
Grupa Mercator Medical oferuje szeroki wybór materiałów medycznych 
jednorazowego użytku, głównie rękawic medycznych (chirurgiczne 
oraz diagnostyczne), ochronnych i gospodarczych, opatrunków 
medycznych oraz medycznych produktów z włókniny (np. obłożenia 
pola operacyjnego, maseczki). 

W swojej ofercie posiada około 120 produktów własnych 
oraz szerokie portfolio produktów renomowanych 
międzynarodowych marek.

30-letnie ponad 7 mld 

2% udziału

doświadczenie rękawic rocznie

w rynku globalnym

Oferta Grupy

2 zakłady
produkcyjne

Struktura sprzedaży

Grupa Mercator Medical jest producentem rękawic medycz-
nych i dystrybutorem materiałów medycznych jednorazowego 
użytku z 30-letnim doświadczeniem. To rozpoznawalna marka 
w branży medycznej, która bazuje na polskim kapitale. Jako pro-
ducent sprzedaje do ponad 70 krajów na całym świecie, z kolei 
jako dystrybutor skupia się na Europie Środkowo-Wschodniej oraz 
na Europie Zachodniej (łącznie 2% udziału w globalnym rynku 
rękawic jednorazowych). To jeden z najważniejszych graczy 
polskiej branży jednorazowych materiałów medycznych oraz 
liczący się podmiot na arenie międzynarodowej, prowadzący 
systematyczną ekspansję geograficzną. 

Grupa posiada dwa zakłady produkcyjne w Tajlandii, gdzie 
jako Mercator Medical (Thailand) Ltd. dysponuje zdolnościami 
wytwórczymi ponad 3 mld rękawic rocznie. 

Centrum logistyczne i biuro obsługi klienta Mercator Medical 
znajdują się w Starym Brześciu w centralnej Polsce. Dodatkowo 

Grupa dysponuje hubem logistycznym przy terminalu kon-
tenerowym w gdańskim porcie. 

Wraz z dystrybucją rękawic kupowanych od zewnętrznych 
dostawców łączny potencjał sprzedażowy Grupy Mercator 

Medical można szacować na ponad 7 mld rękawic rocznie. 
Od listopada 2013 roku spółka jest notowana na głównym rynku 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
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Akcjonariat

Najważniejsze liczby

1,86%
1,24%

64,07%

27,45%

5,38%

Prowadzona z sukcesem działalność operacyjna umożliwia Grupie Mercator Medical sys-
tematyczne zwiększanie aktywności w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. 
Od początku pandemii krakowska spółka aktywnie angażuje się w walkę z COVID-19 
poprzez przekazywanie środków ochrony osobistej z własnego portfolio licznym placówkom 
medycznym i opiekuńczym. Do tej pory firma przekazała blisko 1,6 miliona rękawic dia-
gnostycznych oraz 50 tys. maseczek 55 różnym instytucjom, głównie szpitalom, domom 
pomocy społecznej, hospicjom oraz fundacjom (w tym Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa 
Polskiego, Fundacji Sióstr św. Dominika), jak również Komendzie Głównej Policji, Agencji 
Rezerw Materiałowych i Ministerstwu Zdrowia.

MERCATOR MEDICAL S.A.  
ul. Heleny Modrzejewskiej 30 

31-327 Kraków

tel. +48 12 66 55 400  
fax +48 12 66 55 415  

medical@pl.mercatormedical.eu

CSR

Na rynku 
od 1989 roku

Sprzedaż do ponad 
70 krajów 

na 5 kontynentach

Około 
120 produktów 

własnych w ofercie

>4 mld rękawic 
rocznie potencjału 

sprzedażowego  
w obszarze  
dystrybucji

>3 mld rękawic 
rocznie z własnej 

produkcji

Ponad 1200 
zatrudnionych 
pracowników

Wiesław Żyznowski

Inni akcjonariusze

OFE Nationale-Nederlanden

TFI Allianz Polska SA

TFI NN Investment Partners SA

*bezpośrednio oraz pośrednio poprzez Anabaza Ltd.

Wybrane 
skonsolidowane

dane finansowe

I-IV kw. 2019 I kw. 2020 II kw. 2020 III kw. 2020

mln PLN zmiana rdr mln PLN zmiana rdr mln PLN zmiana rdr mln PLN zmiana rdr

Przychody 540,3 +29% 202,8 67% 375,2 175% 604 317%

EBITDA 24,6 -19% 35,3 +33,5m 234,6 +227,6m 390,9 +382,4m PLN

Marża EBITDA 4,60% -2,7 pp 17,4% +15,9 pp 62,5% +57,5 pp 64,7% +58,9 pp

Wynik netto -2 -9,3m PLN 20,6 +24,2m 210,5 +209,6m 355,8 +355,1m PLN

>4 MLD
>3 MLD1989
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