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13 listopada 2017 r. 

 

ERBUD S.A. generalnym wykonawcą  

VIII etapu Promenad Wrocławskich 

 

Dnia 10 listopada 2017 r. ERBUD S.A. podpisała ze spółką z Grupy Vantage Development dwie 

umowy na generalne wykonawstwo VIII etapu osiedla Promenady Wrocławskie. Łączne 

wynagrodzenie dla ERBUD S.A. z tytułu obu kontraktów wynosi 44 mln złotych.  

Na podstawie pierwszej umowy ze spółką Promenady VIII VD, ERBUD S.A. wykona budynki A i B w 

ramach VIII etapu Promenad Wrocławskich. W obu obiektach znajdzie się w sumie 181 mieszkań o 

łącznej powierzchni prawie 9000 m
2 

oraz 6 lokali usługowych o powierzchni 445 m
2
. Wykonawca 

stworzy również niezbędną infrastrukturę techniczną, a także zagospodarowanie i uzbrojenie terenu 

wraz z układem komunikacyjnym. Wartość umowy to 37,4 mln złotych.  

Drugi kontrakt obejmuje wykonanie budynku mieszkalnego C – również VIII etapu wrocławskiego 

osiedla – który liczy 22 mieszkania o łącznej powierzchni 1100 m
2 

oraz, analogicznie do pierwszej 

umowy, wykonanie niezbędnej infrastruktury. Umowa opiewa na 6,6 mln złotych.  

Zgodnie z podpisanymi umowami, budynki A i B w ramach VIII etapu Promenad Wrocławskich mają 

powstać do listopada 2019, natomiast budynek C – do maja 2019 roku.  

To już kolejna współpraca Grupy ERBUD z Grupą Vantage Development. W przeszłości ERBUD S.A. był 

generalnym wykonawcą m.in. osiedla mieszkaniowego Nowy Gaj oraz biurowca Promenady Zita we 

Wrocławiu. Obecnie ERBUD S.A. realizuje dla Grupy Vantage Development inwestycje deweloperskie 

Dom Saski w Warszawie oraz Dorzecze Legnickiej we Wrocławiu. 

 

 

*** 

Grupa kapitałowa ERBUD to jedna z największych polskich grup budowlanych. Istnieje od 1995 roku. 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 pod względem jakości  
i terminowości usług. Rocznie realizuje projekty o wartości około 2 mld zł. Od 2007 roku spółka ERBUD S.A. jest 
notowana na GPW w Warszawie. 

Do najbardziej prestiżowych inwestycji zrealizowanych w ostatnim czasie przez spółki z Grupy ERBUD należą: 
Hala Koszyki, budynki biurowe Eurocentrum Office Complex oraz Royal Wilanów w Warszawie; Centrum 
Medycyny Inwazyjnej Akademii Medycznej w Gdańsku; Galeria Magnolia oraz Szpital Przylądek Nadziei we 
Wrocławiu.  
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Więcej informacji na www.erbud.pl.  

Kontakt dla mediów:  

Kazimierz Roztocki 

Bridge Sp. z o.o.   

+48 507 931 448  

k.roztocki@bridge.pl 

 


