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ERBUD S.A. wybuduje Port Popowice we Wrocławiu 

ERBUD S.A. podpisała z Winhall Investments Sp. z o.o., spółką zależną od Vantage Development 

S.A., umowę na realizację I etapu inwestycji mieszkaniowej z funkcjami usługowymi oraz 

powierzchnią komercyjną pod nazwą Port Popowice we Wrocławiu. Kontrakt opiewa na 114,5 

miliona złotych.  

Umowa obejmuje zaprojektowanie, budowę oraz oddanie do użytkowania trzech wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych z garażem podziemnym. Na podstawie umowy ERBUD S.A. zajmie się także 

zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, w tym małą architekturą i zielenią, budowlami 

towarzyszącymi oraz infrastrukturą techniczną i przyłączami.  

W ramach I etapu inwestycji Port Popowice powstanie 415 mieszkań i 5 lokali usługowych. Etap 

zostanie podzielony na dwie fazy: I faza obejmie zaprojektowanie całości etapu oraz realizację 

budynku A, a faza II realizację obiektu B i C. Zgodnie z umową, I faza zostanie oddana w październiku 

2019 roku, a cały etap zakończy się najpóźniej kwietniu 2021 roku.  

To kolejna inwestycja realizowana wspólnie z Vantage Development. W przeszłości spółki z Grupy 

ERBUD pełniły funkcję generalnego wykonawcy m.in. osiedla Nowy Gaj oraz Promenady Zita, a także 

Domu Saskiego w Warszawie. Na chwilę obecną ERBUD S.A. realizuje we Wrocławiu także takie 

inwestycje jak osiedle Dorzecze Legnickiej czy Promenady Wrocławskie.   

*** 

Grupa kapitałowa ERBUD to jedna z największych polskich grup budowlanych. Istnieje od 1990 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. 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, 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 


