
 

 

 

 

Komunikat prasowy     

 

 

Gdańsk, 2 października 2013 

 

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MERCOR SA WYRAZIŁO  ZGODĘ 

NA ZBYCIE DZIAŁU ODDZIELE Ń PRZECIWPOŻAROWYCH 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mercor S A, spółki  b ędącej jednym z 

liderów europejskiego rynku w bran ży systemów biernych zabezpiecze ń 

przeciwpo żarowych, podj ęło uchwał ę w sprawie wyra żenia zgody na zbycie Działu 

Oddziele ń Przeciwpo żarowych Spółki na rzecz Mercor HD spółka z ogranicz oną 

odpowiedzialno ścią spółka komandytowo-akcyjna (Mercor HD SKA).  

 

Jest to  jeden z  wymogów formalnych  niezb ędnych do finalizacji umowy sprzeda ży 

działalno ści w zakresie oddziele ń przeciwpo żarowych podmiotom z Grupy ASSA 

ABLOY, światowego lidera na rynku systemów zabezpiecze ń drzwiowych.    

 

Obecnie strony oczekuj ą na uzyskanie przez ASSA ABLOY zgody na realizacj ę 

transakcji ze strony organów ochrony konkurencji w Polsce i na Ukrainie.  

 

Strony planują sfinalizować transakcję, poprzez podpisanie umowy przyrzeczonej, do  

23 grudnia 2013 roku, jednak Mercor HD SKA ma możliwość przedłużenia terminu na 

realizację Umowy o kolejne dwa miesiące. W przeciwnym razie Umowa ulegnie rozwiązaniu 

a do transakcji nie dojdzie.   

 

Wartość planowanej transakcji to 221 mln zł, jednak w chwili finalizacji transakcji zostanie, 

zgodnie z praktyką stosowaną dla tego typu transakcji, skorygowana o ewentualne zmiany w 

kapitale obrotowym nabywanego przedsiębiorstwa i spółek oraz o zadłużenie netto na 

moment zawarcia umów przyrzeczonych. 

 

Pozyskane w wyniku transakcji sprzedaży środki Mercor SA zamierza przeznaczyć na spłatę 

istotnej części zadłużenia bankowego (ok. 60 mln zł) oraz wdrożenie programu 

inwestycyjnego dla pozostałych pionów produktowych, którymi są: systemy oddymiania i 

odprowadzania ciepła, systemy wentylacji pożarowej i zabezpieczenia ogniochronne 

konstrukcji budowlanych. Intencją Zarządu jest także by istotna część środków (co najmniej 

50%) została przeznaczona na wypłatę dywidendy lub skup akcji Spółki.  
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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

 
INFORMACJE O MERCOR SA 
 
Mercor SA z siedzibą w Gdańsku jest największym w Polsce podmiotem działającym w branży systemów 
biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka posiada udział we wszystkich segmentach rynku biernych 
zabezpieczeń przeciwpożarowych, którymi są: oddzielenia przeciwpożarowe, systemy oddymiania 
i odprowadzania ciepła, systemy wentylacji pożarowej i zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych. 
Spółka tworzy grupę kapitałową, będącą jednym z największych w Europie podmiotów w branży. Najważniejsze 
spółki Grupy Mercor to: Mercor SA (podmiot dominujący), Mercor Ukraina sp. z o.o., Mercor Fire Protection 
Systems S.R.L. (Rumunia), Hasil a.s (Czechy i Słowacja), Tecresa Protecction Pasiva (Hiszpania),  
BEM Sp. z o.o. (Polska) oraz Mercor Proof (Rosja). 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 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 

 


