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ERBUD S.A. wybuduje centrum handlowe Silesia Outlet w Gliwicach 

Spółka ERBUD podpisała umowę na generalne wykonawstwo centrum handlowo-usługowego 

Silesia Outlet przy ul. Rybnickiej w Gliwicach. Wartość umowy wynosi 57,6 mln zł. Dziś ERBUD S.A. 

otrzymał od inwestora polecenie rozpoczęcia robót budowlanych. 

Gliwicki obiekt handlowy powstanie w dwóch etapach. Zgodnie z umową podpisaną ze spółką Silesia 

Outlet Sp. z o.o., ERBUD S.A. będzie odpowiadał za wykonanie robót budowlanych w ramach 

pierwszej fazy realizacji. Kontrakt zostanie zrealizowany do 29 marca 2019 roku.  

Prace budowlane, oprócz budynku centrum handlowo-usługowego, obejmą również układ drogowy, 

parking oraz towarzyszącą infrastrukturę, mury oporowe, studnię wodomierzową, pompownię i 

zbiorniki przeciwpożarowe, a także pylon i totem reklamowy. 

Silesia Outlet to kolejny realizowany obecnie obiekt handlowy w portfelu ERBUD S.A. Wśród 

pozostałych są m.in. Galeria Młociny oraz Street Mall „Vis à Vis” w Warszawie, a także Galeria Libero 

w Katowicach. W ubiegłych latach spółka ERBUD wybudowała m.in. Halę Koszyki w Warszawie oraz 

galerie handlowe w Opolu, Szczecinie i Zamościu. 

 

*** 

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.  

Więcej informacji na www.erbud.pl.  

Kontakt dla mediów:  

Kazimierz Roztocki 

Bridge Sp. z o.o.   

+48 507 931 448  

k.roztocki@bridge.pl 

 


