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GRUPA MERCOR – KONTRAKTY O WARTO ŚCI 34,3 MLN ZŁ  

POZYSKANE W KWIETNIU 2013 

  

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

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

warto ści 34,3 mln zł, wobec 33,1 mln zł rok wcze śniej, co oznacza wzrost o 3,6%. 

 

W ramach nowych zlece ń w kwietniu, czyli pierwszym miesi ącu roku obrachunkowego 

2013/2014, polska spółka Mercor SA zdobyła zamówien ia o łącznej warto ści  

20 mln zł. Grupa Hasil (Czechy i Słowacja) podpisał a kontrakty w wysoko ści  

7,9 mln zł, hiszpa ńska spółka Tecresa: 3,2 mln zł, natomiast rosyjska spółka  

Mercor-Proof  zyskała nowe zamówienia o warto ści 1,4 mln zł. Pozostałe spółki Grupy: 

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

1,8 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 kwietniu 2013 r. są m.in.: 

realizacje na wykonanie zabezpieczeń nieruchomości komercyjnych, m.in.: oddzieleń 

przeciwpożarowych w hotelu Marriott Krasnaya Polyana w Sochi, na terenie Federacji 

Rosyjskiej, czy w hotelu Hilton Vnukovo, przy lotnisku w Moskwie; systemów wentylacji  

w Galerii Gemini Park w Bielsko-Białej i w hotelu Orbis Gdynia; oddzieleń 

przeciwpożarowych w Centrum Dystrybucyjno-Logistycznym Lidl Wyszków w Turzynie. 

 

Grupa Mercor zawarła także kontrakty w obiektach użyteczności publicznej takie jak: 

oddzielenia przeciwpożarowe w Krakowskim Parku Technologicznym; w rozbudowywanej 

części szpitala w Szczecinku, czy  systemy wentylacji w Klinice Okulistycznej w Lublinie. 
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W sektorze przemysłowym i produkcyjnym Grupa – zgodnie z nowymi kontraktami – wykona 

m.in. systemy oddymiania na terenie firmy Pet Star Holding S.R.L. – wiodącego producenta 

opakowań z tworzyw sztucznych w Rumunii; oddzielenia przeciwpożarowe dla firmy 

farmaceutycznej HBM Pharma na Słowacji; zabezpieczenia ogniochronne w fabryce 

produkującej windy należącej do międzynarodowego koncernu ThyssenKrupp Elevator  

w Mostoles, w Hiszpanii; systemy oddymiania w centrum dystrybucyjnym Magnit - 

największej sieci sklepów detalicznych w Rosji. 

 

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

ogniochronne konstrukcji stalowej lądowiska dla helikopterów nad polikliniką w Olsztynie 

(platforma nad budynkiem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego); zabezpieczenie 

ogniochronne konstrukcji stalowej pierwszego w Polsce tunelu aerodynamicznego Freefly 

Center oraz systemy oddymiania grawitacyjnego w zakładzie produkcyjnym Schumacher 

Packaging w Polednie (woj. kujawsko-pomorskie) – wiodącego, niemieckiego producenta 

opakowań z tektury. 

 

Rozpoczęlismy nowy rok obrotowy 2013/2014 bardzo dobrym poziomem nowo pozyskanych 

zamówień. Ich wartość przekroczyła ubiegłroczny poziom o 1,2 mln zł. To wynik 

konsekwentnie realizowanej strategii Grupy, dywersyfikacji produktowej i geograficznej. 

Istotną część kwietniowych zamówień stanowią prestiżowe realizacje na terenie 

nieruchomości komercyjnych, w sektorze produkcyjnym i przemysłowym zarówno w Polsce 

jak i na rynkach zagranicznych – 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 
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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 


