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4 lutego 2021 r. 

ERBUD z kontraktem na realizacje w Browarach Wrocławskich 

ERBUD S.A. podpisał umowę ze spółką Archicom na realizacje dwóch obiektów w Browarach 

Wrocławskich. Wartość kontraktu to 67,69 mln zł netto.  

ERBUD wybuduje na terenie Browarów Wrocławskich dwa obiekty o nazwach: BA2 – Wytwórnia 

Kawy oraz BA3 – Słodownia, wraz z garażami naziemnymi, niezbędną infrastrukturą techniczną  

i zagospodarowaniem terenu wokół tych realizacji. Budowa rozpocznie się 1 marca 2021 r., termin 

zakończenia obu etapów wskazany został na koniec marca 2023 r.   

Browary Wrocławskie powstają na terenie dawnego Browaru Piastowskiego. Projekt zakłada 

realizację kilkunastu budynków, z czego część wpisana do rejestru zabytków, zostanie poddana 

rewitalizacji. Kompleks będzie zawierał mieszkania, usługi, lokale gastronomiczne czy biura. W 

obiektach które zrealizuje ERBUD, oprócz mieszkań przewidziano także przestrzenie dla biznesu: w 

Wytwórni Kawy będzie lokal o powierzchni około 100 m², w Słodowni cztery powierzchnie o łącznej 

wielkości 340 m².   

To kolejna realizacja mieszkaniowa ERBUDu we Wrocławiu – spółka wybudowała m.in. 

apartamentowiec przy ul. Gwiaździstej, zespół budynków przy Małopanewskiej, kilka etapów 

Promenad Wrocławskich. Od kilku lat ERBUD prowadzi budowę Portu Popowice dla Vantage 

Development S.A. – w grudniu 2020 r. firma podpisała kontrakt na realizację już trzeciego etapu tego 

projektu.  

*** 

Grupa kapitałowa ERBUD jest jedną z największych polskich grup budowlanych na rynku, gdzie z sukcesem 

konkuruje z międzynarodowymi podmiotami w branży. Ma ponad 30-letnie doświadczenie na rynku polskim 

oraz w krajach Europy Zachodniej. Specjalizuje się w budownictwie kubaturowym, inżynieryjno-drogowym, 

przemysłowym i energetycznym. 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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