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GRUPA MERCOR:  

20-PROC. DYNAMIKA POZYSKIWANIA ZAMÓWIEŃ W I PÓŁROCZU 2016 ROKU 

 

Grupa Mercor, należąca do grona liderów europejskiego rynku w branży systemów 

biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, w okresie od stycznia do czerwca 2016 

roku pozyskała zamówienia o wartości około 115,4 mln zł wobec 96,2 mln zł  

w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o 20% rok do roku.  

W samym czerwcu 2016 roku Spółka pozyskała zamówienia na poziomie zbliżonym 

(spadek o 2%) do ubiegłorocznego: o wartości około 22,1 mln zł wobec 22,6 mln zł w 

czerwcu 2015 roku.   

 

Nowe zamówienia będą realizowane zarówno w Polsce jak i na rynkach zagranicznych. 

 

Wśród najciekawszych zleceń pozyskanych przez Grupę Mercor w I półroczu 2016 roku są 
m.in. ogniochronne zabezpieczenie konstrukcji pomieszczeń olejowego i elektrycznego 

Turbozespołu Elektrowni Kozienice, instalacja DRW 4 w PKN Orlen (ogniochronne 

zabezpieczenia konstrukcji); Baza Logistyczna ITM w Poznaniu (kompleksowe systemy 

oddymiania oraz ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji); Elektrownia Opole Blok 5 i 6 

(systemy wentylacji pożarowej); biblioteka multimedialna w Waalse Krook w Belgii (systemy 

oddymiania); nowe hale produkcyjne dla IKEA w miejscowości Malacky na Słowacji (systemy 

oddymiania).  

 

Dobrze oceniamy dynamikę pozyskiwanych kontraktów w  okresie od stycznia do czerwca 

2016 roku. Wartość pozyskiwanych przez Grupę zleceń rośnie pomimo trudnej sytuacji w 

Rosji. Dzięki rozbudowie mocy produkcyjnych możemy realizować coraz większą liczbę 

zamówień. Słabszy złoty dodatkowo sprzyja naszej sprzedaży eksportowej. Chcemy 

regularnie publikować wartości zamówień pozyskanych w danym miesiącu i za ostatnie 6 

miesięcy. Kontrakty te będą stopniowo widoczne w sprzedaży w kolejnych miesiącach  roku 

– mówi 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
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Mercor SA z siedzibą w Gdańsku istnieje od 1988 roku. Jest jednym z największych w Polsce podmiotów 
działających w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Tworzy grupę kapitałową, która na 
europejskim rynku należy do wiodących podmiotów w branży. Na ofertę firmy składają się: systemy wentylacji 
pożarowej, zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych, systemy oddymiania, odprowadzania ciepła  
i doświetleń dachowych. 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 spółki Tecresa  zaliczają sie m.in. Ikea, Peugeot, Coca-Cola, Whirpool, Flex, Sanitas, 
Opel i wiele innych. Od lipca 2007 roku akcje Mercor SA są notowane na GPW. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna 
się 1 kwietnia, a kończy 31 marca.  
  

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


