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GRUPA MERCOR – KONTRAKTY O WARTO ŚCI 22,7 MLN ZŁ  

POZYSKANE W LUTYM 2013 

  

Grupa Mercor, jeden z liderów europejskiego rynku w  bran ży systemów biernych 

zabezpiecze ń przeciwpo żarowych, w lutym 2013 r. pozyskała kontrakty o ł ącznej 

warto ści 22,7 mln zł, wobec 23,6 mln zł rok wcze śniej. 

 

Narastaj ąco od pocz ątku roku obrotowego 2012/2013, czyli w okresie od k wietnia  

do lutego, Grupa pozyskała kontrakty o warto ści 362 mln zł w porównaniu do 358 mln 

zł rok wcze śniej.  

 

W ramach nowych zlece ń w lutym, czyli jedenastym miesi ącu roku obrachunkowego 

2012/2013, polska spółka Mercor SA zdobyła zamówien ia o ł ącznej warto ści 12,8 mln 

zł. Grupa Hasil (Czechy i Słowacja) podpisała kontr akty w wysoko ści 4,2 mln zł, 

hiszpa ńska spółka Tecresa: 2,4 mln zł. Pozostałe spółki Gr upy: Bem, Mercor Ukraina, 

Mercor Rumunia i Mercor-Proof Rosja pozyskały w lut ym zamówienia o ł ącznej 

warto ści 3,3 mln zł. 

 

Nowe zamówienia będą realizowane zarówno na rynkach macierzystych (na których działają 

spółki Grupy), jak i na rynkach eksportowych. 

  

Wśród najciekawszych zleceń pozyskanych przez Grupę Mercor w lutym 2013 r. są m.in. 

realizacje w budynkach użyteczności publicznej takie jak: oddzielenia przeciwpożarowe w 

hali sportowej Letna w Pradze; oddzielenia przeciwpożarowe w Instytucie Medycyny 

Klinicznej i Eksperymentalnej w Pradze; systemy wentylacji pożarowej w Archiwach 

Państwowych w Gdańsku, w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, w  Centrum Leczenia 

Chorób Kręgosłupa w Kluczborku. 
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Grupa pozyskała także kontrakty na realizację zabezpieczeń w obiektach hotelowych m.in. 

oddzieleń przeciwpożarowych w hotelu Hampton by Hilton Gdańsk; systemów wentylacji 

pożarowej w hotelach Marina De Silva w Mikołajkach i hotelu Double Tree by Hilton w 

Warszawie. 

 

Grupa Mercor zawarła także kontrakty na wykonanie zabezpieczeń nieruchomości 

komercyjnych, m.in.: oddzieleń przeciwpożarowych w centrach handlowych: Lubawa na 

Ukrainie, Strip Mall Bulwary Poznańskie w Poznaniu, Centrum Handlowe Korczowa Dolina 

(największe centrum handlowe na granicy polsko-ukraińskiej); Centrum Handlowe Kaufland 

w Radomiu oraz oddzieleń przeciwpożarowych w centrum biurowym Euro Office Park w 

Gdańsku. 

 

W sektorze przemysłowym i produkcyjnym Grupa – zgodnie z nowymi kontraktami – wykona 

m.in. systemy oddymiania w centrum logistycznym w strefie przemysłowej Barbera del Valles 

w Hiszpanii; hali przemysłowej Ville Namur Les Cortils w Belgii, hali produkcyjnej Schneider 

Plastik na Słowacji, czy w TNT Express Worldwide na Słowacji; oddzielenia 

przeciwpożarowe dla firmy Eurocepter we Francji – globalnego producenta śmigłowców. 

 

Pozostałe kontrakty to m.in. wykonanie oddzieleń przeciwpożarowych w odrestaurowywanej i 

rozbudowywanej modernistycznej kamienicy Hrabiego Edwarda Raczyńskiego w Warszawie; 

czy systemów wentylacji pożarowej w obiektach mieszkalnych Wola Prestige Warszawa oraz 

Metropolitan Park Lublin. 

 

Luty to przedostatni miesiąc naszego roku obrotowego i czas wstępnych podsumowań. 

Narastająco po jedenastu miesiącach roku obrotowego 2012/2013 poziom wartości 

zamówień jest zbliżony do ubiegłorocznego, co nas satysfakcjonuje. Zapewniliśmy sobie 

obecność przy wielu dużych i prestiżowych inwestycjach zarówno na rynkach macierzystych 

jak i eksportowych. Zdobywane w tej chwili kontrakty wpłyną na wyniki Grupy w roku 

obrotowym 2013/2014, rozpoczynającym się 1 kwietnia tego roku - mówi 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 

  



 
Grupa Mercor jest jednym z liderów europejskiego rynku w branży systemów biernych zabezpieczeń 
przeciwpożarowych i największym podmiotem branży w Polsce. Spółka oferuje produkty i usługi we wszystkich 
segmentach rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, którymi są: oddzielenia przeciwpożarowe, 
systemy oddymiania i odprowadzania ciepła, systemy wentylacji pożarowej i zabezpieczenia ogniochronne 
konstrukcji budowlanych.  
 
Grupę kapitałową Mercor tworzą: Mercor SA (Polska, podmiot dominujący), Mercor Ukraina sp. z o.o. (Ukraina), 
Mercor Fire Protection Systems S.R.L. (Rumunia), Hasil a.s. (Czechy) i Hasil s.r.o. (Słowacja), Tecresa 
Protecction Pasiva (Hiszpania), BEM sp. z o.o. (Polska) oraz Mercor Proof (Rosja). Grupa posiada 8 zakładów 
produkcyjnych w 7 krajach w Europie, zatrudnia ok. 1000 pracowników.  
 
Imponującą listę realizacji Grupy Mercor tworzą m.in. obiekty takie jak Giełda Papierów Wartościowych w 
Warszawie, Stadion Narodowy, Stadion PGE Arena, 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 Tecresa Catalunya zaliczają sie m.in. Ikea, Peugeot, Coca-Cola, Whirpool, Flex, 
Sanitas, Opel i wiele, wiele innych. Od lipca 2007 roku akcje Mercor SA notowane są na GPW.  
 
Dodatkowe informacje dostępne także na www.mercor.com.pl 


