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Przemysł opakowaniowy

Według szacunków Equity Advi-
sors, krajowy rynek producentów 
opakowań wart jest aktualnie ok. 

33,5 mld zł i do 2015 r. włącznie rósł w śred-
nim tempie 5,8% rocznie. Należy się spo-
dziewać, że do 2020 r. będzie on wzrastał 
o ok. 6,8% rocznie, dzięki czemu w 2020 r. 
osiągnie wartość 46 mld zł.

GPW w pogoni za szerokim rynkiem
Pomimo, że rynek opakowań jest w naszym 
kraju dość duży i szybko się rozwija, to jed-
nak posiada nielicznych reprezentantów na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w War-
szawie. Obecnie notowanych jest dziewięć 
podmiotów: BSC Drukarnia Opakowań, 
ERG, Ergis, Gekoplast, Kompap, Plast-Box, 
SCO-PAK, Suwary oraz Korporacja KGL. Na 
NewConnect – rynku przeznaczonym dla 
mniejszych podmiotów – notowany jest 
tylko Bioerg. Potwierdza to z  jednej strony 
bardzo duże rozdrobnienie rodzimego ryn-
ku, a z drugiej strony szeroką obecność na 
nim międzynarodowych koncernów. 
Niewątpliwie reprezentacja branży opako-
wań na warszawskiej giełdzie nie odpowia-
da dużemu znaczeniu tego segmentu ryn-
ku dla polskiej gospodarki. Mimo że rynek 
dynamicznie wzrasta, to ostatni debiut gieł-
dowy przedstawiciela branży miał miejsce 
w lutym 2015 r. Potencjalnym debiutantom 
nie sprzyja słaba koniunktura na GPW i spa-
dające wyceny. Oczekiwany w najbliższych 
latach wzrost rynku opakowań, przy jedno-
czesnej poprawie sytuacji na giełdzie, po-
winien zachęcić przedstawicieli branży do 
rozważenia tej drogi rozwoju. 
Analizując rynek opakowań, w Equity Ad-
visors opracowano indeks spółek z branży 
notowanych na GPW – Indeks Opakowań, 
który porównywano do głównych indek-
sów giełdowych. Od 2015 r. można zaob-
serwować wyraźny spadek indeksu WIG20. 
Odmienna sytuacja wystąpiła na rynku opa-

kowań. Indeks Opakowań rośnie od począt-
ku 2015 r., przy czym od początku 2016 r. 
widać znaczące przyspieszenie. Z jednej 
strony może stanowić to potwierdzenie 
stosunkowo dobrego postrzegania małych 
i średnich spółek, ale z drugiej może wska-
zywać na dobrą ocenę przez inwestorów 
perspektyw, jakie stoją przed branżą opa-
kowań. Drugie półrocze 2016 r. przyniosło 
bardzo szybki wzrost wycen spółek z bran-
ży opakowań, dzięki czemu Indeks Opako-
wań po sześciu latach osiągnął wyższą sto-
pę zwrotu niż indeksy szerokiego rynku. 
Także inwestycje realizowane przez pod-
mioty z branży opakowaniowej (np. Ergis, 
czy ERG) pokazują, że spółki zauważają po-
zytywne sygnały z rynku i zwiększają posia-
dane przez siebie moce produkcyjne.

100 mln za fabrykę papieru  
Zespół Equity Advisors prześledził 131 
fuzji, akwizycji oraz przejęć znaczą-

cych pakietów zrealizowanych na ryn-
ku opakowań w krajach Europy Środko-
wo-Wschodniej w latach 2010-2016. Do 
publicznej wiadomości przekazane zosta-
ły wartości 57 transakcji. Według obliczeń, 
łączna wartość ujawnionych transakcji wy-
niosła 772 mln euro, a średnia wartość 
transakcji to 14 mln euro. Na tej podstawie 
oszacowano, że łączna wartość wszystkich 
131 zrealizowanych transakcji wyniosła ok. 
1,774 mld euro.
Najwięcej transakcji (27%) zrealizowa-
no w Polsce. Także w Polsce w 2016 r. mia-
ła miejsce największa transakcja – zakup za 
100 mln euro fabryki papieru w Myszkowie. 
Kupującym był Schumacher Packaging. 
Drugą największą transakcją było nabycie 
grupy Boxal. W 2012 r. za 85 mln euro dzia-
łającego we Francji, Holandii i na Węgrzech 
producenta opakowań z aluminium kupił 
irlandzki producent opakowań Ardagh Pac-
kaging Group Limited.

Dokąd zmierza polski rynek opakowań?  

Rysunek 1. Zmiana Indeksu Opakowań w stosunku do zmiany indeksów WIG, 
WIG20 i sWIG80 od 3 stycznia 2011 do 30 grudnia 2016 r.

Polski rynek opakowań dynamicznie się rozwija, a jego wartość systematycznie rośnie. Działają na nim zarówno największe globalne koncer-
ny, jak i liczne mniejsze firmy konkurujące ze sobą w różnych segmentach rynku. Taka sytuacja panująca w branży sprzyja silnym trendom 
konsolidacyjnym. Stąd też przemysł opakowań jest miejscem wielu fuzji i przejęć, a Polska jest zdecydowanym liderem pod względem liczby 
i wartości transakcji na rynku środkowoeuropejskim. Jednocześnie ciągle stosunkowo niewiele firm jest notowanych na giełdzie.
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Źródło: Equity Advisors (2017) „Branża opakowań w Polsce. Podsumowanie 2010-2016 i prognozy 2017-2020. 
Wyceny spółek, fuzje i przejęcia, tendencje, prognozy”
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W Polsce najgoręcej 
Na polskim rynku opakowań w latach 2010-
2016 zrealizowano 36 transakcji. Dla opa-
kowań z papieru było to 19 transakcji, a dla 
opakowań z tworzyw sztucznych – 13. Łącz-
na wartość 19 transakcji wyniosła 374 mln 
euro. Średnia wartość transakcji to ok. 19 
mln euro, przy czym w 2011 r. oraz w latach 
2015-2016, kiedy przejęć było najwięcej, 
średnia wartość była zdecydowanie wyższa 
i oscylowała w przedziale 20-34 mln euro. 
Według szacunków, wartość wszystkich 
36 transakcji była bliska 599 mln euro. Trans-
akcje najczęściej dokonywane były przez 
podmioty z branży – w czterech na pięć przy-
padków kupującym był inwestor branżowy.
Najbardziej spektakularne przykłady zmian 
właścicielskich na krajowym rynku opako-
wań metalowych to zakup w październiku 
2011 r. przez Guala Closures (światowego li-
dera produkcji aluminiowych zakrętek), i jej 
mniejszościowego udziałowca i założycie-
la, 80% akcji DGS. Założona w 1991 r. spółka 
DGS była w momencie transakcji trzecim na 
świecie producentem aluminiowych zakrę-
tek do alkoholi wysokoprocentowych, win, 
soków owocowych oraz zakrywek dla prze-
mysłu farmaceutycznego. W ciągu dwóch 
lat po dokonaniu akwizycji zysk netto firmy 
wzrósł dwukrotnie.
Z kolei w branży opakowań z tworzyw sztucz-
nych największe przejęcie odbyło się w 
2014 r., kiedy to Lonsdale Capital Partners, 
wraz z zespołem managerów, dokonał zaku-
pu biznesu opakowań miękkich od Suomi-
nen Corporation. Cena zakupu 80% udziałów 
wyniosła ok. 20 mln euro plus premia za wy-
niki w wysokości ok. 1 mln euro. Działalność 
w zakresie opakowań miękkich Suominen 
obejmowała produkcję wysokiej jakości fo-
lii z tworzyw sztucznych do zastosowań kon-
sumenckich. Firma działa w Finlandii, Polsce, 
Szwecji, Rosji. Eksportuje do 23 krajów.
Obserwuje się również rosnące zaintere-
sowanie rynkiem opakowań wśród fundu-
szy private equity. Na rynku są już obecne 
takie fundusze, jak Avallon, Abris Capital 
Partners, czy Highlander Partners. W kwiet-
niu 2017 r. do grona funduszy inwestują-
cych na rynku opakowań dołączył Idea Box 
– fundusz z grupy kapitałowej Leszka Czar-
neckiego, który zainwestował w Drukar-
nię Ekspres z Inowrocławia o przychodach 
16,5 mln zł (wg danych za 2015 r.).
Interesującym trendem na rynku fuzji i prze-
jęć związanym z polskimi przedsiębiorstwa-
mi jest rosnąca liczba konsolidacji, w których 
to polska firma dokonuje przejęć zagranicą. 
Przykłady takich transakcji znajdują się także 
na rynku opakowań. W sierpniu 2016 r. Can 
Pack uzgodnił zakup 100% akcji zajmującej 

się produkcją puszek firmy Cia Metalic. Sprze-
dającym był brazylijski producent stali Cia Si-
derúrgica Nacional. Cena sprzedaży została 
ustalona na 98 mln dol.
O ile w Polsce zrealizowano, jak już wspo-
mniano, 36 transakcji fuzji i przejęć, o tyle 
na rynku opakowań w Europie Środkowo-
Wschodniej było to w latach 2010-2016 aż 
131 transakcji. Łączna ujawniona wartość 
tych transakcji wyniosła 772 mln euro. Śred-
nia wartość jednej to ok. 14 mln euro. Naj-
większe transakcje (średnio) realizowano w 
2012 r., kiedy dokonano m.in. zakupu grupy 
Boxal z branży opakowań aluminiowych za 
85 mln euro, czy też huty szkła Srpska Fabri-
ka Stakla AD Paracin za 42 mln euro przez 
bułgarską Rubin jsc. 
Najaktywniejszym europejskim kupującym 
był w omawianym czasie niemiecki Duro-
pack, który zrealizował pięć transakcji, w 
tym dwie w Chorwacji oraz po jednej w Ma-
cedonii, Serbii i Bułgarii. W 2015 r. sam zo-
stał jednak przejęty przez swojego konku-
renta – brytyjską spółkę DS. Smith. Wartość 
tej transakcji wyniosła 300 mln euro. Dru-
gim aktywnym przejmującym był francu-
ski Antalis International, który w ostatnich 
siedmiu latach kupił trzy podmioty – w Cze-
chach, Estonii i Polsce. 
Łącznie w Europie Środkowo-Wschodniej 
po 2010 r. aż 81% transakcji zrealizowano 
wśród producentów opakowań papiero-
wych i z tworzyw sztucznych.
Wartą odnotowania transakcją był m.in. za-
kup dokonany przez producenta opakowań 

z tworzyw sztucznych dla przemysłu spo-
żywczego – Huhtamaki Flexible Packaging 
Germany. W grudniu 2015 r. Huhtamaki za-
kończył proces akwizycji FIOMO, czeskie-
go producenta tworzywowych folii opako-
waniowych. Poprzez akwizycję Huhtama-
ki zwiększył swój udział w produkcji opa-
kowań giętkich w Europie i posiada możli-
wość oferowania wysokiej jakości druku of-
fsetowego dla małych serii produkcyjnych. 
Trendy konsolidacyjne na rynku opakowań 
w Polsce przybiorą na sile, o czym świad-
czą dane zebrane przez analityków Equ-
ity Advisors i obserwacje ekspertów. Jest 
to duża szansa dla polskich przedsiębior-
ców, którzy szukają finansowania zewnętrz-
nego na projekty rozwojowe. Sięgnięcie po 
kapitał od inwestorów na rynku prywat-
nym może pozwolić na zdobycie przewa-
gi konkurencyjnej w walce z globalnymi 
producentami.                                                        ■

BŁAŻEJ ŻARNA
Autor reprezentuje spółkę Equity Advisors sp. z 
o.o. sp.k. specjalizującą się w doradztwie przy 
fuzjach, przejęciach i pozyskiwaniu finansowa-
nia. W styczniu tego roku opublikowała ona ra-
port „Branża opakowań w Polsce. Podsumowa-
nie 2010-2016 i prognozy 2017-2020. Wyceny 
spółek, fuzje i przejęcia, tendencje, prognozy”. 
Opracowanie prezentuje firmy z branży opako-
wań notowane na giełdzie w Warszawie na tle 
spółek publicznych z pozostałych krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej. Analizy obejmują także 
wyceny w transakcjach spółek niepublicznych 
przedstawione poprzez transakcje fuzji i prze-
jęć, które miały miejsce w latach 2010-2016. W 
raporcie przybliżono także branżę opakowań w 
Polsce, m.in. z uwzględnieniem warunków kon-
kurencyjnych w poszczególnych segmentach.

kraj liczba transakcji ujawniona łączna wartość 
transakcji, mln euro

Polska 36 374

Ukraina 20 51

Czechy 11 38

Węgry 10 129

Bułgaria 9 42

Estonia 7 bd.

Rumunia 7 11

Litwa 6 1

Chorwacja 4 39

Serbia 4 42

Białoruś 3 4

Bośnia i Hercegowina 3 13

Łotwa 3 bd.

Słowenia 3 4

Macedonia 2 2

Słowacja 2 22

Mołdawia 1 bd.

Tabela 1. Liczba i wartość transakcji opakowaniowych w krajach Europy Środko-
wej i Wschodniej w latach 2010-2016


