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Lukas Hrubon: What was the deal-making experience 
of the Czech Mazars Transaction advisory team in 

2020? First views 

Prague, 3 January 2021: Let me share with you a few prima facie comments on the 2020 
Czech M&A market developments with some thoughts that might presumably go beyond 
the main topic. I would be more than happy to discuss through the comments feature 
below the article. 

On the 2019 New Year's Eve day, I was referring here to the following possible external shocks 
to the Czech economy: (i) dwindling global demand in the automotive industry, (ii) trade wars of 
world hegemons and (iii) Brexit related uncertainties. While all three points have proven to be 
valid, one major issue, that perhaps no one could imagine that time, was left aside. Indeed, we 
are speaking about the COVID healthcare crisis as accompanied by adverse social and 
economic consequences. A few general remarks on the situation: 

 Taking into account last 100 years, the current worldwide pandemic is an unprecedented 
one. As such, the following bullet points shall not be considered critique but rather 
stating the facts; 

 Most of „Western" (in this worldwide context including also CEE countries) governments 
have proven insufficient competencies, processes and general flexibility for this type of 
situation (e.g. inexistent enforceable pandemic plans, distant education readiness, 
speed of crisis liquidity funding packages provision, lack of very basic medical 
equipment such as face masks on stock, sometimes confusing communication and lack 
of international coordination); 

 Pressure on public budgets is immense increasing public indebtedness (public debt / 
GDP) by dozens percentage points p.a. easily. In my opinion, the only “acceptable 
technical mid-term solution” is some combination of gradual public debts monetization / 
haircuts / solidarity with de facto already bankrupt countries; 

 Some industries can be on average considered “pure winners” (e.g. on-line, healthcare 
and life sciences), while some “pure losers” (e.g. leisure and related), for the others it 
depends on their revenues / cost structures, general access to workforce in quarantine 
situations and impact of government restrictions and/or support, respectively; 

 Likely, not only governments, but also landlords and banks will inevitably take their share 
in economic activity declines. 

 Consequently, wealth transfers might substantially affect current owners, workforce and 
other business stakeholders. This will lead to relocations of both labor and capital among 
territories and industries; 

 A marginal risk of social unrests by workforce most affected remains, but let me hope 
will not be significant. 
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 New business and public administration modus operandi models have been developed 
and/or changed putting more emphasis on flexibility, on-line communication and 
administration (e.g. home office, electronic certified signatures). 

 Assuming the vaccine and herd immunization will contribute to smoothing the mortality 
trend lines, this shall be rather an external shock and most industries (excluding “pure 
losers”) shall get back on track swiftly. 

How have all of these translated into the Czech M&A market developments? Mergermarket 
reports roughly*) 70 successfully closed reported transactions in 2020 (as compared to ca. 90 in 
2018 and 2019, i.e. -22%). 

*) i.e. without any further detailed analysis of the deals data and without including Jan / Feb next 
year follow-up data submissions on the "last minute" concluded deals. Yet, data presented 
above were retrieved from the same database, in the same manner within no more than three 
days before the New Year’s Eve, so shall be acceptable to provide the basic comparison. A 
separate CEE Mazars study covering all aspects of this topic will be published soon.  

From the Mazars TAS perspective, no particular deal has been cancelled due to the COVID 
impacts, yet, some of them have been postponed in time, namely in spring and summer. This 
translated to enormous workload at the 2020 year end and our pipeline for 1Q 2021 remains 
more than healthy. As such, at least in the short run we do not foresee any M&A activity 
declines as far as our business is concerned. In 2020, we performed ca. 20 due diligence 
projects. The most important industries we served were the following: (i) real estate (ii) IT / 
technologies, (iii) business process outsourcing, (iv) industrial production. Other sectors covered 
included also healthcare, aerospace, energy and construction. In addition, we concluded one 
local sell-side in the metal processing industry, contributed to the international deal for Fraikin 
owners (car fleet outsourcing) and have initiated another local sell-side in the energy sector. 

If I shall list the key features of 2020 as related to the COVID impacts on M&A, I would highlight 
the following: 

 Deal-making in the Czech Republic did not stop at all in 2H 2020. 

 Industry consolidations and takeovers might be expected in sectors most affected by the 
COVID shock. 

 Strategic investors seem to be more cautious than the financial ones. Some “ideal-fit” 
potential strategic investors have admitted that it is not the right time for acquisitions now 
as they first need to restructure their own business. 

 Financial sponsors with enough liquidity might benefit from the current situation if able to 
agree on reasonable valuations and deal structures with the sellers. 

 Valuations dropped in “pure losers” and other affected businesses, generally. 

 Deal structures pursued currently contain more frequently continued shareholding of the 
current owners and/or clauses stipulating earn-out schemes and/or a price adjustment 
based on full year 2020 audited data (i.e. “closing accounts” exercise based on the final 
statutory audited accounts). 

 As far as the Material Adverse Change (MAD) deal cancellation clause in the 
Shareholding Purchase Agreement (SPA) is concerned, we experienced that for the 
Czech individuals acting as sellers, this construction constitutes a deal-breaking 
paragraph. 
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 A lot of deal team work and negotiations switched to platforms such as Teams, Skype, 
Zoom etc. Even final SPAs might have been signed per rollam or in some electronic 
secured way, when there was no possibility to meet in person at one place. The same 
challenge might step-in in the post-merger integration phase. 

 And also one interesting trend namely from abroad: Some major international financial 
sponsors that were supposed to close the maturing fund not able to sell or float the 
portfolio companies due to COVID difficulties have adopted inter alia the following 
strategies: (i) inception of secondary buy-out funds with potentially new investors 
structure and adjusted valuations, (ii) package sales where the “star” is accompanied by 
the “dog”. 

And last but not least, let me wish you a successful year 2021, full of HEALTH, peace and ability 
to flexibly embrace the change. 

Lukas Hrubon, Head of M&A, Mazars in the Czech Republic 

P.S. For those interested, please find the proprietary Mazars Tax aspects / traps of investing in 
CEE study here: https://www.mazars.com/Home/Services/Financial-advisory/Deals/M-A-in-
CEE-Tax-traps-and-structuring-opportunities¨ 

 

###  

 

První ohlédnutí za vývojem trhu fúzí a akvizic (M&A) v 
roce 2020 

 

Před rokem jsem publikoval následující výčet očekávaných externích šoků pro českou 
ekonomiku v přicházejícím roce 2020: (i) celosvětový pokles poptávky v automobilovém 
průmyslu, (ii) obchodní války mezi světovými hegemony a (iii) nejistoty spojené s 
Brexitem. Všechny tři body se v průběhu roku ukázaly relevantními, nicméně klíčový 
faktor ve výčtu chyběl. Ano, hovořím samozřejmě o zdravotní, ekonomické a sociální 
krizi spojené s onemocněním COVID-19, kterou si před dvanácti měsíci uměl představit 
jen málokdo. Z hlediska čistě ekonomických dopadů pandemie je možno konstatovat 
následující: 

 

 Výrazně se zvýšila nejistota v rozhodování ekonomických subjektů, a to částečně i v 
důsledku ne zcela předvídatelných a chaoticky komunikovaných reakcí centrálních vlád 
na novou situaci. 

 Mezi sektory ekonomické činnosti můžeme v obecné rovině pozorovat „čisté vítěze“ 
(např. on-line, zdravotnictví a výroba léčiv) i „čisté poražené“ (např. volnočasový 
segment a návazná podnikání). U ostatních business záleží především na teritoriální a 
oborové struktuře tržeb, proporci fixních nákladů, požadavcích na fyzické překračování 
státních hranic konkrétními osobami, respektive dopadech vládních omezení a podpor. 

https://www.mazars.com/Home/Services/Financial-advisory/Deals/M-A-in-CEE-Tax-traps-and-structuring-opportunities¨
https://www.mazars.com/Home/Services/Financial-advisory/Deals/M-A-in-CEE-Tax-traps-and-structuring-opportunities¨
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 Nastal enormní tlak na deficit veřejných rozpočtů a přírůstky veřejného dluhu na HDP se 
budou ve většině zemí pohybovat v desítkách procentních bodů ročně. 

 Nejen veřejné finance, ale také výsledovky, respektive bilance pronajímatelů a bank 
ponesou část nákladů recese. 

 V této souvislosti bude velmi pravděpodobně docházet k přesunu bohatství mezi 
současnými vlastníky firem, využívanými lidskými zdroji, respektive ostatními dotčenými 
stranami („stakeholders“). Kapitál i pracovní kapacity se budou přelévat mezi obory a 
regiony. 

 Část agendy veřejného i soukromého sektoru bude pokračovat v přechodu do 
virtuálního prostředí, a to nejen při výkonu administrativních či analytických profesí / 
úkonů, ale i pro účely vyjednávání či elektronického podepisování obchodních kontraktů.  

 

Jak tyto nové trendy ovlivnily český trh fúzí a akvizic? V roce 2020 databáze Mergermarket 
reportuje přibližně 70 uzavřených transakcí, přičemž v letech 2018 i 2019 tento počet dosáhl 
zhruba 90. Poznámka autora: Zde uvedené číslo nelze rozhodně považovat za celkový objem 
akvizičních transakcí v tuzemské ekonomice, a to v důsledku metodiky získávání dat, respektive 
omezení minimální velikosti. Uvedené údaje byly nicméně získány stejným postupem, a lze je 
tedy považovat za hrubý indikátor vývoje. 

Z hlediska Transakčního oddělení Mazars nebyl žádný projekt zrušen v důsledku dopadů 
COVID-19. Několik z nich však bylo odloženo v čase, a to především na jaře a v létě. O to více 
bylo práce ke konci roku 2020 a počet nasmlouvaných projektů pro 1Q 2021 v nás vzbuzuje 
mírný optimismus. Pozn. autora – podobný trend sledují naši kolegové i v okolních státech, 
Francii či Velké Británii.  

V roce 2020 jsme pracovali na zhruba 20 projektech typu due diligence. Nejaktivnější byly v 
tomto ohledu následující obory: (i) nemovitosti, (ii) IT / technologie, (ii) outsourcing business 
procesů, (iv) „tradiční“ průmyslová výroba. Další hloubkové prověrky akvizičního cíle jsme 
provedli například v sektorech zdravotnictví, letecká výroba, energetika, respektive stavebnictví. 
Také jsme uzavřeli jako poradce prodávajícího transakci v sektoru obrábění kovů, podíleli se na 
exekuci prodeje společnosti Fraikin (outsourcing vozového parku), respektive zahájili další 
prodejní mandát v oblasti energetiky.  

Co se týká dopadu COVID-19 na trh M&A v České republice během uplynulého roku, dovolím si 
navázat na výše v odrážkách uvedené body následovně:  

 Transakční aktivita se v ČR rozhodně „nezastavila“, zejména pokud hovoříme o druhém 
pololetí roku 2020. 

 Lze očekávat konsolidace a zvýšenou transakční aktivitu v oborech nejvíce zasažených 
pandemií jako součást restrukturalizačních aktivit. 

 Strategičtí investoři se zdají být v současné situaci obecně více opatrní nežli finanční. 
Někteří strategičtí hráči s velmi dobrým „fit“ s prodávanými firmami připustili, že nyní se 
místo akvizic spíše věnují restrukturalizaci vlastních aktivit.  

 Finanční investoři s dostatkem likvidity tak mohou ze současného dění benefitovat, 
pokud se budou s prodávajícími schopni dohodnout na opodstatněné ceně, respektive 
ostatních podmínkách transakce. 



 
 

 5 

 Ocenění firem postižených COVID obecně klesly v závislosti na faktorech nastíněných v 
první odrážce úvodníku. Při využití metody oceňovacích násobků je často negativní 
dopad zohledněn prostřednictvím obou komponent ocenění: (i) snížením oceňovací 
základny (např. EBITDA – zisk před úroky, daněmi a dopisy), respektive (ii) paralelním 
snížením oceňovacího násobku (např. nejčastěji užívaný poměr hodnota podniku pro 
vlastníky i věřitele k výši EBITDA, tzv. násobek „EV / EBITDA“). 

 Struktury akvizičních obchodů v současnosti častěji obsahují ujednání ohledně udržení 
významnějšího vlastnického podílu současnými vlastníky a/nebo klauzuli stanovující 
postupnou výplatu kupní ceny v závislosti na budoucí ziskovosti a/nebo úpravu kupní 
ceny na základě auditovaných výsledků celého roku 2020. 

 Co se týká smluvního ujednání tzv. Významného nepříznivého vývoje („Material Adverse 
Change“) umožňující anulovat uzavřenou transakci v případě neočekávaných zásadních 
událostí ovlivňujících podnikání, setkali jsme se s velmi negativní reakcí vlastníků typu 
tuzemská fyzická osoba – „otec zakladatel“. U vlastníků typu velká korporace či Private 
equity fond se tento požadavek obecně setkává s „větším pochopením“, tj. nejedná se 
pro tento typ majitele aktiva o neznámou úpravu a je možno dále jednat o parametrech. 

 Velká část týmové práce na akvizičních projektech i přímých vyjednávání se odehrávala 
na platformách typu Teams, Skype či Zoom. Dokonce i akviziční smlouvy byly na 
základě naší zkušenosti v několika případech podepsány per rollam nebo pomocí 
elektronického podpisu, pokud nebylo možné, aby se účastníci sešli osobně na jednom 
místě.  

 Závěrem přidáme jeden zajímavý postřeh zejména ze zahraničí: Přední mezinárodní 
finanční investoři, kteří čelili horizontu uzavření některého ze svých fondů a nebyli v 
důsledku COVID-19 schopni prodat či uvést na burzu některé z portfoliových aktiv, přijali 
v některých případech následující strategie: (i) založení vlastního fondu pro sekundární 
výkupy portfoliových firem s potenciálně novou strukturou investorů a upravenými 
valuacemi, (ii) „vázané prodeje“, kde atraktivní aktivum typu „star“ je prodáváno 
společně s problémovou firmou profilu „dog“. 

Jménem transakčního týmu Mazars Vám přeji hodně zdraví, úspěchů a připravenost na změny 
v novém roce 2021. 

 

Contacts/Kontakty: 

Lukáš Hruboň, Head of M&A/ vedoucí Transakčního oddělení (TAS), Mazars in the Czech 
republic, lukas.hrubon@mazars.cz / Tel: +420 224 835 934 / Mobile: +420 724 510 398 

 

About Mazars  

Mazars is an internationally integrated partnership, specialising in audit, accountancy, 
advisory, tax and legal services*. Operating in over 90 countries and territories around 
the world, we draw on the expertise of 40,400 professionals - 24,400 in Mazars’ integrated 
partnership and 16,000 via the Mazars North America Alliance - to assist clients of all 
sizes at every stage in their development.  
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