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GWI z Grupy ERBUD wybuduje budynek dla TZMO w Niemczech 

GWI Bauunternehmung GmbH - spółka zależna w 100% od ERBUD S.A. - podpisała wartą 6 mln 

euro (26,5 mln zł) umowę z TZMO Deutschland GmbH na budowę nowoczesnego biurowca w 

Berlinie. 

Roboty budowlane rozpoczną się 20 sierpnia 2020 roku, termin realizacji jest przewidziany na 

21 października 2021 roku. Podwykonawcą robót będzie ERBUD S.A. 

- Cieszymy się z tej współpracy, nasze firmy łączy wiele podobieństw. Zarówno ERBUD, jak i TZMO 

wywodzą się z Torunia, są liderami w swoich branżach i aktywnie prowadzą działalność biznesową 

poza granicami Polski - mówi Dariusz Grzeszczak, prezes zarządu ERBUD S.A. 

- Powołaliśmy GWI GmbH w 1993 roku jako naszą pierwszą inwestycję zagraniczną. Dzisiaj firma 

z powodzeniem realizuje duże inwestycje na terenie Niemiec i jest znaczącym partnerem dla wielu 

inwestorów. Podobnie jak nasz partner z Torunia, TZMO S.A., postawiliśmy w modelu biznesowym 

m.in. na dywersyfikację geograficzną. W 2018 roku kupiliśmy 100% udziałów w Grupie IVT w 

Niemczech. Oprócz rodzimego rynku jesteśmy obecni także na rynkach niemieckim, belgijskim, 

francuskim, holenderskim, szwedzkim oraz norweskim - dodaje prezes Dariusz Grzeszczak. 

- ERBUD obchodzi w tym roku 30. rocznicę powstania, natomiast w 2021 roku mija 70 lat od 

powstania przedsiębiorstwa państwowego Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych i 30 lat od 

powołania spółki akcyjnej TZMO. Ekspansję zagraniczną rozpoczęliśmy w 1996 roku, powołując 

pierwszą spółkę zagraniczną Bella Hungaria, obecnie TZMO Hungary. Dziś spółki Grupy TZMO są 

zlokalizowane na 18 rynkach świata: w Polsce, Niemczech, Czechach, Austrii, na Węgrzech, na 

Słowacji, w Niderlandach, Szwajcarii, Danii, Francji, Rumunii, Indiach, Stanach Zjednoczonych, 

Federacji Rosyjskiej, Ukrainie, Litwie, Łotwie, Białorusi. Na przykładzie naszych firm można pokazać, 

jak rozwinęła się polska gospodarka po 1989 roku - mówi Jarosław Józefowicz, prezes zarządu TZMO 

S.A. 

To pierwszy projekt realizowany przez Grupę ERBUD dla wywodzącej się z Torunia spółki. Toruńskie 

Zakłady Materiałów Opatrunkowych powstały w 1951 roku. TZMO S.A. to wiodący producent 

i dostawca artykułów higienicznych, kosmetycznych i wyrobów medycznych, obecny na 80 rynkach. 

 

*** 

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 
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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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