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GWI z Grupy ERBUD wybuduje wieżowiec w Düsseldorfie 

GWI Bauunternehmung GmbH – spółka zależna od ERBUD S.A. – podpisała wartą 24 mln euro 

umowę na realizację stanu surowego UpperNord Tower w niemieckim Düsseldorfie. Wieżowiec 

liczący 120 metrów wysokości będzie najwyższym budynkiem hotelowo-mieszkaniowym w stolicy 

Nadrenii Północnej-Westfalii.  

W przeliczeniu po kursie NBP z dnia podpisania umowy, wartość kontraktu wynosi 102,8 mln złotych 

netto. Inwestorem jest spółka zależna od CG Gruppe AG z siedzibą w Berlinie. 

W ramach projektu UpperNord Tower spółka GWI będzie realizowała wyłącznie stan surowy 

budynku, w czym specjalizuje się od początku swojego istnienia i co stanowi podstawę jej działalności 

na niemieckim rynku budowlanym. 

UpperNord Tower będzie miał 36 pięter, oraz 3 piętra podziemne. Znajdą się w nim 423 mieszkania, 

275 miejsc parkingowych, a także część biurowa. Niższe piętra zajmie hotel ze 128 pokojami, własną 

restauracją oraz centrum fitness i spa. Największą atrakcją wieżowca będzie zlokalizowany na 35. 

piętrze sky-bar z panoramą miasta. Łączna kubatura budynku wyniesie prawie 126 tys. metrów 

sześciennych. 

Prace budowlane rozpoczną się 1 lipca 2019 r. Termin realizacji stanu surowego, za który odpowiadać 

będzie GWI, wyznaczono na 20 września 2021 r.  

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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Kontakt dla mediów:  

Kazimierz Roztocki 

Bridge Sp. z o.o.   

+48 507 931 448  

k.roztocki@bridge.pl 

 


