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1.Wymagania wstępne 

Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa 

2. Program przedmiotu 

Program prezentację procedur wyceny dla fuzji I przejęć, wykupów wspomaganych długiem (LBO), 
reorganizacji aktywów i restrukturyzacji pasywów przedsiębiorstwa. Przedstawione zostaną zagadnienia 
związane z wyceną róŜnego rodzaju transakcji i kontraktów związanych z inŜynierią finansową w 
przedsiębiorstwie. Wykład zawiera równieŜ teoretyczne podstawy oraz wyniki badań, które 
uwiarygodniają przedstawione rozwiązania. Wykład składa się z trzech bloków tematycznych. 

 I. Narzędzia wyceny przedsiębiorstwa (DCF/ APV, metody porównawcze, pojemność zadłuŜeniowa 
w restrukturyzacji finansowej, opcje rzeczowe) 

 II Fuzje i przejęcia, Wykupy lewarowane, Wycena poszczególnych parametrów kontraktu oraz 
wpływ róŜnic w opiniach na temat kontraktu na jego wartość. 

III. Rekapitalizacja przedsiębiorstwa i jego restrukturyzacja.t 

3. Metodyka zajęć 

prezentacje PowerPoint, studia przypadkówt 

4.Cel dydaktyczny przedmiotu 

 Po wykładzie student powinien: znać teoretyczne podstawy zagadnień związanych z inŜynierią 
finansową w przedsiębiorstwie, wycenić pojedyncze przedsiębiorstwo z punktu widzenia sprzedającego i 
kupującego, wycenić połączone przedsiębiorstwa z uwzględnieniem wpływu na wartość udziałów, 
wycenę efektów synergii, analizą scenariuszy, oszacować potencjał wzrostu wartości dla strategicznej 
jednostki biznesu, opracować strukturę transakcji wykupu wspomaganego długiem oraz wpływ 
transakcji na wartość      
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