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GRUPA MERCOR – KONTRAKTY O WARTO ŚCI 31,2 MLN ZŁ POZYSKANE  

W MARCU 2012 

  

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

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

warto ści 31,2 mln zł, wobec 31,7 mln zł rok wcze śniej.  

 

W ramach nowych zlece ń w ci ągu ostatniego miesi ąca roku obrachunkowego 

2011/2012, polska spółka Mercor SA zdobyła zamówien ia o łącznej warto ści  

14,7 mln zł. Grupa Hasil (Czechy i Słowacja) podpis ała kontrakty w wysoko ści  

6,5 mln zł, hiszpa ńska spółka Tecresa: 3,6 mln zł, z kolei polska spół ka BEM – umowy  

o warto ści 3,7 mln zł. Pozostałe spółki Grupy: Mercor Ukrai na, Mercor Rumunia  

i Mercor-Proof Rosja pozyskały w lutym zamówienia o  łącznej warto ści 2,7 mln zł. 

 

Oznacza to, Ŝe w całym czwartym kwartale roku obrachunkowego 201 1/2012 (czyli w 

okresie stycze ń-marzec 2012), Grupa pozyskała kontrakty o ł ącznej warto ści 81 mln zł, 

wobec 78,9 mln zł rok wcze śniej.  

 

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

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

nieruchomości komercyjne (np. centra handlowe, centra biurowe) i mieszkaniowe, hotele, 

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 najciekawszych zleceń pozyskanych przez Grupę w marcu 2012 r. jest m.in. 

wykonanie oddzieleń przeciwpoŜarowych dla Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa 

Pendereckiego w Lusławicach koło Tarnowa, dla czeskich szpitali takich jak: Szpital Kliniczny 

św. Anny w Brnie, Szpital w Kolinie (oddział dziecięcy) i Szpital w mieście Pribram oraz dla 



 

 2

Libra Business Centre w Warszawie, Zajezdni Tramwajowej Franowo w Poznaniu, czy dla 

pierwszej w Europie fabryki Weyerhaeuser w Gdańsku, naleŜącej do amerykańskiego 

koncernu Weyerhaeuser, będącego jednym ze światowych liderów w przetwórstwie drewna. 

 

Inne zlecenia Grupy to m. in. zamówienia na realizację wentylacji poŜarowej w obiektach 

takich jak Miasteczko TP Warszawa, Business Garden Warszawa, Galeria MM w Poznaniu, 

a takŜe zamówienia na dostawę drzwi przeciwpoŜarowych do Francji, np. do  obiektów  

naleŜących do słuŜb wojskowych czy do budynków mieszkalnych na osiedlu w Blois, mieście 

nad Loarą, w centralnej Francji. 

 

„Zamówienia zdobyte w marcu 2012 r. utrzymaliśmy na poziomie zbliŜonym do 

ubiegłorocznego. To samo dotyczy poziomu zamówień zebranych w całym – zakończonym 

w marcu – roku obrotowym. Udało nam się to pomimo celowego ograniczania sprzedaŜy 

spółki BEM. Jest to wynik satysfakcjonujący. Zamierzamy w dalszym ciągu rozszerzać naszą 

ofertę produktową i działalność na rynkach eksportowych. Obecnie zdobywane kontrakty 

wpłyną na wyniki Grupy roku obrotowego 2012/2013” – mówi Krzysztof Krempeć, Prezes 

Zarządu Mercor SA. 

 

Dodatkowych informacji udzielają: 

Beata Cioczek, M+G 

Tel. (22) 625 71 40, 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 branŜy systemów biernych zabezpieczeń 
przeciwpoŜarowych i największym podmiotem branŜy w Polsce. Spółka oferuje produkty i usługi we wszystkich 
segmentach rynku biernych zabezpieczeń przeciwpoŜarowych, którymi są: oddzielenia przeciwpoŜarowe, 
systemy oddymiania i odprowadzania ciepła, systemy wentylacji poŜarowej 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 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 


