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Kancelaria CMS doradzała przy kolejnej transakcji na rynku spożywczym 

 
 
Kancelaria CMS doradzała funduszowi private equity Resource Partners przy sprzedaży 
spółki Delicpol, producenta ciastek sprzedawanych pod markami własnymi sieci handlowych 
tzw. private labels. Nabywcą jest Continental Bakeries, producent słodyczy należący 
do Goldman Sachs Merchant Banking Division oraz funduszu private equity Silverfern. 
Transakcja została zamknięta w październiku 2017 r.  

 „W nadchodzącym okresie możemy oczekiwać na naszym rynku kolejnych zmian 
właścicielskich w branży spożywczej, gdyż w dalszym ciągu podlega ona konsolidacji. 
Podobny trend obserwujemy również w Europie, gdzie sektor ten postrzegany jest jako jeden 
z najbardziej aktywnych pod kątem fuzji i przejęć” -– podkreśla Marek Sawicki, partner 
zarządzający zespołem transakcyjnym kancelarii CMS. 

Przy sprzedaży spółki Delicpol z ramienia CMS pracowali Marek Sawicki, radca prawny 
i partner zarządzający Departamentem Transakcji i Prawa Spółek oraz Izabela Gębal, 
radca prawny i starszy prawnik w warszawskim zespole kancelarii. 

Jest to czwarta w ostatnim czasie transakcja na rynku spożywczym z udziałem prawników CMS.  
Kancelaria ta doradzała wspólnikom Polskiej Dystrybucji Alkoholi przy sprzedaży 100% udziałów 
tej spółki na rzecz Grupy Eurocash oraz przy sprzedaży spółki Jantoń S.A. Sp.k. na rzecz Polish 
Enterprise Fund VII, funduszu private equity zarządzanego przez Enterprise Investors. Zespół CMS 
doradzał także wybranych założycielom MILA SA przy sprzedaży spółki na rzecz Grupy Eurocash 
oraz Mid Europa Partners przy sprzedaży Żabka Polska – największej transakcji w segmencie 
detalicznego handlu spożywczego w Polsce, będącej jednocześnie największym wyjściem funduszu 
private equity z inwestycji w naszym kraju.  

Dodatkowe informacje o CMS:  

CMS jest międzynarodową kancelarią prawniczą świadczącą kompleksowe usługi doradztwa 
prawnego i podatkowego na rzecz przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz organów administracji. 
Jesteśmy jedną z największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych kancelarii w Polsce 
– działamy na polskim rynku od ponad 20 lat. W biurach CMS w Warszawie i Poznaniu pracuje ponad 
150 prawników, którzy doradzają klientom działającym we wszystkich kluczowych sektorach 
gospodarki. Więcej informacji: cms.law  
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