
 

 

 

 
 

Warszawa, 13 października 2015 r. 

Informacja prasowa 

ERBUD wybuduje podziemne kondygnacje oraz konstrukc ję jednego z budynków 
w Centrum Praskim Koneser w Warszawie 
  
 
Erbud S.A., jedna z czołowych firm budowlanych w kr aju, 12 pa ździernika br. podpisała umow ę na 
realizacj ę podziemnych kondygnacji oraz konstrukcji budynku J  w kompleksie Centrum Praskie 
Koneser przy ul. Z ąbkowskiej w Warszawie. Inwestorem jest Centrum Pras kie Koneser Sp. z o.o. 
Spółka Komandytowa – spółka joint-venture BBI Devel opment S.A. i Grupy Liebrecht & wooD. 
Warto ść kontraktu wynosi 9,9 mln euro netto. Termin zako ńczenia prac jest planowany na 12 lipca 
2016 roku. 
 
Centrum Praskie Koneser to wielofunkcyjna inwestycja, w której docelowo znajdzie się ok. 45 000 mkw. 
powierzchni komercyjnej oraz 330 lokali mieszkalnych. W ramach zawartej umowy, Erbud wybuduje dla 
budynku J konstrukcję oraz podziemne kondygnacje od poziomu -3 do 0 (w tym parking podziemny) 
z towarzyszącą infrastrukturą. Budynek J jest pod ochroną konserwatora zabytków. Wartość kontraktu 
wynosi 9,9 mln euro netto, co w przeliczeniu po kursie z dnia podpisania umowy daje wartość 41,8 mln zł 
netto. 
 
Kluczowym podwykonawcą prowadzonych prac będzie firma Soletanche Polska Sp. z o.o.  
 
Erbud to jedna z pięciu największych firm budowlanych w kraju. Świadczy usługi generalnego wykonawstwa 
w segmencie komercyjnym, użyteczności publicznej, mieszkaniowym oraz inżynieryjno-drogowym 
i energetycznym. Dotychczas zrealizowała blisko 1500 projektów budowlanych w kraju i za granicą. Erbud 
specjalizuje się w budownictwie kubaturowym. W ostatnim roku spółka zrealizowała w Warszawie projekty 
centrum handlowo-biurowego Royal Wilanów, w tym  trzy kondygnacje parkingu podziemnego, Eurocentrum 
Office Complex, w tym  15 kondygnacji naziemnych i 3 podziemne. Obecnie Erbud realizuje m.in. prestiżowy 
projekt  Hali Koszyki. 
 
Według ostatniego wydania magazynu Builder, Erbud znalazł się na 1. miejscu w zestawieniu przygotowanym 
przez serwis kompasinwestycyjny.pl w kategorii najaktywniejszych generalnych wykonawców branży 
budowlanej w segmencie handlowo-usługowym.  
 
 
Dodatkowych informacji udziela: 
Agnieszka Głowacka 
Erbud S.A. 
Tel. +48 (22) 548 70 10 
e-mail: agnieszka.glowacka@erbud.pl 
 
 
 
GRUPA ERBUD to jedna z najdynamiczniej rozwijających się polskich grup budowlanych świadcząca usługi w 
segmencie kubaturowym, użyteczności publicznej, inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski oraz za 
granicą. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu na dojrzałym rynku Europy Zachodniej, jakość oraz 
terminowość usług spółki jest konkurencyjna wobec ofert międzynarodowych graczy. Firma konkuruje dziś z 
międzynarodowymi podmiotami w branży pod względem jakości i terminowości usług. Rocznie realizuje projekty o 



              

 

wartości ponad 1 mld zł. Do najbardziej prestiżowych inwestycji powstałych w ostatnim czasie należą: Eurocentrum 
Office Complex w Warszawie, Centrum Medycyny Inwazyjnej Akademii Medycznej w Gdańsku, Galeria Magnolia w 
Zielonej Górze czy Szpital Przylądek Nadziei w Rzeszowie. W bieżącym roku spółka obchodzi 25-lecie działalności. 


