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GRUPA MERCOR – KONTRAKTY O WARTO ŚCI 41,3 MLN ZŁ POZYSKANE  

W CZERWCU 2012 

  

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

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

warto ści 41,3 mln zł, wobec 37,5 mln zł rok wcze śniej., co oznacza wzrost o 10,1%. 

 

W ramach nowych zlece ń w ostatnim miesi ącu I kwartału roku obrachunkowego 

2012/2013 polska spółka Mercor SA zdobyła zamówieni a o łącznej warto ści  

21,5 mln zł. Grupa Hasil (Czechy i Słowacja) podpis ała kontrakty w wysoko ści  

5,3 mln zł, hiszpa ńska spółka Tecresa: 3,4 mln zł, z kolei polska spół ka BEM – umowy  

o warto ści 3,2 mln zł. Pozostałe spółki Grupy: Mercor Ukrai na, Mercor Rumunia  

i Mercor-Proof Rosja pozyskały w kwietniu  zamówien ia o ł ącznej warto ści 7,9 mln zł. 

 

W całym I kwartale roku obrachunkowego 2012/2013 (o kres 1.04 – 30.06) Grupa 

zdobyła kontrakty o ł ącznej warto ści 107,3 mln zł, wobec 103,3 mln zł rok wcze śniej, 

co oznacza wzrost o ok. 4%. 

 

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 czerwcu 2012 r. jest m.in. 

wykonanie oddzieleń przeciwpoŜarowych w Galerii Miejskiej przy Placu Unii Lubelskiej w 

Warszawie; w hotelu Marriott Okęcie, w oczyszczalni ścieków Station d’épuration de 

Marquette niedaleko Lille we Francji, czy w biurowcu AZ Tower Brno - wkrótce najwyŜszym 

budynku na terenie Czech. Kontrakty na wykonanie wentylacji poŜarowej, które Grupa 

zawarła w ostatnim miesiącu, to m.in. realizacje w najnowszym warszawskim wieŜowcu 

Twarda Tower; w Oliwa Tower Gdańsk, Katowickim Centrum Biznesu czy w szpitalu 

kolejowym w Lublinie. 
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Grupa Mercor podpisała takŜe umowy na montaŜ systemów oddymiania w Millenium Logistic 

Tychy, na Stadionie Zabrze czy w nowym publicznym szpitalu Collado Villalba w Hiszpanii. 

 

Inne zlecenia Grupy to m. in. realizacja kolejnej części kontraktu – drzwi i ścianki profilowe – 

w Trybunale Obrachunkowym w Luksemburgu oraz zabezpieczenia konstrukcji w systemie 

natryskowym w warszawskim hotelu Hilton.  

 

Wartość kontraktów zdobytych w czerwcu 2012 r. przekroczyła poziom ubiegłoroczny o 10%. 

Jednocześnie w całym pierwszym kwartale roku obrotowego 2012/2013 zdobyliśmy 

kontrakty, których łączna wartość była wyŜsza o ok. 4%, w porównaniu do analogicznego 

okresu rok wcześniej. Na taki wynik pozwolił nasz model  biznesowy, którego waŜnym 

elementem jest dywersyfikacja zarówno rynków działalności jak i produktów oraz stale 

rozwijająca się branŜa biernych zabezpieczeń przeciwpoŜarowych, stosunkowo odporna na 

wahania koniunktury. Zdobyte kontrakty to solidna baza, pozwalająca nam z ostroŜnym 

optymizmem patrzeć na kolejne kwartały – 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 


