i PKP CARGO, na mocy której SITK przeprowadziło badanie due 

diligence obejmował następujące czynności:  

 Analiza funkcjonowania spółek Advanced World Transport a.s., AWT Čechofracht a.s., 

AWT ROSCO a.s. i AWT Rekultivace a.s. obejmująca następujące aspekty dotyczące 

obszarów działalności Spółki: 

 opis i ocena stanu technicznego taboru Spółki (struktura rodzajowa, struktura 

wiekowa, opis poszczególnych typów/serii taboru, przeznaczenie, itp.); 

 wycena taboru Spółki (wraz z opisem metodologii); 

  ocena certyfikacji i dopuszczeń taboru Spółki (wraz z określeniem obszarów, na 

których tabor może być eksploatowany); 

 charakterystyka cykli utrzymaniowych taboru; 

  opis i charakterystyka procesu utrzymania taboru realizowanego przez Spółkę 

(własne zaplecza utrzymaniowe – możliwości wykonywania poszczególnych 

poziomów utrzymania, zlecenia na zewnątrz, itp.); 

 opis i charakterystyka zaplecza utrzymaniowego Spółki – możliwości i potencjał 

wykonawczy, zatrudnienie, koszty zaplecza, koszty pracowników, itp. 

Na bazie przeanalizowanej dokumentacji i wywiadów z członkami zespołu PKP CARGO można 

stwierdzić, iż SITK zrealizował zadania określone w umowie. Obowiązki SITK określone w umowie 

oraz zakres wsparcia Kupującego przez doradcę przeprowadzającego badanie due diligence w 

zakresie technicznym w Transakcji były zbieżne z praktyką rynkową.  

Multiconsult – zakres usług i czas zaangażowania w Transakcję 

Zespół firmy Multiconsult, pełniącej funkcję doradcy środowiskowego przeprowadzającego badanie 

due diligence był zaangażowany w Transakcję od momentu podpisania umowy o świadczenie usług 

na rzecz PKP CARGO, które nastąpiło dnia 16 września 2014 roku do momentu dostarczenia 

finalnego raportu z badania dnia 15 grudnia 2014 roku. Takie ramy czasowe zaangażowania doradcy 

przeprowadzającego badanie due diligence w zakresie środowiskowym są zbieżne z praktyką 

rynkową. 
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Zakres umowy pomiędzy Multiconsult i PKP CARGO, na mocy której firma Multiconsult 

przeprowadziła badanie due diligence obejmował następujące czynności:  

 Analiza funkcjonowania spółek Advanced World Transport a.s., AWT Čechofracht a.s., 

AWT ROSCO a.s. i AWT Rekultivace a.s. pod kątem wymaganych prawem decyzji i 

pozwoleń, w tym uzgodnień związanych z ochroną środowiska; 

 Analiza wypełniania norm i obowiązków jakie są stosowane dla tej branży w zakresie 

ochrony środowiska w Europie i przedstawienie ewentualnych rekomendacji co do 

konieczności ograniczenia wpływu działalności danego obiektu jeśli okaże się, iż nie jest on 

w pełni zgodny z dobrymi praktykami w tym zakresie; 

 Analiza, z punktu widzenia zasad odpowiedzialności za szkody w środowisku, możliwych 

ryzyk związanych z przeszłością terenów, w tym przegląd wyników monitoringu wód 

podziemnych i badania stanu gruntu, dokumentów dotyczących ewentualnie rozpoczętych 

procesów remediacji i decyzji wydanych w tym zakresie; 

 Analiza ewentualnych źródeł przyszłych kosztów związanych z wpływem badanej AWT 

Czechy na środowisko, w szczególności w aspekcie spraw wynikających z decyzji 

administracyjnych, skarg z tytułu uciążliwości; 

 Analiza kwestii związanych z nadzwyczajnymi zagrożeniami dla środowiska – jakie 

dokumenty posiada spółka, które potwierdzają, że faktycznie kontrolują zagrożenia 

związane z transportowanymi i magazynowanymi materiałami; 

 Ocena systemu zarządzania środowiskiem w AWT Czechy; 

 Podsumowanie ryzyk jakie mogą istnieć dla nabycia AWT Czechy z tytułu dobrych praktyk 

w zakresie ochrony środowiska. 

Na bazie przeanalizowanej dokumentacji i rozmów z członkami zespołu PKP CARGO można 

stwierdzić, iż firma Multiconsult zrealizowała zadania określone w umowie. Obowiązki firmy 

Multiconsult określone w umowie oraz zakres wsparcia Kupującego przez doradcę 

przeprowadzającego badanie due diligence w zakresie technicznym w Transakcji były zbieżne z 

praktyką rynkową. 

Venire – zakres usług i czas zaangażowania w Transakcję 

Zespół firmy Venire pełniącej funkcję doradcy – koordynatora due diligence był zaangażowany w 

Transakcję od momentu podpisania umowy o świadczenie usług na rzecz PKP CARGO, które 

nastąpiło dnia 16 września 2014 roku do momentu zakończenia prac, czyli dnia 20 listopada 2014 

roku (termin ustalony na podstawie rozmowy z zespołem PKP CARGO). Takie ramy czasowe 

zaangażowania doradcy koordynującego całe badanie due diligence we wszystkich zakresach są 

zbieżne z praktyką rynkową. 

Zakres umowy pomiędzy Veniure i PKP CARGO, na mocy której firma Venire koordynowała  badanie 

due diligence obejmował następujące czynności:  

 współpraca z Zamawiającym i wskazanymi przez niego osobami przygotowującymi i 

przeprowadzającymi proces due diligence grupy kapitałowej Advanced World Transport 

polegająca na udzielaniu im konsultacji, wyjaśnień i szczegółowych informacji (ustnych i 

pisemnych) związanych z opracowywanymi przez zewnętrzne firmy doradcze raportami z 
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badania poszczególnych obszarów działalności grupy kapitałowej Advanced World 

Transport; 

 koordynacja po stronie Zamawiającego procesu due diligence grupy kapitałowej 

Advanced World Transport i wsparcie Zamawiającego (merytoryczne i organizacyjne) w 

prowadzeniu tego procesu; 

 udzielanie Zamawiającemu doradztwa finansowego, doradztwa strategicznego, 

przygotowania analiz na potrzeby Zamawiającego oraz udział w bieżących spotkaniach 

projektowych. 

Na bazie przeanalizowanej dokumentacji i rozmów z członkami zespołu PKP CARGO można 

stwierdzić, iż firma Venire zrealizowała zadania określone w umowie. Chociaż często w tego typu 

procesach, doradca transakcyjny lub wybrany doradca przeprowadzający badanie due diligence 

zajmuje się jego koordynacją, to biorąc pod uwagę kompleksowość zakresów badania due diligence w 

Transakcji, zatrudnienie dodatkowego doradcy-koordynatora było zbieżne z praktyką rynkową. 

Podsumowanie 

Na przestrzeni całego procesu Transakcji, PKP Cargo korzystało ze wsparcia zewnętrznych doradców 

w zakresach typowych dla tego typu procesów. Zaangażowanie doradcy transakcyjnego, 

wspierającego zespoły wewnętrzne w wymaganych analizach finansowych i sporządzającego wycenę 

targetu i doradcy prawnego, wspierającego Kupującego w obsłudze prawnej transakcji i negocjacjach 

jest typową praktyką rynkową. Również zlecenie na zewnątrz badania due diligence w zakresie 

finansowym, podatkowym i prawnym jest zbieżne z praktyką rynkową dla procesów inwestycyjnych. 

Posiadanie doradcy technicznego i środowiskowego charakteryzuje procesy transakcyjne w ściśle 

określonych przypadkach, w których środowiskowy aspekt działalności targetu generuje szereg 

potencjalnych ryzyk transakcyjnych a stan techniczny nabywanego majątku ma kluczowy wpływ na 

wartość targetu. Z uwagi na fakt, iż AWT należy do tego typu podmiotów, zaangażowanie doradców 

środowiskowych i technicznych przez PKP CARGO do wsparcia prac zespołów wewnętrznych wpisuje 

się w kanon praktyk rynkowych.  

 

Zaprezentowane wyżej zakresy wsparcia udzielonego PKP CARGO przez poszczególnych Doradców 

oraz kluczowe momenty w harmonogramie procesu, w których poszczególni Doradcy byli 

zaangażowani, świadczy o pragmatycznym podejściu do Transakcji zastosowanym przez PKP 

CARGO, które korzystało ze wsparcia zewnętrznego w sposób zbieżny z praktyką rynkową. 
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W niniejszym rozdziale przeanalizowane zostaną procesy i kamienie milowe składające się na 

opisany w rozdziale 3a harmonogram Procesu Transakcyjnego. Zebrane informacje zostały 

zestawione z praktykami rynkowymi. Przeanalizowane zostały następujące procesy i kamienie 

milowe. 

 Wstępne rozmowy ze Sprzedającymi; 

 Przesłanie Listu Intencyjnego; 

 Analiza wstępnych informacji; 

 Podpisanie NDA; 

 Dalsza analiza informacji i wstępna analiza wartości; 

 Złożenie Oferty Wstępnej; 

 Negocjacje Memorandum of Understanding; 

 Podpisanie MoU; 

 Przeprowadzenie due diligence i wizji lokalnych; 

 Przekazanie przez Sprzedających pierwszej propozycji treści SPA; 

 Negocjacje SPA; 

 Zawarcie Aneksu do MoU; 

 Złożenie Oferty Skorygowanej; 

 Wypowiedzenie MoU; 

 Negocjacje Umowy Ubezpieczenia; 

 Przeprowadzenie Bring-down Due Diligence; 

 Zmiana struktury Transakcji i negocjacje SHA; 

 Podpisanie SPA, SHA oraz pozostałych umów transakcyjnych. 

W niniejszym rozdziale nie zostaną szczegółowo przeanalizowane procesy negocjacji, badania due 

diligence a także elementy dokumentów transakcyjnych, które zostały przedstawione w dalszej części 

Raportu. 

Wstępne rozmowy ze Sprzedającymi 

Proces wstępnych rozmów ze Sprzedającymi miał miejsce od początku stycznia aż do przesłania Listu 

Intencyjnego w dniu 23 kwietnia. 

Genezą procesu było spotkanie przedstawicieli PKP CARGO z przedstawicielem BXR w siedzibie PKP 

CARGO, które odbyło się 22 stycznia 2014. Podczas spotkania przekazana została informacja o 

zmianach w grupie BXR, w tym o zmianie struktury właścicielskiej spółki AWT. Przedstawiony został 

również profil spółki AWT, przygotowany przez Sprzedających, zawierający podstawowe dane 
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operacyjne i finansowe, strukturę właścicielską, historię i strategię spółki oraz uwarunkowania 

rynkowe jej działaln0ści. Ponadto złożona została przez PKP CARGO propozycja przystąpienia do 

rozmów dwustronnych dotyczących potencjalnej akwizycji AWT. 

Wyżej opisana geneza Transakcji była zbieżna z przyjętymi praktykami rynkowymi w przypadkach 

procesów inicjowanych przez sprzedających rozpoczynających rozmowy z jednym lub wybraną wąską 

grupą potencjalnych inwestorów. 

Przesłanie Listu Intencyjnego 

Oficjalne rozpoczęcie procesu nastąpiło po przesłaniu w dniu 23 kwietnia 2014 przez 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO, Jakuba Karnowskiego, Listu Intencyjnego do Pana 

Zdenka Bakali, akcjonariusza większościowego Advanced World Transport, w którym zostało 

wyrażone zainteresowanie przystąpienia do bilateralnego procesu transakcyjnego nabycia 100% 

udziałów w AWT. Ponadto, zaproponowane zostało spotkanie, które wstępnie miało się odbyć w 

drugiej połowie maja. 

Przesłanie Listu Intencyjnego jest stosowane w praktyce rynkowej w podobnych sytuacjach jako 

formalizacja prowadzonych na początku procesu rozmów. 

Analiza wstępnych informacji, podpisanie NDA oraz dalsza analiza informacji i wstępna analiza 

wartości 

Analiza informacji przesłanych przez AWT, łącznie ze wstępną wyceną spółki, miała miejsce od 

przesłania Listu Intencyjnego w dniu 23 kwietnia do złożenia Oferty Wstępnej w dniu 4 lipca. 

W celu dokonania analizy atrakcyjności potencjalnej transakcji przygotowana została przez PKP 

CARGO wstępna lista niezbędnych informacji oraz dokumentów i przesłana do AWT 29 maja 2015. 

Lista informacji do przekazania Spółce przez AWT uwzględniała pytania podzielone na 6 sekcji: (i) 

podstawowe informacje o Grupie AWT, (ii) dane operacyjne, (iii) dane finansowe, (iv) CAPEX i 

kapitał obrotowy, (v) działalność komercyjna oraz (vi) inne dot. Zarządu AWT.  

Następnie, 4 czerwca podpisana została Umowa o Zachowaniu poufności (NDA) oraz ustalony został 

termin 3-4 tygodni na przeprowadzenie wstępnego ograniczonego przeglądu udostępnionych 

informacji i dokumentów dotyczących AWT oraz złożenie Oferty Wstępnej nabycia 100% udziałów w 

AWT.  

Do dnia 4 lipca przeprowadzonych zostało kilka telekonferencji dotyczących kompletowanych 

dokumentów, podczas których PKP CARGO skierowało do AWT szereg dodatkowych pytań i próśb o 

informacje odnośnie m.in. prognoz finansowych na rok 2015 oraz biznes planu. Ponadto, rozpoczęte 

zostały prace nad wyceną mnożnikową oraz prezentacją projektu nabycia udziałów AWT na 

posiedzenie Zarządu. 

W dalszym kroku kontynuowana była analiza informacji w ramach przeglądu VDR, na podstawie 

której sporządzona została wycena metodami rynkowymi, czyli metodą mnożnikową, 

porównywalnych spółek giełdowych i porównywalnych transakcji oraz metodą dochodową 

(zdyskontowanych przepływów pieniężnych, „discounted cash flows”, „DCF”). Wynik analiz i wycen 

uwzględniony został w Ofercie Wstępnej oraz prezentacji na posiedzenie Zarządu. 

Wyżej opisane działania są zbieżne z przyjętymi praktykami rynkowymi w przypadku tak 

ustrukturyzowanych procesów transakcyjnych. 
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Złożenie Oferty Wstępnej 

Przed złożeniem Oferty Wstępnej przeanalizowane zostały możliwości strukturyzacji transakcji oraz 

kryteria oceny Oferty Wstępnej wskazane przez Sprzedających. Ustalono, że Zdenek Bakala jest 

gotów zapewnić sprzedaż 100% udziałów w AWT pomimo 80% udziałów posiadanych bezpośrednio 

przez niego oraz reprezentując pozostałe 20% udziałów, które były w posiadaniu MSE. Prace nad 

Ofertą Wstępną trwały do 3 lipca, tj. do momentu, gdy przedstawiona ona została Zarządowi, w 

wyniku czego Zarząd podjął Uchwałę Nr 263/2014 w sprawie złożenia przez PKP CARGO Oferty 

Wstępnej i przyjęcia budżetu na usługi doradcze i zaciąganie zobowiązań w ramach budżetu. Oferta 

Wstępna zawierała przede wszystkim informacje o kwestiach takich jak zaproponowana cena, 

metodologia określania ceny, przebieg procesu transakcyjnego, źródło finansowania i inne parametry 

transakcji. 

Oferta Wstępna podpisana przez PKP CARGO została przesłana Sprzedającym 4 lipca. Jej 

szczegółowe postanowienia zostaną opisane w dalszej części Raportu. 

Każdy z wyżej opisanych procesów i kamieni milowych jest zbieżny z przyjętymi praktykami 

rynkowymi na tym etapie procesu transakcyjnego. 

Negocjacje i podpisanie Memorandum of Understanding (MoU) 

Negocjacje Memorandum of Understanding, zakończone jego podpisaniem, miały miejsce od dnia 23 

lipca do dnia 1 września. Szczegółowe postanowienia zawarte w Memorandum of Understanding 

zostały przeanalizowane w dalszej części Raportu. 

W odpowiedzi na uwagi do Oferty Wstępnej zgłoszone przez Sprzedających, w dniu 16 lipca PKP 

CARGO wysłało do Sprzedających projekt zmienionej oferty nabycia udziałów w AWT. Podczas 

telekonferencji z 24 lipca z udziałem PKP CARGO i Doradców omówiona została propozycja 

Sprzedających z dnia 23 lipca dotycząca podpisania wstępnego porozumienia (Memorandum of 

Understanding) w odpowiedzi na projekt zmienionej oferty z dnia 16 lipca. Tym samym 

zaproponowana została zmiana formuły procesu polegająca na uzgodnieniu ze Sprzedającymi 

dwustronnego porozumienia w sprawie potencjalnego nabycia przez PKP CARGO udziałów w AWT 

przewidującego m.in. okres wyłączności na prowadzenie negocjacji oraz podstawowe warunki 

przeprowadzenia transakcji. Budowa i zawartość MoU została szerzej przedstawiona w rozdziale 4 

niniejszego Raportu.  

W toku prowadzonych negocjacji i prac nad Memorandum of Understanding miał miejsce szereg 

telekonferencji, w tym: 29 lipca, 4 sierpnia (z Doradcami) oraz spotkań, w tym: 6 i 26 sierpnia (z 

Doradcami) oraz 7, 19 i 27 sierpnia (ze Sprzedającymi). 

Przed podpisaniem MoU, podczas spotkania z 29 sierpnia, omówiona została z agencją PR koncepcja 

działań PR i relacji inwestorskich PKP CARGO. 

Podczas posiedzenia Zarządu, w dniu 1 września, podjęta została Uchwała Nr 338/2014 w sprawie 

zawarcia przez PKP CARGO wstępnego porozumienia ze wspólnikami spółki AWT w sprawie nabycia 

przez PKP CARGO 100% udziałów w AWT, co pozwoliło na zawarcie MoU ze Sprzedającymi w dniu 1 

września. 

Po podpisaniu MoU, w dniu 2 września, opublikowany został raport bieżący nr 56/2014 dotyczący 

podpisania wstępnego porozumienia w sprawie potencjalnego nabycia przez PKP CARGO 100% 

udziałów w spółce AWT. W raporcie znalazły się informacje m.in. o planowym badaniu due diligence, 

okresie wyłączności oraz o Grupie AWT. 

Wszystkie kroki podjęte na tym etapie przez PKP CARGO są zbieżne z praktykami funkcjonującymi 

na rynku.  
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Postanowienia MoU zostały poddane dalszej analizie, zawartej w kolejnych rozdziałach niniejszego 

Raportu. 

Przeprowadzenie due diligence i wizji lokalnych 

Badanie due diligence miało miejsce od dnia 8 września do dnia 20 października i zostało 

przeprowadzone w sposób zbieżny z praktykami rynkowymi w tego typu transakcjach. 

Dokładny przebieg badania due diligence i wizji lokalnych, łącznie z opisem spotkań i 

telekonferencji, które zostały przeprowadzone w ramach tego procesu, został szczegółowo omówiony 

w dalszej części Raportu. 

Zawarcie Aneksu do MoU, złożenie Oferty Skorygowanej i wypowiedzenie MoU 

Podczas kolejnego posiedzenia Zarządu, w dniu 1 października, podjęta została Uchwała Nr 

376/2014 w sprawie zawarcia aneksu do MoU z dnia 1 września 2014 r. Celem Aneksu do MoU było 

m.in. przedłużenie okresu, w którym PKP CARGO miało możliwość odstąpienia od Transakcji bez 

ponoszenia konsekwencji finansowych w przypadku zidentyfikowania istotnych ryzyk w ramach 

badania due diligence. 

W dniu 2 października podczas kolejnego spotkania PKP CARGO i jego Doradców ze Sprzedającymi, 

w związku z ryzykami zidentyfikowanymi przez Doradców w badaniu due diligence, zawarty został 

wyżej wymieniony Aneks do MoU. 

Podczas posiedzenia Zarządu, 17 października, podjęta została Uchwała Nr 402/2014 w sprawie 

wyrażenia zgody na złożenie skorygowanej oferty nabycia przez PKP CARGO 100% udziałów w 

spółce AWT, ewentualnego zawarcia kolejnego aneksu do MoU lub wysłania zawiadomienia do 

Sprzedających skutkującego rozwiązaniem Porozumienia. 

Tego samego dnia, odbyła się telekonferencja wewnętrzna z udziałem PKP CARGO i Doradców, 

podczas której omówiony został projekt zmienionej oferty wstępnej z dnia 17 października, projekt 

zawiadomienia o odstąpieniu od MoU i ewentualnego projektu aneksu do MoU, jak również strategia 

komunikacji ze Sprzedającym. 

W dniu 17 października przeprowadzona została również telekonferencja z udziałem PKP CARGO, 

Doradców oraz Sprzedających, podczas której przekazana została Sprzedającemu informacja o braku 

możliwości potwierdzenia ceny wskazanej w MoU z uwagi na ryzyka zidentyfikowane w badaniu due 

diligence. Sprzedający zostali poinformowani o planowanym wysłaniu Oferty Skorygowanej, która 

została przesłana drogą elektroniczną 17 października pod koniec dnia. 

W dniu 20 października PKP CARGO wypowiedziało MoU. 

Wszystkie opisane powyżej procesy i kamienie milowe, włączając zawarcie Aneksu do MoU, złożenie 

Oferty Skorygowanej oraz wypowiedzenie MoU na podstawie odpowiednich postanowień 

poszczególnych dokumentów były elementami negocjacji warunków transakcji w dynamicznym 

procesie. Szczegółowe postanowienia zawarte w Aneksie do Memorandum of Understanding oraz w 

Ofercie Skorygowanej zostały opisane w dalszej części Raportu. 

Przekazanie przez Sprzedających pierwszej propozycji SPA, negocjacje treści SPA i podpisanie SPA 

Prace i negocjacje warunków SPA miały miejsce od dnia 23 września tj. od momentu przekazania 

przez Sprzedających pierwszej propozycji treści SPA aż do jego podpisania w dniu 30 grudnia. 

Analiza dotycząca umowy SPA została omówiona w dalszej części Raportu. 
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W dniu 23 września Sprzedający przekazali do PKP CARGO pierwszą propozycję treści SPA. Od tego 

momentu rozpoczęły się prace i negocjacje, w ramach których odbył się szereg spotkań i 

telekonferencji. Zwyczajowo przygotowanie pierwszej wersji SPA umożliwia narzucenie języka i 

struktury dokumentu dając pewną przewagę w negocjacjach oraz przypada stronie sprzedającej. 

W dniu 25 września, w obecności Doradców miała miejsce prezentacja Zarządu AWT dla Zarządu 

PKP CARGO, podczas której zaprezentowane zostało m.in. historyczna i obecna strategia rozwoju 

AWT, analiza kluczowych aspektów działalności operacyjnej AWT łącznie z danymi finansowymi 

oraz prognozami. 

W dniu 26 września, odbyło się spotkanie PKP CARGO z Doradcami, podczas którego omówiona 

została lista pytań i odpowiedzi uzyskanych od Sprzedających podczas prezentacji Zarządu. 

W kolejnym kroku, w dniu 1 października podczas telekonferencji wewnętrznej z Doradcami 

omówione zostały proponowane zmiany do projektu SPA przekazanego przez Sprzedających w dniu 

23 września. 

Podczas telekonferencji wewnętrznej z Doradcami w dniu 3 października przedyskutowane zostały 

propozycje zmian do projektu SPA oraz stan przygotowania do kolejnego etapu negocjacji umowy 

SPA ze Sprzedającymi. Na analogicznej telekonferencji tego samego dnia potwierdzona została 

strategia PKP CARGO dotycząca kolejnego etapu negocjacji umowy SPA ze Sprzedającymi. 

W dniu 6 października miało miejsce spotkanie robocze pomiędzy Kupującym i Doradcą 

Transakcyjnym w celu przedyskutowania założeń do wyceny wartości oraz omówienia propozycji 

modelu wyceny wartości AWT. 

W czasie telekonferencji z dnia 9 października z udziałem PKP CARGO, Doradców oraz 

Sprzedających omówione zostały zmiany do projektu umowy SPA. Tego samego dnia odbyła się 

również telekonferencja pomiędzy Kupującym, Doradcami i Sprzedającymi, podczas którego 

omówione zostały kluczowe ryzyka zidentyfikowane przez Doradców w badaniu due diligence. 

W dniu 13 października odbyło się spotkanie robocze PKP CARGO z Doradcami i przedstawicielami 

Sprzedających, podczas którego zweryfikowano dane operacyjne i finansowe AWT w kontekście 

analizy modelu wyceny. Ustalone zostały również brakujące dane operacyjne i finansowe, które 

powinny zostać przekazane przez AWT, w celu dokończenia prac nad modelem i wyceną wartości. 

Podczas spotkania roboczego 15 października z udziałem PKP CARGO i Doradców zaprezentowane 

zostały założenia do wyceny wartości AWT oraz omówione zostały potencjalne synergie z tytułu 

Transakcji. 

Po 20 października, pomimo odstąpienia od MoU, w dalszym ciągu kontunuowanie były prace nad 

umową SPA. W dniu 22 października odbyła się telekonferencja, w której wzięło udział PKP CARGO i 

Doradcy, dotyczące omówienia zmian w zakresie wielkości długu netto i kapitału pracującego AWT w 

kontekście mechanizmu korekty ceny w projekcie umowy SPA. 

Następnego dnia, 23 października miały miejsce dwa spotkanie robocze PKP CARGO i Doradców. 

Podczas pierwszego z nich omówione zostały zmiany w zakresie wielkości długu netto i kapitału 

pracującego AWT w kontekście mechanizmu korekty ceny w projekcie umowy SPA, natomiast 

podczas drugiego z nich omówiony został model wyceny wartości AWT, kwestie kluczowych ryzyk 

prawnych Transakcji oraz sposobu ich zaadresowania w umowie SPA, jak również proponowane 

przez Doradców zmiany warunków Transakcji w projekcie umowy SPA. 
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Podczas telekonferencji z dnia 28 października omówione zostało stanowisko Kupującego w zakresie 

negocjowanych postanowień umowy SPA, jak również strategia dalszych negocjacji umowy SPA ze 

Sprzedającymi. 

W dniu 30 października odbyła się telekonferencja z udziałem Kupującego i Doradców, podczas 

której przedyskutowany został mechanizm locked-box, jako koncepcji wyznaczania ceny 

transakcyjnej w umowie SPA oraz omówione zostały projekcje finansowe AWT na rok 2015. 

Mechanizm locked-box zostanie szczegółowo przeanalizowany w dalszej części Raportu. 

W kolejnym kroku, w dniu 3 listopada przeprowadzona została telekonferencja wewnętrzna PKP 

CARGO z Doradcami, w czasie której przedyskutowane zostały propozycje kluczowych postanowień 

umowy SPA, jak również strategia negocjacji ze Sprzedającymi. 

Dzień później, w dniu 4 listopada, podczas telekonferencji wewnętrznej Kupującego z Doradcami 

omówione zostały ryzyka środowiskowe zidentyfikowane w badaniu due diligence spółki. Tego 

samego dnia podczas telekonferencji z udziałem PKP CARGO, Doradców oraz przedstawicieli 

Sprzedających, wyżej wspomniane ryzyka zostały zgłoszone Sprzedającym, a następnie przesłany 

został do Sprzedających pierwszy projekt załącznika do umowy SPA, zawierający oświadczenia i 

zapewnienia Sprzedających. 

Podczas spotkania roboczego z dnia 5 listopada z udziałem Kupującego oraz Doradców, omówiony 

został model wyceny wartości AWT oraz założenia dla określenia długu netto i kapitału obrotowego 

spółki. 

W dniu 6 listopada, w czasie telekonferencji pomiędzy PKP CARGO a Doradcami omówiony został 

mechanizm locked-box, w kontekście projektu umowy SPA.  

Następnie, w dniu 7 listopada, miało miejsce spotkanie negocjacyjne z udziałem PKP CARGO, 

Doradców i Sprzedających, podczas którego omówione zostały stanowiska Kupującego i 

Sprzedających w zakresie kluczowych postanowień umowy SPA oraz omówienie harmonogramu 

kolejnych spotkań. 

Kolejne spotkanie negocjacyjne odbyło się w dniu 14 listopada. Podczas spotkania omówione zostały 

stanowiska PKP CARGO i Sprzedających w zakresie kluczowych postanowień umowy, jak również 

negocjacje umowy SPA (drafting session). 

W dniu 18 listopada przeprowadzona została telekonferencja z udziałem PKP CARGO, Doradców 

oraz Sprzedających, w ramach której nastąpiło przekazanie propozycji Sprzedających dotyczących 

treści postanowień umowy SPA w zakresie postanowień o wzajemnych zobowiązaniach stron umowy 

w okresie pomiędzy podpisaniem umowy SPA, a sfinalizowaniem Transakcji (interim period 

covenants). 

Dzień później, 19 listopada, podczas spotkania roboczego pomiędzy Kupującym a Doradcami 

omówione zostały kluczowe otwarte kwestie komercyjne pozostające do uzgodnienia w umowie SPA. 

W kolejnym kroku, w ramach wideokonferencji z dnia 20 listopada, w której udział wzięli 

przedstawiciele PKP CARGO, Doradców, Sprzedających oraz AWT, przedyskutowane zostały kwestie 

bieżącej działalności operacyjnej AWT oraz możliwości osiągnięcia przez AWT portfela zamówień na 

ustalonym poziomie.  

W dniu 21 listopada odbyło się kolejne spotkanie negocjacyjne z udziałem PKP CARGO, Doradców i 

Sprzedających dotyczące projektu umowy SPA. 
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Następnie, tego samego dnia miało miejsce spotkanie robocze z udziałem PKP CARGO i Doradców, 

podczas którego omówiona została prezentacja Doradcy Transakcyjnego na temat wyceny wartości 

AWT oraz zgłoszone zostały do niej uwagi dotyczące zysku EBITDA, marży oraz kontraktów. Ponadto 

przedyskutowany został status negocjacji umowy SPA m.in. uzgodnienie rachunku escrow na 

zabezpieczenie kluczowych ryzyk prawnych zidentyfikowanych w due diligence, jak również 

omówienie ubezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z naruszeniem oświadczeń i 

zapewnień.  

W kolejnym kroku, 22 listopada, przeprowadzona została telekonferencja, w której uczestniczyli 

przedstawiciele PKP CARGO, Doradców i Sprzedających, podczas której przedyskutowany został 

wynik EBITDA spółki AWT za 2014 i 2015 w stosunku do budżetu oraz zmienione prognozy dla 

AWT. 

W dniu 25 listopada odbyło się kolejne spotkanie negocjacyjne z udziałem Kupującego, Doradców 

oraz Sprzedających, w ramach którego kontynuowane były negocjacje umowy SPA (drafting session) 

oraz kwestia warunków interim management. 

Następne spotkanie negocjacyjne dotyczące postanowień SPA miało miejsce w dniu 28 listopada w 

obecności przedstawicieli PKP CARGO, Doradców i Sprzedających. W trakcie spotkania 

przeprowadzono dyskusję na temat propozycji Sprzedającego odnośnie zmian do umowy SPA, które 

zostały przesłane przez prawników Sprzedającego dnia poprzedniego. Podczas spotkania wyjaśniono 

również intencje i konsekwencje wspomnianych zapisów, przy czym modyfikacje do umowy miały 

być sformalizowane i przedstawione przez doradców prawnych stron Transakcji. Omówione zostały 

również kluczowe warunki komercyjne Transakcji. 

Od początku grudnia aż do podpisania umowy SPA w dniu 30 grudnia, poza liczną korespondencją 

mailową, odbyło się kilkanaście spotkań i telekonferencji, podczas których omawiany był, między 

innymi, status negocjacji nad umową SPA i załącznikami do SPA (2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 21, 

28, 29 grudnia), status i harmonogramu Transakcji (1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 21, 28 grudnia) oraz 

zasady interim management w umowie SPA (2, 3, 9 grudnia).  

W dniu 1 grudnia, w trakcie telekonferencji między PKP CARGO a Sprzedającymi przedyskutowana 

została kwestia rachunku escrow. 

W dniach 4-5 grudnia, podczas spotkania pomiędzy Kupującym, Doradcami i Sprzedającymi 

przeprowadzony został drafting session umowy SPA. 

W kolejnym kroku, w dniu 8 grudnia omówiony został przez Kupującego i Doradców mechanizm 

earn-out na podstawie projektu z dnia 27 listopada oraz kontrpropozycji PKP CARGO z dnia 8 

grudnia. W tym samym dniu, 8 grudnia przesłany został przez Kupującego pierwszy projekt umowy 

rachunków powierniczych przygotowany przez Doradcę Prawnego.  

Następnie, w dniu 14 grudnia przesłany został przez Kupującego list w sprawie potwierdzenia 

dalszego zainteresowania MSE udziałem w Transakcji. 

W kolejnym kroku, 17 grudnia, podczas spotkania pomiędzy PKP CARGO, Doradcami i 

Sprzedającymi doszło do negocjacji otwartych kwestii biznesowych SPA w związku ze zmianą 

struktury Transakcji (nabycie pakietu 80% akcji). 

Tego samego dnia, w czasie telekonferencji wewnętrznej z Doradcami omówiona została treść 

wniosku na posiedzenie Zarządu w dniu 17 grudnia, dotycząca podjęcia uchwały w sprawie zawarcia 

umowy nabycia 80% udziałów w AWT oraz zawarcia Umowy Wspólników z MSE. Ponadto, 
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przedyskutowany został projekt uchwały Zarządu PKP CARGO oraz wniosku i projektu uchwały 

Rady Nadzorczej PKP CARGO. 

Podczas posiedzenia Zarządu, 17 grudnia, podjęta została Uchwała Nr 476/2014 w sprawie zawarcia 

Umowy Sprzedaży i Umowy Wspólników. 

W dniu 18 grudnia miało miejsce posiedzenie Rady Nadzorczej, podczas której podjęta została 

uchwała Nr 1369/V/2014 w sprawie wyrażenia przez Radę Nadzorczą PKP CARGO zgody na 

zawarcie przez PKP CARGO z p. Zdenkiem Bakalą i The Bakala Trust umowy nabycia 80% udziałów 

w spółce AWT oraz na zawarcie przez PKP CARGO z MSE umowy wspólników (SHA). 

W kolejnym kroku, 21 grudnia, podczas telekonferencji Kupującego i Doradców ze Sprzedającymi 

poruszone zostały m.in. kwestie organizacyjne i dokumentacyjne związane z przygotowaniem do 

podpisania SPA. 

W dniach 22-23 grudnia prowadzone były dalsze negocjacje SPA między PKP CARGO a 

Sprzedającymi (drafting session). W tych dniach Sprzedającymi udostępnili również Doradcom PKP 

CARGO Red File z umowami handlowymi. 

W dniu 30 grudnia przeprowadzone zostały wielokrotne telekonferencje oraz korespondencja 

pomiędzy PKP CARGO a Sprzedającymi, które dotyczyły m.in. postanowień SPA (indemnity, 

mechanizm korygujący), uzgodnienia projektu dodatkowej umowy handlowej, projektów pozostałych 

dokumentów transakcyjnych w wersjach do podpisu (execution version), finalizacji dokumentacji 

(relacje inwestorskie/komunikat prasowy) oraz finalizacji dokumentacji na posiedzenie Zarządu PKP 

CARGO (wniosek oraz Uchwała Nr 477/2014 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie dokumentów 

transakcyjnych w uzgodnionej formie), które odbyło się tego samego dnia.  

Podpisanie umowy SPA i SHA nastąpiło 30 grudnia. 

Po podpisaniu SPA i SHA, 31 grudnia, opublikowany został raport bieżący nr 72/2014, dotyczący 

faktu zawarcia umowy znaczącej nabycia przez PKP CARGO 80% udziałów w spółce AWT. W 

raporcie znalazły się informacje o podstawowych parametrach Transakcji, zawartych w umowach 

SPA i SHA oraz przedstawiony został profil spółki AWT w kontekście strategii PKP CARGO. 

Wszystkie opisane powyżej procesy i kamienie milowe, począwszy od złożenia przez Sprzedającego 

pierwszej propozycji SPA, poprzez spotkania i negocjacje a kończąc na podpisaniu umowy SPA, są 

zbieżne z praktykami rynkowymi. 

Charakterystyczne dla analizowanego procesu były z pewnością istotne renegocjowanie ceny oraz 

zmiana struktury Transakcji (ze 100% do 80%) a w konsekwencji negocjowanie SHA. 

Negocjacje Umowy Ubezpieczenia 

Proces negocjowania Umowy Ubezpieczenia miał miejsce między 17 listopada a 30 grudnia. 

Pierwsze spotkanie wewnętrzne w tej kwestii, pomiędzy Kupującym a Doradcami, odbyło się w dniu 

3 listopada. Podczas spotkania omówione zostały możliwości ubezpieczenia ewentualnych roszczeń 

związanych z naruszeniem oświadczeń i zapewnień składanych Sprzedającym w umowie SPA, jak 

również ustalony został wstępny harmonogram prac. 

Następnie, w dniu 6 listopada, w czasie telekonferencji z udziałem PKP CARGO i Doradców 

ponownie omówione zostało wyżej wspomniane ubezpieczenie, jak również obrana została strategia 

wyboru firm ubezpieczeniowych, do których Kupujący wystąpi z zapytaniem ofertowym. Omówiony 

został także harmonogram kolejnych prac. 
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W dniu 18 listopada, podczas kolejnej telekonferencji z udziałem Kupującego i Doradców 

przedyskutowane zostały w raporcie Marsh złożone oferty z AIG Europe Limited, Ambridge Partners 

LLC, ANV Global Services Limited, Hunters George & Partners Limited i Pembroke Managing 

Agency Limited. 

Natomiast podczas telekonferencji z dnia 1 grudnia z udziałem Kupującego, Doradców i 

Sprzedających omówiony został m.in. status prac nad polisą ubezpieczeniową. 

W dniu 5 grudnia, podczas telekonferencji, w której uczestniczyli przedstawiciele PKP CARGO oraz 

Doradców, omówiony został status prac nad ubezpieczeniem oraz dostęp doradców ubezpieczyciela 

oraz brokera do VDR, a w dniu 8 grudnia Kupujący otrzymał pierwszy projekt polisy 

ubezpieczeniowej z AIG. 

Podczas trzech kolejnych telekonferencji – 10, 16 i 23 grudnia pomiędzy PKP CARGO, Doradcami i 

Ubezpieczycielami uzgodnione zostały parametry polisy, negocjowane jej warunki oraz sfinalizowana 

została dokumentacja ubezpieczeniowa (polisa główna oraz polisy dodatkowe), jak również 

uzgodniona została procedura wystawienia Polis Ubezpieczeniowych po podpisaniu SPA. 

Ostateczny projekt dokumentacji ubezpieczeniowej (execution version) został uzgodniony podczas 

telekonferencji z 30 grudnia z udziałem Kupującego i Doradców. Tego samego dnia nastąpiło jej 

podpisanie. 

Proces negocjacji umowy ubezpieczenia i jej zawarcie były zbieżne z praktyką rynkową w tym 

zakresie, chociaż, z uwagi na początkowe stadium rozwoju tego typu produktów ubezpieczeniowych 

na lokalnym rynku, wykorzystywanie ubezpieczeń nie jest często stosowaną praktyką w transakcjach 

w Europie Środkowej. Ubezpieczenie ewentualnych roszczeń Kupującego z tytułu naruszenia 

oświadczeń i zapewnień Sprzedających świadczy o innowacyjnym podejściu Kupującego i dążeniu do 

zwiększenia bezpieczeństwa Transakcji w kontekście oświadczeń i zapewnień Sprzedającego.  

Przeprowadzenie Bring-down Due Diligence 

Proces badania confirmatory due diligence (Bring-down Due Diligence) potwierdzającego uprzednio 

przeprowadzone badanie został przeprowadzony między 2 a 16 grudnia. 

Z uwagi na konkurencyjną działalność Kupującego i Spółki, w ramach badania Bring-down Due 

Diligence sporządzona została lista Red File, która zawierała wrażliwe informacje dotyczące Spółki, 

udostępniona Doradcom PKP CARGO w dniach 22-23 grudnia. 

Dokładny przebieg badania Bring-down Due Diligence, łącznie z opisem spotkań i telekonferencji, 

które zostały przeprowadzone w ramach tego procesu, zostanie szczegółowo omówiony w dalszej 

części Raportu. 

Negocjacje SHA 

Z uwagi na podjęcie przez MSE decyzji o odstąpieniu od sprzedaży należącego do MSE pakietu 20% 

udziałów w AWT na warunkach uzgodnionych przez PKP CARGO ze Sprzedającymi, w dniu 17 

grudnia rozpoczęte zostały negocjacje między Kupującym a MSE dotyczące Umowy Wspólników oraz 

sporządzony został projekt term-sheet’u, zawierający główne postanowienia biznesowe do 

uwzględnienia w SHA, który w tym samym dniu został podpisany przez MSE. 

Następnie w dniu 21 grudnia, po uzyskaniu zgód korporacyjnych 17 i 18 grudnia, omówiony został 

między Spółką a Doradcami status negocjacji SHA. 

W kolejnym kroku, między 22 a 23 grudnia przeprowadzone zostały negocjacje SHA między PKP 

CARGO a MSE. 
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Ostateczny projekt umowy SHA został uzgodniony podczas telekonferencji z 30 grudnia z udziałem 

Spółki, MSE i Doradców. Szczegółowe postanowienia SHA zostaną przeanalizowane w dalszej części 

Raportu. 

Proces negocjacji umowy SHA, aż do jej sfinalizowania był wyjątkowo krótki i efektywny. 

Ograniczony czas przeznaczony na negocjacje uwarunkowany był zmianą struktury Transakcji na 

bardzo późnym etapie transakcji. 

Mimo nietypowej dynamiki negocjacji, sam proces transakcyjny oraz jego efekty w postaci 

wynegocjowania i podpisania SHA są zbieżne z praktykami rynkowymi. 
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W niniejszym rozdziale zaprezentowano listę podmiotów i osób, które uczestniczyły w Transakcji, 

wraz ze wskazaniem stopnia ich zaangażowania w proces.  

W cały proces transakcyjny zaangażowane były 154 osoby reprezentujące 22 podmioty występujące 

po obu stronach Transakcji, oraz jako podmioty wspierające (Ubezpieczyciele i agent escrow). 

W tabeli poniżej przedstawiono listę osób zaangażowanych w Transakcję, wraz z podziałem na 

poszczególne podmioty i wskazaniem roli danego podmiotu w transakcji oraz stopnia zaangażowania 

danej osoby w proces. Lista powstała w oparciu o przeanalizowaną dokumentację (głównie notatki ze 

spotkań i korespondencję) i może nie stanowić kompletnego spisu wszystkich osób zaangażowanych 

w proces.  

 

# Podmiot Rola podmiotu Osoba Stanowisko / Funkcja Zaangażowanie w Transakcję

1 PKP Cargo Kupujący Adam Purwin Prezes Zarządu Całościowe

2 PKP Cargo Kupujący Jacek Neska Członek Zarządu Zadaniowe

3 PKP Cargo Kupujący Wojciech Derda Członek Zarządu Zadaniowe

4 PKP Cargo Kupujący Łukasz Hady ś Członek Zarządu Zadaniowe

5 PKP Cargo Kupujący Dariusz Browarek
Członek Zarządu, Przedstawiciel 

Pracowników w Zarządzie
Zadaniowe

6 PKP Cargo Kupujący Jakub Karnowski Przewodniczący  Rady  Nadzorczej Zadaniowe

7 PKP Cargo Kupujący Piotr Ciżkowicz Członek Rady  Nadzorczej Zadaniowe

8 PKP Cargo Kupujący Grzegorz Kiczmachowski
Dy rektor Zarządzający  ds. 

Finansowy ch
Zadaniowe

9 PKP Cargo Kupujący Łukasz Strączek Dy rektor Biura Zarządu Zadaniowe

1 0 PKP Cargo Kupujący Bartłomiej Zając Pracownik Biura Zarządu Zadaniowe

1 1 PKP Cargo Kupujący Dominik Wojtasiak
Dy rektor Biura Organizacy jno-

Prawnego
Zadaniowe

1 2 PKP Cargo Kupujący Aleksandra Szy mczak
Z-ca Dy rektora Biura 

Organizacy jno-Prawnego
Całościowe

1 3 PKP Cargo Kupujący Patry cja Czubkowska
Z-ca Dy rektora Biura 

Organizacy jno-Prawnego
Zadaniowe

1 4 PKP Cargo Kupujący Paweł Waksman Dy rektor Biura Strategii Całościowe

1 5 PKP Cargo Kupujący Piotr Fidos
Naczelnik Wy działu   Biuro 

Strategii
Zadaniowe

1 6 PKP Cargo Kupujący Monika Kumosińska Pracownik Biura Strategii Zadaniowe

1 7 PKP Cargo Kupujący Krzy sztof Kowalczy k Pracownik Biura Strategii Zadaniowe

1 8 PKP Cargo Kupujący Urszula Jakubik Pracownik Biura Strategii Zadaniowe

1 9 PKP Cargo Kupujący Izabela Wiśniewska Pracownik Biura Strategii Zadaniowe

20 PKP Cargo Kupujący Katarzy na Perzak
Dy rektor Biura Relacji 

Inwestorskich
Zadaniowe

21 PKP Cargo Kupujący Anna Galińska
Specjalista w Biurze Relacji 

Inwestorskich
Zadaniowe

22 PKP Cargo Kupujący Mirosław Kuk
Rzecznik Prasowy , Dy rektor Biura 

Komunikacji 
Zadaniowe

23 PKP Cargo Kupujący Michał Wy ciślik Pracownik Biura Komunikacji Zadaniowe

24 PKP Cargo Kupujący Radosław Krawczy k Dy rektor Biura Finansów Zadaniowe

25 PKP Cargo Kupujący Karolina Mazurek Zca Dy rektora Biura Finansów Zadaniowe

26 PKP Cargo Kupujący Magdalena Lew
Z-ca Dy rektora Biura 

Rachunkowości i Finansów
Zadaniowe

27 PKP Cargo Kupujący Marcin Kulikowski Z-ca Dy rektora Biura Strategii Zadaniowe

28 PKP Cargo Kupujący Jakub Sokalski
Radca Prawny  - Biuro 

Organizacy jno-Prawnego
Zadaniowe

29 PKP Cargo Kupujący Aneta Jankowska Z-ca Naczelnika w Biurze Strategii Zadaniowe

30 PKP Cargo Kupujący Arkadiusz Pokropski Dy rektor Zarządzający  ds. Handlu Zadaniowe

31 PKP Cargo Kupujący Iwona Skurzewska
Dy rektor Biura Handlowego - Ry nki 

Zagraniczne, Intermodal
Zadaniowe

32 PKP Cargo Kupujący Andrzej Ożóg
Dy rektor Biura Rachunkowości i 

Podatków
Zadaniowe

Strona Kupującego
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33 PKP Cargo Kupujący Artur Kostowski Dy rektor Biura Nieruchomości Zadaniowe

34 PKP Cargo Kupujący Małgorzata Domurat
Adwokat - Biuro Organizacy jno-

Prawnego
Zadaniowe

35 PKP Cargo Kupujący Zdzisław Mitręga
Naczelnik Wy działu   Biuro Taboru 

i Wsparcia Technicznego
Zadaniowe

36 PKP Cargo Kupujący Adam Sory s
Naczelnik Wy działu   Biuro Taboru 

i Wsparcia Technicznego
Zadaniowe

37 PKP Cargo Kupujący Anna Koral
Menedżer  Biuro Taboru i Wsparcia 

Technicznego
Zadaniowe

38 PKP Cargo Kupujący Paweł Grzelecki Pracownik Biura Teleinformaty ki Zadaniowe

39 PKP Cargo Serv ice Spółka zależna Kupującego Andrzej Ludwin Dy rektor Biura Zadaniowe

40 PKP Cargo Kupujący Joanna Drozd
Dy rektor Biura Zarządzania 

Zasobami Ludzkimi
Zadaniowe

41 PKP Cargo Kupujący Anna Wierzchowska
Naczelnik Wy działu  Biuro 

Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Zadaniowe

42 PKP Cargo Kupujący Marty na Gileta
Naczelnik Wy działu  Biuro 

Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Zadaniowe

43 PKP Cargo Kupujący Milena Pacia

Zast. Dy rektora w Biurze 

Controllingu, Naczelnik Wy działu w 

Biurze Relacji Inwestorskich

Zadaniowe

44 PKP Cargo Serv ice Spółka zależna Kupującego Tadeusz Kulski
Kierownik Zespołu Organizacji 

Obsługi Bocznic i Przewozów
Zadaniowe

45 PKP Cargo Kupujący Sławomir Mikstein
Zast. Dy rektora w Biurze 

Kierowania Przewozami
Zadaniowe

46 PKP Cargo Kupujący Andrzej Uberman
Naczelnik Wy działu  Biuro 

Kierowania Przewozami 
Zadaniowe

47 PKP Cargo Kupujący Dariusz Pawęzowski
Naczelnik Wy działu  Biuro 

Kierowania Przewozami 
Zadaniowe

48 PKP Cargo Kupujący Krzy sztof Chwaja
Dy rekto Biura Taboru i Wsparcia 

Technicznego
Zadaniowe

49 PKP Cargo Kupujący Paweł Grzegorczy k
Zastępca Dy rektora w Biurze 

Nieruchomości
Zadaniowe

50 PKP Cargo Kupujący Kry sty na Ty molewska
Pracownik Biura Taboru i Wsparcia 

Technicznego
Zadaniowe

51 PKP Cargo Kupujący Grzegorz Woźniak
Zast. Dy rektora Biura Taboru i 

Wsparcia Technicznego
Zadaniowe

52 PKP Cargo Kupujący Anna Wieczorek
Zastępca Naczelnika w Biurze 

Kierowania Przewozami
Zadaniowe

53 PKP Cargo Kupujący Dariusz Miś
Naczelnik Wy działu   Biuro Taboru 

i Wsparcia Technicznego
Zadaniowe

54 PKP Cargo Kupujący Jarosław Szary
Naczelnik w Biurze Kierowania 

Przewozami
Zadaniowe

55 PKP Cargo Kupujący Michał Karczy ński
Zast. Dy rektora Biura Zarządu i 

Organizacy no-Prawnego
Zadaniowe

56 Art. - Media Agencja PR Kamila Koźbiał Specjalista Zadaniowe

57 Art. - Media Agencja PR Urszula Chodorowska Wicedy rektor ds. PR Zadaniowe

58 Art. - Media Agencja PR Arkadiusz Bińczy k
Wiceprezes Zarządu, Dy rektor 

Generalny
Zadaniowe

59 Art. - Media Agencja PR Ignacy  Krasicki Prezes Zarządu Zadaniowe

60 Weil, Gotshal & Manges Doradca prawny Iwona Her Partner Zadaniowe

61 Weil, Gotshal & Manges Doradca prawny Paweł Zdort Partner Całościowe

62 Weil, Gotshal & Manges Doradca prawny Łukasz Błażejczy k Associate Całościowe

63 Weil, Gotshal & Manges Doradca prawny Hanna Husak b.d. Zadaniowe

64 Weil, Gotshal & Manges Doradca prawny Filip Uziębło Partner Zadaniowe

65 Weil, Gotshal & Manges Doradca prawny Kamila JanaszekHańska b.d. Zadaniowe

66 Weil, Gotshal & Manges Doradca prawny Monika Kierepa Radca Prawny Zadaniowe

67 Weil, Gotshal & Manges Doradca prawny Libor Morav ek Partner Zadaniowe

68 Weil, Gotshal & Manges Doradca prawny Jiri Zapletal b.d. Zadaniowe

69 Weil, Gotshal & Manges Doradca prawny Petr Sev era Partner Zadaniowe

7 0 Weil, Gotshal & Manges Doradca prawny Iv an Houfek b.d. Zadaniowe

7 1 Weil, Gotshal & Manges Doradca prawny Milan Siv y b.d. Zadaniowe

7 2 Weil, Gotshal & Manges Doradca prawny Petr Vohnicky b.d. Zadaniowe

7 3 Weil, Gotshal & Manges Doradca prawny Adam Dickson Associate Zadaniowe

7 4 Weil, Gotshal & Manges Doradca prawny Gabriel Gershowitz Associate Zadaniowe
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7 5 Weil, Gotshal & Manges Doradca prawny Gabriel Gershowitz Associate Zadaniowe

7 6 Weil, Gotshal & Manges Doradca prawny Joseph Verdesca Partner Zadaniowe

7 7 Weil, Gotshal & Manges Doradca prawny Wojciech Czy żewski b.d. Zadaniowe

7 8 Weil, Gotshal & Manges Doradca prawny Irmina Try balska Associate Zadaniowe

7 9 Houthoff
Doradca prawny  (podwy konawca 

Weil, Gotshal & Manges)
Richard Witv liet Associate Zadaniowe

80 Houthoff
Doradca prawny  (podwy konawca 

Weil, Gotshal & Manges)
Pann Ekoek b.d. Zadaniowe

81 Houthoff
Doradca prawny  (podwy konawca 

Weil, Gotshal & Manges)
Bram Caduri b.d. Zadaniowe

82 Houthoff
Doradca prawny  (podwy konawca 

Weil, Gotshal & Manges)
Jessica Den Dekker Associate Zadaniowe

83 Kinstellar
Doradca prawny  (podwy konawca 

Weil, Gotshal & Manges)
Ruzena Trojankov a b.d. Zadaniowe

84 Kinstellar
Doradca prawny  (podwy konawca 

Weil, Gotshal & Manges)
Zuzana Valouskov a b.d. Zadaniowe

85 Kinstellar
Doradca prawny  (podwy konawca 

Weil, Gotshal & Manges)
Adam Nemec b.d. Zadaniowe

86 DM PKO BP
Doradca finansowy  (doradctwo 

transakcy jne)
Tom Kozera Dy rektor Całościowe

87 DM PKO BP
Doradca finansowy  (doradctwo 

transakcy jne)
Piotr Rusiecki Zast. Dy rektora Zadaniowe

88 DM PKO BP
Doradca finansowy  (doradctwo 

transakcy jne)
Michał Bałabanow Prawnik Zadaniowe

89 DM PKO BP
Doradca finansowy  (doradctwo 

transakcy jne)
Michał Skrzy pek Ekspert Całościowe

90 DM PKO BP
Doradca finansowy  (doradctwo 

transakcy jne)
Kinga Regulska Anality k Całościowe

91 DM PKO BP
Doradca finansowy  (doradctwo 

transakcy jne)
Piotr Kmiecik Anality k Zadaniowe

92 SITK Doradca techniczny  Marek Trębicki Specjalista Zadaniowe

93 SITK Doradca techniczny  Damian Bzdy rek Specjalista Zadaniowe

94 SITK Doradca techniczny  Janusz Dy duch Przewodniczący Zadaniowe

95 SITK Doradca techniczny  Waldemar Fabirkiewicz Sekretarz Generalny  Zadaniowe

96 Venire Doradca - koordy nator due diligence Dominika Bielec Członek Zarządu Zadaniowe

97 Venire Doradca - koordy nator due diligence Adela Drewniak Prezes Zarządu Zadaniowe

98 b.d. b.d. Dav id Zlamal b.d. Zadaniowe

99 E&Y
Doradca finansowy  (badanie due 

diligence)
Arkadiusz Strasz Manager Zadaniowe

1 00 E&Y
Doradca finansowy  (badanie due 

diligence)
Maciej Ziomek Manager Zadaniowe

1 01 E&Y
Doradca finansowy  (badanie due 

diligence)
Wiktor Polowczy k Senior Manager Zadaniowe

1 02 E&Y
Doradca finansowy  (badanie due 

diligence)
Remigiusz Chlewicki Partner Zadaniowe

1 03 E&Y
Doradca finansowy  (badanie due 

diligence)
Milan Sv oboda Manager Zadaniowe

1 04 E&Y
Doradca finansowy  (badanie due 

diligence)
Martin Nov ak Consultant Zadaniowe

1 05 E&Y
Doradca finansowy  (badanie due 

diligence)
Filip Sipek Senior Consultant Zadaniowe

1 06 E&Y
Doradca finansowy  (badanie due 

diligence)
Ev a Zemanov a Senior Manager Zadaniowe

1 07 E&Y
Doradca finansowy  (badanie due 

diligence)
Michal Thedy Director Zadaniowe

1 08 E&Y
Doradca finansowy  (badanie due 

diligence)
Łukasz Zalicki Partner Zadaniowe

1 09 E&Y
Doradca finansowy  (badanie due 

diligence)
Paulina Kicińska Manager Zadaniowe

1 1 0 E&Y
Doradca finansowy  (badanie due 

diligence)
Adrian Kuć b.d. Zadaniowe

1 1 1 House of Solutions
Doradca techniczny  

(podwy konawca SITK)
Ewa Labno b.d. Zadaniowe

1 1 2 House of Solutions
Doradca techniczny  

(podwy konawca SITK)
Wojciech Dinges b.d. Zadaniowe

1 1 3 Multiconsult Polska Doradca środowiskowy Andrzej Andrusiewicz Konsultant Zadaniowe

1 1 4 Multiconsult Polska Doradca środowiskowy Małgorzata Bednarska  Puente Konsultant Zadaniowe

1 1 5 Multiconsult Polska Doradca środowiskowy Adam Py jor Konsultant Zadaniowe

1 1 6 Multiconsult Polska Doradca środowiskowy Anna Kwitowska Konsultant Zadaniowe
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1 1 7 Multiconsult Polska Doradca środowiskowy Anna Skompska Konsultant Zadaniowe

1 1 8 Multiconsult Polska Doradca środowiskowy Aleš Gav las Konsultant - podwy konawca Zadaniowe

1 1 9 Multiconsult Polska Doradca środowiskowy Aleš Hanslík Konsultant - podwy konawca Zadaniowe

1 20 - Sprzedający Zdenek Bakala - -

1 21 Minezit Sprzedający Jana Ruzickov a General Director -

1 22 Minezit Sprzedający Jan Drahota Pełnomocnik -

1 23 BXR/BMM Doradca transakcy jny Rafał Sosna Director -

1 24 BXR/BMM Doradca transakcy jny Martin Vojta Director -

1 25 BXR/BMM Doradca transakcy jny Tomas Vy skocil - -

1 26 AWT Target Dav id Prchal CFO -

1 27 AWT Target Bohumil Bonczek Dy rektor Techniczny -

1 28 AWT Target Dav id Kostelnik Członek Zarządu -

1 29 AWT Target Lubos Borik Przewodniczący  Rady  Nadzorczej -

1 30 AWT Target Renata Yatskulak Koordy nator procesu -

1 31 AWT Target Pierre Timmermans CEO -

1 32 AWT Target Edin Sose CCO -

1 33 AWT Target Marketa Sahulov a - -

1 34 AWT Target Andrzej Santarius Dy rektor AWT Rekultiv ace -

1 35 Kocian Solc Balastik Doradca Prawny Martin Solc Partner -

1 36 Kocian Solc Balastik Doradca Prawny Petr Koblov sky Prawnik -

1 37 Kocian Solc Balastik Doradca Prawny Drahomir Tomasuk Radca Prawny -

1 38 Kocian Solc Balastik Doradca Prawny Christian Blatchford Radca Prawny -

1 39 Kocian Solc Balastik Doradca Prawny Tomas Sequens Prawnik -

1 40 Hajek Zrzav ecky Doradca Prawny Miroslav  Osadil Prawnik -

1 41 Marsh Broker Ubezpieczeniowy Małgorzata Splett - -

1 42 Marsh Broker Ubezpieczeniowy Marek Proczy ński - -

1 43 Marsh Broker Ubezpieczeniowy Włodzimierz Py szczek - -

1 44 Marsh Broker Ubezpieczeniowy Anderw Hunt - -

1 45 Marsh Broker Ubezpieczeniowy Tom Hobart - -

1 46 Marsh Broker Ubezpieczeniowy Lorraine Lloy d-Thomas - -

1 47 AIG Konsorcjum Ubezpieczy cieli (lider) Angus Marshall - -

1 48 ANV
Konsorcjum Ubezpieczy cieli 

(konsorcjant)
Thomas Mannsdorfer - -

1 49 ANV
Konsorcjum Ubezpieczy cieli 

(konsorcjant)
Marta Batalla - -

1 50 Ambridge Partners
Konsorcjum Ubezpieczy cieli 

(konsorcjant)
Peilin Cui - -

1 51 Ambridge Partners
Konsorcjum Ubezpieczy cieli 

(konsorcjant)
Jeffrey  Doran - -

1 52 Pembroke
Konsorcjum Ubezpieczy cieli 

(konsorcjant)
Tim Dav idson - -

1 53 ING Bank Śląski Escrow Agent Artur Surowiec - -

Strona Sprzedającego

Ubezpieczyciele

Inne podmioty
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Przy transakcji o stopniu złożoności i skali właściwej dla procesu nabycia udziałów w AWT przez PKP 

CARGO, a także biorąc pod uwagę czas trwania i ilość zaangażowanych przez obie strony doradców, 

należy stwierdzić zbieżność Transakcji z praktyką rynkową. Każdy zaangażowany w Transakcję 

podmiot dołączał do procesu we właściwym dla swojej specjalizacji czasie i zakresie, a liczba osób 

reprezentujących dany podmiot była odpowiadająca nakładowi i tempu prac nad poszczególnymi 

etapami Transakcji.  
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Proces inwestycyjny wymaga od podmiotu kupującego zaangażowania znaczącego czasu i 

kompetencji nie tylko kluczowych ośrodków decyzyjnych i osób bezpośrednio koordynujących 

transakcję, wspartych wyspecjalizowanymi w poszczególnych zakresach prac Doradcami, ale także, w 

zależności od stopnia skomplikowania i etapu projektu, prac innych zespołów wewnętrznych 

wnoszących po stronie kupującego swoją ekspertyzę, która choć na co dzień wykorzystywana w 

bieżącej działalności operacyjnej podmiotu, ma także duże znaczenie dla przebiegu procesu 

Transakcyjnego.  

W niniejszym rozdziale zakres zaangażowania zespołów wewnętrznych PKP CARGO został 

zaprezentowany i skomentowany. Udział poszczególnych departamentów oraz stopień ich 

zaangażowania w Transakcję został ustalony na podstawie analizy korespondencji, notatek 

służbowych i notatek ze spotkań oraz w rozmowach z przedstawicielami PKP CARGO. 

W ramach struktur PKP CARGO, w Transakcji brali udział przedstawiciele następujących zespołów 

(także departamentów, działów lub biur według wewnętrznej nomenklatury spółki) wewnętrznych: 

 Rada Nadzorcza; 

 Zarząd i Biuro Zarządu; 

 Biuro Organizacyjno – Prawne; 

 Biuro Strategii; 

 Biuro Relacji Inwestorskich; 

 Biuro Komunikacji; 

 Biuro Finansów; 

 Biuro Rachunkowości i Podatków; 

 Biuro Handlowe – Rynki Zagraniczne i Intermodal 

 Biuro Polityki Handlowej; 

 Biuro Nieruchomości; 

 Biuro Taboru i Wsparcia Technicznego; 

 Biuro Teleinformatyki; 

 Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi; 

 Biuro Kontrolingu; 

 Biuro Kierowania Przewozami; 

 Zespół Organizacji Obsługi Bocznic i Przewozów – PKP CARGO Service. 

Dodatkowo, od samego początku procesu, prace nad Transakcją prowadził i koordynował 

dedykowany Zespół Projektowy, w którego skład wchodzili: 

 Pan Paweł Waksman (Dyrektor Biura Strategii); 

 Pani Aleksandra Szymczak (Zastępca Dyrektora Biura Organizacyjno-Prawnego). 

Członkowie wymienionych w niniejszym rozdziale komórek organizacyjnych brali aktywny udział w 

procesie transakcyjnym, przy czym za wyjątkiem organów zarządczych (Rada Nadzorcza i Zarząd) 
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oraz członków Zespołu Projektowego oraz Biura Strategii, znakomita większość ww. zespołów była 

zaangażowana w Transakcję na zasadzie zadaniowej, biorąc aktywny udział w procesie due diligence 

zgodnie z zakresem swoich kompetencji (np. biura handlowe czy Taboru i Wsparcia Technicznego na 

etapie due diligence) lub angażując się w proces tylko w momentach, w których niezbędne były 

właściwe dla zespołu kompetencje (Biura Komunikacji i Relacji Inwestorskich w zakresie 

komunikowania rynkowi poszczególnych etapów procesu).  

Wykorzystanie dużej ilości zespołów wewnętrznych w zakresie zadaniowym jest zbieżne z praktyką 

rynkową w zakresie przeprowadzania procesów transakcyjnych. Zaangażowanie zespołów 

zapewniających pracom nad Transakcją udział specjalistów reprezentujących możliwie szeroki 

wachlarz kompetencji świadczy o maksymalizacji wykorzystania własnych zasobów przy procesie, co 

także jest zgodne z praktyką rynkową, podobnie jak fakt zaangażowania większości z zespołów w 

zakresie zadaniowym i jedynie na wybranych etapach Transakcji.  

Na przestrzeni całego procesu Transakcji, bezpośrednio zaangażowani byli jedynie członkowie 

Zespołu Projektowego oraz organów zarządczych PKP CARGO. Powierzenie koordynacji Transakcji 

relatywnie wąskiemu gronu osób (wspieranych przez zewnętrznych doradców oraz pracowników 

reprezentowanych przez nie departamentów) jest rozwiązaniem zapewniającym odpowiedni poziom 

poufności na pierwszych etapach procesu i zcentralizowany ośrodek koordynacji na późniejszych 

jego etapach, gdy w transakcję angażuje się większa liczba pracowników spółki kupującej. Takie 

ustrukturyzowanie prac zespołów wewnętrznych jest zgodne z praktyką rynkową.  

W przypadku Transakcji, Zarząd PKP CARGO, choć nie był zaangażowany w bieżącą koordynację 

prac projektowych, nie ograniczył swojego udziału w Transakcji jedynie do reprezentacji spółki przy 

okazjach podpisywania odpowiednich dokumentów oraz pełnienia odpowiednich dla tego procesu 

funkcji korporacyjnych (tj. wydawania i pozyskiwania wymaganych decyzji organów), ale także brał 

udział w szeregu spotkań na kluczowych etapach procesu, reprezentując PKP CARGO w 

najważniejszych momentach Transakcji oraz podczas negocjacji, uwiarygadniając przed drugą stroną 

stopień zaangażowania spółki w rozmowy, co było bardzo korzystne dla procesu i jak najbardziej 

zgodne z praktyką rynkową. 
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W niniejszym rozdziale opisany został proces badania due diligence Spółki i porównany z praktykami 

rynkowymi. 

Proces badania due diligence Spółki składał się z dwóch etapów: 

 Due Diligence (w tym Red Flag Due Diligence); 

 Bring-down Due Diligence (w tym Red File). 

Bazując na raportach od Doradców, każdy z ww. etapów został przeanalizowany pod kątem celu 

badania, zakresu tematycznego oraz wniosków. 

Przebieg procesu badania due diligence dla Transakcji 

Badanie Due Diligence 

Badanie Due Diligence rozpoczęło się 8 września 2014 roku, zakończyło się natomiast 20 

października 2014 roku. Czas na zadawanie pytań w ramach VDR upływał po 5 tygodniach – w dniu 

13 października 2014 roku. 

W ramach badania Due Diligence można wyróżnić badanie Red Flag Due Diligence, którego celem 

było zidentyfikowanie elementów, które w znaczący sposób mogłyby wpłynąć na kwestie 

własnościowe, biznes lub pozycję finansową Grupy AWT a w konsekwencji określenie, czy są 

podstawy do odstąpienia od MoU przez Kupującego bez zapłaty Cost Cover Fee.  

W trakcie badania Due Diligence miał miejsce szereg spotkań i telekonferencji pomiędzy PKP 

CARGO, Doradcami, Sprzedającymi i Spółką.  

W ramach telekonferencji w dniu 9 września 2014 roku zaprezentowana została lista wymaganych 

informacji na potrzeby badania due diligence (ang. due diligence request list), która uwzględniała 

zagadnienia: 

 Prawne, w tym następujące kwestie: 

 informacje podstawowe; 

 struktura organizacyjna; 

 podstawowa działalność biznesowa Grupy AWT; 

 nieruchomości; 

 inne rzeczowe aktywa trwałe niż nieruchomości; 

 pracownicy; 

 postępowania sądowe; 

 znaczące kontrakty; 

 kwestie ubezpieczenia; 

 transakcje z podmiotami powiązanymi; 

 licencje i zezwolenia; 

 informacje finansowe; 
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 własność intelektualna; 

 dane osobowe; 

 inne. 

 Środowiskowe, w tym następujące kwestie: 

 ogólne; 

 technologiczne; 

 zgody i zezwolenia; 

 koszty środowiskowe; 

 strefa chroniona; 

 trwające spory; 

 monitoring; 

 chemikalia; 

 gazy cieplarniane; 

 inspekcje; 

 badania środowiskowe; 

 geologia i hydrogeologia; 

 inwestycje środowiskowe. 

 Podatkowe, w tym następujące kwestie: 

 ogólne; 

 podatek CIT; 

 podatek u źródła; 

 podatek VAT; 

 podatek od nieruchomości; 

 podatek PIT oraz ubezpieczenia społeczne i socjalne. 

 Finansowe i komercyjne, w tym następujące kwestie: 

 informacje podstawowe; 

 znaczące kontrakty i porozumienia; 

 dane finansowe; 

 transakcje z podmiotami powiązanymi; 

 zobowiązania warunkowe; 

 skonsolidowany bilans; 
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 rachunek zysków i strat; 

 zatrudnienie; 

 nakłady kapitałowe; 

 przepływy pieniężne; 

 budżetowanie, biznes plan i prognozy. 

 Zasoby ludzkie, w tym m.in.: 

 liczba pracowników; 

 struktura zatrudnienia; 

 wynagrodzenia; 

 świadczenia pracownicze; 

 plany zatrudniania. 

 Rynek i konkurencja, w tym m.in.: 

 charakterystyka rynku; 

 pozycja Spółki na rynku; 

 otoczenie konkurencyjne; 

 informacje dotyczące potencjalnej inspekcji ze strony odpowiedniego urzędu 

antymonopolowego; 

 wpływ regulacji UE. 

 Biznesowe i techniczne, w informacje dotyczące m.in.: 

 taboru kolejowego; 

 bocznic; 

 zatrudnienia; 

 zezwoleń i licencji; 

 głównych grup produktowych; 

 sprzedaży i sezonowości sprzedaży; 

 rentowności. 

Następnie miały miejsce kolejne spotkania i telekonferencje, które dotyczyły zagadnień takich jak: 

raporty red flag, listy wymaganych informacji od Spółki wraz ze statusem uzyskanych odpowiedzi czy 

kluczowe ryzyka zidentyfikowane w badaniu due diligence. 

Bring-down Due Diligence 

Badanie Bring-down Due Diligence rozpoczęło się 2 grudnia, zakończyło się natomiast w dniu 23 

grudnia. 
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W dniu 2 grudnia zaprezentowana została lista wymaganych informacji na potrzeby badania Bring-

down Due Diligence, która dotyczyła kwestii takich jak: 

 treść kontraktów z wyższą kadrą zarządzającą i kluczowymi pracownikami czeskich spółek 

podległych Grupy AWT; 

 wybrane kontrakty handlowe; 

 wybrane rzeczowe aktywa trwałe; 

 wybrane dokumenty i umowy; 

 wybrane dane księgowe; 

 wybrane postępowania prawne z udziałem spółek wchodzących w skład Grupy AWT; 

 wybrane audyty podatkowe; 

 najnowsze wyniki ze sprzedaży; 

 wybrane licencje i zezwolenia. 

W trakcie badania Bring-down Due Diligence miało miejsce szereg spotkań i telekonferencji 

pomiędzy Kupującym, Doradcami, Sprzedającymi i Spółką. Dotyczyły zagadnień takich jak: kolejne 

kroki badania due diligence, status badania due diligence, listy dokumentów do pozyskania od Spółki 

dla badania due diligence, odpowiedzi i udostępnione od Spółki dokumenty. 

Z uwagi na konkurencyjną działalność Kupującego i Spółki, w ramach badania Bring-down Due 

Diligence sporządzona została lista Red File, która zawierała wrażliwe informacje dotyczące Spółki. 

Wśród nich znalazły się wybrane kontrakty handlowe m.in. z OKD. 

Kupujący nie miał dostępu do ww. dokumentów, natomiast zadaniem czeskiego oddziału Weila było 

zapoznanie się z tymi informacjami i sformułowanie na rzecz PKP CARGO wniosków z przeglądu 

powyższych dokumentów między 22 a 23 grudnia bez możliwości ujawnienia PKP CARGO 

szczegółowych danych. Z tej przyczyny doradca podpisał oddzielną umowę NDA a prezentowane PKP 

CARGO dane zostały zagregowane, bez ujawniania nazw kontrahentów oraz cen. Wnioski te zostały 

udokumentowane w raporcie “Project North – legal due diligence report relating to Czech companies 

of Advanced World Transport Group” sporządzonym przez Doradcę Prawnego. 

Raporty z badania Due Diligence – Red Flag Due Diligence 

W ramach badania Red Flag Due Diligence powstały następujące raporty: 

 „Raport Red Flag w ramach audytu DD AWT Czechy”; (Multiconsult, 25 września 2014); 

 „Raport Red Flag – prezentacja SITK”; (SITK, 29 września 2014); 

 „Project Luxtorpeda: Red flag due diligence report”; (EY, 29 września 2014); 

 „Lux Torpeda/North 2014 – Raport Red flag”; (SITK, 29 września 2014); 

 „Due diligence komercyjne, finansowe i podatkowe – Red Flag Report – Kluczowe kwestie”; 

(EY, 1 października 2014); 

 „Holding AWT – podsumowanie Red flag report”; (Multikonsult, 1 października 2014); 
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 „Wstępny Raport Red Flag – Projekt Lux Torpeda”; (DM PKO BP; październik 2014); 

 „Raport Red Flag – prezentacja SITK” (na posiedzenie Zarządu)”; (SITK, 1 października 

2014); 

 „Wykaz kluczowych ryzyk zidentyfikowanych podczas badania prawnego Grupy AWT”; 

(Weil, 1 października 2014); 

 „Projekt Luxtropeda – Red flag legal due diligence report relating to Advanced World 

Transport B.V.”. (Houthoff Buruma, 15 października 2014). 

Poniżej zamieszczony został opis poszczególnych raportów z badania Red Flag Due Diligence, przy 

czym opis ten ma charakter poglądowy i nie ma na celu precyzyjnego przedstawienia zawartości 

raportów. 

Raport Red Flag w ramach audytu DD AWT Czechy (Multiconsult, 25 września 2014) 

W ramach tego raportu, sporządzonego przez doradcę środowiskowego Multiconsult znalazły się 

kwestie związane z ogólnymi sprawami AWT w zakresie ryzyk środowiskowych, Terminalu Paskov, 

stacji napraw wagonów Ostrava-Zarubek, taboru Karvina-Darkov oraz spółek należących do Grupy 

AWT: AWT Rosco (sprawy ogólne), AWT Rekultivace (spraw ogólnych, lokalizacji Zarubek 

składowiska odpadów, lokalizacji rekultywacji Krzywy Dół, lokalizacji rekultywacji Nowy York oraz 

lokalizacji baz sprzętu). 

Raport Red Flag – prezentacja SITK (SITK, 29 września 2014) 

W ramach tego raportu, sporządzonego przez doradcę technicznego SITK RP oraz House of 

Solutions International sp. z o.o. w formie 18 slajdów informacyjnych zaprezentowane zostały 

techniczne aspekty Grupy AWT, jakie jak: wycena taboru i informacje o taborze, bocznice, warsztaty i 

certyfikaty. 

Project Luxtorpeda: Red flag due diligence report (EY, 29 września 2014) 

W ramach tego raportu, sporządzonego przez EY, zidentyfikowane zostały potencjalne ryzyka w 

następujących obszarach: rachunek zysków i strat (m.in. przychody, kontrakty z OKD, wartości 

EBITDA, projekcje finansowe, bazy klientów, zmiany w modelu biznesowym, optymalizacja 

kosztowa, kosztów zatrudnienia), bilans (m.in. dług netto, nakłady inwestycyjne, roszczenia prawne, 

tabor kolejowy, wagony, kapitał obrotowy, przeterminowane zobowiązania, aktywa OKD) oraz 

wybrane kwestie podatkowe. 

Lux Torpeda/North 2014 – Raport Red flag (SITK, 29 września 2014) 

Niniejszy raport był skróconą wersją raportu „Raport Red Flag – prezentacja SITK”. 

Due diligence komercyjne, finansowe i podatkowe – Red Flag Report – Kluczowe kwestie (EY, 1 

października 2014) 

W ramach tego raportu, sporządzonego przez EY na potrzeby prezentacji na posiedzenia Zarządu 

Kupującego z dnia 1 października, określone zostały istotne obszary ryzyka, w tym kluczowe 

(spełniające kryteria określone w MoU dotyczące wycofania się z procesu transakcyjnego bez zapłaty 

Cost Cover Fee), związane z ryzykiem utraty kontraktu z OKD na przewozy w Czechach, Polsce i 

Słowacji oraz kontraktu z Elektrownią Chvaletice oraz kwestie pozostałe związane z ryzykiem 
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ograniczenia skali działalności OKD, przychodów z obsługi bocznic własnych i zmiany polityki w 

zakresie kapitalizacji kosztów napraw.  

Holding AWT – podsumowanie Red flag report (Multiconsult, 1 października 2014) 

W ramach tego raportu, sporządzonego przez doradcę środowiskowego Multiconsult w formie 

prezentacji na posiedzenie Zarządu PKP CARGO z dnia 1 października znalazły się kwestie ryzyk 

środowiskowych związanych z Grupą AWT (w szczególności zagrożenia środowiskowe dotyczące 

całej grupy, terminalu Paskov, zaplecza i bocznic oraz wypadków na przejazdach kolejowych), AWT 

Rosco (m.in. skażenia podziemne), AWT Rekultivace (m.in. składowisko odpadów niebezpiecznych). 

Wstępny Raport Red Flag – Projekt Lux Torpeda (DM PKO BP; październik 2014) 

W ramach tego raportu, sporządzonego przez DM PKO BP w formie prezentacji na posiedzenie 

Zarządu PKP CARGO z dnia 1 października zaprezentowany został aktualny harmonogram i status 

badania due diligence, jak również dotychczasowo zidentyfikowane ryzyka (red flag), które następnie 

powiązane zostały z wyceną AWT. 

Raport Red Flag – prezentacja SITK” (na posiedzenie Zarządu) (SITK, 1 października 2014) 

W ramach tego raportu, sporządzonego przez doradcę technicznego SITK RP oraz House of 

Solutions International sp. z o.o. w formie prezentacji na posiedzenie Zarządu PKP CARGO z dnia 1 

października, przedstawione zostały kluczowe ryzyka (red flag) dotyczące obszarów takich jak: 

ilostan taboru, nadmiar taboru, opóźnienia w przeprowadzaniu przeglądów, zawyżona wartość parku 

lokomotyw, interoperacyjności wagonów, zakres świadectw dla niektórych serii lokomotyw, zajęcia 

hipotekami części taboru i braki danych. 

Wykaz kluczowych ryzyk zidentyfikowanych podczas badania prawnego Grupy AWT (Weil, 1 

października 2014) 

W ramach tego raportu, sporządzonego przez doradcę prawnego Weil, Gotshal & Manges P. Rymarz 

sp. k. w formie prezentacji na posiedzenie Zarządu PKP CARGO z dnia 1 października wymienione 

zostały kluczowe ryzyka (red flag) związane z kwestiami takimi jak: (i) nieudostępnienie 

dokumentacji dostatecznie potwierdzającej tytuł prawny do udziałów w AWT i jego brak obciążenia; 

(ii) tytuł prawny do udziałów i akcji w czeskich spółkach z Grupy AWT; (iii) solidarna 

odpowiedzialność AWT a.s. w związku z zobowiązaniami dawnej ODK; (iv) spory sądowe o znaczącej 

wartości przedmiotu sporu; (v) tytuł prawny do bocznic; (vi) nieudostępnione pozwolenie na 

użytkowanie; (vii) braki w dokumentacji potwierdzającej tytuły prawne do nieruchomości; (viii) 

ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomościach; (ix) umowa kredytu konsorcjalnego oraz umowy 

leasingu taboru kolejowego; (x) istotne umowy; (xi) kwestie pracownicze; (xii) ryzyko cofnięcia 

pozwolenia kolejowego udzielonego AWT a.s.; (xiii) przetargi publiczne. 

Projekt Luxtropeda – Red flag legal due diligence report relating to Advanced World Transport 

B.V. (Houthoff Buruma, 15 października 2014) 

W ramach tego raportu, sporządzonego przez doradcę prawnego Houthoff Buruma w ramach 

prawnego badania due diligence, znalazły się kwestie związane z informacjami ogólnymi dotyczącymi 

AWT, Zarządu, Zgromadzenia Akcjonariuszy, struktury właścicielskiej, przeniesienia udziałów, 

obciążania udziałów, zatrudnienia, gwarancji bankowych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

Wnioski z badania Due Diligence – Red Flag Due Diligence 

Na bazie powyższych raportów zidentyfikowanych zostało szereg ryzyk, tzw. red flag, czyli 

elementów wymagających wyjaśniania, które w znaczący sposób mogłyby wpłynąć na kwestie 
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własnościowe, biznes lub pozycję finansową Grupy AWT. Na ich podstawie, na warunkach 

określonych w zapisach Memorandum of Understanding, PKP CARGO miało prawo odstąpienia od 

Porozumienia bez uiszczania opłaty Cost Cover Fee w ograniczonym okresie. Kluczowymi red flag 

zidentyfikowanymi na tym etapie były: 

 Roszczenia wynikające ze sporu pomiędzy EUROVIA CS, a.s., AWT a.s. a czeską dyrekcją 

dróg i autostrad w odniesieniu do wad autostrady D47; 

 Roszczenia podniesione przez Metalimex a.s. wobec AWT Cechofracht w związku z ramową 

umową przewozu z 7 lipca 2010 r.; 

 Potencjalne zobowiązania AWT a.s. wynikające z podziału byłego OKD i innych jednostek 

biznesowych. 

Innymi zidentyfikowanymi na tym etapie red flag były: 

 Ryzyko utraty kontraktów na przewozy kolejowe z OKD; 

 Rozstrzygnięcie kontraktu na przewozy kolejowe z Chvaletice; 

 Ryzyko nieuzyskania tytułu prawnego do 1% pakietu udziałów i akcji w czeskich spółkach z 

Grupy AWT; 

 Niejasności dotyczące własności gruntów, na których zlokalizowane są bocznice Grupy AWT; 

 Roszczenia RSD (biura czeskiej infrastruktury kolejowej) wobec AWT a.s. odnośnie opłat za 

dostęp do publicznej sieci kolejowej (wniesiona groźba wyłączenia z krajowej sieci 

kolejowej); 

 Brak dokładnego sprecyzowania warunków kontraktów wyższej kadry zarządzającej i innych 

kluczowych pracowników; 

 Ryzyka środowiskowe związane z zakładem oczyszczania wagonów AWT Rosco; 

 Ryzyka środowiskowe związane ze składowiskiem odpadów AWT Rekultivace; 

 Ryzyka środowiskowe związane z potencjalnymi roszczeniami związanymi z gwarancjami 

dotyczącymi rekultywacją byłych obszarów górniczych; 

 Niepełne zrozumienie zwiększonej kapitalizacji kosztów napraw wagonów; 

 Klauzule change of control w związku z kredytem konsorcjalnym zaciągniętym przez AWT 

BV i czeskie spółki Grupy AWT oraz umów leasingu taboru kolejowego; 

 Wydatki związane z utrzymaniem i modernizacją taboru kolejowego; 

 Roszczenia CD Cargo wobec AWT Cechofracht związane z zakupem wagonów Blue Fleet; 

 Ryzyko niezrealizowania się projekcji finansowych na lata 2015-2018; 

 Brakujące dowody na zabezpieczenie portfela sprzedaży na rok 2015; 

 Brakujące agregaty sprzedaży i marże od kluczowych klientów; 
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 Niejasności dla niektórych elementów długu netto; 

 Brakujące informacje dotyczące inicjatywy FOCUS dotyczącej jej wpływu na dane finansowe 

z roku 2014; 

 Niespójność i niepełne dane w związku z taborem kolejowym; 

 Wysokie ryzyko struktury podatkowej Grupy AWT. 

Raporty z badania Due Diligence 

Po zakończeniu badania Red Flag Due Diligence, bazując na kontynuowanym badaniu Due Diligence 

sporządzone zostały przez Doradców następujące raporty: 

 „Project Luxtorpeda: Databook”; (EY, 15 października 2014); 

 „Draft limited legal due diligence report – Project North (Czech Republik)”; (Kinstellar, 15 

października 2014); 

 „Project North – legal due diligence report relating to Czech companies of Advanced World 

Transport Group”; (Weil, 15 października 2014); 

 „Project Luxtorpeda: Commercial, financial and tax due diligence report”; (EY, 16 

października 2014); 

 „AWT – podsumowanie przeglądu środowiskowego”; (Multiconsult; 16 października 2014); 

 „Lux Torpeda / North 2014 – Raport Due Diligence – prezentacja SITK”; (SITK, 16 

października 2014); 

 „Kluczowe ryzyka zidentyfikowane podczas badania prawnego Grupy AWT”; (Weil, 16 

października 2014); 

 „Podsumowanie synergii”; (EY, 17 października 2014); 

 „Dispute between the Road and Motorway Directorate of the Czech Republic and Eurovia 

and AWT”; (Kinstellar, 17 października 2014); 

 „Projekt Lux Torpeda/North 2014 – Raport Due Diligence (wersja końcowa, uaktualniona o 

dane VDR z 17.10.2014)”; (SITK, 27 października 2014). 

Ponadto, PKP CARGO sporządziło następujące raporty wewnętrzne: 

 „Raport z badania HR”; (9 września 2014); 

 „Raport z badania świadectwo bezpieczeństwa”; (10 października 2014); 

 „Raport z badania nieruchomości”; (13 października 2014); 

 „Raport z badania bocznice”; (10 października 2014); 

 „Raport z badania środowisko”; (10 października 2014); 

 „Raport z badania handel”; (14 października 2014); 
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  „Wstępny raport z badania nieruchomości i cargosped”; (24 września 2014). 

Poniżej zamieszczony został opis poszczególnych raportów wewnętrznych, przy czym opis ten ma 

charakter poglądowy i nie ma na celu precyzyjnego przedstawienia zawartości raportów. 

Project Luxtorpeda: Databook (EY, 15 października 2014); 

W tym raporcie (księdze danych) sporządzonym przez EY przedstawione zostały kluczowe dane 

finansowe, jak również ich analizy przedstawione przez Spółkę oraz wykonane przez doradcę. 

Draft limited legal due diligence report – Project North (Czech Republik) (Kinstellar, 15 
października 2014) 

W ramach tego raportu, sporządzonego przez doradcę prawnego Kinstellar s.r.o. advokatni kancelar 

przebadane zostały kwestie prawne związane z: (i) roszczeniami wynikające ze sporu pomiędzy 

EUROVIA CS, a.s., AWT a.s. a czeską dyrekcją dróg i autostrad w odniesieniu do wad autostrady 

D47; (ii) przejęciem spółki Viamont Cargo przez AWT; (iii) zakupu wagonów Blue Fleet od CD Cargo 

przez AWT Cechofracht. 

Project North – legal due diligence report relating to Czech companies of Advanced World 
Transport Group (Weil, 15 października 2014) 

W ramach tego raportu, sporządzonego przez doradcę prawnego Weil, Gotshal & Manges s.r.o. 

advokatni kancelar przebadane zostały kwestie prawne związane z czeskimi spółkami Grupy AWT. 

Wśród zagadnień poruszonych w badaniu można wymienić m.in.: udziały, zmiany struktury 

właścicielskiej, kredytowanie, znaczące kontrakty handlowe, postępowania sądowe, nieruchomości, 

aktywa ruchome, pracownicy, transakcje z podmiotami zależnymi, licencje, polisy ubezpieczeniowe, 

własność intelektualna, pomoc publiczna, wybrane kwestie środowiskowe. 

Project Luxtorpeda: Commercial, financial and tax due diligence report (EY, 16 października 2014) 

W ramach tego raportu, sporządzonego przez EY przedstawione zostały wyniki prac oraz wnioski i 

rekomendacje na bazie przeprowadzonego badania due diligence komercyjnego, finansowego oraz 

podatkowego. 

AWT – podsumowanie przeglądu środowiskowego (Multiconsult; 16 października 2014) 

W ramach tego raportu, sporządzonego przez doradcę środowiskowego Multiconsult w formie 

prezentacji na prezentację Zarządu AWT z dnia 26 października znalazły się wybrane kwestie 

poruszone w prezentacji „AWT – podsumowanie Red flag report”, poszerzone o informacje 

zidentyfikowane i przeanalizowane w dalszym etapie badania due diligence. 

Lux Torpeda / North 2014 – Raport Due Diligence – prezentacja SITK  (SITK, 16 października 
2014) 

W ramach tego raportu, sporządzonego przez doradcę technicznego SITK RP oraz House of 

Solutions International sp. z o.o. w formie prezentacji na prezentację Zarządu AWT z dnia 26 

października znalazły się wybrane kwestie poruszone w prezentacji „Raport Red Flag – prezentacja 

SITK”, poszerzone o informacje zidentyfikowane i przeanalizowane w dalszym etapie badania due 

diligence. 
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Kluczowe ryzyka zidentyfikowane podczas badania prawnego Grupy AWT (Weil, 16 października 
2014) 

W ramach tego raportu, sporządzonego przez doradcę prawnego Weil, Gotshal & Manges s.r.o. 

advokatni kancelar w formie prezentacji na prezentację Zarządu AWT z dnia 25 października 

znalazły się wybrane kwestie poruszone w prezentacji „Wykaz kluczowych ryzyk zidentyfikowanych 

podczas badania prawnego Grupy AWT”, poszerzone o informacje zidentyfikowane i 

przeanalizowane w dalszym etapie badania due diligence. 

Podsumowanie synergii (EY, 17 października 2014) 

W ramach tego raportu, sporządzonego przez EY przedstawione zostało podsumowanie synergii, 

których źródłem byłoby przeprowadzenie transakcji, wraz z prawdopodobieństwem ich wystąpienia. 

Dispute between the Road and Motorway Directorate of the Czech Republic and Eurovia and AWT 
(Kinstellar, 17 października 2014) 

W tym memorandum, sporządzonym przez doradcę prawnego Kinstellar s.r.o. advokatni kancelar 

przebadane zostały kwestie prawne związane z roszczeniami wynikającymi ze sporu pomiędzy 

EUROVIA CS, a.s., AWT a.s. a czeską dyrekcją dróg i autostrad w odniesieniu do wad autostrady 

D47. 

Projekt Lux Torpeda/North 2014 – Raport Due Diligence (wersja końcowa, uaktualniona o dane 
VDR z 17.10.2014) (SITK, 27 października 2014) 

W ramach tego raportu, sporządzonego przez doradcę technicznego SITK RP oraz House of 

Solutions International sp. z o.o. znalazły się kwestie poruszone w prezentacji „Raport Red Flag – 

prezentacja SITK”, poszerzone dodatkowo o informacje zidentyfikowane i przeanalizowane w 

dalszym etapie badania due diligence. W ramach raportu znalazły się zagadnienia dotyczące: taboru 

(lokomotywy – ilostany, cykle przeglądowe, leasing, hipoteki; wagony – ilostany, cykle przeglądowe, 

interoperacyjność, wycen, leasing, hipoteki), bocznic, warsztatów (w tym zatrudnienie), certyfikatów, 

oraz synergii. 

Raport z badania HR (9 września 2014) 

W ramach tego raportu, sporządzonego przez PKP CARGO, dokonano przeglądu w zakresie 

kluczowych pracowników spółek Grupy AWT i przysługujących im uprawnień z tyt. zawartych umów 

o pracy, kontraktów, umów o zakazie konkurencji, struktury zatrudnienia, istnienia umów 

cywilnoprawnych oraz układów zbiorowych. Dokonana została ocena potencjalnych ryzyk w obszarze 

HR oraz oszacowane zostały potencjalne synergie. 

Raport z badania świadectwo bezpieczeństwa (10 października 2014) 

W ramach tego raportu, sporządzonego przez PKP CARGO, dokonano przeglądu w zakresie, licencji, 

certyfikatów, koncesji i zezwoleń Grupy AWT, które są niezbędne do prowadzenia działalności w 

przewozach kolejowych. W szczególności przeanalizowane zostały kwestie związane z datą ważności 

posiadanych świadectw bezpieczeństwa. Przeprowadzona została ocena potencjalnych ryzyk 

związanych z ww. zagadnieniami oraz określone zostały obszary wymagające poprawy. 

Raport z badania nieruchomości (13 października 2014) 

W ramach tego raportu, sporządzonego przez PKP CARGO, przedstawione zostały wyniki przeglądu z 

zakresie nieruchomości Grupy AWT. Przeprowadzona został ocena potencjalnych ryzyk związanych z 

ww. zagadnieniem oraz określone zostało zapotrzebowanie na dokumenty i dodatkowe informacje. 
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Raport z badania bocznice  (10 października 2014); (opisany szczegółowo w dalszej części 
Raportu) 

Raport z badania środowisko (10 października 2014); (opisany szczegółowo w dalszej części 
Raportu) 

Raport z badania handel (14 października 2014); (opisany szczegółowo w dalszej części Raportu) 

Wstępny raport z badania nieruchomości i cargosped (24 września 2014); (opisany szczegółowo w 
dalszej części Raportu) 

Wnioski z badania Due Diligence  

W wyniku powyższych raportów uzupełniona została dotychczasowa wiedza wynikająca z badania 

Red Flag Due Diligence. W oparciu o szerszy zasób informacji i bardziej dogłębną analizę, 

umocniona została podstawa do sformułowaniu argumentu o wystąpieniu szeregu ryzyk, na których 

PKP CARGO bazowało przy odstąpieniu od MoU bez uiszczania opłaty Cost Cover Fee w dniu 20 

października 2014. Wnioski wyciągnięte z powyższych raportów były również podstawą do negocjacji 

wybranych parametrów umowy SPA na dalszym etapie procesu transakcyjnego.  

Oprócz wyżej wymienionych wniosków, na etapie następującym po badaniu Red Flag Due Diligence, 

zidentyfikowane zostały synergie z potencjalnej Transakcji, przedstawione w raporcie EY 

„Podsumowanie synergii”, których wartość z uwzględnieniem prawdopodobieństwa wyniosła ponad 

75 mln zł. Synergie zostały również rozpoznane i szczegółowo omówione w ww. raporcie dotyczącym 

synergii. Główne źródła synergii były związane z nowymi kontraktami, dzierżawą i naprawą taboru, 

oszczędnością na kontraktach i na przeglądach P1 na infrastrukturze AWT oraz zakupami paliw.  

Raporty z badania Bring-down Due Diligence 

Przed podpisaniem Umowy Sprzedaży przeprowadzone zostało badanie Bring-down Due Diligence, 

którego celem było potwierdzenie wniosków sformułowanych podczas badania Due Diligence. Na 

podstawie badania Bring-down Due Diligence sporządzone zostały przez Doradców następujące 

raporty: 

 „Memorandum [regarding] Wagon Cleaning Facility in Bohumin – Liability of AWT Rosco 

under Lease Agreement Entered into by and between Ceske drahy and AWT Rosco dated 

March 29, 1996, as Amended and Overview of Selected Environmental Issues”; (Weil, 24 

listopada 2014, 7 grudnia 2014); 

 „Memorandum [regarding] Rights to Use Plots of Land on Which AWT’s Sidings Are 

Situated”; (Weil, 7 grudnia 2014); 

 „Updated limited legal due diligence report”; (Kinstellar; 15 grudnia 2014); 

 „Przegląd środowiskowy spółki AWT w Czechach”; (Multinconsult; 15 grudnia 2014); 

 „Zaktualizowany Raport Due Diligence”; (SITK, 16 grudnia 2014); 

 „Red flag legal due diligence report relating to Advanced World Transport B.V.”; (Houthoff 

Buruma, 16 grudnia 2014); 

 „Project Luxtorpeda: Appendix 1” (ang. Projekt Luxtorpeda: Załącznik 1); (EY, 22 grudnia 

2014); 
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 “Project North – legal due diligence report relating to Czech companies of Advanced World 

Transport Group” (ang. Projekt North – raport z badania prawnego due diligence 

związanego z czeskimi spółkami Grupy AWT); (Weil, 23 grudnia 2014). 

Memorandum [regarding] Wagon Cleaning Facility in Bohumin – Liability of AWT Rosco under 
Lease Agreement Entered into by and between Ceske drahy and AWT Rosco dated March 29, 1996, 
as Amended and Overview of Selected Environmental Issues” (Weil, 24 listopada 2014, 7 grudnia 
2014) 

W ramach tego memorandum, sporządzonego przez doradcę prawnego Weil, Gotshal & Manges 

s.r.o. advokatni kancelar znalazły się kwestie dotyczące zakładu czyszczenia wagonów w Bohuminie – 

zobowiązania AWT Rosco na podstawie umowy najmu zawiązanej pomiędzy Ceske drahy i AWT 

Rosco, 29 marca 1996, w zmienionym kształcie oraz przegląd wybranych kwestii środowiskowych. 

Memorandum [regarding] Rights to Use Plots of Land on Which AWT’s Sidings Are Situated (Weil, 
7 grudnia 2014) 

W ramach tego memorandum, sporządzonego przez doradcę prawnego Weil, Gotshal & Manges 

s.r.o. advokatni kancelar znalazły się kwestie dotyczące prawa wykorzystania gruntów, na których 

znajdują się bocznice. 

Updated limited legal due diligence report (Kinstellar; 15 grudnia 2014) 

W ramach tego raportu, sporządzonego przez doradcę prawnego Kinstellar s.r.o. advokatni ujęte 

zostały kwestie poruszone we wcześniejszym raporcie „Draft limited legal due diligence report – 

Project North (Czech Republik)”, poszerzone o informacje zidentyfikowane i przeanalizowane w 

dalszym etapie badania due diligence. 

Przegląd środowiskowy spółki AWT w Czechach (Multincosult; 15 grudnia 2014) 

W ramach tego raportu, sporządzonego przez doradcę środowiskowego Multiconsult ujęte zostały 

kwestie poruszone we wcześniejszym raporcie „Holding AWT – podsumowanie Red flag report”, 

poszerzone o informacje zidentyfikowane i przeanalizowane w dalszym etapie badania due diligence. 

Zagadnienia opisane w raporcie obejmowały analizę stanu gruntów i wód podziemnych, analizę 

kwestii problematycznych np. skarg z tytułu uciążliwości i zestawienie aktualnych decyzji 

administracyjnych w zakresie ochrony środowiska dla spółek AWT i AWT Rosco, jak również analizę 

składowisk odpadów AWT Rekultivace. 

Zaktualizowany Raport Due Diligence (SITK, 16 grudnia 2014) 

W ramach tego raportu, sporządzonego przez doradcę technicznego SITK RP oraz House of 

Solutions International sp. z o.o. ujęte zostały kwestie poruszone we wcześniejszym raporcie „Projekt 

Lux Torpeda/North 2014 – Raport Due Diligence (wersja końcowa, uaktualniona o dane VDR z 

17.10.2014)”, poszerzone o informacje zidentyfikowane i przeanalizowane w dalszym etapie badania 

due diligence. Ponadto zaprezentowane i przeanalizowane zostały potencjalne synergie z Transakcji 

oraz sformułowane zostały rekomendacje dla Kupującego. 

Red flag legal due diligence report relating to Advanced World Transport B.V. (Houthoff Buruma, 
16 grudnia 2014); 

W ramach tego raportu, sporządzonego przez doradcę prawnego Houthoff Buruma ujęte zostały 

kwestie poruszone we wcześniejszym raporcie „Projekt Luxtropeda – Red flag legal due diligence 

report relating to Advanced World Transport B.V.”, poszerzone o informacje zidentyfikowane i 

przeanalizowane w dalszym etapie badania due diligence. 
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Project Luxtorpeda: Appendix 1 (EY, 22 grudnia 2014) 

W ramach tego załącznika, sporządzonego przez EY skomentowane zostały wybrane kwestie 

poruszone we wcześniejszym raporcie „Project Luxtorpeda: Commercial, financial and tax due 

diligence report”, w ramach którego przedstawione zostały wyniki prac oraz wnioski i rekomendacje 

na bazie przeprowadzonego badania due diligence komercyjnego, finansowego oraz podatkowego. 

Dodatkowe analizy przedstawione w załączniku dotyczyły najistotniejszych ryzyk zidentyfikowanych 

na podstawie ww. badania, które były podstawą negocjacji dokumentacji transakcyjnej, w tym 

poziomu ceny. Poruszone zagadnienia dotyczyły m.in.: niższej niż przewidywana wysokości marży 

EBITDA, (kwestia kontraktu z OKD), kontraktów utraconych od momentu rozpoczęcia badania due 

diligence, stabilności pozycji bilansowych i istotności ujawnień w Liście Ujawniającym w kontekście 

sytuacji podatkowej AWT. 

Project North – legal due diligence report relating to Czech companies of Advanced World 
Transport Group (Weil, 23 grudnia 2014) 

W ramach tego raportu, sporządzonego przez doradcę prawnego Weil, Gotshal & Manges s.r.o. 

advokatni kancelar ujęte zostały kwestie poruszone we wcześniejszym raporcie „Project North – legal 

due diligence report relating to Czech companies of Advanced World Transport Group”, poszerzone 

o informacje zidentyfikowane i przeanalizowane w dalszym etapie badania due diligence.  

VDR 

Podstawowym źródłem informacji wykorzystanych przez Kupującego podczas badania due diligence 

był wirtualny data room („VDR”), zbudowany przez Sprzedających w oparciu o wspomniane due 

diligence request lists przygotowane przez Kupującego.  

VDR był sukcesywnie uzupełniany w ciągu trwania badania, w ramach sukcesywnego udzielania 

przez Sprzedających odpowiedzi na pytania zespołów przeprowadzających badanie (tzw. „Q&A”). 

Ostateczna lista pytań zadanych przez Kupującego i doradców w ramach Q&A liczy niespełna 800 

pytań. 

Na finalną, tj. uwzgledniającą proces Q&A zawartość VDR, złożyło się ponad 7 tysięcy dokumentów. 

Koordynacja due diligence 

Przez cały okres trwania badania, doradca transakcyjny Kupującego – DM PKO BP zajmował się 

koordynacją przepływu informacji pomiędzy zespołami badającymi a Sprzedającymi, nadzorując 

proces Q&A, na który oprócz zbiorczej listy pytań i odpowiedzi, składały się także niezależne 

strumienie komunikacji w szczegółowych zakresach, które stanowiły uzupełnienie do wizji lokalnych 

i sesji eksperckich, opisanych szerzej w rozdziale 3g) niniejszego Raportu.  

Kwestia Red File 

Z uwagi na konkurencyjną działalność Kupującego i Spółki, w ramach badania Bring-down Due 

Diligence sporządzona została lista Red File, która zawierała wrażliwe informacje dotyczące Spółki. 

Wśród nich znalazły się:  

 treść kontraktów z wyższą kadrą zarządzającą i kluczowymi pracownikami czeskich spółek 

podległych Grupy AWT; 

 wybrane kontrakty handlowe m.in. z OKD. 
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Kupujący nie miał dostępu do ww. dokumentów, natomiast zadaniem czeskiego oddziału Weila było 

zapoznanie się z tymi informacjami i sformułowanie na rzecz PKP CARGO wniosków z przeglądu z 

toku negocjacji nad Umową Sprzedaży. Wnioski te zostały udokumentowane w raporcie “Project 

North – legal due diligence report relating to Czech companies of Advanced World Transport Group” 

sporządzonym przez Doradcę Prawnego. 

Wnioski z badania Bring-down Due Diligence  

Badanie Bring-down Due Diligence objęło wcześniej zidentyfikowane ryzyka oraz pozwoliło na 

zebranie dodatkowych informacji, które łącznie były podstawą sporządzenia raportów końcowych 

przez Doradców. Wśród kwestii poruszonych w raportach zaktualizowanych o dane z Bring-Down 

Due Diligence znalazły się kluczowe ryzyko niezidentyfikowane wcześniej, jakie stanowią potencjalne 

roszczenia Asental land, s.r.o. związane z umową najmu gruntu pod składowisko należące do AWT 

Rekultivace. Ponadto rozszerzona została analiza finansowa i podatkowa, w wyniku której 

stwierdzono m.in. utratę kontraktów handlowych od czasu przeprowadzenia Due Diligence oraz 

niewyjaśnione kwestie podatkowe związane np. ze składaniem zeznań podatkowych VAT przez AWT 

i cen transferowych dla AWT a.s., a także ryzyko związane z potencjalnymi roszczeniami jednego z 

byłych członków Zarządu AWT (p. P.T.H. Timmermans’a). 

Zestawienie badania due diligence dla Transakcji z praktykami rynkowymi 

Proces Due Diligence w Transakcji charakteryzował się strukturą dostosowaną do uwarunkowań 

samej Transakcji. Podział badania na kolejne etapy odzwierciedlał charakter prowadzonych rozmów, 

a poszczególne etapy badania cechowały jasno zdefiniowane cele, które zostały osiągnięte w 

przypadku każdego etapu badania, a wysnute po badaniu wnioski odpowiednio wpłynęły na dalszy 

przebieg procesu Transakcji i decyzji Kupującego – wyniki badania due diligence płynęły na końcowe 

warunki transakcji oraz na negocjacje ceny oraz dążenie Kupującego do rozbudowania zakresu 

oświadczeń i zapewnień Sprzedających w Umowie Sprzedaży.  Sposób przeprowadzenia badania due 

diligence oraz wykorzystanie jego wyników w na dalszych etapach procesu Transakcji jest zbieżny z 

praktykami rynkowymi w tym zakresie, chociaż warto zwrócić uwagę na jego kompleksowość i pod 

kątem przebadanych obszarów i zaangażowanych zespołów doradczych.  

 



 

PwC 81 

 

Wizje lokalne i sesje 
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W tym rozdziale podsumowane zostały podstawowe informacje o wizjach lokalnych i sesjach 

eksperckich, ich tematyce, ich uczestnikach oraz sposobie podsumowania zebranych podczas nich 

informacji.  

Na podstawie udostępnionego przez PKP CARGO harmonogramu wizji lokalnych i sesji eksperckich 

stwierdzono, iż podczas procesu due diligence w Transakcji miały miejsce następujące spotkania: 

 Wizje lokalne bocznic w następujących lokalizacjach: 

 Kopalnie: Darkov, CSM, Lazy; 

 Stacja Karvina Doly; 

 Elektrownia Detmarovice. 

 Wizja lokalna w terminalu Ostrava-Paskov; 

 Wizja lokalna dot. taboru; 

 Spotkanie zespołów handlowych; 

 Wizje lokalne związane z ochroną środowiska w następujących lokalizacjach: 

 Bohumin; 

 Terminal Ostrava-Paskov; 

 Havirov-Prostredni Sucha; 

 Pertvald u Karvine; 

 Kladno; 

 Zarubek Ostrava.  

 

Na podstawie zaplanowanych wizji lokalnych, Kupujący sporządził następujące raporty wewnętrzne: 

 „Raport z badania bocznice” z dnia 10 października 2014 roku; 

 „Raport z badania środowisko” z dnia 10 października 2014 roku; 

 „Raport z badania handel” z dnia 14 października 2014 roku. 

„Raport z badania bocznice” 

Raport ten opisuje wizje lokalne odbyte w dniu 19 września 2014 roku na terenie bocznic kopalni 

Darkov, CSM, Lazy i Stacji Karvina Doly, oraz w dniu 23 września 2014 na terenie bocznicy 

elektrowni Detmarovice. W wizji lokalnej wzięli udział: 

 ze strony PKP CARGO: 

 Pan Tadeusz Kulski – Kierownik Zespołu Organizacji Obsługi Bocznic i Przewozów; 

 Andrzej Szmajduch – Koordynator w Zespole Organizacji Obsługi Bocznic i 

Przewozów. 
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 ze strony AWT: 

 Pan David Kostelnik – Dyrektor Sekcji Eksploatacji AWT ROSCO; 

 Pan Vlastimil Vitecek – Dyrektor Bocznic AWT. 

Raport został sporządzony na podstawie informacji uzyskanych podczas wizji lokalnych oraz 

informacji zawartych w VDR. Dokument zawiera szczegółowe informacje techniczne dotyczące 

wizytowanych lokalizacji oraz wnioski i informacje na temat zidentyfikowanych ryzyk. 

Jedynym zidentyfikowanym podczas opisanych w raporcie ryzykiem w działalności spółki w 

wizytowanych lokalizacjach było uzależnienie działalności spółki od wydobycia węgla przez 

obsługiwane kopalnie. 

„Raport z badania środowisko” 

Raport ten opisuje wizje lokalne odbyte w dniach 22 i 24 września w lokalizacjach: Bohumin, 

Terminal Ostrava-Parkov, Havirov-Prostredni Sucha, Pertvald u Karvine, Zarubek Ostrava. Raport 

nie wspomina o zaplanowanej zgodnie ze wspomnianym wcześniej harmonogramem wizji lokalnych 

i sesji eksperckich wizytacji w Kladnie, które ostatecznie nie miały miejsca z uwagi na niski poziom 

istotności ich przedmiotu w kontekście całej Transakcji. Raport nie wymienia uczestników wizji 

lokalnych. Autorką raportu jest pani Anna Koral z PKP CARGO. 

Raport poglądowo opisuje zidentyfikowane podczas wizji lokalnych kwestie środowiskowe. W 

podsumowaniu raportu, jako główne ryzyka zidentyfikowano: (i) prowadzenie instalacji szczególnie 

szkodliwej dla środowiska wodnego i (ii) ryzyko związane z utrzymaniem prawidłowej eksploatacji 

składowiska odpadów Zarubek.  

„Raport z badania - handel” 

Raport ten opisuje wyniki badania dotyczącego obszaru sprzedaży w AWT, dokonanego na podstawie 

dokumentacji zawartej w VDR oraz sesji eksperckiej, która według informacji z notatki służbowej z 

dnia 29 września 2014 roku odbyła się tego dnia w Pradze. Według tej samej notatki, w sesji 

eksperckiej udział wzięli: 

 ze strony PKP CARGO: 

 Pan Jacek Neska; 

 Pan Arkadiusz Prokopski; 

 Pani Iwona Skurzewska; 

 Pani Renata Barchan; 

 Pan Tom Kozera (DM PKO BP); 

 Pan Michał Skrzypek (DM PKO BP); 

 Pan Łukasz Zalicki (E&Y); 

 Pan Wiktor Polowczyk (E&Y); 
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 Pan David Zlamal (E&Y). 

 ze strony AWT: 

 Pan Pierre Timmermans, CEO; 

 Pan Edin Sose, COO; 

 Pan David Prchal, CFO. 

Raport nie opisuje szczegółów dotyczących sesji eksperckiej, przechodząc od razu do wniosków z 

badania obszaru sprzedażowego. Kluczowym wnioskiem z raportu był brak możliwości 

jednoznacznego określenia wartości posiadanych przez AWT kontraktów z OKD związany ze 

zidentyfikowanym ryzykiem utraty przychodów z tytułu części przewozów w ramach tych 

kontraktów.  Załącznik do raportu podaje precyzyjne dane na ten temat, zaprezentowane w tabeli 

poniżej. 

# Ryzyko  Wolumen Kwota Ocena ryzyka wg. 

raportu 

1 Utrata przewozów 

węgla brunatnego na 

trasie Trebusice – 

Chvaletice 

ok. 2,5 mln ton / rok ok. 9,3 mln EUR / 

rok 

pewne 

2 Utrata przewozów 

zlecanych przez OKD 

w kierunku Polski 

ok. 950 tys. ton / rok ok. 3,9 mln EUR / 

rok 

wysokie 

3 Utrata przewozów 

zlecanych przez OKD 

w kierunku Słowacji 

ok. 1,05 mln ton / rok ok. 10,5 mln EUR / 

rok 

wysokie 

4 Utrata przewozów 

zlecanych przez OKD 

w kierunku Austrii 

b.d. ok. 9 mln EUR / rok wysokie 

5 Utrata przewozów 

zlecanych przez DB 

na skutek zmian 

właściciela 

b.d. ok. 1 mln EUR / rok wysokie 

Wizja lokalna – nieruchomości 

Raport z wizji lokalnej w terminalu Ostrava-Paskov, odbytej dnia 24 września 2014, oznaczony jako 

wstępny raport z badania nieruchomości, nie stwierdził żadnych nieprawidłowości czy ryzyk 

związanych z wizytowaną nieruchomością. W wizji lokalnej udział wzięli: 

 ze strony PKP CARGO: 

 Pan Paweł Grzegorczyk; 

 Pan Adam Kucharczuk; 

 Pan Szymon Mikołajczak; 

 Pan Michał Głubczyk. 
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 ze strony AWT: 

 Pan Michał Kubicek, Head of Ostrava Paskov Terminal; 

 Pan Tomas Kral, Paskov Terminal Director; 

 Pan Jan Srom, Deputy Chief Technical Officer. 

Finalny raport z badania nieruchomości z dnia 13 października 2014 roku stwierdził braki w 

dokumentacji w VDR. Stwierdzono istotne ryzyko związane z brakiem tytułu własności 

Sprzedającego do gruntów, na których leży część torów AWT. Stwierdzono także, iż obszar wymaga 

analizy prawnej. Analiza taka została dokonana przez Doradcę Prawnego PKP CARGO, a jej wyniki 

ujęte w raporcie „Rights to Use Plots of Land on Which AWT’s Sidings Are Situated”, omówionym w 

rozdziale 3f) niniejszego Raportu.  

Dokumentem, w którym przedstawiono wyniki wizji lokalnej dotyczącej taboru, była notatka 

służbowa ze spotkania dnia 22 września 2014 roku w Ostravie. Notatka przedstawia informacje 

uzyskane na spotkaniu na temat taboru. Zgodnie z informacjami udzielonymi przez Zespół 

Projektowy PKP CARGO, ze strony Kupującego, w wizji lokalnej udział wzięli: 

 Ze strony PKP CARGO: 

 Pan Zdzisław Mitręga; 

 Pan Adam Sorys; 

 Pan Witold Bawor. 

 Ze strony SITK: 

 Pan Wojciech Dinges; 

 Pan Marek Trębicki. 

 Ze strony Multiconsult: 

 Pan Piotr Syryczyński; 

 Pan Andrzej Andrusiewicz. 

Zestawienie informacji o wizjach lokalnych i sesjach eksperckich z praktyką rynkową 

Z przeprowadzonych wizji lokalnych wszyscy zaangażowani doradcy przygotowali wnioski w swoich 

raportach. Pozwoliły one określić ryzyka transakcyjne oraz potencjalne obszary współpracy i 

synergii. Analizowane na potrzeby niniejszego rozdziału dokumenty dotyczące wizji lokalnych i sesji 

eksperckich przygotowane przez wewnętrzne zespoły Kupującego ze względu na ich ogólny i 

pomocniczy charakter, prezentowały niezbyt wysoki poziom uporządkowania i kompletności, 

niemniej jednak pozwalają stwierdzić, że: (i) podczas Transakcji odbyto wizje lokalne dotyczące 

kluczowych aktywów przejmowanej spółki, takich jak bocznice, nieruchomości i tabor oraz kwestii 

środowiskowych, a także sesje eksperckie związane z obszarem sprzedażowym, i (ii) odbyte wizje 

lokalne i sesje eksperckie wspomogły proces badania due diligence w identyfikacji ryzyk.  

Jako że kanon praktyk rynkowych nie precyzuje sposobu i poziomu szczegółowości dokumentowania 

wizji lokalnych i sesji eksperckich, a Kupujący przeprowadzili takowe w kluczowych obszarach, 
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identyfikując jednocześnie istotne ryzyka, można stwierdzić, iż proces nabycia udziałów w AWT 

przez PKP Cargo jest zbieżny z praktyką rynkową w zakresie sesji eksperckich i wizji lokalnych. 
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Negocjacje 
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Podobnie jak w przypadku innych procesów nabycia udziałów, w przypadku Transakcji proces 

negocjacji podzielić można na dwa strumienie: 

 Negocjacje ceny i kluczowych parametrów transakcji; 

 Negocjacje dokumentów transakcyjnych. 

Podczas gdy w pierwszym strumieniu, proces negocjacyjny trwa przez cały lub większość czasu 

projektu, najczęściej od pierwszej oferty cenowej ze strony kupującego, aż do podpisania umowy 

inwestycyjnej, drugi strumień negocjacji dotyczy jedynie bieżących prac nad konkretnymi, 

podpisywanymi bilateralnie dokumentami transakcyjnymi, takimi jak wstępne porozumienia, 

umowy inwestycyjne i umowy wspólników.   

W niniejszym rozdziale analizie poddana została historia zmiany ceny oraz innych kluczowych 

parametrów w procesie Transakcji (strumień pierwszy) oraz ogólny opis sposobu przeprowadzania 

negocjacji dokumentów transakcyjnych (strumień drugi). 

Negocjacje ceny 

Na przestrzeni całego procesu Transakcji, oferowana przez PKP CARGO wartość 100% udziałów w 

kapitale AWT („Cena”), zmieniała się trzykrotnie. Na poniższym wykresie przedstawiono te zmiany w 

kontekście wartości ceny oraz implikowanego przez tą wartość mnożnika EV/EBITDA. 

Wartości zaprezentowane na powyższym wykresie wynikały z wartości prognozowanych wartości 

zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację za 2015 rok („EBITDA 2015”) oraz zmiany 

wartości długu netto. 

Cena w Ofercie Wstępnej 

Cena w Ofercie Wstępnej była wynikową: 
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 Prognozowanej wartości EBITDA 2015 na poziomie 40,6 mln EUR – wartość pochodziła z 

budżetu dostarczonego przez AWT i Sprzedających na etapie analizy podstawowych danych i 

nie była na tym etapie analizowana i negocjowana przez Kupującego;  

 Wartości długu netto na koniec 2014 roku na poziomie 26,5 mln EUR - wartość pochodziła z 

budżetu dostarczonego przez AWT i Sprzedających na etapie analizy podstawowych danych i 

nie była na tym etapie analizowana i negocjowana przez Kupującego;  

 Mnożnika EV/EBITDA wynoszącego 5,4x mieszczącego się w przedziale rekomendowanym 

przez doradców. 

Zmiana I 

Pierwsza zmiana ceny nastąpiła pomiędzy Ofertą Wstępną a MoU i była jedyną na przestrzeni 

procesu zmianą oferowanej ceny na wyższą. Biorąc pod uwagę, iż (i) pomiędzy Ofertą Wstępną a 

podpisaniem MoU nie miało miejsce badanie due diligence i nie zostały zidentyfikowane znaczące 

ryzyka (ii) parametry przyjęte do wyceny takie jak prognozowana EBITDA 2015 i dług netto nie 

uległy zmianie, wzrost ceny w wyniku tej zmiany wynikał ze zwiększenia implikowanego mnożnika.  

Podniesienie mnożnika z 5,4x do 5,9x nastąpiło w wyniku negocjacji, podczas których Kupujący 

poszedł na ustępstwo w zakresie mnożnika celem zapewnienia sobie wyłączności negocjacyjnej w 

MoU.  

Zmiana II 

Druga zmiana ceny nastąpiła pomiędzy MoU a Ofertą Skorygowaną. Zmiana oznaczała obniżenie 

ceny o ok. 66,4 mln EUR i była wypadkową następujących zjawisk: 

 Zmiana wartości EBITDA 2015 w projekcjach z 40,6 mln EUR na 33,6 mln EUR, wynikająca 

z analizy prognoz pod kątem zidentyfikowanych podczas Due Diligence luczowych Red Flag 

poddających w wątpliwość prognozowane przychody AWT;  

 Zmiana wartości długu netto w projekcjach z 26,5 mln EUR na 38,9 mln EUR, wynikająca z 

analizy bilansu podczas Due Diligence, zwiększająca początkową wartość o zidentyfikowane 

„debt-like-items”; 

 Zmiana implikowanego mnożnika EV/EBITDA z 5,9x na 5,5x obrazująca powrót do 

pierwotnie zakładanej wartości mnożnika. 

Zmiana III 

Trzecia zmiana ceny nastąpiła pomiędzy Ofertą Skorygowaną a momentem popisania SPA. Zmiana 

oznaczała dalsze obniżenie ceny o ok. 17 mln EUR i była wypadkowa następujących zjawisk: 

 Zmiana wartości EBITDA 2015 w projekcjach z 33,6 mln EUR na 25,0 mln EUR, wynikająca 

z pogłębionej analizy prognoz pod kątem Kluczowych Red Flag; 

 Zmiana wartości długu netto w projekcjach z 38,9 mln EUR na 30,0 mln EUR, stanowiąca 

wynik negocjacji, podczas których uznanie poszczególnych wartości „debt-like-items” za 

zwiększające dług netto było argumentem negocjacyjnym; 

 Zmiana implikowanego mnożnika EV/EBITDA z 5,5x na 6,4x obrazująca wynegocjowany 

spadek wartości długu netto użytego do szacowania ceny. 
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Negocjacje innych kluczowych parametrów Transakcji 

Inne kluczowe parametry Transakcji obejmowały: 

 Sposób zapłaty ceny sprzedaży; 

 Warunki zawieszające; 

 Kluczowe Red Flag; 

 Karę umowną. 

Sposób płatności ceny sprzedaży obejmował mechanizm locked-box oraz depozyt zabezpieczający. 

Propozycja ustalenia mechanizmu locked-box została pierwotnie złożona przez Kupującego na etapie 

Transakcji który nastąpił po odstąpieniu od MoU. Celem tej propozycji było zaadresowanie kwestii 

trudności z oszacowaniem przyszłej wartości kapitału obrotowego potrzebnego do ustanowienia 

mechanizmu korekty ceny oraz ogólnych trudności w zaakceptowaniu takiego mechanizmu jakie 

zgłaszali Sprzedający. Propozycja koncepcji locked-box została przyjęta przez Sprzedających, a do 

końca Transakcji trwały jedynie negocjacje definicji i zakresu permitted leakage.  

Koncepcja depozytu zabezpieczającego również została pierwotnie złożona przez Kupującego, 

niezwłocznie po zidentyfikowaniu ryzyk na etapie Red Flag Due Diligence i została przyjęta przez 

Sprzedających. Do końca Transakcji trwały jedynie negocjacje kwoty depozytu i zakresu ryzyk, które 

depozyt miał zabezpieczać.  

Warunki zawieszające ustalone były w większości na poziomie pierwszych draftów SPA i nie 

stanowiły większych kontrowersji podczas negocjacji. 

Kwestia Kluczowych Red Flag i ich rozwiązania za pomocą mechanizmu indemnity została 

podniesiona przez Kupującego już na początku prac nad Umową Sprzedaży. Pierwotna propozycja 

Kupującego obejmowała więcej ryzyk zidentyfikowanych podczas badania Red Flag Due Diligence, 

jednak w toku negocjacji oraz dodatkowych wyjaśnień uzyskanych od Sprzedających oraz Spółki w 

toku Bring-down Due Diligence, zakres indemnity został ograniczony do kluczowych ryzyk prawnych 

zidentyfikowanych w toku prac nad Transakcją.  

Mechanizm kary umownej i jej wysokość zostały ustalone w początkowej fazie negocjacji SPA i nie 

stanowiły kontrowersji podczas dalszych negocjacji.  

Prowadzenie negocjacji dokumentacji w Transakcji 

Na podstawie przeanalizowanej dokumentacji Transakcji oraz rozmów z przedstawicielami PKP 

CARGO, ustalono ogólny obraz przebiegu negocjacji dokumentów transakcyjnych opisanych w 

rozdziale 3i) niniejszego Raportu. 

Negocjacje przebiegały w oparciu o wersje wstępne przedmiotowych dokumentów (tzw. drafty) 

przygotowywane na zmianę przez Strony, telekonferencje i spotkania zespołów projektowych oraz 

prawników obu stron oraz, w przypadkach gdy wymagana była natychmiastowa decyzyjność po 

stronie obu podmiotów w kluczowych kwestiach, bezpośrednie spotkania kluczowych osób 

decyzyjnych po obu stronach, tj. Sprzedających oraz przedstawicieli Zarządu PKP CARGO.  

Na podstawie przeanalizowanych informacji, należy stwierdzić zbieżność metodyki prowadzenia 

negocjacji przez PKP CARGO w Transakcji z praktyką rynkową.  
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Umowa Sprzedaży 

Umowa Sprzedaży dla Transakcji 

Umowa Sprzedaży („Share Purchase Agreement”, „SPA”) pomiędzy PKP CARGO a p. Zdenkiem 

Bakalą oraz The Bakala Trust została zawarta 30 grudnia 2014. Umowa dotyczyła nabycia przez PKP 

CARGO 60 000 udziałów w kapitale zakładowym spółki AWT, stanowiących 80% wszystkich 

udziałów i uprawniających do wykonywania 80% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników 

AWT. 

Umowa Sprzedaży składała się z następujących elementów: 

 Wstęp; 

 Definicje i interpretacja; 

 Sprzedaż i nabycie udziałów; 

 Zapłata i depozyt zabezpieczający; 

 Warunki; 

 Mechanizm „locked-box”; 

 Okres przed zamknięciem; 

 Zamknięcie i powiązane kroki; 

 Zapewnienia sprzedających i odpowiedzialność kontraktowa; 

 Ograniczenie odpowiedzialności; 

 Zapewnienia kupujących i zobowiązania; 

 Roszczenia; 

 Zobowiązania po zamknięciu Transakcji; 

 Ogłoszenia i poufność; 

 Inne postanowienia; 

 Załączniki: 

 Spółka, spółki zależne oraz dodatkowe tytuły własności; 

 Zobowiązania na zamknięciu; 

 Zapewnienia Sprzedających; 

 Ograniczenia odpowiedzialności; 

 Dozwolone wypływy (Permitted leakage); 
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 Umowy do rozwiązania; 

 Umowa ubezpieczenia; 

 Dopuszczalne wypływy; 

 Informacje w Data Room’ie uznane za nieujawnione; 

 Nieruchomości; 

 Raporty Due Diligence; 

 Prawa własności intelektualnej; 

 Porozumienia wewnątrzgrupowe; 

 Projekt umowy rachunku escrow; 

 Osoby decydujące o odstąpieniu lub potwierdzeniu zgodnie z klauzulą 4.1.1. (B); 

 Umowy leasingu finansowego; 

 Pełnomocnictwa; 

 Bocznice osób trzecich; 

 Warunki refinansowania; 

 [Załącznik intencjonalnie pozostawiony pusty]; 

 [luka]; 

 Umowy wymagające zgody Kupującego; 

 Wyjątki, o których mowa w klauzuli 6.1.2. (C). 

Poniżej zamieszczony został opis poszczególnych sekcji Umowy Sprzedaży, przy czym opis ten ma 

charakter poglądowy i nie ma na celu precyzyjnego przedstawienia wszystkich postanowień 

znajdujących się w SPA. 

Wstęp 

We wstępie określone zostały Strony a następnie przedstawiony został krótko kontekst zawarcia 

umowy. 

Definicje i interpretacje 

W sekcji „Definicje i interpretacje” określone zostały definicje wykorzystywane w Umowie Sprzedaży 

wraz z ich interpretacją. 

Sprzedaż i nabycie udziałów 

W sekcji „Sprzedaż i nabycie udziałów” przedstawiona została intencja Sprzedających do 

przeniesienia tytułu do udziałów w AWT na rzecz Kupującego, na określonych warunkach. 
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Zapłata i depozyt zabezpieczający 

W niniejszej sekcji określona została cena nabycia udziałów oraz warunki rozporządzania środkami 

na rachunku escrow.  

Warunki 

W sekcji „Warunki” szczegółowo opisane zostały warunki zawieszające niezbędne dla sfinalizowania 

Transakcji. 

Locked-box 

W sekcji „Locked-box” opisany został mechanizm locked-box, zakładający brak jakichkolwiek wypłat 

środków pieniężnych do Sprzedających od AWT w okresie pomiędzy podpisaniem SPA a 

zamknięciem Transakcji, poza uzgodnionymi wyjątkami. 

Okres przed zamknięciem 

W niniejszej sekcji określone zostały obowiązki Sprzedających w zakresie prowadzenia działalności 

gospodarczej Spółki w okresie pomiędzy podpisaniem SPA, a zamknięciem Transakcji, w tym wykaz 

czynności, na które Sprzedający muszą pozyskać zgodę Kupującego, jednocześnie przy wskazaniu 

sytuacji, w których Sprzedający takiego potwierdzenia uzyskiwać nie muszą. 

Zamknięcie i powiązane kroki 

W sekcji „Zamknięcie i powiązane kroki” przedstawiona została data, czas i miejsce zamknięcia oraz 

wszelkie inne kwestie związane z procedurą zamknięcia Transakcji, z uwzględnieniem przypadków 

niewypełnienia warunków zawieszających, rozwiązania Umowy Sprzedaży i kary za naruszenie 

warunków SPA. 

 

Zapewnienia i odpowiedzialność Sprzedających 

W niniejszej sekcji określona została odpowiedzialność Sprzedających wobec Kupującego w związku 

ze złożonymi oświadczeniami i zapewnieniami oraz w przypadku wyrządzenia Kupującemu szkody w 

związku z Umową Sprzedaży. W sekcji tej określono także zakres tej odpowiedzialności oraz 

przypadki stanowiące wyłączenie od niej.  

Ograniczenie odpowiedzialności 

Sekcja „Ograniczenie odpowiedzialności” odnosi się do załącznika 4 do SPA, w którym uregulowane 

zostały warunki ograniczenia odpowiedzialności Stron. 

Zapewnienia kupujących i zobowiązania 

W niniejszej sekcji opisane zostały standardowe zapewnienia Kupującego dotyczące możliwości 

przeprowadzenia Transakcji oraz wynikające z tego zobowiązania. 

Roszczenia 

W sekcji „Roszczenia” przedstawione zostały kwestie dotyczące roszczeń Kupującego związanych z 

niewykonaniem zobowiązań Sprzedającego wynikających z Umowy Sprzedaży i pozostałych 

dokumentów transakcyjnych. Znalazły się tu postanowienia określające sposób i termin zgłaszania 

takich roszczeń, zasad postępowania dla Stron Umowy oraz wobec osób trzecich. 
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Zobowiązania po zamknięciu Transakcji 

W niniejszej sekcji opisane zostały zobowiązania Stron Transakcji po jej zamknięciu, m.in. 

ograniczenia postępowania Sprzedających, rozsądnego respektowania ograniczeń, ograniczenia 

postępowania Kupującego, polis ubezpieczeniowych Grupy AWT oraz zapłaty premii wyższej kadrze 

zarządzającej spółek Grupy AWT. 

Ogłoszenia i poufność 

W sekcji „Ogłoszenia i poufność” określone zostały zasady wszelkich ogłoszeń dotyczących Transakcji 

do jej zamknięcia oraz przekazywania informacji poufnych związanych z Transakcją. 

Inne postanowienia 

W niniejszej sekcji przedstawione zostały pozostałe postanowienia dotyczące m.in.: Umowy jako 

całości, cesji praw, przeniesienia odpowiedzialności, unieważnienia Umowy, metody płatności, 

kosztów przeprowadzenia Transakcji, odsetek, adresatów wszelkich powiadomień, przypadku 

niezgodności Umowy z prawem oraz przyjętej jurysdykcji dla Umowy. 

Kluczowe elementy Umowy Sprzedaży 

W Umowie Sprzedaży można wyróżnić pewne kluczowe elementy, które zostały opisane poniżej. 

Cena sprzedaży i sposób jej zapłaty: 

 Sprzedający: Zdenek Bakala oraz The Bakala Trust (łącznie: 80% udziałów); 

 Kupujący: PKP CARGO 

 Cena sprzedaży, wynosząca łącznie 103.200.000 EUR, oparta o mechanizm locked box (tj. 

bez mechanizmu korekty ceny): 

 założenie locked box: od dnia 31 grudnia 2013 r. do dnia zamknięcia Transakcji nie 

nastąpiły żadne płatności lub rozporządzenia składnikami majątkowymi spółek z 

Grupy AWT na korzyść Sprzedających lub podmiotów z nimi powiązanych (leakage), 

które wpływałoby na wartość Grupy AWT (z zastrzeżeniem wyjątków); 

 w przypadku wykrycia leakage, PKP CARGO będzie uprawnione do dochodzenia 

zapłaty kwoty leakage przez Sprzedających. 

 W dniu zamknięcia Transakcji Sprzedający otrzymają 90% Ceny Sprzedaży, tj. Cenę 

pomniejszoną o depozyt zabezpieczający w wysokości 10% Ceny Sprzedaży (security 

deposit); 

 Depozyt zabezpieczający (security deposit) stanowić będzie zabezpieczenie pieniężne 

potencjalnych roszczeń PKP CARGO względem Sprzedających z tytułu naruszeń umowy 

sprzedaży i będzie zdeponowany na rachunku powierniczym przez okres 24 miesięcy od dnia 

zamknięcia Transakcji. 

Warunki zawieszające: 

 Uzyskanie zgody na koncentrację organów antymonopolowych w Czechach, w Polsce, w 

Niemczech i na Słowacji; 
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 Uzyskanie przez spółki z Grupy AWT zgód banków oraz innych instytucji finansowych 

finansujących działalność Grupy AWT na zmianę kontroli nad Grupą AWT; 

 Konwalidacja przeniesienia tytułu prawnego do jednego odcinka zbiorowego akcji 

wystawionego przez AWT; 

Umowa będzie mogła zostać wypowiedziana, jeśli warunki zawieszające nie zostaną spełnione (lub 

uchylone) w ciągu: (i) 6 miesięcy do dnia podpisania umowy sprzedaży albo; (ii) 9 miesięcy od dnia 

podpisania umowy sprzedaży, jeżeli sprawa wydania zgody na koncentrację pomiędzy PKP CARGO a 

AWT zostanie przekazana Komisji Europejskiej. 

Zobowiązania Sprzedających w okresie przejściowym obejmują w szczególności: 

 Zobowiązanie Sprzedających do kontynuowania prowadzenia działalności spółek z Grupy 

AWT zgodnie z dotychczasową praktyką i w normalnym toku działalności; 

 Zakaz dokonywania wybranych czynności bez uprzedniej zgody PKP CARGO (20 pozycji), w 

tym, między innymi: 

 Zakaz zawierania umów lub ponoszenia wydatków (w tym kapitałowych) przez 

spółki z Grupy AWT o wartości przekraczającej określoną kwotę; 

 Zakaz rozporządzania aktywami o wartości przekraczającej określoną kwotę; 

 Zakaz zaciągania finansowania dłużnego; 

 Zakaz udzielania gwarancji i poręczeń; 

 Zakaz wprowadzania jakichkolwiek zmian w odniesieniu do kapitałów zakładowych 

spółek z Grupy AWT. 

Oświadczenia i zapewnienia Sprzedających oraz kluczowych członków zarządu 

 Podział oświadczeń i zapewnień na fundamentalne oraz pozostałe oświadczenia i 

zapewnienia; 

 Zapewnienia fundamentalne Sprzedających obejmują kluczowe kwestie związane ze 

zdolnością Sprzedających do zawarcia umowy sprzedaży udziałów, brakiem wad prawnych 

tytułu do udziałów w spółkach z Grupy AWT oraz wypłacalnością spółek z Grupy AWT; 

 Zapewnienia zostały złożone na zasadzie ryzyka za wyjątkiem tych, które są kwalifikowane 

wiedzą. 

Ryzyka zabezpieczone zobowiązaniem Sprzedających do zwolnienia PKP Cargo z obowiązku 

świadczenia (tzn. indemnity): 

 Roszczenia wynikające ze sporu pomiędzy EUROVIA CS, a.s., AWT a.s. a czeską dyrekcją 

dróg i autostrad w odniesieniu do wad autostrady D47 na kwotę ok. 273 mln PLN, przy 

odpowiedzialności solidarnej z EUROVIA CS a.s.Roszczenia podniesione przez Metalimex 

a.s. wobec AWT Cechofracht w związku z ramową umową przewozu z 7 lipca 2010 r. na 

kwotę ok 1 mln EUR; 
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 Potencjalne roszczenia osób trzecich przeciwko AWT a.s. będącej podmiotem 

odpowiedzialnym na mocy przepisów prawa za zobowiązania powstałe w wyniku podziału 

dawnego OKD a.s.; 

 Potencjalne straty związane z potencjalnym unieważnieniem lub zakazem wykonywania  

kontraktu na obsługę OKD w wyniku decyzji czeskiego urzędu ochrony konkurencji lub 

władzy publicznej. 

Zobowiązanie Sprzedających z tytułu indemnity ograniczone w czasie do 4 lat od daty zamknięcia 

Transakcji oraz kwotowo do wysokości security deposit lub 2 lat i 10 lub 5 mln EUR w przypadku 

ww. kontraktu OKD. Zabezpieczone tymi postanowieniami ryzyka pokrywają Kluczowe Red Flag 

zidentyfikowane podczas badania Due Diligence. 

Odpowiedzialność Sprzedających ograniczona w czasie: 

 10-letni okres odpowiedzialności za naruszenie fundamentalnych oświadczeń i zapewnień 

oraz za umyślne zatajenie informacji powodujących naruszenie oświadczeń i zapewnień; 

 7-letni okres odpowiedzialności za naruszenie oświadczeń i zapewnień odnoszących się do 

podatków; 

 18-miesięczny okres odpowiedzialności z tytułu naruszenia pozostałych oświadczeń i 

zapewnień; 

 4-letni lub 2-letni (w zależności od przypadku) okres odpowiedzialności z tytułu indemnity;  

 18-miesięczny okres odpowiedzialności z tytułu leakage; 

 3-letni okres odpowiedzialności Stron z tytułu roszczeń związanych ze zdarzeniami 

zaistniałymi przed datą zamknięcia transakcji. 

Ograniczenia kwotowe odpowiedzialności Sprzedających z tytułu naruszeń umowy: 

 Sprzedający odpowiadają za roszczenia o wartości powyżej określonej wartości (de minimis), 

jeżeli ich łączna suma przekroczy daną kwotę; 

 Maksymalna odpowiedzialność Sprzedających nie przekracza określonej kwoty. 

Ograniczenia kwotowe odpowiedzialności Sprzedających z tytułu naruszeń oświadczeń i 

zapewnień: 

 Maksymalna odpowiedzialność Ssprzedających za ubezpieczone oświadczenia i zapewnienia 

równa udziałowi własnemu wynikającemu z Polis Ubezpieczeniowych; 

 Maksymalna odpowiedzialność Sprzedających za nieubezpieczone oświadczenia i 

zapewnienia równa kwocie depozytu zabezpieczającego. 

Ograniczenia kwotowe odpowiedzialności Sprzedających z tytułu naruszeń umowy nie maja 

zastosowania do: 

 Odpowiedzialności za leakage; 

 Odpowiedzialności z tytułu naruszenia fundamentalnych oświadczeń i zapewnień; 
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 Odpowiedzialności z tytułu roszczeń wynikających z oszustwa, umyślnego działania i innych 

okoliczności, za które odpowiedzialność nie może być wyłączona na gruncie prawa 

holenderskiego. 

W powyższych przypadkach odpowiedzialność Sprzedających jest ograniczona do 100% ceny 

sprzedaży. 

Kara umowna: 

 Płatna w przypadku niewykonania przez PKP CARGO lub Sprzedających zobowiązania do 

zamknięcia Transakcji w przypadku spełnienia bądź uchylenia wszystkich warunków 

zawieszających, w kwocie 10 mln EUR; 

 Płatność kary umownej wyłącza prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej 

wysokość. 

Zestawienie Umowy Sprzedaży dla Transakcji z praktykami rynkowymi 

W praktyce rynkowej forma i zakres umowy sprzedaży udziałów lub akcji różni się w zależności od 

uwarunkowań konkretnej transakcji, jednakże istotą tego rodzaju dokumentu jest określenie, i 

zapisanie w formie prawnie wiążącej, kluczowych parametrów transakcji oraz ujęcie ryzyk 

związanych z transakcją, przedmiotem transakcji oraz prowadzoną przez niego działalnością przed 

transakcją, wraz ze wskazaniem sposobu ich mitygacji i strony odpowiedzialnej za ich wystąpienie, a 

także określenie warunków i procedur zamknięcia transakcji wraz z obowiązkami stron z nimi 

związanych. 

 

Na podstawie przeanalizowanej dokumentacji Transakcji oraz ostatecznej wersji SPA, należy 

stwierdzić, że budowa i zawartość SPA w Transakcji jest zgodna z praktyką rynkową dla tego rodzaju 

procesów transakcyjnych, przy czym należy mieć na uwadze, że dokonane przez PwC analizy 

dotyczyły jedynie biznesowych aspektów dokumentu, a poprawność sformułowania z prawnego 

punktu widzenia oraz skuteczność dokumentu w zakresie zabezpieczenia interesów Kupującego nie 

były przedmiotem tych analiz. 

Umowa Wspólników 

Umowa Wspólników dla Transakcji 

Równocześnie z zawarciem Umowy Sprzedaży, w dniu 30 grudnia 2014, PKP CARGO zawarło ze 

spółką MSE („MSE”), podmiotem posiadającym 20% udziałów w kapitale zakładowym AWT, Umowę 

Wspólników („Shareholders’ Agreement”, „SHA”, „Umowa Wspólników”). 

Umowa Wspólników reguluje prawa i obowiązki Kupującego oraz MSE jako wspólników AWT, w tym 

przewiduje uprawnienie MSE do żądania odkupu przez PKP CARGO wszystkich udziałów w AWT 

posiadanych przez MSE („Opcja Sprzedaży”, „Opcja Put”) oraz uprawnienie do żądania sprzedaży 

przez MSE na rzecz PKP CARGO wszystkich udziałów w AWT posiadanych przez MSE („Opcja 

Kupna”, „Opcja Call”). Dodatkowo Umowa Wspólników przyznaje PKP CARGO prawo 

pierwszeństwa nabycia udziałów w AWT posiadanych przez MSE w przypadku ich sprzedaży przez 

MSE oraz prawo przyłączenia się przez MSE do sprzedaży udziałów w AWT posiadanych przez PKP 

CARGO, w przypadku ich zbycia przez Kupującego.  

Umowa Wspólników składa się z następujących elementów: 
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 Wstęp; 

 Definicje i interpretacje; 

 Warunkowość; 

 Kwestie zastrzeżone; 

 Powoływanie Zarządu; 

 Posiedzenia Zarządu; 

 Dostęp do informacji oraz księgowości; 

 Restrykcje w obrocie udziałami; 

 Opcja kupna; 

 Opcja sprzedaży; 

 Transfery udziałów; 

 Przeprowadzenie transferu udziałów; 

 Poświadczenia; 

 Zobowiązania spółki; 

 Warunki umowne; 

 Restrukturyzacja, umowa najmu; 

 Poufność; 

 Ogłoszenia; 

 Wygaśnięcie; 

 Język; 

 Cesja; 

 Całość umowy; 

 Wypowiadalność; 

 Ogłoszenia; 

 Środki odwoławcze oraz odstąpienie od umowy; 

 Brak partnerstwa; 

 Koszty oraz wydatki; 
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 Egzemplarze; 

 Wybór regulacji prawnej; 

 Jurysdykcja. 

Poniżej zamieszczony został opis poszczególnych sekcji Umowy Wspólników, przy czym opis ten ma 

charakter poglądowy i nie ma na celu precyzyjnego przedstawienia wszystkich zapisów znajdujących 

się z w SHA. 

Wstęp 

We wstępie określone zostały strony Umowy Wspólników a następnie przedstawiony został krótko 

kontekst sporządzenia dokumentu. 

Definicje i interpretacje 

W sekcji „Definicje i interpretacje” określone zostały definicje wykorzystywane w Umowie wraz z ich 

interpretacją. 

Warunkowość 

W niniejszej sekcji opisana została warunkowość zapisów Umowy Wspólników przy wskazaniu 

zapisów bezwarunkowych oraz warunków rozwiązania SHA. 

Kwestie zastrzeżone  

W sekcji „Kwestie zastrzeżone” znalazły się postanowienia chroniące prawa udziałowca 

mniejszościowego, dotyczące działań i decyzji korporacyjnych, które wymagają uprzedniej zgody 

MSE, procedury jej udzielenia oraz przypadku przyśpieszenia możliwości skorzystania z Opcji 

Sprzedaży (Opcji Put). 

Powoływanie Zarządu 

W niniejszej sekcji opisane zostały szczególne prawa MSE oraz PKP CARGO do powoływania i 

odwoływania członków Zarządu, w tym Prezesa z określeniem zakresu odpowiedzialności. 

Posiedzenia Zarządu 

W sekcji „Posiedzenia Zarządu” przedstawione zostały zasady powoływania, powiadomień, kworum, 

głosowania i uchwał Zarządu Spółki. 

Dostęp do informacji oraz informacji finansowych 

W niniejszej sekcji znalazł się zapis dotyczący wymogu Spółki w kwestii udostępnienia informacji 

oraz informacji finansowych AWT. 

Ograniczenia w obrocie udziałami  

W niniejszej sekcji przedstawione zostały ograniczenia MSE w obrocie posiadanym pakietem 

udziałów z wyłączeniem określonych przypadków.  
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Opcja kupna 

W sekcji „Opcja kupna” opisane zostały warunki, na jakich PKP CARGO może skorzystać z Opcji Call. 

Opcja sprzedaży 

W sekcji „Opcja sprzedaży” opisane zostały warunki, na jakich MSE może skorzystać z Opcji Put. 

Transfery udziałów 

W niniejszej sekcji znalazły się postanowienia dotyczące transferów udziałów przez Kupującego i 

MSE. Wyszczególnione zostały prawa pierwszeństwa przy sprzedaży udziałów dla drugiej strony 

Umowy Wspólników w stosunków do osób trzecich: i) prawo pierwszej oferty (right of first offer) dla 

MSE; ii) prawo pierwokupu (pre-emption right) dla PKP CARGO; oraz iii) proporcjonalne prawo do 

przyłączania się do sprzedaży (tag along right) dla MSE. Ponadto znalazły się tam kwestie takie jak 

powiadomienia drugiej strony przy potencjalnej sprzedaży udziałów, warunki przyśpieszonego 

skorzystania z Opcji Put, warunki transferu udziałów w wyniku skorzystania z Opcji Put i Opcji Call, 

warunki transferu udziału do osób trzecich po określonym czasie przez PKP CARGO i MSE, 

konsekwencje zmiany kontroli nad MSE oraz transfery dozwolone. 

Przeprowadzenie transferu udziałów 

W sekcji „Przeprowadzenie transferu udziałów” określone zostały zasady i obowiązki stron w 

procesie przeprowadzenie transferu udziałów Spółki. 

Oświadczenia 

W niniejszej sekcji znalazły się postanowienia, w których strony oświadczają o spełnieniu wszelkich 

wymagań dotyczących zawarcia SHA oraz wykonania jej postanowień. 

Zobowiązania spółki 

W sekcji „Zobowiązania spółki” potwierdzone zostały zobowiązania AWT do wypełnienia 

postanowień wyszczególnionych w Umowie Wspólników, w szczególności w kwestii wypłaty 

dywidend ze wskazaniem przypadków, w których Spółka nie ma takiego obowiązku. 

Zobowiązania 

W niniejszej sekcji opisane zostały działania, których MSE zobowiązuje się nie podejmować przez 

cały okres, w którym posiada jakiekolwiek udziały w AWT oraz w okresie dwóch lat od daty zbycia 

swoich udziałów, w szczególności dot. zakazu  konkurencji. 

Restrukturyzacja, umowa najmu Keriani 

W sekcji „Restrukturyzacja, umowa najmu Keriani” zamieszczony został zapis mówiący o możliwości 

przeprowadzenia restrukturyzacji Grupy AWT, w tym wyboru spółki specjalnego przeznaczenia innej 

niż Spółka jako spółka nadrzędna wobec spółek córek Grupy AWT, jak również obowiązków PKP 

CARGO w stosunku do postępowania sądowego w sprawie umowy najmu Keriani. 

Poufność 

W niniejszej sekcji określony został zakres wykorzystania informacji poufnych związanych z Umową 

Wspólników, jak również dozwolone ujawnienia oraz okres trwania wyszczególnionych ograniczeń. 
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Ogłoszenia 

W sekcji „Ogłoszenia” przedstawione zostały ograniczenia w stosunku do ogłoszeń związanych z 

Umową Wspólników, jak również czas ich trwania oraz przedstawiony został dozwolony zakres 

ogłoszeń. 

Wygaśnięcie 

W niniejszej sekcji przedstawione zostały warunki wygaśnięcia Umowy Wspólników 

Język 

W sekcji „Język” określony został język obowiązujący na spotkaniach udziałowców i Zarządu oraz 

wszelkich dokumentów związanych z Umową Wspólników. 

Cesja 

W niniejszej sekcji stwierdzony został brak możliwości cesji praw i obowiązków zawartych w Umowie 

Wspólników na stronę trzecią. 

Całość umowy 

W sekcji „Całość umowy” wskazana została kompletność i spójność Umowy Wspólników, której 

wymowy i zapisów mają przestrzegać strony umowy. Dodatkowo znalazło się tu postanowienie 

dotyczące zmiany umowy spółki w celu dostosowania jej brzmienia do Umowy Wspólników, a także 

zobowiązanie do wykonywania prawa głosu w Spółce zgodnie z Umową Wspólników.. 

Klauzula salwatoryjna 

W niniejszej sekcji znalazło się zapewnienie dotyczące dążenia stron do zmiany postanowień Umowy 

Wspólników w sposób zapewniający zachowanie intencji stron w razie stwierdzenia ich nieważności 

lub nieegzekwowalności. 

Powiadomienia 

W sekcji „Powiadomienia” przedstawiona została forma wzajemnych powiadomień w związku z 

Umową Wspólników, adresy do korespondencji oraz zasady dotyczące przyjęcia powiadomień. 

Środki zaradcze oraz prawa do odstąpienia 

W niniejszej sekcji znalazł się zapis dotyczący m.in. opóźnień lub uchyleń odnośnie przestrzegania 

postanowień Umowy Wspólników oraz wypełniania praw i środków zaradczych w związku z SHA, jak 

również stosunku praw i środków zaradczych Umowy Wspólników do przepisów prawa oraz osób 

trzecich. 

Brak partnerstwa 

W sekcji „Brak partnerstwa” stwierdzony został brak jakiejkolwiek formy partnerstwa pomiędzy 

stronami wynikającej z zapisów Umowy Wspólników. 
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Koszty oraz wydatki 

W sekcji „Koszty i wydatki” określony został fakt pokrycia przez strony umowy własnych kosztów i 

wydatków związanych z przygotowaniem i postanowieniami Umowy Wspólników. 

Duplikaty 

W sekcji „Duplikaty” znalazł się zapis dotyczący dowolnej liczby podpisanych duplikatów 

stanowiących łącznie ten sam dokument. 

Wybór regulacji prawnej 

W sekcji „Wybór regulacji prawnej” określone zostało prawo, które rządzi zapisami SHA. 

Jurysdykcja 

W sekcji „Jurysdykcja” znalazł się zapis dotyczący jurysdykcji odnośnie postępowań prawnych w 

związku w Umową Wspólników. 

Kluczowe elementy Umowy Wspólników 

W Umowie Wspólników można wyróżnić pewne kluczowe elementy: 

 Uprawnienie MSE do powoływania jednego członka Zarządu; 

 Wprowadzenie listy spraw zastrzeżonych, wymagających jednomyślności wspólników: 

 Sprawy i decyzje, które mogą tworzyć ryzyko związane z „rozwodnieniem” udziałów 

wspólników; 

 Zawieranie umów z podmiotami powiązanymi z wyłączeniem umów handlowych 

zawieranych w zwykłym toku działalności na warunkach rynkowych oraz 

finansowania na warunkach rynkowych. 

 Opcja Put MSE począwszy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.: 

 Cena udziałów w Opcji Put równa wyższej z kwot: (i) 27 mln EUR; albo (ii) UP x (6,8 

x EBITDA — dług netto), gdzie UP to procent udziałów w kapitale zakładowym AWT 

posiadanych przez MSE; 

 MSE zobowiązuje się nie przenosić, nie obciążać lub w inny sposób rozporządzać 

udziałami w AWT przed wygaśnięciem prawa opcji. 

 Opcja Call PKP CARGO począwszy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2021 r.: 

 Cena udziałów w Opcji Call równa wyższej z kwot: (i) 40 mln EUR pomniejszone o 

jakiekolwiek wypłaty dokonane na rzecz MSE przez AWT; albo (ii) UP x (6,5 x 

EBITDA - dług netto), gdzie UP to procent udziałów w kapitale zakładowym AWT 

posiadanych przez MSE; 

 Prawo pierwszeństwa nabycia udziałów. 
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Zestawienie Umowy Wspólników dla Transakcji z praktykami rynkowymi 

W praktyce rynkowej forma i zakres umowy wspólników lub akcjonariuszy różni się w zależności od 

uwarunkowań konkretnej transakcji, jednakże istotą tego rodzaju dokumentu jest określenie, i 

zapisanie w prawnie wiążącej formie, zasad ładu korporacyjnego w szczególności zasad współpracy i 

podziału kontroli pozostałych w spółce po zamknięciu transakcji wspólników, zabezpieczenie praw 

udziałowca mniejszościowego oraz zasady ewentualnego wyjścia któregoś ze wspólników ze spółki.  

Na podstawie przeanalizowanej dokumentacji Transakcji oraz ostatecznej wersji SHA, należy 

stwierdzić, że budowa i zawartość SHA w Transakcji jest zgodna z praktyką rynkową dla tego rodzaju 

procesów transakcyjnych, przy czym należy mieć na uwadze, że dokonane przez PwC analizy 

dotyczyły jedynie biznesowych aspektów dokumentu, a poprawność sformułowania z prawnego 

punktu widzenia oraz skuteczność dokumentu w zakresie zabezpieczenia interesów Kupującego nie 

były przedmiotem tych analiz. 

Umowa Ubezpieczenia i Polisy Ubezpieczeniowe 

Umowa Ubezpieczenia 

Dla celów ubezpieczenia ryzyk związanych z potencjalnym naruszeniem oświadczeń i zapewnień 

złożonych w Umowie Sprzedaży zdefiniowanym w Umowie Ubezpieczenia w dniu 30 grudnia 2014 

PKP CARGO zawarło umowę ubezpieczenia („Umowę Ubezpieczenia”) z AIG Europe Limited. 

Umowa Ubezpieczenia dotyczyła zabezpieczenia oświadczeń i zapewnień złożonych przez 

Sprzedających w Umowie Sprzedaży, poczynając od 30 grudnia 2014 a kończąc po 7 latach w 

przypadku oświadczeń i zapewnień zdefiniowanych w SPA jako fundamentalne i podatkowych oraz 

po 2 latach w przypadku pozostałych oświadczeń i zapewnień, od momentu zamknięcia Transakcji. 

W Umowie Ubezpieczenia określone zostały standardowe parametry ubezpieczenia oraz jej 

szczegółowe warunki. 

Polisy Ubezpieczeniowe 

W celu podwyższenia sumy ubezpieczenia wynikającej z Umowy Ubezpieczenia wystawione zostały 

Polisy Ubezpieczeniowe na rzecz PKP CARGO przez Lloyd’s ANV Syndicate i PartnerRe Ireland 

Insurance Limited (pierwsza transza dodatkowa), underwriters współpracujących z Lloyd’s oddział 

Londyn i CNA Insurance Company Limited (druga transza dodatkowa) oraz AIG Europe Limited 

(trzecia transza dodatkowa). 

W każdej z transz określone zostały ich szczegółowe parametry.  

Zestawienie Umowy Ubezpieczenia i Polis Ubezpieczeniowych dla Transakcji z praktykami 

rynkowymi 

Pomimo, iż praktyka rynkowa przewiduje ubezpieczanie oświadczeń i zapewnień sprzedających w 

celu ograniczenia ryzyka roszczeń kupujących, nie jest to rozwiązanie często przyjmowane przez 

kupujących. Zazwyczaj, celem ograniczenia kosztów transakcji, podczas badań due diligence i 

negocjacji umów inwestycyjnych, kupujący dokładają wszelkich starań w celu ujęcia w 

oświadczeniach i zapewnieniach wszelkich zidentyfikowanych ryzyk, które zabezpiecza się poprzez 

zapis indemnity, rachunek escrow lub strukturę płatności, co miało miejsce w przypadku Transakcji. 

Nie mniej jednak ubezpieczenie jest dodatkowym zabezpieczeniem stosowanym coraz częściej w tego 

typu transakcjach, chociaż na razie mało popularnym. 
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Fakt zawarcia przez PKP CARGO Umowy Ubezpieczenia w Transakcji, pomimo stosunkowo niezbyt 

częstego występowania tego typu rozwiązań w praktyce w Polsce, mieści się w jej kanonie, 

dodatkowo minimalizując ryzyko po stronie Kupującego, co jest oczywiście efektem dla niego 

korzystnym. 

Pozostała dokumentacja transakcyjna 

Pozostała dokumentacja dla Transakcji 

W ramach pozostałej dokumentacji transakcyjnej znalazły się następujące dokumenty: 

 Umowa dot. Oświadczeń i Zapewnień Członków Zarządu; 

 Umowa dot. Rozwiązania Porozumienia Wspólników; 

 List Ujawniający; 

 Umowa Dodatkowa. 

Poniżej zamieszczony został opis poszczególnych sekcji dokumentów wchodzących w skład pozostałej 

dokumentacji transakcyjnej, przy czym opis ten ma charakter poglądowy i nie ma na celu 

precyzyjnego przedstawienia wszystkich postanowień znajdujących się w poszczególnych 

dokumentach. 

Umowa dot. Oświadczeń i Zapewnień Członków Zarządu 

Jednocześnie z Umową Sprzedaży uzgodniona została Umowa dot. Oświadczeń i Zapewnień 

Członków Zarządu (ang. Management warranty deed) zawierający oświadczenia i zapewnienia p. 

Davida Prchala, p. Lubosa Borika oraz p. Edina Sose – członków Zarządu AWT. 

Umowa dot. Oświadczeń i Zapewnień składała się z następujących części: 

 Definicje i interpretacje; 

 Ogólne; 

 Odpowiedzialność; 

 Ograniczenia odpowiedzialności; 

 Rozwiązanie; 

 Poprawki; 

 Obowiązujące prawo i jurysdykcja; 

 Koszty i wydatki; 

 Powiadomienia; 

 Cesja; 

 Inne postanowienia; 
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 Duplikaty; 

 Załącznik. 

Niniejszy dokument został sporządzony w celu wykazania dochowania staranności przez 

Sprzedających w zakresie pozyskania stosownej wiedzy od Zarządu dotyczącej oświadczeń i 

zapewnień oraz sformalizowania oświadczeń i zapewnień kluczowych członków Zarządu Grupy AWT 

w kontekście przeprowadzenia Transakcji. Były to kwestie związane z budżetem, poprawności 

ujawnionych informacji, rachunkowości zarządczej i innych oświadczeń biznesowych. Stwierdzona 

została również odpowiedzialność stron umowy w przypadku nieprawdziwości oświadczeń i 

zapewnień. 

Sporządzenie Umowy dot. Oświadczeń i Zapewnień dla Transakcji w omawianej formie jest zbieżne z 

praktyką rynkową. 

Umowa dot. Rozwiązania Porozumienia Wspólników 

Równocześnie z Umową Sprzedaży zawarta została Umowa dot. Rozwiązania Porozumienia 

Wspólników pomiędzy Sprzedającymi, MSE, Spółką a PKP CARGO, która rozwiązuje porozumienie 

wspólników z 12 sierpnia 2009 w związku z przeprowadzaną Transakcją. 

Umowa dot. Rozwiązania Porozumienia Wspólników składała się z następujących części: 

 Definicje i interpretacje; 

 Odstąpienie i zwolnienie z odpowiednich praw; 

 Rozwiązanie SHA; 

 Inne postanowienia. 

Na podstawie Umowy dot. Rozwiązania Porozumienia Wspólników MSE zrzekł się przysługujących 

mu na podstawie dotychczas obowiązującej umowy wspólników pomiędzy MSE a Sprzedającymi 

praw (w tym prawa pierwszeństwa, prawa przyłączenia oraz innych praw) związanych ze zbyciem 

udziałów w AWT przez Sprzedających. Ponadto, strony uzgodniły rozwiązanie dotychczas 

obowiązującej umowy wspólników z dniem zamknięcia Transakcji. 

Uzyskanie zrzeczenia się praw przysługujących MSE, a także rozwiązanie w dniu zamknięcia 

Transakcji dotychczasowo obowiązującej umowy wspólników poprzez zawarcie Umowy dot. 

Rozwiązania Porozumienia Wspólników, jak miało to miejsce podczas Transakcji, jest zbieżne z 

praktyką rynkową oraz ma na celu zabezpieczenie interesów PKP CARGO..  

Umowa Dodatkowa 

Jednocześnie z Umową Sprzedaży zawarta została Umowa Dodatkowa pomiędzy p. Zdenkiem Bakalą 

i The Bakala Trust a PKP CARGO, związana z zainteresowaniem Kupującego rozwijaniem swojej 

działalności, w szczególności wobec Grupy NWR. 

Umowa Dodatkowa składała się z następujących części: 

 Definicje i interpretacje; 

 Odpowiednie wynagrodzenia; 
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 Wejście nowych stron; 

 Inne postanowienia; 

 Załącznik 1 (wykaz tras kolejowych); 

 Załącznik 2 (wzór powiadomienia). 

 

Na podstawie Umowy Dodatkowej p. Zdenek Bakala i The Bakala Trust mogą być uprawnieni do 

otrzymania wynagrodzenia prowizyjnego z tytułu przychodów uzyskanych przez podmioty z Grupy 

AWT na podstawie nowych kontraktów przewozowych lub spedycyjnych (lub kontraktów już 

obowiązujących, ale dotyczących nowych tras) zawieranych z podmiotami z grupy New World 

Resources (NWR). Zgodnie z postanowieniami Umowy Dodatkowej ma ona wejść w życie pod 

warunkiem przejścia na Kupującego tytułu prawnego do udziałów. Umowa została zawarta na okres 

trzech lat i może być przedłużana na kolejne trzyletnie okresy w przypadku niewypowiedzenia jej 

przez żadną ze stron. 

 

Umowa Dodatkowa precyzuje warunki współpracy Sprzedających i Kupującego w zakresie 

niezwiązanym bezpośrednio z egzekucją samej Transakcji (a jedynie warunkowane jej 

powodzeniem). Zawieranie tego rodzaju porozumień w prawnie wiążącej formie mieści się w kanonie 

praktyk rynkowych.   

List Ujawniający 

Równocześnie z Umową Sprzedaży sporządzony został List Ujawniający, którego celem było 

ujawnienie przez Sprzedających informacji i kwestii, które mogą stanowić wyjątki od Oświadczeń 

Sprzedających, wymienionych w odpowiednim załączniku Umowy Sprzedaży. W Liście 

Ujawniającym zamieszczona została tabela ze szczególnymi ujawnieniami związanymi z konkretnymi 

zapisami odpowiedniego załącznika SPA, przy czym opisy faktów, kwestii, porozumień, dokumentów  

i innych informacji zostały zamieszczone jedynie w charakterze ich streszczenia. 

Na podstawie rozmów z przedstawicielami PKP CARGO, można stwierdzić, że PKP CARGO 

otrzymało pierwszy draft Listu Ujawniającego dnia 11 grudnia 2014 roku i do samego zamknięcia 

transakcji negocjowało jego treść przy udziale doradcy prawnego, kancelarii Weil. Zasadnicza treść 

Listu Ujawniającego została wynegocjowana dnia 23 grudnia 2014 roku. Ostateczna wersja, 

sporządzona w dniu podpisania Umowy Sprzedaży, zawierała dodatkowo ujawnienia dotyczące 

zdarzeń zaistniałych pomiędzy 23 a 30 grudnia 2014 roku i została zaakceptowana przez PKP 

CARGO przy udziale doradców.. Według informacji udzielonych przez Zespół Projektowy  PKP 

CARGO, treść Listu Ujawniającego pokrywa się z wnioskami z raportów due diligence doradców PKP 

CARGO, za wyjątkiem zdarzeń, które nastąpiły po zakończeniu badania due diligence.  

List ujawniający ujmujący wyjątki od oświadczeń i zapewnień Sprzedającego jest standardowym 

elementem dokumentacji transakcyjnej.  
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Jako spółka notowana na GPW, PKP CARGO posiada określone przez odpowiednie akty prawne 
obowiązki informacyjne. 

W czasie trwania Transakcji PKP CARGO opublikowało 3 raporty bieżące: 

 Raport bieżący nr 56/2014 z dnia 2 września 2014 roku „Podpisanie wstępnego 

porozumienia w sprawie potencjalnego nabycia przez PKP CARGO S.A. 100% udziałów w 

spółce Advanced World Transport B.V.”; 

 Raport bieżący nr 61/2014 z dnia 21 października 2014 „Wygaśnięcie okresu wyłączności na 

prowadzenie negocjacji ze wspólnikami spółki Advanced World Transport B.V.”; 

 Raport bieżący nr 72/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku „Zawarcie umowy znaczącej 

dotyczącej nabycia przez PKP CARGO S.A. 80% udziałów w spółce Advanced World 

Transport B.V.”. 

W niniejszym rozdziale przedstawiona została podstawa prawna dla publikacji ww. raportów a 
następnie zostały one opisane w kontekście przeprowadzanej Transakcji. 

Podstawa prawna raportów bieżących dla Transakcji  

Podstawą prawną dla publikacji ww. raportów były: 

 Art. 56 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382) – dla raportu bieżącego nr 56/2014; 

 Art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382) – dla raportu bieżącego nr 61/2014; 

 Art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382) – dla raportu bieżącego nr 72/2014; 

 §5 ust. 1.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 

niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133) – dla raportu bieżącego nr 

72/2014; 

 §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 

niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133) – dla raportu bieżącego nr 

72/2014; 

Art. 56 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

Artykuł 56, ustęp 1, punkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. był podstawą publikacji raportu bieżącego 

nr 56/2014 z dnia 2 września 2014 roku. Fragment jego brzmienia jest następujący: 

„1. Emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym jest 

obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 6, do równoczesnego przekazywania Komisji, spółce prowadzącej 

ten rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości: 
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1) informacji poufnych, w rozumieniu art. 154 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 

zwanych dalej „informacjami poufnymi”; (…)” 

Art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

Artykuł 56, ustęp 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. był podstawą publikacji raportu bieżącego nr 

61/2014 z dnia 21 października 2014 roku. Jego brzmienie jest następujące: 

„5. Emitent jest obowiązany do przekazania w trybie określonym w ust. 1 każdej informacji, która 

stanowi znaczącą zmianę informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1. Przepisy ust. 2 oraz art. 57 ust. 1 

i 2 stosuje się odpowiednio.” 

Art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

Artykuł 56, ustęp 1, punkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. był podstawą publikacji raportu bieżącego 

nr 61/2014 z dnia 21 października 2014 roku. Fragment jego brzmienia jest następujący: 

„1. Emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym jest 

obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 6, do równoczesnego przekazywania Komisji, spółce 

prowadzącej ten rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości: (…) 

2) informacji bieżących i okresowych: 

a) zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ust. 2 — w przypadku emitentów 
papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych 
w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub na rynku 
regulowanym innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego, albo 

b) zgodnie z postanowieniami regulaminów, o których mowa w art. 61 — w przypadku emitentów 
papierów wartościowych dopuszczonych wyłącznie do obrotu na rynku giełdowym 
niebędącym rynkiem oficjalnych notowań giełdowych lub obrotu na rynku pozagiełdowym.” 

§5 ust. 1.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 

Paragraf 5, ustęp 1, punkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. był 

podstawą publikacji raportu bieżącego nr 72/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku. Fragment jego 

brzmienia jest następujący: 

„§ 5. 1. Emitent jest obowiązany do przekazywania w formie raportu bieżącego, z zastrzeżeniem 

ust. 2, informacji o: (…) 

3) zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy, (…)” 

§9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 

Paragraf 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. był podstawą publikacji 

raportu bieżącego nr 72/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku. Jego brzmienie jest następujące: 

„§ 9. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, raport bieżący zawiera: 

1) datę zawarcia znaczącej umowy; 

2) oznaczenie stron umowy; 

3) oznaczenie przedmiotu umowy; 

4) istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy, oraz 

wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej 

umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla 

danego typu umów; 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-29-lipca-2005-r-o-obrocie-instrumentami-finansowymi/?on=26.11.2013&is_current=True&section=
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5) w przypadku zawarcia w znaczącej umowie postanowień dotyczących kar umownych, których 

maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10 % wartości tej umowy 

lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro, według średniego 

kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień 

zawarcia tej umowy — określenie tej maksymalnej wysokości, a w przypadku gdy nie jest to 

możliwe — wskazanie podstawy przekroczenia określonego limitu, jak również wskazanie, czy 

zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych 

przekraczających wysokość tych kar; 

6) w przypadku zawarcia znaczącej umowy z zastrzeżeniem warunku lub terminu — zastrzeżony 

w tej umowie warunek lub termin, ze wskazaniem, czy jest on rozwiązujący czy zawieszający; 

7) oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę; 

8) w przypadku zawarcia przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z jednym podmiotem lub 

jednostką zależną od tego podmiotu, w okresie ostatnich 12 miesięcy, dwu lub więcej umów, 

które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy — informacje o łącznej wartości wszystkich 

tych umów oraz informacje określone w pkt 1—7, w odniesieniu do umowy o największej 

wartości.” 

Raporty bieżące dla Transakcji 

Raport bieżący nr 56/2014 z dnia 2 września 2014 roku 

Raport bieżący „Podpisanie wstępnego porozumienia w sprawie potencjalnego nabycia przez PKP 

CARGO S.A. 100% udziałów w spółce Advanced World Transport B.V.” dotyczył podpisania przez 

PKP CARGO Memorandum of Understanding w dniu 1 września 2014. 

Raport informował o: i) uzyskaniu przez Kupującego podstawy formalnej do przeprowadzenia 

badania due diligence; ii) przyznaniu okresu wyłączności; iii) charakterze Porozumienia w kontekście 

planowanego procesu transakcyjnego; oraz iv) umiejscowieniu potencjalnej transakcji w strategii 

Kupującego. Ponadto w raporcie znalazł się krótki opis Grupy AWT. 

Raport bieżący nr 61/2014 z dnia 21 października 2014 

Raport bieżący „Wygaśnięcie okresu wyłączności na prowadzenie negocjacji ze wspólnikami spółki 

Advanced World Transport B.V.” nawiązywał do raportu bieżącego nr 56/2014 z dnia 2 września 

2014 roku. 

Raport informował o wygaśnięciu okresu wyłączności na prowadzenie negocjacji w sprawie 

potencjalnej transakcji, który został udzielony na podstawie Memorandum of Understanding, jak 

również o fakcie prowadzenia dalszych negocjacji na zasadzie niewyłącznej. 

Raport bieżący nr 72/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku 

Raport bieżący „Zawarcie umowy znaczącej dotyczącej nabycia przez PKP CARGO S.A. 80% udziałów 

w spółce Advanced World Transport B.V.” dotyczył zawarcia Transakcji. 

Raport informował o: i) podstawowych parametrach Transakcji; ii) warunkach zawieszających; iii) 

karze umownej za niewywiązanie się stron z warunków Umowy Sprzedaży; iv) rachunku escrow; v) 

Umowie Ubezpieczenia i Polisach Ubezpieczeniowych; vi) Umowie Dodatkowej; vii) Umowie 

Wspólników; viii) Opcji Kupna i Opcji Sprzedaży; ix) umiejscowieniu potencjalnej transakcji w 

strategii Kupującego. Ponadto w raporcie znalazł się krótki opis Grupy AWT. 

Wnioski 

W praktyce rynkowej procesy transakcyjne obejmujące nabycie udziałów w spółce na rynku 

prywatnym, tj. w spółce, której udziały nie są przedmiotem obrotu na rynkach regulowanych, 
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charakteryzują się dużym stopniem poufności. Oczywiście stopień poufności zależy od poziomu 

ryzyka, jakie niesie ze sobą przenikniecie informacji o procesie transakcyjnym dla samego procesu 

oraz dla operacyjnej działalności przejmowanego podmiotu lub podmiotu kupującego, jednak 

najczęściej strony procesów nie udzielają publicznych informacji na temat toczących się rozmów aż 

do samego ich zakończenia lub finalizacji któregoś z kluczowych etapów transakcji.  

Sytuacja, w której podmiot kupujący podlega obowiązkom informacyjnym wynikającym z 

charakterystyki jego działalności lub jego struktury kapitałowej oraz regulacji nadzoru finansowego, 

a do takich zalicza się PKP CARGO, jako spółka, której akcje notowane są na GPW, jest odmienna. 

Wówczas podmiot taki zobowiązany jest publikować informacje o transakcji w sposób i w zakresie 

regulowanym przez odpowiednie akty prawne, którym podlega cała działalność takiego podmiotu.  

W toku prac nad niniejszym Raportem, stwierdzono, iż Kupujący publikował w związku z Transakcją 

raporty bieżące informujące rynek o poszczególnych kluczowych etapach Transakcji.  
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Podejmowanie kluczowych decyzji przez PKP CARGO, podobnie jak w przypadku zdecydowanej 

większości spółek notowanych, jest determinowane pozyskaniem wymaganych zgód korporacyjnych, 

których podstawą są odpowiednie zapisy w stosownych aktach prawnych, statucie oraz regulaminach 

spółki. 

W toku Transakcji Zarząd i Rada Nadzorcza PKP CARGO wydała następujące uchwały: 

 „Uchwała Nr 263/2014 Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie złożenia 
przez PKP CARGO S.A. wstępnej oferty niewiążącej nabycia udziałów w spółce AWT B.V., 
przyjęcia budżetu na usługi doradcze i zaciąganie zobowiązań w ramach budżetu” 

 „Uchwała Nr 338/2014 Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 1 września 2014 r. w sprawie 
zawarcia przez PKP CARGO S.A. wstępnego porozumienia ze wspólnikami spółki w sprawie 
nabycia przez PKP CARGO S.A. 100% udziałów w Advanced World Transport B.V.” 

 „Uchwała Nr 376/2014 Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 1 października 2014 r. w sprawie 
aneksu do Porozumienia z dnia 1 września 2014 r. w sprawie potencjalnego nabycia przez 
PKP CARGO S.A. 100% udziałów w spółce Advanced World Transport B.V. z siedzibą w 
Amsterdamie oraz ewentualnego zawiadomienia Sprzedających skutkującego rozwiązaniem 
Porozumienia” 

 „Uchwała Nr 402/2014 Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 17 października 2014 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na złożenie zmienionej oferty nabycia przez PKP CARGO S.A. 100% 
udziałów w spółce Advanced World Transport B.V., ewentualnego zawarcia aneksu do 
Porozumienia lub wysłania zawiadomienia do Sprzedających skutkującego rozwiązaniem 
Porozumienia” 

 „Uchwała Nr 476/2014 Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie 
zawarcia przez PKP CARGO S.A. z p. Zdenkiem Bakalą i The Bakala Trust umowy nabycia 
80% udziałów w spółce Advanced World Transport B.V. oraz zawarcia przez PKP CARGO 
S.A. z MSE porozumienia wspólników” 

 „Uchwała Nr 1369/V/2014 Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z dnia 18 grudnia 2014 r. w 
sprawie: wyrażenia przez Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A. zgody na zawarcie przez PKP 
CARGO S.A. z p. Zdenkiem Bakalą i The Bakala Trust umowy nabycia 80% udziałów w 
spółce Advanced World Transport B.V. oraz na zawarcie przez PKP CARGO S.A. z MSE 
porozumienia wspólników” 

 „Uchwała Nr 477 Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zawarcia 
przez PKP CARGO S.A. z p. Zdenkiem Bakalą i The Bakala Trust umowy nabycia 80% 
udziałów w spółce Advanced World Transport B.V. oraz zawarcia przez PKP CARGO S.A. z 
MSE porozumienia wspólników, a także innych umówi oraz dokumentów związanych z 
powyższymi” 

W niniejszym rozdziale przedstawiona została podstawa dla publikacji ww. uchwał a następnie 

zostały one opisane w kontekście przeprowadzanej Transakcji. 

Podstawa Prawna uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej dla Transakcji 

Podstawą prawną dla publikacji ww. raportów były:  

 art. 371 § 1 KSH, § 16 ust. 2 Statutu PKP CARGO S.A. oraz § 2 ust. 2, § 7 ust. 1 i 2 pkt. 11 oraz 
§ 10 ust. 3 Regulaminu Zarządu PKP CARGO S.A. (dla Uchwały Nr 263/2014); 

 art. 371 § 1 KSH, § 16 ust. 2 Statutu PKP CARGO S.A. oraz § 2 ust. 2, § 7 ust. 1 i 2 pkt. 11 oraz 
§ 10 ust. 3 Regulaminu Zarządu PKP CARGO S.A. (dla Uchwały Nr 338/2014); 
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 art. 371 § 1 KSH, § 16 ust. 2 Statutu PKP CARGO S.A. oraz § 7 ust. 2 pkt 1 Regulaminu 
Zarządu PKP CARGO S.A. (dla Uchwały Nr 376/2014); 

 art. 371 § 1 KSH, § 16 ust. 2 Statutu PKP CARGO S.A. oraz § 7 ust. 2 pkt 1 Regulaminu 
Zarządu PKP CARGO S.A. (dla Uchwały Nr 402/2014); 

 art. 371 § 1 KSH, § 16 ust.2 oraz § 16 ust. 3 pkt 11 w zw. z § 25 ust. 3 pkt 13 lit. b) Statutu PKP 
CARGO S.A., oraz § 2 ust. 2, § 7 ust. 1, §7 ust. 2 pkt. 11 oraz § 10 ust. 1 pkt 3 i 17 Regulaminu 
Zarządu PKP CARGO S.A. (dla Uchwały Nr 476/2014); 

 § 25 ust. 3 pkt 13 lit b) Statutu PKP CARGO S.A. (dla Uchwały Nr 1369/V/2014); 

 art. 371 § 1 KSH, § 16 ust. 2 w zw. z § 25 ust. 3 pkt 13 lit. b) i d) Statutu PKP CARGO S.A., 
oraz § 2 ust. 2, § 7 ust. 1, § 7 ust. 2 pkt. 11 oraz § 10 ust. 1 pkt 1 i) oraz pkt 3 Regulaminu 
Zarządu PKP CARGO S.A. (dla Uchwały Nr 477/2014). 

Kodeks Prawa Handlowego 

art. 371 § 1 KSH 

Artykuł 371 paragraf 1 KSH był podstawą Uchwały Nr 263/2014, Uchwały Nr 338/2014, Uchwały Nr 

376/2014, Uchwały Nr 402/2014, Uchwały Nr 476/2014 oraz Uchwały Nr 477. Jego brzmienie jest 

następujące: 

„§ 1. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do 

wspólnego prowadzenia spraw spółki, chyba że statut stanowi inaczej.” 

Statut PKP CARGO  

§ 16 ust. 2 

Paragraf 16 ustęp 2 Statutu PKP CARGO był podstawą Uchwały Nr 263/2014, Uchwały Nr 338/2014, 

Uchwały Nr 376/2014, Uchwały Nr 402/2014, Uchwały Nr 476/2014 oraz Uchwały Nr 477. Jego 

brzmienie jest następujące: 

„2. Zarząd jest uprawniony do prowadzenia wszystkich spraw Spółki niezastrzeżonych do 

kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.” 

§ 16 ust. 3 pkt 11 

Paragraf 16 ustęp 3 punkt 11 Statutu PKP CARGO był podstawą Uchwały Nr 476/2014. Fragmenty 

jego brzmienia ą następujące: 

„3. Sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki nie wymagają uchwały Zarządu, 

przy czym podjęcia przez Zarząd uchwały wymagają następujące sprawy: (…) 

11) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia lub do Rady 

Nadzorczej.” 

§ 25 ust. 3 pkt 13 lit b) i d) 

Paragraf 25 ustęp 3 punkt 13 litery b) i d) Statutu PKP CARGO były podstawą Uchwały Nr 

1369/V/2014. Fragmenty ich brzmienia są następujące: 

„3. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych lub innych ustaw do 

kompetencji Rady Nadzorczej należy: (…) 
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13) wyrażanie zgody na: (…) 

b) objęcie, nabycie lub zbycie udziałów i akcji innej spółki, za wyjątkiem obejmowania udziałów lub 

akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółek zależnych Spółki, (…) 

d) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań i rozporządzanie prawami, (…) 

- o wartości rynkowej równej lub przewyższającej kwotę 20.000.000,- (dwadzieścia milionów) 

złotych z tym, że w przypadku zawierania umów na czas nieokreślony przyjmuje się uzgodnioną w 

umowie lub przewidywaną wartość świadczenia Spółki w okresie pięciu lat, za wyjątkiem zawierania 

umów z zakresu przedmiotu działalności spółki, wymienionego w § 5 ust. 1 pkt 1 Statutu, w tym 

umów przewozowych, umów spedycji, a także umów obejmujących kompleksową obsługę trakcyjną 

oraz manewrową;” 

Regulamin Zarządu PKP CARGO 

§ 2 ust. 2 

Paragraf 2 ustęp 2 Regulaminu Zarządu PKP CARGO był podstawą Uchwały Nr 263/2014, Uchwały 

Nr 338/2014, Uchwały Nr 476/2014 oraz Uchwały Nr 477/2014. Jego brzmienie jest następujące: 

„2. Zarząd jest uprawniony do prowadzenia wszystkich spraw Spółki niezastrzeżonych do 

kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.” 

§ 7 ust. 1 

Paragraf 7 ustęp 1 Regulaminu Zarządu PKP CARGO był podstawą Uchwały Nr 263/2014, Uchwały 

Nr 338/2014, Uchwały Nr 476/2014 oraz Uchwały Nr 477/2014. Jego brzmienie jest następujące: 

„1. Do zakresu działania Zarządu należy prowadzenie spraw Spółki, a także kierowanie działalnością 

Spółki, reprezentowanie jej na zewnątrz i zarządzanie jej majątkiem w zakresie wynikającym z 

obowiązujących przepisów prawa.” 

§ 7 ust. 2 pkt 1 

Paragraf 7 ustęp 2 punkt 1 Regulaminu Zarządu PKP CARGO był podstawą Uchwały Nr 376/2014 

oraz Uchwały Nr 402/2014. Fragment jego brzmienia jest następujący: 

„2. W szczególności do zakresu działania Zarządu należy: 

1) występowanie w imieniu Spółki i reprezentowanie jej wobec osób trzecich, (…)” 

§ 7 ust. 2 pkt. 11 

Paragraf 7 ustęp 2 punkt 11 Regulaminu Zarządu PKP CARGO był podstawą Uchwały Nr 263/2014, 

Uchwały Nr 338/2014, Uchwały Nr 476/2014 oraz Uchwały Nr 477/2014. Fragment jego brzmienia 

jest następujące: 

„2. W szczególności do zakresu działania Zarządu należy: (…) 

11) inne sprawy nie zastrzeżone dla innych organów Spółki.” 
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§ 10 ust. 1 pkt 1 i) 

Paragraf 10 ustęp 1 punkt 1 i) i punkt 3 Regulaminu Zarządu PKP CARGO były podstawą Uchwały Nr 

477/2014. Fragmenty ich brzmienia są następujące: 

„1. Sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki nie wymagają uchwały Zarządu, 

przy czym podjęcia przez Zarząd uchwały wymagają następujące sprawy: 

1) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań oraz rozporządzanie prawami majątkowymi bez względu na 

wysokość zobowiązania w zakresie: (…) 

i) nabywania i zbywania udziałów i akcji w innych spółkach, umarzania udziałów i akcji, wnoszenia 

do spółek wkładów pieniężnych i niepieniężnych oraz obejmowania udziałów i akcji, (…)” 

§ 10 ust. 1 pkt 3 

Paragraf 10 ustęp 1 punkt 3 Regulaminu Zarządu PKP CARGO był podstawą Uchwały Nr 476/2014 

oraz Uchwały Nr 477/2014. Fragmenty jego brzmienia są następujące: 

„1. Sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki nie wymagają uchwały Zarządu, 

przy czym podjęcia przez Zarząd uchwały wymagają następujące sprawy: (…) 

3) zaciąganie zobowiązań oraz rozporządzanie prawami majątkowymi, których wartość przewyższa 3 

000 000 zł - z wyłączeniem usług realizowanych na podstawie przyjętych przez Zarząd cenników, 

taryf i zasad sprzedaży oraz umów przewozowych; (…)” 

§ 10 ust. 1 pkt 17 

Paragraf 10 ustęp 1 punkt 17 Regulaminu Zarządu PKP CARGO był podstawą Uchwały Nr 476/2014. 

Fragmenty jego brzmienia są następujące: 

„1. Sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki nie wymagają uchwały Zarządu, 

przy czym podjęcia przez Zarząd uchwały wymagają następujące sprawy: (…) 

17) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia lub do Rady 

Nadzorczej; (…)” 

§ 10 ust. 3 

Paragraf 10 ustęp 3 Regulaminu Zarządu PKP CARGO był podstawą Uchwały Nr 263/2014 oraz 

Uchwały Nr 338/2014. Jego brzmienie jest następujące: 

„3. W przypadku zaciągnięcia zobowiązania przez Spółkę na czas nieokreślony przyjmuje się 

uzgodnioną w umowie lub przewidywaną wartość świadczenia w okresie pięciu lat.” 

Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej dla Transakcji 

Uchwała Nr 263/2014 Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 3 lipca 2014 r. 

Na mocy niniejszej uchwały Zarząd wyraził zgodę na złożenie przez PKP CARGO Oferty Wstępnej, 

przyjęcie budżetu na usługi doradcze i zaciąganie zobowiązań w ramach budżetu. Załącznikami do 

uchwały był projekt Oferty Wstępnej, projekcja budżetu oraz warunki świadczenia usług doradztwa 

w związku z rozważaną transakcją. Uchwała weszła w życie w dniu podjęcia. 
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Uchwała Nr 338/2014 Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 1 września 2014 r. 

Na mocy niniejszej uchwały Zarząd wyraził zgodę na podpisanie przez PKP CARGO Memorandum of 

Understanding. Załącznikiem do uchwały był projekt Porozumienia w języku angielskim, wraz z 

tłumaczeniem na język polski. Uchwała weszła w życie w dniu podjęcia. 

Uchwała Nr 376/2014 Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 1 października 2014 r. 

Na mocy niniejszej uchwały Zarząd wyraził zgodę na przystąpienie przez PKP CARGO do negocjacji i 

zawarcie Aneksu do Memorandum of Understanding oraz ewentualne zawiadomienie Sprzedających 

skutkujące rozwiązaniem Porozumienia. W uchwale przedstawiony został również przedmiot Aneksu 

do Memorandum of Understanding oraz podstawa do ewentualnego rozwiązania Porozumienia. 

Uchwała weszła w życie w dniu podjęcia. 

Uchwała Nr 402/2014 Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 17 października 2014 r. 

Na mocy niniejszej uchwały Zarząd wyraził zgodę na złożenie przez PKP CARGO Oferty 

Skorygowanej, przystąpienie do negocjacji i ewentualne zawarcie aneksu do Porozumienia w sprawie 

potencjalnej transakcji oraz ewentualnego zawiadomienia do Sprzedającego skutkującego 

rozwiązaniem Memorandum of Understanding. Załącznikami do uchwały były projekt Oferty 

Skorygowanej oraz projekt wyżej wspomnianego zawiadomienia. Uchwała weszła w życie w dniu 

podjęcia. 

Uchwała Nr 476/2014 Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 17 grudnia 2014 r. 

Na mocy niniejszej uchwały Zarząd wyraził zgodę na zawarcie przez PKP CARGO Umowy Sprzedaży i 

Umowy Wspólników oraz postanowił wystąpić z wnioskiem do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody 

na zawarcie ww. umów. W uchwale przedstawione zostały cena sprzedaży udziałów oraz podstawowe 

zasady działania Opcji Kupna i Opcji Sprzedaży. Załącznikiem do uchwały był wniosek na 

posiedzenie Rady Nadzorczej. Uchwała weszła w życie w dniu podjęcia. 

Uchwała Nr 1369/V/2014 Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z dnia 18 grudnia 2014 r. 

Na mocy niniejszej uchwały Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zawarcie przez PKP CARGO Umowy 

Sprzedaży oraz Umowy Wspólników. W uchwale przedstawione zostały również cena sprzedaży 

udziałów oraz podstawowe zasady działania Opcji Kupna i Opcji Sprzedaży. W głosowaniu nad 

uchwałą uczestniczyło 11 członków Rady Nadzorczej – 8 członków opowiedziało się „za”, 3 członków 

„przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała weszła w życie w dniu podjęcia. 

Uchwała Nr 477 Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 30 grudnia 2014 r.  

Na mocy niniejszej uchwały Zarząd wyraził zgodę na zawarcie przez PKP CARGO finalnie 

wynegocjowanej Umowy Sprzedaży, Umowy dot. Oświadczeń i Zapewnień, Umowy Ubezpieczenia, 

Polis Ubezpieczeniowych, Umowy Wspólników, Umowy dot. Rozwiązania Porozumienia 

Wspólników, Umowy Dodatkowej, Listu Ujawniającego oraz wszelkich innych umów, dokumentów, 

oświadczeń pozostających w związku z powyższymi. Załącznikami do uchwały były wszystkie ww. 

umowy. Uchwała weszła w życie w dniu podjęcia. 

Wnioski 

W praktyce rynkowej procesy transakcyjne obejmujące nabycie udziałów w spółce na rynku 

prywatnym należą najczęściej do kluczowych decyzji strategicznych podejmowanych przez organy 

decyzyjne kupującego. Wyjątkiem może być sytuacja, w której różnica w wielkości biznesu 



 

PwC 119 

 

kupującego i spółki kupowanej jest na tyle duża na korzyść kupującego, że decyzja spada do rangi 

decyzji operacyjnej, jednak w przypadku Transakcji tak nie było. 

Każda spółka handlowa posiada swoje procedury decyzyjne, regulowane ogólnymi zasadami (kodeks 

spółek handlowych) oraz wewnętrznymi dokumentami (statut spółki, regulaminy wewnętrzne), do 

których posiadania zobowiązują daną spółkę przepisy prawa. Zgodnie z tymi procedurami, określone 

decyzje wymagają zgód określonych organów spółki, udzielonych w ściśle określonym trybie i w 

ściśle określonej formie. Nie inaczej było w przypadku PKP CARGO, organy którego wydawały 

odpowiednie uchwały w związku z Transakcją, powołując się na KSH, Statut i Regulaminy tych 

organów.  

W toku prac nad niniejszym Raportem, stwierdzono, iż w trakcie realizacji Transakcji podejmowanie 

kolejnych kroków w procesie przez Kupującego poparte było odpowiednimi uchwałami Zarządu i 

Rady Nadzorczej PKP CARGO, wyrażającymi zgodę na podjęcie tych kroków. Niniejszy Raport nie 

ocenia jakości podjętych uchwał ani ich zgodności z wewnętrznymi regulacjami PKP CARGO czy 

polskim prawem.  
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Komentarz i wnioski 
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Analizując wybrane aspekty organizacji transakcji nabycia przez PKP CARGO 80% udziałów w AWT, 

należy stwierdzić, iż organizacja procesu Transakcji nie odbiegała od praktyk rynkowych dotyczących 

procesów inwestycji kapitałowych dokonywanych na spółkach prywatnych. 

Na podstawie analizy udostępnionych informacji należy stwierdzić, że sposób organizacji procesu, 

rozumiany jako szereg podjętych działań odpowiednio umiejscowionych w czasie, wygenerowana w 

toku poszczególnych działań dokumentacja, a także zaangażowanie w poszczególne działania 

wewnętrznych zasobów PKP CARGO oraz Doradców Kupującego, był zbieżny z praktyką rynkową.  

Również niezwiązane bezpośrednio z przeprowadzaniem procesu aspekty Transakcji, takie jak 

wypełnianie obowiązków informacyjnych Kupującego oraz zachowanie zgodności procesu 

transakcyjnego z ładem korporacyjnym Kupującego nie budzą wątpliwości do ich zbieżności z 

praktyką rynkową.  
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Dokumentacja procesu 
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W niniejszym rozdziale analizie poddana została tworzona w trakcie procesu transakcyjnego 

dokumentacja istotna dla opisanych w rozdziale 3a) procesów, nienależąca jednak do opisanej w 

rozdziale 3i) finalnej dokumentacji na mocy której dokonane zostanie zamknięcie Transakcji. 

Dodatkowo, ograniczonej analizie (jedynie pod kątem zakresu i kompletności) poddana zostanie 

wewnętrzna dokumentacja procesu, stanowiąca swego rodzaju „zapis” przebiegu transakcji a także 

stworzona na potrzeby Transakcji dokumentacja, której autorami są doradcy Kupującego.  

Tym samym, w niniejszym rozdziale opisane i przeanalizowane pod kątem procesowym zostaną 

następujące dokumenty lub grupy dokumentów: 

 List Intencyjny; 

 Umowa o Zachowaniu Poufności (NDA); 

 Oferta Wstępna; 

 Memorandum of Understanding; 

 Oferta Skorygowana; 

 Notatki i raporty wewnętrzne; 

 Raporty Doradców. 

List Intencyjny 

List Intencyjny do Pana Zdenka Bakali został wysłany w dniu 23 kwietnia przez Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej p. Pana Jakuba Karnowskiego. 

W Liście Intencyjnym wyrażono zrozumienie bieżącej sytuacji Pana Zdenka Bakali jako udziałowca 

większościowego AWT, zamierzającego rozpocząć proces poszukiwania inwestora zainteresowanego 

nabyciem pakietu udziałów w bilateralnym procesie akwizycyjnym. List podkreślał zgodność 

potencjalnej transakcji ze strategią biznesową inwestora. 

Przekazanie Listu Intencyjnego w formie opisanej powyżej jest zgodne z panującymi praktykami 

rynkowymi jako formalizacja wstępnej inicjatywy nawiązania kontaktu oraz potwierdzenia 

zrozumienia wstępnej intencji obu stron. 

Umowa o Zachowaniu Poufności (NDA) 

Umowa NDA dla Transakcji 

Podpisanie Umowy o Zachowaniu Poufności (NDA) pomiędzy Kupującym a Spółką nastąpiło w dniu 

4 czerwca.  

Umowa NDA składała się z następujących sekcji: 

 Definicje i interpretacje; 

 Informacje Poufne; 

 Wykorzystanie Informacji Poufnych; 
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 Dozwolone Ujawnienia; 

 Doradcy; 

 Osoba Kontaktowa; 

 Brak Zobowiązań i Gwarancji; 

 Odpowiedzialność; 

 Kwestie Proceduralne; 

 Termin; 

 Uwagi; 

 Obowiązujące Prawo i Jurysdykcja; 

 Inne Postanowienia. 

Poniżej zamieszczony został opis poszczególnych sekcji Umowy o Zachowaniu Poufności, przy czym 

opis ten ma charakter poglądowy i nie ma na celu precyzyjnego przedstawienie wszystkich 

postanowień znajdujących się w NDA. 

Wstęp 

W wstępie umowy NDA przedstawione zostały przesłanki do zawarcia Umowy o Zachowaniu 

Poufności związane z potencjalną Transakcją. Zdefiniowane zostały również podstawowe terminy a 

następnie krótko przedstawiony został cel umowy NDA, czyli sformalizowanie zobowiązań stron do 

zachowania w tajemnicy informacji poufnych oraz zapewnienia, że takie informacje nie zostaną 

ujawnione i wykorzystane przez niepowołane do tego osoby. 

Definicje i interpretacje 

W sekcji „Definicje i interpretacje” zdefiniowane i zinterpretowane zostały terminy wykorzystywane 

w dalszej części dokumentu. 

Informacje Poufne 

W sekcji „Informacje Poufne” opisana została definicja informacji poufnych oraz wyszczególnione 

zostały informacje, które nie wchodzą w zakres definicji informacji poufnych. 

W paragrafie pierwszym przedstawiona została definicja informacji poufnych, jako wszelkich 

informacji i danych związanych z potencjalną Transakcją, jak również z nią niezwiązanych, które w 

swojej naturze są poufne oraz wszelkie materiały, które mają z takimi informacjami związek. 

W paragrafie drugim wyszczególnione zostały informacje niewchodzące w zakres definicji informacji 

poufnych, takie jak: informacje ogólnodostępne, informacje, o których inwestor i podmioty 

powiązane wiedziały wcześniej lub dowiedzą się niezależnie od procesu transakcyjnego, informacje, 

które zostaną wytworzone niezależnie od informacji poufnych uzyskanych podczas procesu 

transakcyjnego oraz informacje, na ujawnienie których strony umowy NDA wyrażą pisemną zgodę. 
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Wykorzystanie Informacji Poufnych 

W sekcji „Wykorzystanie Informacji Poufnych” opisane zostały: i) ogólne zasady wykorzystywania i 

ujawniania informacji poufnych; ii) wypunktowane zostały przykłady informacji poufnych; iii) 

podmioty, którym mogą zostać przekazane informacje poufne na określonych zasadach; iv) zasady 

zwrotu czy niszczenia informacji poufnych na prośbę spółki je udostępniającej; v) reguły określające 

możliwość zachowania informacji poufnych; oraz vi) odpowiedzialność za osoby, którym przekazane 

zostały informacje poufne. 

Dozwolone Ujawnienia 

W sekcji „Dozwolone Ujawnienia” omówione zostały zobowiązania inwestora i spółki przejmowanej 

w przypadku zaistnienia sytuacji wymagającej ujawnienia informacji poufnych oraz zasady 

ujawnienia informacji poufnych w określonych sytuacjach. 

Doradcy 

W sekcji „Doradcy” przedstawione zostało wymaganie w stosunku do inwestora odnośnie ujawnienia 

informacji dotyczących wszystkich doradców reprezentujących inwestora. 

Osoba Kontaktowa 

W sekcji „Osoba Kontaktowa”, omówione zostały zasady kontaktu oraz osoby kontaktowe inwestora i 

spółki, a także ograniczenia dotyczące bezpośredniego kontaktu z szerszym gronem osób po każdej 

stronie. 

Brak Zobowiązań i Gwarancji 

W sekcji „Brak Gwarancji i Zobowiązań” omówione zostały kwestie: i) prawidłowości i kompletności 

informacji poufnych i braku oświadczeń i gwarancji Sprzedających w ww. zakresie; ii) braku 

przymusu dokonania transakcji i braku zobowiązania stron do przystąpienia do dalszej dokumentacji 

transakcyjnej. 

Odpowiedzialność 

W sekcji „Odpowiedzialność” opisującej odpowiedzialność obu stron umowy NDA w konsekwencji 

niedotrzymania zobowiązań wynikających z zapisów NDA. 

W paragrafie pierwszym ustalono, że Kupujący zabezpieczy Sprzedającego i AWT na kwotę 

ewentualnego roszczenia, włączając w to koszty postępowania sądowego, jeżeli roszczenie będzie 

wynikało z naruszenia NDA przez Kupującego. 

W paragrafie drugim przedstawiona została analogiczna sytuacja w kontekście Sprzedających i AWT, 

którzy zobowiązali się pokryć roszczenia stron trzecich względem Kupującego, wynikające z 

niedotrzymania przez nich zobowiązań wynikających NDA, a szczególności odnośnie roszczeń 

wynikających z kar nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w Polsce. 

Kwestie Proceduralne 

W sekcji „Kwestie Proceduralne” znalazł się zapis ograniczający możliwość kontaktowania się 

Kupującego z czeskimi instytucjami (regulacyjnymi, administracyjnymi, nadzoru, rządowymi) w 

kontekście rozważanej transakcji. Sekcja reguluje także zasady współdziałania w takich przypadkach. 
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Okres obowiązywania 

Sekcja „Okres obowiązywania” mówi o czasie obowiązywania umowy NDA od momentu jej 

podpisania do zakończenia rozważanej transakcji lub w przypadku nieprzystąpienia do transakcji w 

ciągu 2 lat od momentu podpisania. 

Zawiadomienia 

W sekcji „Zawiadomienia” omówione zostały kwestie komunikacji w związku z umową NDA oraz 

odpowiednie osoby kontaktowe i adresy kontaktowe.  

Właściwe Prawo i Jurysdykcja 

W sekcji „Właściwe Prawo i Jurysdykcja” znalazły się zapisy mówiące o zgodności umowy NDA z 

właściwym prawem czeskim, jak również o właściwym sądzie czeskim posiadającym jurysdykcję nad 

spółką przejmowaną. 

Inne Postanowienia 

W sekcji „Inne Postanowienia” zamieszczone zostały dodatkowe zapisy, dotyczące m.in. działania 

inwestora tylko we własnym imieniu, zastępowania przez umowę NDA wcześniejszych podobnych 

zapisów, niewykluczania przez umowę NDA obowiązujących przepisów prawnych, obowiązywania 

pozostałych zapisów umowy NDA w przypadku, gdy któryś z zapisów okazałby się nieegzekwowalny, 

regulowania we własnym zakresie kosztów poniesionych przez strony w związku z umową NDA, 

możliwości zmian zapisów umowy NDA oraz egzemplarzy NDA. 

Zestawienie umowy NDA dla Transakcji z praktykami rynkowymi 

W praktyce rynkowej forma i zakres umów o zachowaniu poufności różni się w zależności od 

uwarunkowań konkretnej transakcji, takich jak jej wielkość, dotychczasowe powiązania pomiędzy 

stronami czy rzeczywiście zidentyfikowane ryzyka związane z potencjalnym naruszeniem zasad 

poufności. Jednakże zazwyczaj, w przypadku stron transakcji nie mających ze sobą istotnych 

wcześniejszych powiązań, w interesie kupującego jest zawarcie w NDA takich zapisów, które: 

 Ograniczają definicję informacji poufnych, poprzez odpowiednie wyłączenia; 

 Umożliwiają inwestorowi swobodne korzystanie z doradców przy procesie; 

 Nie generują automatycznie potencjalnych roszczeń sprzedającego w przypadku złamania 

umowy (np. kary umownej za złamanie zamiast odpowiedzialności za szkodę). 

Ponieważ definicja informacji poufnych nie odbiegała od praktyk rynkowych, umowa NDA na 

Transakcji zawierała zapisy umożliwiające swobodne korzystanie z doradców, a potencjalnie 

zobowiązania za złamanie zapisów NDA jakie mogły powstać po stronie Kupującego zostały 

ograniczone do roszczeń stron trzecich (bez kar umownych za złamanie NDA czy pokrycia strat i 

kosztów z nim związanych), zasadne jest stwierdzenie, że podpisanie NDA w takiej formie przez PKP 

CARGO było zbieżne z praktyką rynkową. 
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Oferta Wstępna 

Oferta Wstępna dla Transakcji 

Przesłanie Oferty Wstępnej przez PKP CARGO nastąpiło w dniu 4 lipca.  

Oferta Wstępna składała się z następujących sekcji: 

 Wstęp; 

 Informacje o PKP CARGO; 

 Informacje o grupie kapitałowej AWT; 

 Wstępna oferta cenowa; 

 Założenia do ceny; 

 Metodologia wyceny; 

 Finansowanie; 

 Warunki Oferty; 

 Due diligence; 

 Zgody korporacyjne; 

 Poufność i ogłoszenia publiczne; 

 Wyłączność; 

 Okres ważności Oferty i warunki jej wygaśnięcia; 

 Następne kroki. 

Poniżej zamieszczony został opis poszczególnych sekcji Oferty Wstępnej, przy czym opis ten ma 

charakter poglądowy i nie ma na celu precyzyjnego przedstawienia wszystkich zapisów znajdujących 

się z w Ofercie Wstępnej. 

Wstęp 

We wstępie przedstawione zostały okoliczności złożenia Oferty oraz określone zostały podstawowe 

terminy wykorzystywane w dalszej części Oferty. 

Informacje o PKP CARGO 

W sekcji „Informacje o PKP CARGO”, krótko przedstawiony został profil PKP CARGO oraz wskazane 

zostały źródła obszerniejszych informacji w celu ograniczenia objętości Oferty. 
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Informacje o grupie kapitałowej AWT 

W sekcji „Grupa kapitałowa AWT”, krótko przedstawiona została struktura własnościowa AWT oraz 

struktura grupy AWT. 

Wstępna oferta cenowa 

W sekcji „Wstępna oferta cenowa” określony został poziom wartości przedsiębiorstwa (enterprise 

value) AWT, przy akceptacji którego Kupujący wyraża wstępne zainteresowanie przystąpieniem do 

transakcji, przy założeniu spełnienia określonych warunków transakcyjnych i biznesowych. Poziom 

wartości przedsiębiorstwa określony został w wysokości 219,7 mln EUR przy założeniu zerowej 

wartości gotówki i długu (zasada debt free cash free). W konsekwencji ww. zasady wartość kapitałów 

własnych (100% udziałów) AWT określona została na 193,5 mln EUR. 

Ponadto, przedstawione zostały założenia do wyceny tzn. określony poziom zysku EBITDA oraz 

długu netto, przy zastrzeżeniu, że końcowa oferta cenowa może się zmieniać ze względu na określone 

czynniki m.in. korekty kapitału obrotowego, zobowiązania pozabilansowe, aktywa niezwiązane z 

podstawową działalnością oraz fakty wynikające z badań due diligence. 

Założenia do ceny 

W sekcji „Założenia do ceny” wypunktowane zostały założenia, na których oparto się przy 

dokonywaniu wyceny m.in. stabilności przychodów i przepływów gotówki Spółki, prawdziwość 

wszelkich przekazanych informacji, realizacji założeń budżetu, zyskowności AWT, wiarygodności 

prognoz dla Spółki oraz założeń odnośnie konkretnych pozycji w sprawozdaniach finansowych AWT. 

Metodologia wyceny 

W sekcji „Metodologia wyceny” przedstawione zostało podejście do wyceny, oparte na metodzie 

mnożnikowej (mnożniki dla spółek giełdowych i transakcji porównywalnych) oraz zdyskontowanych 

przepływów pieniężnych (DCF), która była jednak metodą pomocniczą w stosunku do wyceny 

mnożnikowej. Przedstawione zostały przedziały wartości mnożników uzyskanych w wyniku 

przeprowadzanych analiz oraz założenia wyceny DCF, przy wskazaniu, że dokładniejsza wycena 

metodą DCF zostanie przeprowadzona w dalszych etapach procesu transakcyjnego. 

Finansowanie 

W sekcji „Finansowanie” przedstawiona została preferowana przez PKP CARGO struktura 

finansowania potencjalnej transakcji. W szczególności omówiona została krótko zdolność finansowa 

Kupującego ze wskazaniem kwoty skonsolidowanej rezerwy gotówki, jak również przedstawiona 

została możliwość finansowania Transakcji częściowo ze źródeł własnych PKP CARGO, jak i poprzez 

finansowanie zewnętrzne. 

Zasady i warunki Oferty 

W sekcji „Zasady i warunki Oferty” określone zostały zasady i warunki, na podstawie których 

sformułowana została Oferta Wstępna. 

Podkreślony został wstępny, niewiążący charakter Oferty, która została sporządzona na podstawie 

ograniczonego zakresu dostarczonych informacji. Wyrażony został również fakt warunkowania 

Oferty pełną kontrolą 100% udziałów w AWT.  
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Przedstawiona została przez Kupującego intencja współpracy z obecną kadrą kierowniczą AWT oraz 

wysunięte zostało oczekiwanie braku zmian w jej składzie do końca procesu transakcyjnego, jak 

również nieprowadzenia przez nią i przez udziałowców i podmioty powiązane działalności 

konkurencyjnej wobec AWT w ciągu 5 lat od sfinalizowania rozważanej transakcji. 

Zostały ponadto przedstawione warunki transakcji: m.in. zadowalający rezultat badania due 

diligence, osiągnięcie porozumienia w sprawie umowy SPA, posiadanie pełnej kontroli nad udziałami 

Spółki w momencie finalizacji transakcji czy zachowania przez AWT obecnie posiadanych licencji, 

certyfikatów, zgód oraz kluczowych kontraktów handlowych i brak innych kluczowych zmian w 

działalności gospodarczej Spółki. 

Due diligence 

W sekcji „Due diligence” przedstawione zostały warunki złożenia oferty wiążącej w kontekście 

potrzeby przeprowadzenia odpowiedniego badania due diligence wraz z odpowiednimi spotkaniami 

z kadrą zarządzającą, właścicielami i podmiotami powiązanymi, które będzie obejmowało określone 

kluczowe obszary związane z kwestiami finansowymi, technicznymi, środowiskowymi, biznesowymi i 

prawnymi. 

Zgody transakcyjne 

W sekcji „Zgody transakcyjne” omówiony został wymóg pozyskania zgód korporacyjnych Zarządu i 

Rady Nadzorczej PKP CARGO oraz zgód organów regulacyjnych, w szczególności organów 

antymonopolowych, jako elementy warunkujące dokonanie transakcji. 

Poufność i ogłoszenia publiczne 

Sekcja „Poufność i ogłoszenia publiczne” odniosła się do podpisanej wcześniej umowy NDA i 

znajdujących się w niej zapisów. Ponadto, podkreślona została poufność informacji zawartych w 

Ofercie oraz wymóg informowania osób, które powinny się z nią zapoznać w ramach procesu 

transakcyjnego, o poufnym charakterze informacji się w niej znajdujących. Znalazło się w tej sekcji 

również stwierdzenie o zakazie wystąpień publicznych, oświadczeń i ujawnień dotyczących Oferty i 

jej zapisów bez zgody drugiej strony z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w odpowiednich przepisach 

prawnych po wcześniejszym skonsultowaniu się z drugą stroną. 

Wyłączność 

W sekcji „Wyłączność” zawarty został zapis dotyczący propozycji ustalenia okresu wyłączności, 

trwającego około 8 tygodni, na przeprowadzenie badania due diligence, negocjacji umowy SPA oraz 

uzyskania niezbędnych zgód korporacyjnych.  

Ponadto wyrażona została gotowość do zawarcia ustaleń dotyczących kary za odstąpienie od procesu, 

tzw. break-up fee oraz zgoda na prowadzenie działalności konkurencyjnej AWT w stosunku do PKP 

CARGO, łącznie z transakcjami M&A aż do finalizacji transakcji. 

Okres ważności Oferty i warunki jej wygaśnięcia 

W sekcji „Okres ważności Oferty i warunki jej wygaśnięcia” określony został 14-dniowy okres 

ważności Oferty Wstępnej, w którym PKP CARGO oczekuje potwierdzenia jej warunków, w 

szczególności okresu wyłączności oraz zgody na przeprowadzenie badania due diligence. 
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Następne kroki 

W sekcji „Następne kroki” zawarty został plan działania na następujące po złożeniu Oferty Wstępnej 

miesiące, uwzględniający czas rozpoczęcia i okres trwania procesu due diligence, negocjacji umowy 

SPA oraz finalizacji procesu transakcyjnego. 

W zakończeniu znalazł się również zapis mówiący o zgodności Oferty Wstępnej z prawem polskim, 

jak również o fakcie niezobowiązania PKP CARGO przez Ofertę do kontynuowania procesu 

transakcyjnego. 

Zestawienie Oferty Wstępnej dla Transakcji z praktykami rynkowymi 

W praktyce rynkowej forma i zakres ofert wstępnych różni się w zależności od uwarunkowań 

konkretnej transakcji. Zawartość oferty wstępnej jest zazwyczaj wypadkową potrzeb informacyjnych 

kupujących i zakresu warunków, jakie na tym etapie gotowy jest przekazać kupujący. Praktyka 

rynkowa obejmuje w zasadzie pełną dowolność odnośnie formy i zawartości oferty wstępnej, o ile 

obie strony się na nie godzą. Z punktu widzenia struktury procesu, kluczowym elementem jest 

zapewnienie obopólnego zrozumienia, iż oferta wstępna nie stanowi prawnie wiążącej oferty zakupu 

udziałów, co w przypadku Oferty Wstępnej przygotowanej przez PKP CARGO miało miejsce. 

Najczęściej spotykanymi w rynkowej praktyce transakcyjnej elementami oferty wstępnej są: 

 wstępna, niewiążąca cena za wartość przedsiębiorstwa na zasadzie debt free cash free 

(zawarte w ofercie PKP CARGO); 

 podstawa określenia wyceny (zawarte w ofercie PKP CARGO); 

 parametry i warunki transakcji niezbędne do spełnienia, aby do transakcji doszło (zawarte w 

ofercie PKP CARGO); 

 uwiarygodnienie zdolności kupującego do dokonania transakcji poprzez wskazania źródeł jej 

finansowania (zawarte w ofercie PKP CARGO). 

Zawarcie ww. elementów w ofercie PKP CARGO świadczy o tym, że Oferta Wstępna w Transakcji 

została złożona zgodnie z praktyką rynkową. 

Memorandum of Understanding 

Memorandum of Understanding dla Transakcji 

Podpisanie Memorandum of Understanding („MoU”, „Porozumienie”) pomiędzy Kupującym i 

Spółką nastąpiło w dniu 1 września.  

Porozumienie można podzielić na następujące części: 

 Wstęp; 

 Planowana Transakcja; 

 Wyłączność i Ograniczenia; 

 Badanie Due Diligence; 
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 Ostateczne Dokumenty i odstąpienie; 

 Inne postanowienia; 

 Załącznik 1. Kluczowe warunki umów inwestycyjnych: 

 Udziały; 

 Cena; 

 Finansowanie Ceny; 

 Zarządzanie w okresie przejściowym; 

 Zamknięcie; 

 Procedura True-up; 

 Oświadczenia i zapewnienia; 

 Zobowiązania Stron po Zamknięciu. 

 Załącznik 2. Struktura Grupy AWT; 

 Załącznik 3. Definicje Długu Netto i Kapitału Obrotowego ; 

 Załącznik 4.  Przykładowe kursy walutowe; 

 Strona podpisowa. 

Poniżej zamieszczony został opis poszczególnych sekcji Memorandum of Understanding, przy czym 

opis ten ma charakter poglądowy i nie ma na celu precyzyjnego przedstawienia wszystkich zapisów 

znajdujących się w Porozumieniu. 

Wstęp 

We wstępie Porozumienia określone zostały strony potencjalnej transakcji, czyli p. Zdenek Bakala, 

The Bakala Trust, MSE oraz PKP CARGO. 

Planowana Transakcja 

W sekcji „Planowana Transakcja” wyrażone zostało zainteresowanie stron zawarciem transakcji w 

okresie wyłączności i za cenę określoną w Porozumieniu z zastrzeżeniem prawa do odstąpienia od 

Porozumienia na warunkach określonych w Porozumieniu, uzyskania zgód organów regulacyjnych i 

uzyskania zezwoleń banków finansujących Grupę AWT. 

Ponadto znalazło się w tym punkcie nawiązanie do planowanego zawarcia umowy SPA, umowy 

rachunku zastrzeżonego oraz innych dokumentów transakcji na warunkach zgodnych z zawartymi w 

Porozumieniu.  

Wyłączność i Ograniczenia 

W sekcji „Wyłączność i Ograniczenia” znalazły się zapisy dotyczące okresu wyłączności negocjacyjnej 

PKP CARGO, w tym wstępnego okresu wyłączności (od podpisania Porozumienia do upłynięcia 6 



 

PwC 132 

 

tygodni od dnia rozpoczęcia badania due diligence) oraz właściwego okresu wyłączności 

(uwarunkowanego zapisami MoU i przedłużającego okres wstępny o dodatkowe 4 tygodnie). 

Przedstawione zostały również działania, których sprzedający zobowiązują się nie podejmować, w 

tym rozporządzać, a w szczególności zbywać udziałów oraz zmieniać skład kierownictwa najwyższego 

szczebla. 

Ponadto zamieszczony został zapis dotyczący warunków prowadzenia przez sprzedających swojej 

działalności w okresie wyłączności, w szczególności wykorzystania okazji inwestycyjnych w krajach 

UE oraz konsekwencji takich działań w stosunku do procesu transakcyjnego. 

Badanie Due Diligence 

W sekcji „Badanie Due Diligence” przedstawione zostały zasady i warunki przeprowadzenia badania 

due diligence. 

Na początku określony został okres trwania badania oraz procedury dotyczącej uzupełnień 

dokumentów i informacji. 

Zdefiniowane zostały informacje i dokumenty istotne na potrzeby badania due diligence. Ponadto 

określone zostały terminy, w jakich powinny zostać udostępnione. 

Doprecyzowany został również katalog danych wrażliwych oraz poufnych umów, które to wynikają 

m.in. z faktu prowadzenia przez Kupującego i Sprzedających działalności w ramach tego samego 

sektora.  

W ostatnim punkcie przedstawiona została forma udostępnienia dokumentów i informacji poprzez 

wirtualną bibliotekę danych (VDR), racjonalną liczbę rozmów oraz udzielenie dostępu do aktywów 

Spółki wybranych racjonalnie przez Kupującego. 

Ostateczne Dokumenty i odstąpienie 

W sekcji „Ostateczne Dokumenty i odstąpienie” znalazły się zapisy dotyczące terminów i zawartości 

zobowiązujących umów i dokumentów transakcyjnych. Określone zostały prawa stron do odstąpienia 

od Porozumienia pod rygorem zapłaty Cost Cover Fee („Cost Cover Fee”) w wysokości 1 mln EUR 

oraz stosownych zawiadomień w kwestiach powiązanych z powyższym. 

Warunki odstąpienia od MoU przez Kupującego bez konieczności zapłaty Cost Cover Fee: 

 Nieosiągnięcie określonego poziomu EBITDA przez AWT w ustalonym okresie; 

 „Material adverse change” – powzięcie wiedzy o faktach, sprawach lub okolicznościach 

mających istotny negatywny wpływ na własność lub sytuację biznesową lub finansową Grupy 

AWT, z możliwością naprawienia po stronie Grupy AWT. Opcja ta wygasać miała w ściśle 

określonym terminie od rozpoczęcia badania due diligence; 

 Nieporozumienie stron w zakresie zmiany uzgodnionej ceny w kontekście dokonania lub 

zobowiązania do dokonania przez AWT transakcji kapitałowej (przejęcia) podmiotu na 

terenie UE; 

 Niemożność nabycia wszystkich udziałów w Grupie AWT. 

Sprzedający mieli prawo odstąpienia od MoU bez konieczności zapłaty Cost Cover Fee w dowolnym 

momencie do chwili zawarcia zobowiązujących dokumentów, z wyjątkiem przypadku opisanego 

poniżej.. 
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Następnie określone zostały prawa stron do odstąpienia za opłatą Cost Cover Fee. 

W przypadku Kupującego odstąpienie od Porozumienia za opłatą Cost Cover Fee mogło dojść w 

dowolnym momencie, przy czym opłata ta nie była konieczna jeżeli potencjalni sprzedawcy istotnie 

naruszyli Porozumienie, a naruszenia takie nie mogłyby być naprawione w rozsądnym terminie.  

Sprzedający miał obowiązek uiszczenia zapłaty Cost Cover Fee tylko w przypadku odstąpienia od 

transakcji w czasie wstępnego okresu wyłączności oraz we właściwym okresie, jeżeli Sprzedający 

utrudnialiby proces negocjacji. Opłata ta nie byłaby konieczna, jeżeli Kupujący istotnie naruszył 

Porozumienie, a naruszenia takie nie mogłyby być naprawione w rozsądnym terminie. 

Inne postanowienia 

W sekcji „Inne postanowienia” przedstawione zostały zapisy m.in. dotyczące poufności ogłoszeń 

publicznych, zgodnie z podpisaną wcześniej umową NDA, niewiążący charakter Porozumienia w 

kontekście konieczności podpisania zobowiązujących dokumentów, fakt rozstrzygania sporów 

według prawa holenderskiego oraz środków zaradczych ograniczonych do Cost Cover Fee. 

Załącznik 1 

Załącznik 1, określający podstawowe warunki Dokumentów Zobowiązujących, składał się z ośmiu 

części, które zostały opisane poniżej.  

Załącznik 1: Udziały 

W punkcie „Udziały” przedstawiony został przedmiot potencjalnej transakcji. 

Załącznik 1: Cena 

W punkcie „Cena” znalazły się zapisy określające wstępną cenę sprzedaży oraz mechanizm korekty 

długu netto i korekty kapitału obrotowego. 

Korekta długu netto brała pod uwagę różnicę faktycznej i przewidywanej wartości skonsolidowanego 

długu netto. 

Korekta kapitału obrotowego brała pod uwagę różnicę faktycznej i przewidywanej wartości kapitału 

obrotowego w stosunku do określonego progu przy czym kwota tej korekty była ograniczona. 

Znalazł się tu również zapis o dołożeniu przez Spółkę wszelkich uzasadnionych starań utrzymywania 

określonego poziomu skonsolidowanego kapitału obrotowego. 

Załącznik 1: Finansowanie Ceny 

W punkcie „Finansowanie Ceny” określony został sposób finansowania rozważanej transakcji. 

Załącznik 1: Zarządzenie w okresie przejściowym 

W punkcie „Zarządzenie w okresie przejściowym” zawarty został zapis dotyczący tymczasowego 

zarządzania aktywami i działalnością Spółki i dostępu Kupującego do informacji w okresie pomiędzy 

podpisaniem umowy sprzedaży udziałów a zamknięciem transakcji. 
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Załącznik 1: Zamknięcie 

W punkcie „Zamknięcie” opisane zostały warunki zamknięcia tzn. uzyskanie zgód 

antymonopolowych i zezwoleń od banków finansujących oraz miejsce i termin zamknięcia, jak 

również jego sposób tzn. zapłata i zmiany personalne organów ustawowych i nadzorczych Spółki. 

Załącznik 1: Procedura True-up 

W punkcie „Procedura True-up” przedstawione zostały procedury towarzyszące sporządzeniu 

sprawozdań finansowych na dzień zamknięcia przez Spółkę. 

Załącznik 1: Oświadczenia i zapewnienia 

W punkcie „Oświadczenia i zapewnienia” znalazło się szereg zapisów dotyczących oświadczeń i 

zapewnień związanych z rozważaną umową sprzedaży udziałów. 

Wśród wymienionych zapewnień przedstawione zostały zapisy związane z faktem: (i) posiadania 

pełnego tytułu własności i wszelkich praw z udziałów; (ii) braku warunkowych zobowiązań; (iii) 

ustanowienia odpowiednich rezerw; (iv) braku ekspozycji na zobowiązania z określonych 

instrumentów pochodnych oraz nieprowadzenia obrotu instrumentami pochodnymi; (v) zbadania 

sprawozdań finansowych zgodnie z określonymi standardami; (vi) zezwoleń operacyjnych; (vii) 

uprawnień do prowadzenia istotnej działalności w zakresie bocznic kolejowych; (viii) ważności 

licencji, certyfikatów i zezwoleń; (ix) ważności istotnych umów z kluczowymi klientami; (x) zawarcia 

wszelkich istotnych umów na zasadach rynkowych. 

Ponadto stwierdzony został fakt charakteru private equity Sprzedających i braku aktywnego 

zaangażowania w zarządzanie Grupą AWT. 

Następnie określona została kwotowa indywidualna odpowiedzialność potencjalnych Sprzedających 

z tytułu zapewnień, jak również określony został okres jej obowiązywania. 

Zawarte zostały również zapisy dotyczące standardowych postanowień zawartych w umowie 

sprzedaży udziałów oraz potencjalnego uzgodnienia instrumentu zabezpieczającego 

odpowiedzialność spółki MSE wynikającą z umowy sprzedaży udziałów. 

Załącznik 1: Zobowiązania Stron po Zamknięciu 

W punkcie „Zobowiązania Stron po Zamknięciu” przedstawione zostały zapisy dotyczące zobowiązań 

p. Zdenka Bakali i  wspólnika kontrolującego MSE dotyczące: (i) nienabywania kontroli nad żadną 

spółką o podobnej działalności gospodarczej i terytoriach; (ii) powstrzymania się w określonym 

okresie od pozyskiwania lub zachęcania do odejścia klientów i pracowników Spółki; (iii) 

niewyrządzania szkody; (iv) zakazu konkurencji kierownictwa najwyższego szczebla. 

Załącznik 2 

Załącznik 2 zawierał strukturę organizacyjną Grupy AWT z wyszczególnieniem jej spółek zależnych 

wraz z podmiotami podległymi tym spółkom. 

Załącznik 3 

W Załączniku 3 znalazły się definicje dotyczące skonsolidowanego długu netto i kapitału obrotowego, 

wraz z komentarzem. 
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Załącznik 4 

W Załączniku 4 znalazł się przykład tabelaryczny przedstawiający zastosowanie przyjętego kursu 

wymiany walut. 

Aneks do Memorandum of Understanding 

W dniu 2 października podpisany został aneks do Memorandum of Understanding, który 

modyfikował oryginalne zapisy Porozumienia. 

Aneks do MoU, zawarty między tymi samymi stronami, co w przypadku Memorandum of 

Understanding, zmieniał zapisy zawarte w sekcjach: 

 Badanie Due Diligence; 

 Ostateczne Dokumenty i Odstąpienie. 

W sekcji „Badanie Due Diligence” przedłużony został okres przesyłania dodatkowych zapytań i próśb 

o uzupełnienie dokumentacji VDR do 13 października. 

W sekcji „Ostateczne Dokumenty i Odstąpienie” przedłużony został do 20 października okres czasu, 

w którym możliwe jest odstąpienie przez Kupującego od Porozumienia bez uiszczania Cost Cover Fee 

w przypadku ziszczenia się kluczowych ryzyk działalności AWT.  

Zestawienie Memorandum of Understanding dla Transakcji oraz Aneksu do MoU z praktykami 

rynkowymi 

Zgodnie z praktyką rynkowa, bilateralne dokumenty podpisywane przez strony transakcji przed 

rozpoczęciem procesu due diligence, takie jak List Intencyjny, Term-Sheet czy, jak miało to miejsce 

w przypadku Transakcji MoU, mają na celu oficjalne ustalenie brzegowych biznesowych warunków 

potencjalnej transakcji tak, aby ewentualne ich zmiany mogły wynikać jedynie ze zidentyfikowanych 

i istotnych ryzyk w ramach badania due diligence lub istotnych zmian w samym przedmiocie 

transakcji. Podpisanie takiego dokumentu pozwala na prowadzenie szczegółowych prac technicznych 

nad due diligence i dokumentacją transakcyjną, przy obopólnym komforcie, że strony osiągnęły 

porozumienie w kluczowych kwestiach związanych z transakcją. Wedle praktyki rynkowej, z punktu 

widzenia podmiotu kupującego, najistotniejszymi aspektami tego rodzaju dokumentów są: 

 Precyzyjnie ustalona cena lub mechanizm jej obliczania na zamknięciu; 

 Posiadanie wyłączności negocjacyjnej; 

 Ustalenie warunków odstąpienia od transakcji; 

 Ustalenie zakresu badanie due diligence; 

 Ustalenie innych kluczowych zapisów przyszłych umów inwestycyjnych.  

MoU w Transakcji zawierało wszystkie ww. elementy. Mechanizm obliczania ceny zaprojektowany 

był tak, aby chronić Kupującego przed znaczącym spadkiem wartości przedmiotu transakcji. PKP 

CARGO uzyskało wyłączność negocjacyjną na ściśle sprecyzowany okres czasu i zachowało 

możliwość odstąpienia od transakcji bez ponoszenia kosztów w przypadkach szczególnie 

zaburzających percepcję wartości AWT lub za zapłatą ściśle określonej kwoty w innych przypadkach. 
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MoU zawierało także ustalenia dotyczące sposobu i zakresu przeprowadzenia badania due diligence, 

a Załącznik 1 precyzował inne istotne zapisy przyszłych umów inwestycyjnych. 

Warunki odstąpienia od Memorandum of Understanding bez ponoszenia Cost Cover Fee były 

bardziej ograniczone dla Kupującego niż Sprzedających, co z uwagi na fakt udzielenia Kupującemu 

wyłączności negocjacyjnej jest w pełni uzasadnione.  

Praktyka rynkowa przewiduje bardzo szeroki wachlarz rozwiązań pozwalających na osiągnięcie 

Kupującemu komfortu dotyczącego podstawowych parametrów transakcji przed przystąpieniem do 

badania due diligence. Opisane w niniejszym rozdziale MoU, jest zbieżne z praktyką rynkową w tym 

zakresie. 

Aneksowanie dokumentów rodzaju MoU również należy to powszechnej praktyki rynkowej, 

zwłaszcza w przypadkach, w których podczas trwania procesu zapisy dokumentu przestają mieć 

odzwierciedlenie w rzeczywistości (np. wydłużenie okresu trwania badania due diligence). Aneks do 

MoU w Transakcji zawierał także zapisy wydłużające możliwość odstąpienia od Porozumienia bez 

zapłaty Cost Cover Fee. Zmiany te były korzystne dla Kupującego i zbieżne z praktyką rynkową w 

zakresie tego rodzaju dokumentów. 

Oferta Skorygowana 

Oferta Skorygowana dla Transakcji 

Oferta Skorygowana została sporządzona w nawiązaniu do Memorandum of Understanding w celu 

przedstawienia skorygowanej oferty cenowej, której uwzględnienie przez Sprzedających pozwoliłoby 

na kontynuowanie procesu transakcyjnego przez Kupującego. Przesłanie Oferty Skorygowanej przez 

PKP CARGO nastąpiło w dniu 17 października. 

Oferta Skorygowana składała się z następujących: 

 Wstęp; 

 Skorygowana oferta cenowa; 

 Warunki Oferty; 

 Potwierdzające badanie due diligence; 

 Zgody transakcyjne; 

 Poufność i ogłoszenia publiczne; 

 Następne kroki; 

 Załącznik 1. 

Poniżej zamieszczony został opis poszczególnych sekcji Oferty Skorygowanej, przy czym opis ten ma 

charakter poglądowy i nie ma na celu precyzyjnego przedstawienia wszystkich zapisów znajdujących 

się w Ofercie Skorygowanej. 

Wstęp 

We wstępie przedstawione zostały okoliczności złożenia Oferty oraz określone zostały podstawowe 

terminy wykorzystywane w dalszej części Oferty. 
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Skorygowana oferta cenowa 

W sekcji „Skorygowana oferta cenowa” określony został poziom wartości przedsiębiorstwa 

(enterprise value) AWT, przy akceptacji którego Kupujący wyraża zainteresowanie przystąpieniem 

do transakcji, przy założeniu spełnienia określonych warunków transakcyjnych i biznesowych. 

Poziom wartości przedsiębiorstwa określony został w wysokości 185 mln EUR przy założeniu zerowej 

wartości gotówki i długu (zasada debt free cash free). W konsekwencji ww. zasady wartość kapitałów 

własnych (100% udziałów) AWT określona została na 146.13 mln EUR. 

Następnie wymienione zostały przyczyny obniżenia oferty cenowej, tj.: 

 skorygowanie założeń dotyczących wzrostu wartości przychodów i zyskowności Spółki na 

lata 2015-2018 w porównaniu z zaprezentowanym biznes planem; 

 niestabilność znaczących kontraktów, które mają kluczowy wpływ na zyskowność Spółki; 

 spodziewany spadek zyskowności kontraktów transportu kolejowego dla Kopalni Ostrawsko-

Karwińskich („OKD”); 

 niepewność dotycząca okresu obowiązywania kontraktów transportu kolejowego dla OKD; 

 zastrzeżenia dotyczące realności pozyskania nowych kontraktów w warunkach intensywnej 

konkurencji na rynku; 

 potrzeba skorygowania założonych korekt długu netto. 

Jednocześnie PKP CARGO wyraziło skłonność przedyskutowania mechanizmu earn-out 

powiązanego z przychodami z kontraktów transportu kolejowego dla OKD. 

Warunki Oferty 

W sekcji „Warunki Oferty” przedstawione zostały założenia przyjmujące, że wartość wskaźnika 

EBITDA w odpowiednich miesiącach 2014 nie spadnie poniżej określonych przewidywanych 

wartości. 

Następnie określone zostały warunki, w przypadku spełniania których PKP CARGO będzie gotowe 

sfinalizować transakcję. Warunki te dotyczyły podpisania w roku 2015 kontraktów transportowych 

na określonych warunkach z OKD oraz pozostałych kontraktów, które będą źródłem określonej 

kwoty zysku EBITDA. 

Kupujący określili również warunek przedsięwzięcia przez Sprzedających odpowiednich środków w 

celu zapobiegnięcia ziszczenia się kluczowych ryzyk zidentyfikowanych podczas badania due 

diligence w postaci indemnity lub rachunku escrow, co ma być uwzględnione w odpowiednich 

zobowiązujących dokumentach.  Lista ryzyk obejmowała: 

 Roszczenia dyrekcji dróg i autostrad Republiki Czeskiej wobec AWT Eurovia; 

 Roszczenia Matalimex’u wobec AWT Cechofracht’u; 

 Potencjalne zobowiązania spółki AWT wobec byłego OKD a.s. wynikające z jego podziału; 

 Niepewne prawo do gruntów pod torami kolejowymi wykorzystywanymi przez spółki Grupy 

AWT; 
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 Kwestie środowiskowe związane z działalnością podmiotów wchodzących w skład Grupy 

AWT. 

Kupujący wyraził również swoje oczekiwania dotyczące pozytywnego rozwiązania kwestii opłat za 

użytkowanie publicznej sieci kolejowej przez czeskie koleje państwowe. 

Potwierdzające badanie due diligence 

W punkcie „Potwierdzające badanie due diligence” znalazł się wykaz dodatkowych informacji, do 

których PKP CARGO chciałoby uzyskać dostęp w ramach potwierdzającego badania due diligence, 

dotyczących wyższej kadry zarządzającej oraz kontraktów transportu kolejowego związanych z ww. 

zapisami Oferty Skorygowanej. Ponadto wyrażona została przez Kupujących prośba o przesłanie 

odpowiedzi na pytania, wobec których Sprzedający się jeszcze nie ustosunkowali oraz informacji, o 

które zabiegało PKP CARGO na etapie due diligence. 

Zgody na transakcję 

W sekcji „Zgody na transakcję” wyrażony został wymóg PKP CARGO otrzymania zgód 

korporacyjnych na Ofertę Skorygowaną (spełniony) i ofertę wiążącą (do spełnienia) oraz zgód 

odpowiednich urzędów antymonopolowych na przeprowadzenie transakcji. 

Poufność i ogłoszenia publiczne 

W niniejszej sekcji znalazło się nawiązanie do podpisanej wcześniej umowy NDA. Jednocześnie 

podkreślony został poufny charakter Oferty Skorygowanej. 

Następne kroki 

W sekcji „Następne kroki” wyrażona została gotowość do dalszego prowadzenia negocjacji nad 

zobowiązującymi dokumentami transakcyjnymi po zaakceptowaniu Oferty Skorygowanej.  

Na zakończeniu Oferty Skorygowanej znalazł się również zapis mówiący o zgodności Oferty 

Skorygowanej z prawem polskim, jak również o fakcie niezobowiązania PKP CARGO przez Ofertę 

Skorygowaną do kontynuowania procesu transakcyjnego. 

Załącznik 1 

W Załączniku 1 zamieszczony został schemat kalkulacji skonsolidowanego długu netto oraz kapitału 

obrotowego Grupy AWT. 

Zestawienie Oferty Skorygowanej dla Transakcji z praktykami rynkowymi 

W praktyce rynkowej forma i zakres ofert składanych w trakcie lub po badaniu due diligence różni 

się w zależności od uwarunkowań konkretnej transakcji. Zawartość takiej oferty, jest zazwyczaj 

wypadkową potrzeb informacyjnych kupujących i zakresu warunków, jakie na tym etapie gotowy jest 

przekazać kupujący, z uwzględnieniem zmian względem złożonej wcześniej oferty wstępnej. Praktyka 

rynkowa obejmuje w zasadzie pełną dowolność odnośnie formy i zawartości takiej oferty a 

kluczowym jej elementem jest nadanie jej bardziej charakteru ostatecznego, czyli uwzględniającego 

wynik badania due diligence. Mimo czasami stosowanej nazwy „oferta wiążąca”, rzadko kiedy oferta 

taka przyjmuje faktycznie prawie wiążący charakter. Oferta Skorygowana odpowiada typowej ofercie 

„skorygowanej”, uwzględniającej wyniki badania due diligence w jej biznesowych parametrach, co 

jest jak najbardziej zgodne z praktyką rynkową. 
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Notatki i raporty wewnętrzne 

Notatki 

Na potrzeby Transakcji sporządzonych zostało ponad 150 notatek ze spotkań, w ramach których 

opisane zostały spotkania, tele- i wideokonferencje, które odbyły się podczas procesu transakcyjnego, 

poczynając od notatki sporządzonej 22 stycznia 2014 do 30 grudnia 2014. 

Notatki składały się w większości przypadków z następujących elementów: 

 Data i miejsce spotkania; 

 Rodzaj spotkania; 

 Temat spotkania; 

 Lista uczestników; 

 Najważniejsze kwestie poruszane na spotkaniu; 

 Załączniki. 

Ponadto, sporządzanych zostało szereg notatek służbowych, składających się z następujących 

elementów: 

 Data; 

 Sporządzający; 

 Treść notatki; 

 Załączniki. 

Od rozpoczęcia procesu transakcyjnego, po zakończeniu wstępnych rozmów, notatki były 

sporządzane regularnie. Dotyczyły one omówienia statusu poszczególnych kamieni milowych oraz 

postępu nad aktualnie zachodzącymi procesami transakcyjnymi. Często miały one charakter 

cykliczny, np. tygodniowy. 

Notatki ze spotkań i notatki służbowe należą do mieszczących się w kanonie praktyk rynkowych 

sposobów dokumentacji przebiegu procesów transakcyjnych. Forma oraz częstotliwość sporządzania 

notatek ze spotkań i notatek służbowych w ramach procesu Transakcji była w zupełności 

wystarczająca na potrzeby wewnętrznego dokumentowania przebiegu Transakcji. 

Raporty wewnętrzne 

W toku Transakcji Kupujący sporządzili 7 raportów wewnętrznych, które pojawiły się na etapie 

badania due diligence. Raporty obejmowały następujące obszary: 

 HR; 

 Bocznice; 

 Świadectwa bezpieczeństwa; 
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 Środowisko; 

 Nieruchomości; 

 Handel. 

Raporty zawierały w większości przypadków elementy takie jak: 

 Imię i nazwisko osoby wykonującej badanie; 

 Data wizyty; 

 Badany obszar; 

 Opis przebiegu procesu (przejrzane dokumenty, inspekcje, spotkania z przedstawicielem 

Spółki); 

 Zidentyfikowane ryzyka w działalności spółki w badanym obszarze (wraz z kwantyfikacją 

ryzyk); 

 Obszary wymagające poprawy; 

 Potencjalne synergie (obszary oraz szacunkowe roczne wartości synergii wraz z metodologią 

oszacowanie); 

 Porównanie z PKP Cargo (wskaźniki, stosowane praktyki, benchmarki, itd.); 

 Zapotrzebowanie na dokumenty i dodatkowe informacje; 

 Pozostałe wnioski. 

Oprócz wyżej wymienionych raportów przez wewnętrzne zespoły PKP CARGO przygotowane zostały 

następujące dokumenty: 

 „AWT Group” (21 maja); 

 „Proces nabycia akcji AWT B.V. - Prezentacja transakcji i Spółki” (3 lipca). 

Raporty wewnętrzne z badania due diligence również nie odbiegały od praktyk rynkowych dla formy 

i konstrukcji wewnętrznych dokumentów służących do prezentacji wniosków z przeprowadzonych 

badań. Należy również podkreślić, iż mają one charakter pomocniczy względem raportów 

przygotowanych przez profesjonalnych doradców.  

Raporty Doradców 

Wśród raportów doradców można wyróżnić następujące dokumenty (uszeregowane 

chronologicznie): 

 „Wskazanie propozycji ceny za 100% akcji AWT B.V. na potrzeby wstępnej oferty niewiążącej 

nabycia spółki AWT B.V.” (PKO DM, 3 lipca); 

 „Oferta wstępna nabycia udziałów akcji AWT B.V. – Prezentacja na posiedzenie Zarządu 

PKP CARGO” (PKO DM, 3 lipca); 
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 „Memorandum [dotyczące] niewiążącej oferty nabycia udziałów w AWT B.V.” (Weil, 4 lipca); 

 „Projekt Luxtorpeda – podsumowanie identyfikacji i oszacowania synergii” (EY, 15 

października); 

 „Raport Red Flag w ramach audytu DD AWT Czechy” (Multiconsult, 25 września); 

 „Project Luxtorpeda: Red flag due diligence report” (ang. Projekt Luxtorpeda: Raport z 

badania red flag due diligence) (EY, 29 września); 

 „Raport Red Flag – prezentacja SITK” (SITK RP oraz House of Solutions International sp. z 

o.o., wrzesień); 

 „Lux Torpeda/North 2014 – Raport Red flag” (SITK RP oraz House of Solutions 

International sp. z o.o., wrzesień); 

 „Due diligence komercyjne, finansowe i podatkowe – Red Flag Report – Kluczowe kwestie” 

(EY, 1 października); 

 „Holding AWT – podsumowanie Red flag report” (Multiconsult, 1 października); 

 „Wstępny Raport Red Flag – Projekt Lux Torpeda” (PKO DM, październik); 

 „Raport Red Flag – prezentacja SITK” (na posiedzenie Zarządu) (SITK RP oraz House of 

Solutions International sp. z o. o., wrzesień); 

 „Wykaz kluczowych ryzyk zidentyfikowanych podczas badania prawnego Grupy AWT” (Weil, 

Gotshal & Manges LLP, 1 października); 

 „Projekt Luxtropeda – Red flag legal due diligence report relating to Advanced World 

Transport B.V.” (Houthoff Buruma, 15 października); 

 „Project Luxtorpeda: Databook” (EY, 15 października); 

 „Draft limited legal due diligence report – Project North (Czech Republic)” (ang. draft 

raportu z ograniczonego prawnego badania due diligence) (Kinstellar s.r.o. advokatni 

kancelar, 15 października); 

 “Project North – legal due diligence report relating to Czech companies of Advanced World 

Transport Group” (ang. Projekt North – raport z badania prawnego due diligence 

związanego z czeskimi spółkami Grupy AWT) (Weil, Gotshal & Manges s.r.o. advokatni 

kancelar, 15 października); 

 „Project Luxtorpeda: Commercial, financial and tax due diligence report” (ang. projekt 

Luxtorpeda: raport z due diligence komercyjnego, finansowego i podatkowego) (EY, 16 

października); 

 „AWT – podsumowanie przeglądu środowiskowego” (Multiconsult, 16 października); 

 „Lux Torpeda / North 2014 – Raport Due Diligence – prezentacja SITK” (SITK RP oraz 

House of Solutions International sp. z o.o., październik); 
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 „Kluczowe ryzyka zidentyfikowane podczas badania prawnego Grupy AWT” Weil, Gotshal & 

Manges P. Rymarz sp. k., 16 października); 

 „Podsumowanie synergii” (EY, 17 października); 

 „Dispute between the Road and Motorway Directorate of the Czech Republic and Eurovia 

and AWT” (ang. Spór pomiędzy dyrekcją dróg i autostrad Republiki Czeskiej a Eurovia i 

AWT) (Kinstellar, 17 października); 

  „Wskazanie propozycji ceny za 100% akcji AWT B.V. na potrzeby oferty niewiążącej nabycia 

spółki” (PKO BP, 17 października); 

  „Wstępny Raport z Wyceny AWT B.V.” (PKO DM, 17 października); 

 “Projekt Lux Torpeda/North 2014 – Raport Due Diligence (wersja końcowa, uaktualniona o 

dane VDR z 17.10.2014)” (SITK RP oraz House of Solutions International sp. z o.o., 

październik); 

 „Valuation of Advance World Transport” (ang. Wycena AWT) (PKO DM, 29 października); 

 “Limited legal due diligence report – Project North (Czech Republic)” (ang. Raport z 

ograniczonego badania prawnego due diligence) (Kinstellar s.r.o. advokatni kancelar, 11 

listopada); 

 „Raport z Wyceny AWT B.V.” (PKO BP, 17 października); 

 „Memorandum [regarding] Wagon Cleaning Facility in Bohumin – Liability of AWT Rosco 

under Lease Agreement Entered into by and between Ceske drahy and AWT Rosco dated 

March 29, 1996, as Amended and Overview of Selected Environmental Issues (ang. 

Memorandum [dotyczące] zakładu czyszczenia wagonów w Bohuminie – zobowiązania AWT 

Rosco na podstawie umowy najmu zawiązanej pomiędzy Ceske drahy i AWT Rosco, 29 

marca 1996, w zmienionym kształcie oraz przegląd wybranych kwestii środowiskowych) 

(Weil, Gotshal & Manges s.r.o. advokatni kancelar, 24 listopada); 

 „Memorandum”, „Wagon Cleaning Facility in Bohumin – Liability of AWT Rosco under 

Lease Agreement Entered into by and between Ceske drahy and AWT Rosco dated March 

29, 1996, as Amended (ang. zakład czyszczenia wagonów w Bohuminie – zobowiązanie AWT 

Rosco na podstawie umowy najmu zawiązanej pomiędzy Ceske drahy i AWT Rosco, 29 

marca 1996, w zmienionym kształcie) (Weil, Gotshal & Manges s.r.o. advokatni kancelar, 7 

grudnia); 

 „Memorandum”, „Rights to Use Plots of Land on Which AWT’s Sidings Are Situated” (ang. 

prawo wykorzystania gruntów na którym znajdują się bocznice) (Weil, Gotshal & Manges 

s.r.o. advokatni kancelar, 7 grudnia); 

 „Memorandum”, „Wagon Cleaning Facility in Bohumin – Liability of AWT Rosco under 

Lease Agreement Entered into by and between Ceske drahy and AWT Rosco dated March 

29, 1996, (ang. zakład czyszczenia wagonów w Bohuminie – zobowiązanie AWT Rosco na 

podstawie umowy najmu zawiązanej pomiędzy Ceske drahy i AWT Rosco, 29 marca 1996) 

(Weil, Gotshal & Manges s.r.o. advokatni kancelar, 7 grudnia); 

 “Updated limited legal due diligence report” (ang. Zaktualizowany raport z ograniczonego 

prawnego badania due diligence) (Kinstellar s.r.o. advokatni kancelar, 15 grudnia); 
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 “Przegląd środowiskowy spółki AWT w Czechach”, (Multiconsult, 15 grudnia); 

 „Zaktualizowany Raport Due Diligence” (SITK RP oraz House of Solutions International sp. 

z o.o., 16 grudnia); 

 „Red flag legal due diligence report relating to Advanced World Transport B.V.” (Houthoff 

Buruma, 16 grudnia); 

 Project Luxtorpeda: Appendix 1 (ang. Projekt Luxtorpeda: Załącznik 1) (EY, 22 grudnia); 

 “Project North – legal due diligence report relating to Czech companies of Advanced World 

Transport Group” (ang. Projekt North – raport z badania prawnego due diligence 

związanego z czeskimi spółkami Grupy AWT) (Weil, Gotshal & Manges s.r.o. advokatni 

kancelar, 23 grudnia); 

 „Prezentacja na posiedzenie Zarządu PKP CARGO w sprawie nabycia AWT B.V. (PKP DM, 

EY, Weil, 17 grudnia); 

 Prezentacja na posiedzenie Rady Nadzorczej PKP CARGO w sprawie nabycia AWT B.V. (PKP 

DM, EY, Weil, 18 grudnia), 

Wymienione wyżej raporty dotyczyły istotnych procesów i kamieni milowych Transakcji, w tym w 

szczególności kwestii takich jak badania due diligence (w tym Red Flag Due Diligence), wybranych 

kluczowych dokumentów transakcyjnych, wyceny AWT, synergii oraz konkretnych problemów 

prawnych. Tym samym obejmowały one najważniejsze aspekty procesu transakcyjnego w kontekście 

udziału zewnętrznych doradców, co świadczy o zbieżności tego aspektu Transakcji z praktyką 

rynkową.   

 

 



 

PwC 144 

 

Załączniki, źródła 
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Lista otrzymanych dokumentów: 

# Nazwa pliku/folderu Nazwa/opis dokumentu 

  Folder główny   

1 150211_dokumentacja_przekazana_do_CCZ

_wykaz_scalony.docx 

Wykaz oryginałów dokumentacji projektowej - Projekt 

Luxtorpeda 

2 WYKAZ.docx Folder projektowy M&A - wykaz dokumentów 

  1. Doradcy Transakcyjni   

  1.1. Procedura wyboru Doradców   

  1.1.1. Zapytanie ofertowe /PUSTY/   

  1.1.2. Oferty   

3 140903_oferta_poprawiona_PwC.msg Korespondencja mailowa dot. oferty na usługi doradcze 

PwC 

4 140903_oferta_PwC.msg Korespondencja mailowa dot. oferty na usługi doradcze 

PwC 

5 140903_Zestawienie_ofert_dd_srodowisko.

ppt 

Zestawienie ofert doradców dla due diligence 

środowiskowego 

  1.1.3. Protokoły z wyboru doradców   

6 140915_Notatka_z_wyboru_Multiconsult.pd

f 

Notatka służbowa dotycząca wyboru doradcy, którego 

zadaniem będzie przeprowadzenie środowiskowego 

ograniczonego badania due dilligence spółki AWT.  

7 140915_Notatka_z_wyboru_Multiconsult_v

f.docx 

Notatka służbowa dotycząca wyboru doradcy, którego 

zadaniem będzie przeprowadzenie środowiskowego 

ograniczonego badania due dilligence spółki AWT.  

8 140915_Protokół 

_z_wyboru_Multiconsult_vf.docx 

Protokół z wyboru Wykonawcy w procedurze uproszczonej 

9 140915_Protokół_wyboru_Multiconsult.pdf Protokół z wyboru Wykonawcy w procedurze uproszczonej 

  1.1.4. Korespondencja /PUSTY/   

  1.2. Umowy z Doradcami   

10 140630_zlecenie_dla_Weila.pdf Korespondencja mailowa dot. oferty na usługi doradcze 

Weil 

11 140916_umowa Multiconsult_vf.pdf Umowa o świadczenie usług doradczych Multiconsult 

12 140916_umowa_Multiconsult_vf1.docx Umowa o świadczenie usług doradczych Multiconsult 

13 140916_umowa_z SITK_vf.docx Umowa o świadczenie usług doradczych SITK 

14 140916_umowa_z_SITK_vf.pdf Umowa o świadczenie usług doradczych SITK 

15 140917_aneks do umowy z Multiconsult.pdf Aneks do umowy o świadczenie usług doradczych 

Multiconsult 

16 150917_Aneks nr 1 do Umowy_doradca 

środowiskowy_poufnosc_v1.docx 

Aneks do umowy o świadczenie usług doradczych 

Multiconsult 

17 zakres_prac_E&Y.pdf Zakres prac EY 

18 zakres_prac_PKO_BP.pdf Zakres prac PKO BP 
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  1.3. Protokoły zdawczo-odbiorcze /PUSTY/   

  1.4. Faktury /PUSTY/   

  2. Administracja   

  2.1. Harmonogram   

19 140924_Timetable_Luxtorpeda Harmonogram projektu Luxtorpeda 

20 141208_Timetable Luxtorpeda Harmonogram projektu Luxtorpeda 

  2.2. Lista kontaktowa   

21 141211_lista_osób_z dostępem_do_VDR Lista osób z dostępem do VDR 

  2.3. Lista osób z dostępem do informacji 

poufnej 
  

22 20141211_Lista osób mających dostęp do 

informacji poufnej_LUXTORPEDA 

Lista osób mających dostęp do informacji poufnej 

  2.4. Decyzje Prezesa Zarządu /PUSTY/   

  2.5. Inne/PUSTY/   

  3. Wnioski na posiedzenie Zarządu   

23 141218_uchwała_RN_nr_1369-V-2014.pdf Uchwała Rady Nadzorczej nr 1369-V-2014  

24 141218_zał.2_do_wniosku_XXXXXXX_prez

entacja.pptx 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Nadzorczej nr 1369-V-

2014  

25 141218_zał.2_do_wniosku_XXXXXXX_prez

entacja_poprawiona.pptx 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Nadzorczej nr 1369-V-

2014  

26 141230_wniosek_na_Zarząd.pdf Wniosek na posiedzenia Zarządu CCS-0011-23-2014 

27 140703 uchwała Zarzadu nr 263-2014 do 

wniosku CCS-011-7-2014.pdf 

Uchwała Zarządu nr 263 

28 140703 Wniosek nr CCS- 011-7-2014.pdf Wniosek na posiedzenia Zarządu nr CCS- 011-7-2014 

29 140703 zał.1 do uchwały Zarządu do wniosku 

CCS-011-7-2014_projekt oferty.pdf 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 263 

30 140703 zał.1 do wniosku CCS-011-7-

2014_projekt uchwały.pdf 

Załącznik nr 1 do wniosku nr CCS-011-7-2014 

31 140703 zał.2 do uchwały Zarządu do wniosku 

CCS-011-7-2014_budżet.pdf 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 263 

32 140703 zał.2 do wniosku CCS-011-7-

2014_prezentacja PKO BP.pdf 

Załącznik nr 2 do wniosku nr CCS-011-7-2014 

33 140901 uchwała Zarządu nr 338-2014 do 

wniosku CCS-0011-11-2014.pdf 

Uchwała Zarządu nr 338 

34 140901 wniosek CCS-0011-11-

2014_podpisanie MoU.pdf 

Wniosek na posiedzenia Zarządu nr CCS-0011-11-2014 

35 140901 zał.1 do wniosku CCS-0011-11-

2014_projekt uchwały.pdf 

Załącznik nr 1 do wniosku nr CCS-0011-11-2014 

36 140901 zał.2 do wniosku CCS-0011-11-

2014_projekt MoU.pdf 

Załącznik nr 2 do wniosku nr CCS-0011-11-2014 

37 141001 pismo przewodnie do aneksu do Pismo przewodnie do aneksu do MoU 
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MoU.pdf 

38 141001 Wniosek CCS-011-15-2014.pdf Wniosek na posiedzenie Zarządu nr CCS-011-15-2014 

39 141001 zał.2 do wniosku CCS-011-15-

2014_projekt aneksu do MoU.pdf 

Załącznik nr 2 do wniosku nr CCS-011-15-2014 

40 141001_uchwała_Zarządu_nr_376-

2014_do_wniosku_nr_CCS-0011-15-

2014.pdf 

Uchwała Zarządu nr 376 

41 141001_zał.3_do_wniosku_CCS-0011-15-

2014_wykaz_kluczowych_ryzyk_Weil.pptx 

Załącznik nr 3 do wniosku nr CCS-011-15-2014 

42 141001_zał.4_do_wniosku_CCS-0011-15-

2014_wstępny_raport_Red_Flag_PKO_BP.

pptx 

Załącznik nr 4 do wniosku nr CCS-011-15-2014 

43 141001_zał.5_do_wniosku_CCS-0011-15-

2014_Red_Flag_Report_E&Y.pdf 

Załącznik nr 5 do wniosku nr CCS-011-15-2014 

44 141001_zał.6_do_wniosku_CCS-0011-15-

2014_Raport_Red_Flag_SITK.pdf 

Załącznik nr 6 do wniosku nr CCS-011-15-2014 

45 141001_zał.7_do_wniosku_CCS-0011-15-

2014_Podsumowanie_Red_Flag_Multicons

ult.pdf 

Załącznik nr 7 do wniosku nr CCS-011-15-2014 

46 141016_zał.2_do_wniosku_CCS-0011-16-

2014_Red_Flag_Current_Status.docx 

Załącznik nr 2 do wniosku nr CCS-011-16-2014 

47 141017_uchwała_Zarządu_nr_402-

2014_do_wniosku_nr_CCS-0011-16-

2014.pdf 

Uchwała Zarządu nr 402 

48 141017_zał.3_do_wniosku_CCS-0011-16-

2014_Wstępny_Raport_z_wyceny_PKO.pdf 

Załącznik nr 3 do wniosku nr CCS-0011-16-2014 

49 141217_uchwała_Zarządu_nr_476-2014.pdf Uchwała Zarządu nr 476 

50 141218_zał.2_do_wniosku_CCS-0011-21-

2014_prezentacja na Zarząd.pdf 

Załącznik nr 2 do wniosku nr CCS-011-21-2014 

51 141218_zał.2_do_wniosku_CCS-0011-21-

2014_prezentacja na Zarząd.pptx 

Załącznik nr 2 do wniosku nr CCS-011-21-2014 

52 151217_wniosek_na_Zarząd.pdf Wniosek na posiedzenie Zarządu nr CCS-011-21-2014 

  4. Target – pakiet informacyjny   

53 140521_prezentacja_Grupy_AWT.pdf prezentacja Grupy AWT 

54 140703_Prezentacja_AWT.pdf Prezentacja transakcji i Spółki AWT 

55 140925_management_presentation_AWT_.

pdf 

Prezentacja Zarządu AWT 

56 BXR_presentation.pdf Prezentacja BXR 

  5. Procedura   

57 140901_Memorandum_of_Understanding_

Execution_Version_PL_vf.docx 

Memorandum of Understanding 

58 140901_Memorandum_of_Understanding_

scan.pdf 

Memorandum of Understanding 
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59 140905_VDR_rules.docx Zasady VDR 

60 141002_annex_1_to_Memorandum_of_Un

derstanding.pdf 

Aneks do MoU 

61 141002_annex_1_to_Memorandum_of_Un

derstanding_scan.pdf 

Aneks do MoU 

  6. Dokumentacja transakcyjna   

62 DL_correspondence Korespondencja mailowa dot. listu ujawniającego 

  6. Dokumentacja transakcyjna   

  6.1. NDA   

  6.1.1. Umowa NDA   

63 140530_umowa_NDA.pdf NDA PKP Cargo 

64 140611_NDA i oswiadczenie PKO BP.pdf NDA i oświadczenie PKP BP 

65 140618_NDA i oswiadczenie Weil.pdf NDA i oświadczenie Weil 

66 140917_NDA_EY.pdf NDA i oświadczenie EY 

67 140919_NDA_E&Y.pdf NDA i oświadczenie EY 

68 140919_NDA_parafowana_E&Y.pdf NDA i oświadczenie EY 

69 141107_NDA Marsh.pdf NDA March 

70 141111_AIG - market NDA - JOINDER.pdf NDA AIG 

  6.1.2. Oświadczenia członków zespołu o 

zachowaniu poufności /PUSTY/ 
  

  6.2. NRL   

  6.2.1. Umowy NRL /PUSTY/   

  6.2.2. Oświadczenia członków zespołu o 

zapoznaniu się z umowami NRL /PUSTY/ 
  

  6.3. SPA   

71 141229_SPA Checklist Lista kontrolna SPA 

  6.3.1. Drafty   

72 140923_SPA_KSB_v1.DOC draft umowy SPA 

73 141006_SPA_Weil_i_PKPC_wyslana_do_K

SB.DOC 

draft umowy SPA 

74 141017_SPA_draft_v1.docx draft umowy SPA 

75 141104_ SPA_KSB.DOCX draft umowy SPA 

76 141104_SPA_Weil_i_PKPC_do_KSB.DOCX draft umowy SPA 

77 141113_SPA_KSB.DOCX draft umowy SPA 

78 141115_SPA_KSB.DOCX draft umowy SPA 

79 141118_SPA_Weil_i_PKPC_do_KSB.DOCX draft umowy SPA 

80 141120_SPA_KSB.DOC draft umowy SPA 
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81 141124_SPA_Weil_i_PKPC_do_KSB.DOC draft umowy SPA 

82 141128_SPA_KSB.DOC draft umowy SPA 

83 141203_SPA_Weil_i_PKPC_do_KSB.DOC draft umowy SPA 

84 141207_SPA_KSB.doc draft umowy SPA 

85 141209_SPA_Weil_i_PKPC_do_KSB.DOC draft umowy SPA 

86 FW North SPA Request for consent.msg Korespondencja mailowa dot. postanowień i zgód 

związanych z zapisem interim period management 

87 FW Pismo BMM Management.msg Korespondencja mailowa dot. postanowień i zgód 

związanych z zapisem interim period management 

88 FW Request for consent No. 3.msg Korespondencja mailowa dot. postanowień i zgód 

związanych z zapisem interim period management 

89 FW Request for consent No. 4 - do 

folderu.msg 

Korespondencja mailowa dot. postanowień i zgód 

związanych z zapisem interim period management 

90 FW Request for consent No. 4.msg Korespondencja mailowa dot. postanowień i zgód 

związanych z zapisem interim period management 

91 FW Request for consent No. 5.msg Korespondencja mailowa dot. postanowień i zgód 

związanych z zapisem interim period management 

92 Luxtoeprede FW Request for consent No. 

5.msg 

Korespondencja mailowa dot. postanowień i zgód 

związanych z zapisem interim period management 

  6.3.2. Oryginał /PUSTY/   

  6.4. Konsorcjum – umowy i porozumienia 

/PUSTY/ 
  

  6.5. Korespondencja   

93 140423_list_inicjujacy_proces_JKarnowski.

pdf 

List inicjujący Transakcję 

94 141020_PKPC_notice_to Sellers_scan.pdf Powiadomienie przesłane do Sprzedających 

95 141020_PKPC_notice_to 

Sellers_Weil_draft_potwierdzenie_przesłani

a.pdf 

Korespondencja mailowa dot. powiadomienia przesłanego 

do Sprzedających 

96 141021_list_przewodni_do_notice_(KSB)_s

can.pdf 

List przewodni do powiadomienia przesłanego do 

Sprzedających 

97 141021_list_przewodni_do_notice_(Zarząd)

_scan.pdf 

List przewodni do powiadomienia przesłanego do 

Sprzedających 

  6.6.   Inne dokumenty   

98 140703_PKO_BP_rekomendacja_ceny_wstę

pna_oferta_niewiążąca.pdf 

Rekomendacja ceny za AWT na potrzeby Oferty Wstępnej 

99 140703_PKO_oferta_wstępna_nabycia_AW

T.pdf 

Oferta Wstępna nabycia udziałów akcji AWT; Prezentacja 

na posiedzenie Zarządu PKP CARGO 

100 140704_Weil_memorandum_w_sprawie_w

stępnej_niewiążacej_oferty.pdf 

Memorandum [dotyczące] niewiążącej oferty nabycia 

udziałów w Advanced World Transport BV 

101 141017_PKO_BP_rekomendacja_ceny_ofert

a_skorygowana.pdf 

Wskazanie propozycji ceny za 100% akcji AWT B.V. na 

potrzeby Oferty Skorygowanej 
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102 141207_Weil_memorandum_Rights_to_use

_plots_of_land_Sidings.pdf 

Memorandum [dotyczące] praw wykorzystania gruntów 

na którym znajdują się bocznice 

103 141207_Weil_memorandum_Wagon_Cleani

ng_Facility_Bohumin.pdf 

Memorandum [dotyczące] zakładu czyszczenia wagonów 

w Bohuminie – zobowiązania AWT Rosco na podstawie 

umowy najmu zawiązanej pomiędzy Ceske drahy i AWT 

Rosco, 29 marca 1996, w zmienionym kształcie oraz 

przegląd wybranych kwestii środowiskowych 

104 141214_Hauthoff_Memorandum.pdf Projekt Luxtorpeda – raport z badania red flag due 

diligence AWT 

105 141230_AIG_Second_excess_policy.pdf polisa ubezpieczniowa #2 

106 141230_AIG_Signing_No-

Claims_Declaration.pdf 

Deklaracja braku zobowiązań przy podpisywaniu 

107 141230_Dokument_Signing_No_Claims_De

claration.pdf 

Deklaracja braku zobowiązań przy podpisywaniu 

108 141230_umowa ubezpieczenia podpisana 

przez PZAP i AIG.pdf 

Projekt Umowy Ubezpieczenia 

109 AIG_first_excess_policy.pdf polisa ubezpieczniowa #1 

  7. Data room   

110 zawartość folderu w załączniku do Raportu - 

  8. Sesje eksperckie & wizje lokalne   

111 140918_harmonogram_site_visits_and_exp

erts_meetings 

Harmonogram wizyt lokalnych i spotkań eksperckich 

  9. Due diligence   

  9.1. Raporty Doradców   

  9.1.1. Raporty red flag   

112 140923_WEIL_ 

Report_relating_to_AWT_BV.docx 

Draft raportu z badania prawnego due diligence 

związanego z AWT 

113 140924_WEIL_Red_Flag_Report_Initial_V

ersion.pdf 

Projekt North – raport z badania prawnego due diligence 

związanego z czeskimi spółkami Grupy AWT 

114 140925_Multiconsult_red_flag_report.docx Raport Red Flag w ramach audytu DD AWT Czechy 

(Multiconsult) 

115 140928_SITK_Red flag rozszerzony.pptx Raport Red Flag – prezentacja SITK 

116 140929_E&Y_Red_flag.pdf Project Luxtorpeda: Red flag due diligence report (EY) 

117 140929_SITK_Red_Flag_skrócony.pdf Lux Torpeda/North 2014 – Raport Red flag (SITK) 

118 141001_prezentacja_na_zarząd_EY.pdf Due diligence komercyjne, finansowe i podatkowe – Red 

Flag Report – Kluczowe kwestie (EY) 

119 141001_prezentacja_na_zarząd_Multiconsul

t.pdf 

Holding AWT – podsumowanie Red flag report 

(Multiconsult) 

120 141001_prezentacja_na_zarząd_Multiconsul

t.ppt 

Holding AWT – podsumowanie Red flag report 

(Multiconsult) 

121 141001_prezentacja_na_zarząd_PKO 

BP.pptx 

Wstępny Raport Red Flag – Projekt Lux Torpeda (DM 
PKO BP) 
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122 141001_prezentacja_na_zarząd_PKO_BP.pd

f 

Wstępny Raport Red Flag – Projekt Lux Torpeda (DM 
PKO BP) 

123 141001_prezentacja_na_zarząd_SITK.pdf Raport Red Flag – prezentacja SITK 

124 141001_prezentacja_na_zarząd_SITK.pptx Raport Red Flag – prezentacja SITK 

125 141001_prezentacja_na_zarząd_Weil.pdf Wykaz kluczowych ryzyk zidentyfikowanych podczas 

badania prawnego Grupy AWT 

126 141001_prezentacja_na_zarząd_Weil.pptx Wykaz kluczowych ryzyk zidentyfikowanych podczas 

badania prawnego Grupy AWT 

127 1410_PKO_wstepny_raport_Red_Flag.pdf Wstępny Raport Red Flag – Projekt Lux Torpeda 

128 141124_Houthoff_Burma_Luxtorpeda_legal

_DDreport.PDF 

Projekt Luxtorpeda – raport z badania Red Flag Due 

Diligence AWT 

  9.1.2. Raporty wstępne   

129 141013_E&Y_Draft_DD_Report Draft raportu due diligence EY 

130 141013_Weil_Draft_DD_Report_Initial_Ver

sion 

Draft raportu due diligence Weil 

  9.1.3. Raporty finalne   

131 141015_EY_Databook.pdf Project Luxtorpeda: Databook 

132 141015_Houthoff DD report.PDF Projekt Luxtorpeda – raport z badania Red Flag Due 

Diligence AWT 

133 141015_Kinstellar_DD_Report_vf.pdf Draft raportu z ograniczonego prawnego badania due 

diligence 

134 141015_Weil_DD_Report_vf.pdf Projekt North – raport z badania prawnego due diligence 

związanego z czeskimi spółkami Grupy AWT 

135 141015_Weil_Prague_Legal_Due_Diligence

_Report.pdf 

Projekt North – raport z badania prawnego due diligence 

związanego z czeskimi spółkami Grupy AWT 

136 141016_EY_Raport_DueDiligence_ENG.pdf Projekt Luxtorpeda: raport z due diligence komercyjnego, 

finansowego i podatkowego 

137 141016_EY_Raport_DueDiligence_PL.pdf Projekt Luxtorpeda: raport z due diligence komercyjnego, 

finansowego i podatkowego 

138 141016_Multiconsult Managememnt Board 

Presentation.pdf 

AWT – podsumowanie przeglądu środowiskowego 

139 141016_SITK Management board 

presentation.pdf 

Lux Torpeda / North 2014 – Raport Due Diligence – 

prezentacja SITK 

140 141016_Weil Management Board 

Presentation.pdf 

Kluczowe ryzyka zidentyfikowane podczas badania 

prawnego Grupy AWT 

141 141017_EY_Report_DD.pdf Projekt Luxtorpeda: raport z due diligence komercyjnego, 

finansowego i podatkowego 

142 141017_EY_Synergies_databook.pdf Podsumowanie synergii 

143 141017_Kinstellar - Memo Road nad 

Motorway Directorate Eurovia.pdf 

Spór pomiędzy dyrekcją dróg i autostrad Republiki 

Czeskiej a Eurovia i AWT 

144 141027_SITK_DD_Raport.pdf Projekt Lux Torpeda/North 2014 – Raport Due Diligence 

(wersja końcowa, uaktualniona o dane VDR z 17.10.2014) 

145 141111_Kinstellar_DD_Report.pdf Raport z ograniczonego badania prawnego due diligence 
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146 141124_Weil Prague - Memorandum - 

Wagon Cleaning Facility.pdf 

Memorandum [dotyczące] zakładu czyszczenia wagonów 

w Bohuminie – zobowiązanie AWT Rosco na podstawie 

umowy najmu zawiązanej pomiędzy Ceske drahy i AWT 

Rosco, 29 marca 1996, w zmienionym kształcie 

147 141210_Weil_Pismo_Przekazanie_memoran

dów.pdf 

Pismo dotyczące przekazanie memorandów Weil 

148 141211_Kinstellar_DueDiligence_Raport.pdf Zaktualizowany raport z ograniczonego prawnego badania 

due diligence (strona tytułowa) 

149 141211_Weil_Pismo_Przekazanie_Raportów

_DueDiligence.pdf 

Pismo dotyczące przekazania raportów prawnego due 

diligence Weil 

150 141215_Houthoff_Red_Flag_Legal_DueDili

gence_Report.pdf 

Projekt Luxtorpeda – raport z badania Red Flag Due 

Diligence AWT 

151 141215_Kinstellar_DueDiligence_Raport.pdf Zaktualizowany raport z ograniczonego prawnego badania 

due diligence 

152 141215_Multiconsult_ zweryfikowany raport 

końcowy.pdf 

Przegląd środowiskowy spółki AWT w Czechach 

153 141216_SITK_DD_Raport.pdf Zaktualizowany Raport Due Diligence 

154 141222_EY_Raport_DueDiligence_Appendi

x_1.pdf 

Projekt Luxtorpeda: Załącznik 1 

155 141223_Weil Legal Due Diligence Report 

relating to Czech Companies of AWT.pdf 

Projekt North – raport z badania prawnego due diligence 

związanego z czeskimi spółkami Grupy AWT 

  9.1.4. Memoranda   

156 140924_RSD_Claim_memorandum_vf Spór pomiędzy dyrekcją dróg i autostrad Republiki 

Czeskiej a Eurovia i AWT 

157 141017_RSD_Claims_Preliminary_findings

_memorandum 

Spór pomiędzy dyrekcją dróg i autostrad Republiki 

Czeskiej a Eurovia i AWT 

158 141124_Weil_Prague_Memo_on_Wagon_Cl

eaning_Facility 

Memorandum [dotyczące] zakładu czyszczenia wagonów 

w Bohuminie – zobowiązanie AWT Rosco na podstawie 

umowy najmu zawiązanej pomiędzy Ceske drahy i AWT 

Rosco, 29 marca 1996, w zmienionym kształcie 

  9.2. Raporty PKP CARGO   

  9.2.1. raporty wstępne   

159 140924_wstępny_raport_z_badania_nieruc

homości_i_cargosped.docx 

Raport z badania nieruchomości i cargosped 

160 140925_wstępny_raport_z_badania_boczni

ce.docx 

Raport z badania bocznice 

161 140925_wstępny_raport_z_badania_środo

wisko.docx 

Raport z badania środowisko 

162 140926_wstępny_raport z badania_HR.docx Raport z badania HR 

163 140929_wstępny_raport_z_badania_licencj

e.docx 

Raport z badania licencje 

  9.2.2. raporty finalne   

164 141009 raport z badania HR.docx Raport z badania HR 

165 141010 raport z badania bocznice.docx Raport z badania bocznice 
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166 141010 raport z badania swiadectwa 

bezpieczenstwa.docx 

Raport z badania świadectwo bezpieczeństwa 

167 141010 raport z badania środowisko.docx Raport z badania środowisko 

168 141013 raport z badania nieruchomości.docx Raport z badania nieruchomości 

169 141014 raport z badania handel.docx Raport z badania handel 

170 141014 wyjaśnienia CFN do zawartości 

VDR_14.10.2014.msg 

Korespondencja mailowa dot. due diligence 

171 141014_raport_handel_zał._Prezentacja - 

Ryzyka HANDEL.pptx 

Podsumowanie głównych ryzyk obszar handel 

  9.3. Korespondencja   

172 141020_DD_MAC_notice_WEIL Powiadomienie przesłane do Sprzedających dotyczące 

wniosków z badania due diligence 

173 141120_Luxtorpeda_notice_regarding_term

ination_of_exclusivity_and_MoU 

Powiadomienie przesłane do Sprzedających dotyczące 

zakończenia okresu wyłączności i MoU 

  10. Wycena   

  10.1. Wyceny dochodowe   

174 141029 model wyceny_final Model wyceny AWT metodą dochodową 

  10.2. Wyceny majątkowe /PUSTY/   

  10.3. Inne metody wycen /PUSTY/   

  10.4. Synergie   

175 141015_E&Y_synergie_checklista.pdf Lista kontrolna synergii 

176 141015_Luxtorpeda_Synergie_vf.msg Korespondencja mailowa dot. synergii 

177 141015_synergie_kalkulacja_vf.xlsx Kalkulacje synergii 

  10.5. Raporty z wycen   

178 141017_PKO_Wstępny_Raport_z_wyceny.p

df 

Wstępny raport z wyceny AWT - DM PKO BP 

179 141121_PKO_Raport_z_wyceny.pdf Raport z wyceny AWT - DM PKO BP 

180 141201_PKO_Raport_z_wyceny_final.pptx Finalny raport z wyceny AWT - DM PKO BP 

  11. Oferta wstępna   

  11.1. Drafty (istotne zmiany) /PUSTY/   

  11.2. Oryginał   

181 140704 oferta wstępna_uzg.pdf Projekt Oferty Wstępnej 

182 140704_oferta_wstępna.pdf Projekt Oferty Wstępnej 

183 141017_oferta_wstepna.pdf Projekt Oferty Wstępnej 

  11.3. Korspondencja /PUSTY/   

  12. Oferta ostateczna   

  12.1. Drafty (istotne zmiany) /PUSTY/   
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  12.2. Oryginał   

184 141017 oferta skorygowana.pdf Projekt Oferty Skorygowanej 

185 141017_oferta_skorygowana.docx Projekt Oferty Skorygowanej 

  12.3. Korespondencja   

186 141017 potwierdzenie złożenia oferty 

skorygowanej 

Potwierdzenie złożenia Oferty Skorygowanej 

187 141022 potwierdzenie odbioru oferty 

skorygowanej 

Potwierdzenie odbioru Oferty Skorygowanej 

  13. UOKIK   

188 nieuwzględnione w analizach - 

  14. Informacje rynkowe & wskaźniki 

giełdowe /PUSTY/ 
  

  15. Relacje inwestorskie i komunikaty   

  15.1. Analizy rynkowe – opracowania własne 

/PUSTY/ 
  

  15.2. Giełda Papierów Wartościowych 

/PUSTY/ 
  

  15.3. Wiadomości prasowe   

189 140902_RB56 

Podpisanie_wstepnego_porozumienia_w_sp

rawie_potencjalnego_nabycia 

Wiadomość prasowa z dnia 2 września 

190 141021_RB61 

Wygasniecie_okresu_wylacznosci_na_prow

adzenie_negocjacji_ze_wspolnikami_spolki

_AVT 

Wiadomość prasowa z dnia 21 października 

  15.4. Wywiadownie gospodarcze /PUSTY/   

  16. Notatki   

191 140122_Spotkanie_inicjujace_proces.docx - 

192 140122_zał.1_do_notatki_Spotkanie_inicjuj

ące_proces.pptx 

- 

193 140122_zał.2_do_notatki_Spotkanie_inicjuj

ace_proces.pptx 

- 

194 140521_Spotkanie_inicjujace_proces.docx - 

195 140521_zał.1_do_notatki_Spotkanie_inicjuj

ace_proces.pdf 

- 

196 140521_zał.2_do_notatki_Spotkanie_inicjuj

ace_proces.pdf 

- 

197 140521_zał.3_do_notatki_Spotkanie_inicjuj

ace_proces.pdf 

- 

198 140522_Spotkanie_z_doradcą_prawnym.do

cx 

- 

199 140529_kick_off_email.docx - 
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200 140529_zał.1_do_notatki_kick-

off_email.msg 

- 

201 140609_kick_off.docx - 

202 140611_telekonferencja_weekly.docx - 

203 140618_notatka_służbowa.docx - 

204 140623_Oferta_wstępna_niewiążąca.docx - 

205 140623_zał.1_do_notatki_Wstępna_oferta_

niewiążąca.msg 

- 

206 140623_zał.2_do_notatki_Wstępna_oferta_

niewiążąca.doc 

- 

207 140625_zał.1_do_notatki_Oferta_wstępna_

niewiążąca.msg 

- 

208 140625_zał.2_do_notatki_Wstępna_oferta_

niewiążąca.doc 

- 

209 140703_Oferta_wstępna_niewiążąca.docx - 

210 140703_zał.1_do_notatki_Oferta_wstępna_

niewiążąca.msg 

- 

211 140703_zał.2_do_notatki_Wstępna_oferta_

niewiążąca.doc 

- 

212 140708_wstępna_oferta_niewiążąca.docx - 

213 140708_zał.1_do_notatki_wstepna_oferta_

niewiążąca.msg 

- 

214 140714_Oferta_wstępna_niewiążąca.docx - 

215 140714_zał.1_do_notatki_Wstępna_oferta_

niewiążąca.xps 

- 

216 140715_wstępna_oferta_niewiążąca.docx - 

217 140715_zał.1_do_notatki_wstepna_oferta_n

iewiazaca.doc 

- 

218 140716_notatka_służbowa.docx - 

219 140716_zał.1_do_notatki_służbowej.msg - 

220 140724_draft_MoU.docx - 

221 140724_zał.1_do_notatki_draft_MoU.msg - 

222 140729_draft_MoU.docx - 

223 140729_draft_MoU_(2).docx - 

224 140729_zał.1_do_notatki_draft_MoU.msg - 

225 140729_zał.1_do_notatki_draft_MoU_(2).

msg 

- 

226 140804_draft_MoU.docx - 

227 140804_zał.1_do_notatki_draft_MoU.msg - 

228 140806_status_prac.docx - 
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229 140806_zał.1_do_notatki_status_prac.msg - 

230 140807_negocjacje_MoU.docx - 

231 140808_zał.1_do_notatki_negocjacje_MoU.

msg 

- 

232 140819_negocjacje_MoU.docx - 

233 140819_zał.1_do_notatki_negocjacje_MoU.

msg 

- 

234 140826_MoU.docx - 

235 140826_zał.1_do_notatki_MoU.msg - 

236 140826_zał.2_do_notatki_MoU.docx - 

237 140827_negocjacje_MoU.docx - 

238 140827_zał.1_do_notatki_negocjacje_MoU.

msg 

- 

239 140829_notatka_plan_PR_i_IR.docx - 

240 140829_zał.1_do_notatki_plan_PR_i_IR.do

c 

- 

241 140903_notatka_(2)_Kwestie_organizacyjn

e.docx 

- 

242 140903_notatka_Kwestie_organizacyjne.doc

x 

- 

243 140905_notatka_Organizacja_procesu.docx - 

244 140909_notatka_Kwestie_organizacyjne.doc

x 

- 

245 140909_zał.1_do_notatki_Kwestie_organiza

cyjne.xps 

- 

246 140909_zał.2_do_notatki_Koordynacja_dd.

xps 

- 

247 140909_zał.3_do_notatki_Kwestie_organiz

acyjne.xlsx 

- 

248 140909_zał.4_do_notatki_Kwestie_organiz

acyjne.xlsx 

- 

249 140911_notatka_Kwestie_organizacyjne.doc

x 

- 

250 140911_zał.1_do_notatki_Kwestie_organiza

cyjne.msg 

- 

251 140912_notatka_(1)_Kwestie_organizacyjne

.docx 

- 

252 140912_notatka_(2)_Kwestie_organizacyjne

.docx 

- 

253 140912_zał.1_do_notatki_Kwestie_organiza

cyjne.xps 

- 

254 140912_zał.2_do_notatki_Kwestie_organiza

cyjne.xps 

- 
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255 140912_zał.3_do_notatki_Kwestie_organiza

cyjne.xls 

- 

256 140915_notatka_Kluczowe_zagadnienia_dd.

docx 

- 

257 140916_Kwestie_organizacyjne.docx - 

258 140917_spotkanie_prezesów.docx - 

259 140918_sesja_finansowa.docx - 

260 140918_zał.1_do_notatki_Sesja_finansowa.

msg 

- 

261 140919_(2)_Status_dd.docx - 

262 140919_notatka_Koordynacja_dd.docx - 

263 140919_zał.1_do_notatki_(2)_Status_dd.ms

g 

- 

264 140919_zał.1_do_notatki_Koordynacja_dd.

xps 

- 

265 140919_zał.2_do_notatki_Koordynacja_dd.

xls 

- 

266 140922_Notatka wizja lokalna tabor.msg - 

267 140922_notatka_(1)_Status_dd.docx - 

268 140922_notatka_(2)_Status_dd.docx - 

269 140922_zał.1_do_notatki_(2)_Status_dd.xp

s 

- 

270 140922_zał.2_do_notatki_(2)_Status_dd.xl

sx 

- 

271 140923_Notatka wizja lokalna bocznice.msg - 

272 140924_notatka_Status_dd.docx - 

273 140924_notatka_synergie HR.docx - 

274 140925_notatka_Prezentacja_Zarządu_AW

T.docx 

- 

275 140925_zał.1_do_notatki_Prezentacja_Zarz

ądu_AWT.pdf 

- 

276 140925_zał.2_do_notatki_Prezentacja_Zarz

ądu_AWT.msg 

- 

277 140925_zał.3_do_notatki_Prezentacja_Zarz

ądu_AWT.msg 

- 

278 140926_(1)_weeekly.docx - 

279 140926_(2)_Kwestie_środowiskowe_i_tech

niczne.docx 

- 

280 140929_notatka_Status_dd.docx - 

281 140929_sesja_handlowa.docx - 

282 140929_zał.1_do_notatki_Sesja_handlowa. - 
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msg 

283 140929_zał.1_do_notatki_Status_dd.xps - 

284 140929_zał.2_do_notatki_ 

Sesja_handlowa.docx 

- 

285 140929_zał.2_do_notatki_Status_dd.xlsx - 

286 140930_notatka_Red_Flag_Notice.docx - 

287 140930_notatka_spotkanie synergie.docx - 

288 140930_zał.1_do_notatki_Red_Flag_Notice

.docx 

- 

289 141001_notatka_Umowa_SPA.docx - 

290 141001_zał.1_do_notatki_Umowa_SPA.DO

C 

- 

291 141002_(2)_spotkanie_Prezesa.docx - 

292 141002_notatka_Red_Flag_Notice.docx - 

293 141002_zał.1_do_notatki_Red_Flag_Notice.

msg 

- 

294 141002_zał.1_do_notatki_Spotkanie_Prezes

a.msg 

- 

295 141003_(4)_weekly.docx - 

296 141003_notatka_(1)_Bocznice.docx - 

297 141003_notatka_(2)_Umowa_SPA.docx - 

298 141003_notatka_(3)_Umowa_SPA.docx - 

299 141003_zał.1_do_notatki_(1)_Bocznice.xps - 

300 141003_zał.1_do_notatki_(4)_weekly.msg - 

301 141003_zał.2_do_notatki_(1)_Bocznice.xlsx - 

302 141003_zał.3_do_notatki_(1)_Bocznice.xlsx - 

303 141003_zał.4 do notatki bocznice 

tłumaczenie - pytania i odpowiedzi.docx 

- 

304 141006_notatka_(1)_Wycena_wartości.docx - 

305 141006_notatka_(2)_Lista_Red_Flag.docx - 

306 141006_zał.1_do_notatki_Lista_Red_Flag.

msg 

- 

307 141007_notatka_(1)_Status_prac.docx - 

308 141007_notatka_(2)_Synergie_taborowe.do

cx 

- 

309 141007_notatka_(3)_Wycena_wartości_AW

T.docx 

- 

310 141007_notatka_Red_flag_legal.docx - 

311 141008_notatka_(1)_Synergie_IT.docx - 
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312 141008_notatka_(2)_Synergie_operacyjne.d

ocx 

- 

313 141009_(2)_Red_Flag_envi.docx - 

314 141009_notatka_(1)_Synergie_handlowe_i_

operacyjne.docx 

- 

315 141009_notatka_(2)_Ryzyka_środowiskowe

.docx 

- 

316 141009_notatka_(3)_Wycena_wartości_AW

T.docx 

- 

317 141009_Red_Flag_envi.docx - 

318 141009_umowa_SPA.docx - 

319 141010_weekly.docx - 

320 141010_zał.1_do_notatki_weekly.msg - 

321 141013_notatka_Wycena_wartości.docx - 

322 141014_notatka_Wycena_wartości_i_synerg

ie.docx 

- 

323 141014_weekly.docx - 

324 141015_notatka_(1)_Ryzyka_prawne_i_śro

dowiskowe.docx 

- 

325 141015_notatka_(3)_Wycena_wartości_cd.d

ocx 

- 

326 141015_status_projektu.docx - 

327 141017_notatka_(1)_Zmieniona_oferta_wst

ępna.docx 

- 

328 141017_notatka_(3)_Odstąpienie_od_MoU.

docx 

- 

329 141017_notatka_(4)_Skorygowana_Ofreta_

Wstępna.docx 

- 

330 141017_notatka_omówinie kwestii 
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