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 MERCOR SA ZAWIERA WARUNKOW Ą UMOWĘ NABYCIA 100% AKCJI 

WĘGIERSKIEJ SPÓŁKI DUNAMENTI TUZVEDELEM 

 
Mercor SA, wiod ąca spółka z Grupy Mercor,  należącej do grona liderów europejskiego 

rynku biernych zabezpiecze ń przeciwpo żarowych, podpisała warunkow ą umow ę nabycia 

100% akcji w ęgierskiej spółki Dunamenti Tuzvedelem z siedzib ą w Göd.  

 

Dunamenti Tuzvedelem prowadzi działalno ść w zakresie biernych zabezpiecze ń 
przeciwpo żarowych - w tym przede wszystkim ogniochronnych zab ezpieczeń konstrukcji.  

W tym obszarze produkuje od kilkunastu lat sprawdzo ne, wysokiej jako ści produkty 

według opracowywanych przez ni ą receptur. Nale żą do nich, mi ędzy innymi: farby 

pęczniej ące, natryski na bazie cementu jak i gipsu. Wa żnym produktem w ofercie spółki s ą 

masy szpachlowe wykorzystywane do wykonywania zabez pieczeń grodzi kablowych  
i instalacji. Spółka jest liderem na rynku w ęgierskim (gdzie zlokalizowany jest tak że zakład 

produkcyjny), posiada równie ż spółki zale żne w Polsce, Czechach, na Słowacji i na 

Ukrainie. 

 

Umowa nabycia obejmuje spółk ę Dunamenti Tuzvedelem, z której przed zamkni ęciem 
transakcji zostanie wydzielona działalno ść nieb ędąca przedmiotem zainteresowania 

Mercor SA. Przej ęcie Dunamenti Tuzvedelem pozwoli Grupie Mercor na r ozszerzenie oferty 

produktowej w pionie ogniochronnych zabezpiecze ń konstrukcji budowlanych oraz 

wzmocni pozycj ę Grupy na rynkach polskim, czeskim, słowackim i w ęgierskim. 
 
Maksymalna cena sprzeda ży za 100% akcji w Dunamenti Tuzvedelem została usta lona na  

kwot ę 18.537.191,23 PLN, przy zało żeniu braku zadłu żenia i gotówki (tzw. cash-free, debt-

free basis) i przed ewentualnym skorygowaniem o zmi any w kapitale obrotowym oraz 

zadłu żeniu Dunamenti Tuzvedelem.  

 
Kwota 15.241.690,27 PLN (tzw. Cena na Zamkni ęciu) zostanie zapłacona w momencie 

przeniesienia własno ści akcji, po skorygowaniu o ewentualne zmiany w kap itale 

obrotowym oraz o zadłu żenie netto Dunamenti Tuzvedelem. 25% tej kwoty zost anie 

zatrzymane na rachunku escrow na okre ślony w umowie okres, jako zabezpieczenie 

ewentualnych roszcze ń Mercor SA wobec sprzedaj ących m.in. w zwi ązku z naruszeniem 
umowy lub ewentualn ą niezgodno ścią stanu działalno ści.  

 

Pozostała cz ęść maksymalnej ceny sprzeda ży, tj. 3.295.500,96 PLN stanowi ć będzie 

płatno ść dodatkow ą (tzw. earn-out),  która b ędzie płatna przez Mercor SA na rzecz 
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sprzedaj ących po spełnieniu okre ślonych w umowie warunkowej warunków dotycz ących 
działalno ści i wyników finansowych Dunamenti Tuzvedelem.  
  
Finalizacja transakcji (Zamkni ęcie Finansowe) planowana jest do dnia 29 lutego 201 6 r., po 

spełnieniu, nie pó źniej ni ż do dnia 30 listopada 2015 r. warunków zawieszaj ących (takich 

jak wydzielenie cz ęści działalno ści nie b ędącej przedmiotem zainteresowania Mercor SA, 
restrukturyzacja zabezpiecze ń udzielonych na maj ątku Dunamenti Tuzvedelem czy 

przedstawienie dodatkowych analiz dotycz ących produktów).  

 

W okresie od podpisania umowy warunkowej do 29 lute go zastosowany zostanie 

mechanizm zapobiegaj ący naruszeniu interesów Mercor S.A. poprzez zapewni enie 
obowi ązku zwrotu wszelkich wypłat dokonanych z Dunamenti Tuzvedelem i jej spółki 

zależne na rzecz Sprzedaj ących, członków organów Dunamenti Tuzvedelem i jej s półek 

zależnych oraz rodziny i podmiotów powi ązanych tych osób (tzw. locked box mechanizm) 

 

Mercor SA przy transakcji doradza: Clifford Chance.  
 

 

DUNAMENTI TUZVEDELEM 

 

Dunamenti Tuzvedelem posiada wysokiej jakości produkty własne - według opracowywanych 

przez nią receptur - w zakresie ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji, takie jak: farby 

pęczniejące (do konstrukcji stalowych), materiały do wykonywania zabezpieczeń i przejść 

instalacyjnych (w tym masy szpachlowe wykorzystywane do wykonywania zabezpieczeń grodzi 

kablowych i instalacji), zaprawy natryskowe na bazie cementu i gipsu, zabezpieczenia 

ogniochronne dylatacji.  

 

Dunamenti Tuzvedelem jest liderem  na rynku węgierskim, gdzie zlokalizowany jest zakład 

produkcyjny, oraz posiada spółki zależne w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Ukrainie. 

 

Spółka istnieje od 2004 roku. Produkty Dunamenti Tuzvedelem wykorzystywane były w wielu 

prestiżowych projektach na rynkach europejskich i na rynku węgierskim, m.in. w budynkach 

użyteczności publicznej, elektrowniach jądrowych, zakładach produkcyjnych. 

 

W 2014 roku spółka wypracowała, w ramach działalności będącej przedmiotem transakcji, 

przychody w wysokości 1447,2 mln forintów (19,31 mln PLN) i zysk EBITDA w wysokości  147,5 

mln forintów (1,96 mln PLN). 

 

Transakcja z Grupą Dunamenti to kolejny ważny krok w rozwoju Grupy Mercor, którego celem 

jest dalszy wzrost sprzedaży produktów z zakresu ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji na 

rynkach europejskich. Wysokiej jakości produkty Dunamenti świetnie uzupełnią nasz portfel 

produktowy, co pozwoli nam na stworzenie kompleksowej oferty dla kontrahentów z Polski  

i zagranicy. Najważniejsze rynki działalności Dunamenti Tuzvedelem pokrywają się z rynkami, na 
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których działają nasze spółki operacyjne. To pozwoli nam na wzmocnienie naszej pozycji w tych 

krajach, poprzez integrację działalności obu spółek i uzyskanie synergii sprzedażowych - 

powiedział Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu Mercor SA.  

 

 

 

Dodatkowych informacji udzielają: 

 

Beata Cioczek, M+G 

Tel. (22) 416 01 02, 508 385 432 

e-mail: beata.cioczek@mplusg.com.pl 

Aleksandra Gierjatowicz, Mercor SA  

Tel. (58) 341 42 45 w.140, 609 462 186 

e-mail: a.gierjatowicz@mercor.com.pl

 
Mercor SA z siedzibą w Gdańsku istnieje od 1988 roku. Jest jednym z największych w Polsce podmiotów 
działających w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Tworzy grupę kapitałową, która na 
europejskim rynku należy do wiodących podmiotów w branży. Na ofertę firmy składają się: systemy wentylacji 
pożarowej, zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych, systemy oddymiania, odprowadzania ciepła  
i doświetleń dachowych. Imponującą listę realizacji Grupy Mercor tworzą m.in. obiekty takie jak Giełda Papierów 
Wartościowych w Warszawie, Hotel Westin, Hotel Hilton, Narodowy Bank Polski, Biblioteka Narodowa, 
Poznańskie Centrum Finansowe, Galeria Kazimierz w Krakowie, Złote Tarasy, Zakłady Chemiczne Puławy, 
Zakłady Chemiczne Dwory, Zakłady Azotowe Puławy, Rondo 1, Domoteka, PKN Orlen Płock, Canal Plus 
Cyfrowa. Na rynku czeskim Grupa może pochwalić się takimi realizacjami jak: Narodowy Bank Czeski, hotele 
Four Seasons, Hilton, Le Palais, Marriott, SAS Radisson, sieci sklepów Hypernova, Kaufland, Tesco, a na rynku 
hiszpańskim do klientów spółki Tecresa  zaliczają sie m.in. Ikea, Peugeot, Coca-Cola, Whirpool, Flex, Sanitas, 
Opel i wiele innych. Od lipca 2007 roku akcje Mercor SA są notowane na GPW. 
 
 


