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GRUPA MERCOR – KONTRAKTY O WARTO ŚCI 32,3 MLN ZŁ  

POZYSKANE W MARCU 2013 

  

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

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

warto ści 32,3 mln zł, wobec 31,2 mln zł rok wcze śniej, co oznacza wzrost o 3,5%. 

 

Narastaj ąco w całym roku obrotowym 2012/2013, czyli w okresi e od kwietnia 2012 

do marca 2013, Grupa pozyskała kontrakty o warto ści  394,3 mln zł w porównaniu do  

389,2 mln zł rok wcze śniej. 

 

W ramach nowych zlece ń w marcu, czyli ostatnim miesi ącu roku obrachunkowego 

2012/2013, polska spółka Mercor SA zdobyła zamówien ia o łącznej warto ści  

16,2 mln zł. Grupa Hasil (Czechy i Słowacja) podpis ała kontrakty w wysoko ści  

3,3 mln zł, hiszpa ńska spółka Tecresa: 3,7 mln zł, natomiast rosyjska spółka  

Mercor-Proof  zyskała nowe zamówienia o warto ści 7,6 mln zł. Pozostałe spółki Grupy: 

Bem, Mercor Ukraina, Mercor Rumunia zawarły w marcu   umowy o ł ącznej warto ści  

1,5 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 marcu 2013 r. są m.in. 

realizacje w obiektach użyteczności publicznej takie jak: oddzielenia przeciwpożarowe  

na Uniwersytecie Tomasza Bati w czeskim Żlinie, w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza 

w Szczecinie, w Centrum Edukacyjnym Usług Elektronicznych na Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Poznaniu czy Fabryce Sztuki w Łodzi; systemy oddymiania w Zajezdni 

Tramwajowej Franowo w Poznaniu; zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych 

w szpitalu dziecięcym w Krakowie czy w Centre International de Conferences w Algierii. 
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Grupa Mercor zawarła także kontrakty na wykonanie zabezpieczeń nieruchomości 

komercyjnych: 

 
− w centrach handlowych, m.in. systemów oddymiania w Centrum Handlowym Felicity 

w Lublinie, oddzieleń przeciwpożarowych w Centrum Handlowo-Usługowym Brama 

Pomorza w Chojnicach; oddzieleń przeciwpożarowych i systemów oddymiania  

w Tesco na Słowacji; systemów oddymiania w Centrum Handlowym Leroy Merlin  

na Ukrainie. 

− w centrach biurowych, m.in. oddzieleń przeciwpożarowych w Aquarius Business 

House oraz biurowcu Green Day we Wrocławiu, Alchemii Office Park w Gdańsku czy 

Żoliborz One w Warszawie. 

 

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

m.in. systemy oddymiania w fabryce rakiet wojennych w miejscowości Niżnyj Nowogrod   

w Rosji, w fabryce mebli włoskich Rimi zlokalizowanej w obwodzie moskiewskim  i oraz  

w fabryce drutów do cięcia kryształów Terwingo również na terenie Federacji Rosyjskiej; 

oddzielenia przeciwpożarowe w centrum logistycznym Schenker w Czechach; systemy 

oddymiania w hali produkcyjnej Matador – należącej do producenta opon Continental 

Matador – na Słowacji oraz w zakładzie produkcyjnym Synthos w Czechach. 

 

W Polsce w sektorze przemysłowym i produkcyjnym Grupa wykona m.in. oddzielenia 

przeciwpożarowe i systemy wentylacji w zakładzie produkcji elementów hamulcowych Bosch 

we Wrocławiu czy zabezpieczenia ogniochronne w zakładzie produkcji tworzyw sztucznych 

Megaform w Elblągu. 

 

Marzec kończy nasz rok obrotowy 2012/2013. Jesteśmy zadowoleni z wartości pozyskanych 

w tym czasie zamówień. Jest ona zbliżona do poziomu ubiegłorocznego, pomimo 

trudniejszej sytuacji rynkowej. Podpisaliśmy wiele prestiżowych kontraktów zarówno  

w Polsce jak i za granicą. Przed nami kolejny pracowity rok. Naszym celem jest dalsze 

zdobywanie rynków eksportowych – poprzez zwiększanie sprzedaży w krajach, w których 

jesteśmy już obecni oraz wchodzenie na nowe rynki zbytu. Jednocześnie umacniamy naszą 

pozycję na rynkach macierzystych, na których zlokalizowane są nasze spółki handlowe  

i zakłady produkcyjne - mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu Mercor SA. 
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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 


