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GWI z Grupy ERBUD wykonawcą apartamentowca w Düsseldorfie 

GWI Bauunternehmung GmbH – spółka zależna od ERBUD S.A. – podpisała umowę z Wilma DW 

GmbH na realizację stanu surowego budynku mieszkalnego w Düsseldorfie w Niemczech.  

Wartość kontraktu wynosi 3,55 mln euro, co w przeliczeniu po kursie NBP z dnia podpisania umowy 

daje 15,24 mln złotych netto. Prace budowlane rozpoczną się 28 stycznia 2019 r. Budynek będzie 

składać się z 50 mieszkań i 81 miejsc parkingowych. Ostateczny termin realizacji wyznaczono na 30 

sierpnia 2019 r.  

Apartamentowiec stanie przy Witzelstrasse w dzielnicy Bilk, gdzie na dawnych terenach 

przemysłowych powstaje obecnie ogromne osiedle mieszkaniowe. Deweloper – firma Wilma – w 

ramach sześcioetapowej inwestycji o wartości ponad 100 mln euro wybuduje do 2023 r. łącznie 218 

mieszkań i 51 willowych kamienic, a także budynek biurowy, żłobek oraz ogólnodostępny teren 

zielony. 

GWI Bauunternehmung GmbH z siedzibą w Düsseldorfie jest spółką w 97,86% zależną od ERBUD S.A., 

realizującą projekty z zakresu budownictwa kubaturowego na terenie Niemiec. 

*** 

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: 
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.  
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