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GRUPA MERCOR – KONTRAKTY O WARTO ŚCI 26,2 MLN ZŁ POZYSKANE  

W STYCZNIU 2012 

  

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

zabezpiecze ń przeciwpo Ŝarowych, w styczniu 2012 r. pozyskała kontrakty o ł ącznej 

warto ści 26,2 mln zł, wobec 20,3 mln zł rok wcze śniej, co oznacza wzrost o ok. 29%.  

 

W ramach nowych zlece ń w pierwszym miesi ącu 4Q roku obrachunkowego 2011/2012 

polska spółka Mercor SA zdobyła zamówienia o ł ącznej warto ści 14,4 mln zł. Grupa 

Hasil (Czechy i Słowacja) podpisała kontrakty w wys okości 4 mln zł, hiszpa ńska 

spółka Tecresa: 5,2 mln zł, z kolei polska spółka B em, która po przeprowadzeniu 

programu naprawczego osi ągnęła na koniec 3Q 2011/2012 próg rentowno ści, 

podpisała umowy o warto ści 1,4 mln zł. Pozostałe spółki Grupy: Mercor Ukrai na, 

Mercor Rumunia i Mercor Proof-Rosja pozyskały w sty czniu zamówienia o ł ącznej 

warto ści 1,2 mln zł. 

 

Podpisywane w ostatnim okresie kontrakty dotyczą segmentów rynku takich jak: m.in. 

budownictwo uŜyteczności publicznej (np. muzea, instytucje naukowe), nieruchomości 

komercyjne (np. centra logistyczne, centra handlowe) i mieszkaniowe, czy infrastruktura 

komunikacyjna (np. lotniska).  

 

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

działają spółki Grupy), jak i na rynkach eksportowych.  

 

Wśród najwaŜniejszych zleceń pozyskanych przez Grupę w styczniu 2012 r. jest m.in. 

wykonanie zabezpieczenia przeciwpoŜarowego na odcinkach autostrady Marina Coastal 

Expressway (MCE), największej i uznanej za najtrudniejszą inŜynieryjnie inwestycji drogowej 

w Singapurze, a takŜe realizacja systemów wentylacji poŜarowej w Centrum Technologii 

„Ochota”” Uniwersytetu Warszawskiego (CeNT), czy w Muzeum Śląskim w Katowicach; 
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realizacja oddzieleń przeciwpoŜarowych w Szpitalu Ginekologiczno-PołoŜniczym „Inflancka” 

w Warszawie; realizacja systemów oddymiania grawitacyjnego w centrum handlowym Eroski 

(w Vizcaya) i w centrum handlowym IKEA (w Valladolid) w Hiszpanii.  

 

Inne zlecenia, pozyskane na polskim rynku przez Grupę Mercor to m.in.: realizacja 

systemów oddymiania w największym w Polsce i jednym z największych w Europie Parku 

Handlowym Europa Centralna Gliwice oraz w porcie lotniczym Lublin (Świdnik k. Lublina);  

realizacja systemu oddymiania, oddzieleń i wentylacji poŜarowej w Pomorskim Parku 

Naukowo-Technologicznym w Gdyni.  

 

„Jesteśmy zadowoleni z utrzymującej się wysokiej dynamiki pozyskiwania zleceń, w 

porównaniu z ubiegłym rokiem, jak równieŜ ze zgodnej z naszymi załoŜeniami struktury 

zamówień. Szczególnie cieszy nas pozyskanie trzeciego juŜ kontraktu w Azji - na 

zabezpieczenie odcinka największej inwestycji autostradowej w Singapurze, który pozwoli 

nam zdobyć kolejne referencje na bardzo interesującym rynku projektów tunelowych.                  

Z sukcesem pozyskujemy takŜe kontrakty na naszych rynkach macierzystych i zapewniliśmy 

sobie obecność przy wielu kluczowych inwestycjach m.in. w polskim przemyśle, 

infrastrukturze komunikacyjnej czy budownictwie uŜyteczności publicznej. Obecnie 

zdobywane kontrakty wpłyną na wyniki Grupy w roku obrotowym 2012/2013” - powiedział 

Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu Mercor SA. 

 

Dodatkowych informacji udziela: 

Beata Cioczek, M+G 

Tel. (22) 625 71 40, 508 385 432 

 e-mail: beata.cioczek@mplusg.com.pl 

 

Mercor SA z siedzibą w Gdańsku jest największym w Polsce podmiotem działającym w branŜy systemów 
biernych zabezpieczeń przeciwpoŜarowych. Spółka posiada udział we wszystkich segmentach rynku biernych 
zabezpieczeń przeciwpoŜarowych, którymi są: oddzielenia przeciwpoŜarowe, systemy oddymiania 
i odprowadzania ciepła, systemy wentylacji poŜarowej i zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych. 
Spółka tworzy grupę kapitałową, będącą jednym z największych w Europie podmiotów w branŜy. NajwaŜniejsze 
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 moŜe 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 takŜe na www.mercor.com.pl 


