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Komunikat prasowy     

 

Gdańsk, 16 grudnia 2013 

 

 MERCOR SA FINALIZUJE TRANSAKCJ Ę SPRZEDAŻY DZIAŁALNO ŚCI  

W ZAKRESIE ODDZIELEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH  

GRUPIE ASSA ABLOY 

Mercor SA, wiod ąca spółka z Grupy Mercor, która jest  jednym z lide rów europejskiego 

rynku w bran ży systemów biernych zabezpiecze ń przeciwpo żarowych, sfinalizowała 

transakcj ę sprzeda ży działalno ści w zakresie oddziele ń przeciwpo żarowych 

podmiotom z Grupy ASSA ABLOY, światowemu liderowi na rynku zabezpiecze ń 

drzwiowych, podpisuj ąc 16 grudnia br. umowy przyrzeczone.  

W ramach transakcji Grupa Mercor sprzedała nast ępujące aktywa nale żące do Mercor HD 

spółka z ograniczon ą odpowiedzialno ścią spółka komandytowo-akcyjna : Pion 

Oddziele ń Przeciwpo żarowych Mercor SA (razem z wybranymi aktywami BEM) i spółka 

Hasil a.s. (działaj ąca w Czechach i na Słowacji, poprzez spółk ę zależną Hasil s.r.o.).  Wraz  

z podpisaniem umów przyrzeczonych został zawarty an eks do umowy, na mocy którego 
zdecydowano o rezygnacji ze sprzeda ży udziałów w Mercor Ukraina (55% posiadanych 

przez Mercor udziałów tej spółki).  

Łączna cena sprzeda ży wyniosła 221 mln zł i została poddana korekcie, z godnie  

z ustaleniami zawartymi w umowie przedwst ępnej z dnia 6 wrze śnia 2013 roku. 

Korekta dotyczyła przede wszystkim warto ści kapitału pracuj ącego w przedmiocie 

transakcji w kwocie około 15,5 mln zł, która pod po staci ą nadwy żki nale żności 

handlowych nad zobowi ązaniami pozostała w bilansie Mercor SA. Korekta dot yczyła 

równie ż długu netto obni żającego warto ść przedsi ębiorstwa (w kwocie około 3 mln zł). 

Dodatkowo, korekta w kwocie 3 mln zł wynikała z rez ygnacji ze zbycia 55% udziałów 

w Mercor Ukraina. 

Ostateczna cena po korektach wyniosła 199,5 mln zł.   

Środki pozyskane w wyniku transakcji sprzeda ży Mercor SA zamierza przeznaczy ć  

na spłat ę istotnej cz ęści zadłu żenia bankowego (ok. 60 mln zł) oraz na wdro żenie 

programu inwestycyjnego dla pozostałych pionów prod uktowych, którymi s ą: systemy 

oddymiania i odprowadzania ciepła, systemy wentylac ji po żarowej i zabezpieczenia 

ogniochronne konstrukcji budowlanych. Intencj ą Zarządu jest tak że, by istotna cz ęść 

środków (co najmniej 50%) została przeznaczona na wy płat ę dywidendy lub skup akcji 

Spółki. 
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Mercor SA w transakcji doradzali: Clifford Chance, Espirito Santo Investment Bank 

oraz KPMG Tax. 

Grupa ASSA ABLOY jest światowym liderem na rynku systemów zabezpieczeń drzwiowych, 

Istnieje od 1994 roku, zatrudnia 43,000 pracowników i jest obecna w 70 krajach świata. 

ASSA ABLOY notowana jest na giełdzie NASDAQ OMX Stockholm, w segmencie Large 

Cap. Przychody Grupy w 2012 roku sięgnęły 47 mld SEK. W sierpniu 2013 roku ASSA 

ABLOY znalazła się na 78. miejscu w rankingu najbardziej innowacyjnych firm na świecie, 

przygotowanym przez Forbes.   

Bardzo się cieszymy z finalizacji transakcji oraz faktu, że tak renomowany inwestor, jak 

ASSA ABLOY, docenił to, co osiągnęliśmy w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych i chce 

włączyć do swojej oferty oraz dalej rozwijać pod marką ”mercor doors” nasze produkty  

z zakresu oddzieleń przeciwpożarowych – powiedział  Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu 

Mercor SA 

Przed nami nowe wyzwania i nowe perspektywy. Zdobyte dzięki transakcji środki 

przeznaczymy na spłatę zadłużenia, inwestycje i wypłatę środków dla naszych 

akcjonariuszy, którym w ten sposób podziękujemy za wiarę w potencjał spółki. Nadal 

będziemy obecni na wszystkich rynkach geograficznych, na których dotychczas 

prowadziliśmy działalność. Chcemy umacniać naszą pozycję rynkową w ramach 

kontynuowanej działalności w segmentach oddymiania, wentylacji i zabezpieczeń 

ogniochronnych konstrukcji.  Na rynkach czeskim, słowackim i ukraińskim utworzyliśmy już 

nowe spółki. W tych krajach już od kilku lat oferujemy  systemy oddymiania grawitacyjnego, 

teraz chcemy zdecydowanie rozszerzać zakres działania o pozostałe grupy produktowe. O 

strategii kontynuowanej działalności Grupy Mercor i opracowywanych rozwiązaniach 

produktowych będziemy informować rynek już na początku 2014 roku – dodał 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 
 

INFORMACJE O MERCOR SA 

Mercor SA z siedzibą w Gdańsku jest wiodącym w Polsce podmiotem działającym w branży systemów biernych 
zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka posiada udział we wszystkich segmentach rynku biernych 
zabezpieczeń przeciwpożarowych, tworzy grupę kapitałową, która jest jednym z największych w Europie 
podmiotów w branży. Na imponującą listę realizacji Grupy Mercor  składają się 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, 
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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, wiele innych. Od lipca 2007 roku akcje Mercor SA notowane są na GPW. 

Dodatkowe informacje dostępne także na www.mercor.com.pl 


