
 
INFORMACJA PRASOWA 

 
 

 

Erbud SA 

ul. Franciszka Klimczaka 1 · 02-797 Warszawa 

www.erbud.pl 

2 września 2020 r. 

ERBUD wybuduje budynek biurowo-usługowy we Wrocławiu 

ERBUD S.A. podpisał umowę z Biznes Port Sp. z o.o. na budowę budynku biurowo-usługowego 

z garażem podziemnym. Łączna wartość kontraktu wynosi 70,75 mln zł netto. 

Oprócz budowy budynku biurowo-usługowego umowa obejmuje również zagospodarowanie 

i uzbrojenie terenu wraz z wykończeniem w stanie fit-out. Zgodnie z kontraktem wydanie Świadectwa 

Przejęcia nastąpi w ciągu 70 tygodni od dnia nakazu rozpoczęcia robót. 

Budynek przy ulicy Białowieskiej będzie kolejną inwestycją z zakresu budownictwa mieszkaniowego, 

którą ERBUD S.A. realizuje we Wrocławiu. W styczniu spółka podpisała dwie umowy z Grupą Vantage 

Development na generalne wykonawstwo budynków w ramach II etapu inwestycji Port Popowice. 

W grudniu 2019 roku ERBUD podpisał umowę z GPI Wrocław Sp. z o.o. na budowę budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Gwiaździstej. Z kolei w kwietniu 2019 roku spółka podpisała 

umowę z VD Sp. z o. o. Mieszkania XVIII Sp. K. na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

u zbiegu ulic Lubińskiej i Legnickiej. 

 

 

*** 

Grupa kapitałowa ERBUD, obchodząca w tym roku 30-lecie powstania, jest jedną z największych polskich grup 
budowlanych. Świadczy usługi w Polsce i za granicą, posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte na rynku polskim 
oraz w krajach Europy Zachodniej. Specjalizuje się w budownictwie kubaturowym, inżynieryjno-drogowym, 
przemysłowym i energetycznym. Grupa ERBUD konkuruje z międzynarodowymi podmiotami w branży. Rocznie 
realizuje projekty o wartości ponad 2 mld zł. Od 2007 roku spółka ERBUD S.A. jest notowana na GPW 
w Warszawie. 

Do najbardziej prestiżowych inwestycji realizowanych w ostatnim czasie przez spółki Grupy ERBUD należą: Galeria 
Młociny w Warszawie, Hala Koszyki w Warszawie, budynki biurowe Eurocentrum Office Complex i Royal Wilanów 
w Warszawie, Centrum Medycyny Inwazyjnej oraz Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Szpital 
Południowy w Warszawie, Centrum Dystrybucyjne Lidl w Stargardzie, Spalarnia Odpadów Komunalnych 
w Koninie, Budowa Kotłowni z kotłem WR25 wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Elektrociepłowni FORTUM 
BYTOM S.A. oraz Zespół Elektrowni Fotowoltaicznych Dobrcz/Mierki. 

Więcej informacji na www.erbud.pl. 
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