
 

 

 

 

 

Warszawa, 23 listopada 2015 r. 

Informacja prasowa 

 

 

ERBUD generalnym wykonawc ą projektu rozbudowy Galerii Leszno.  
Wartość kontraktu to 14,6 mln zł  netto.  

  

Erbud S.A., jedna z czołowych firm budowlanych w kr aju, podpisała umow ę o generalne 
wykonawstwo projektu Retail Park – rozbudowy Galeri i Leszno. Inwestorem jest firma Multi Poland 
Sp. z o.o z siedzib ą w Warszawie. Warto ść kontraktu wynosi 14,6 mln zł netto. Termin zako ńczenia 
prac jest planowany na 15 czerwca 2016 roku.  
 

W ramach realizacji umowy Erbud rozbuduje największe centrum handlowe w regionie - Galerię Leszno, 
której właścicielem i zarządcą jest firma Multi Poland Sp. z o.o. Powiększony kompleks handlowy składać się 
będzie z Galerii Leszno i powstałego w wyniku rozbudowy Retail Parku. Niezwykle ważną częścią inwestycji 
jest powiększenie parkingu o dodatkowe 200 miejsc. Termin zakończenia prac planowany jest na 15 czerwca 
2016 roku. 
 
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. 
 
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 czy 
Szpital Przylądek Nadziei we Wrocławiu. W bieżącym roku spółka obchodzi 25-lecie działalności.


