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16 maja 2019 r. 

GWI z Grupy ERBUD wybuduje kompleks dla seniorów w Düren  

GWI Bauunternehmung GmbH – spółka zależna od ERBUD S.A. – podpisała umowy z PflegeQuartier 

Düren GmbH na roboty budowlane przy realizacji kompleksu dla seniorów Neue Jülicher w Düren. 

Łączna wartość umów wynosi 14,8 mln euro.  

W przeliczeniu po kursie NBP z dnia podpisania umowy wartość kontraktu wynosi 63,8 mln zł.  

GWI posiada w spółce PflegeQuartier Düren 51% udziałów. 

Przedmiotem umów są roboty stanu surowego w kompleksie dla seniorów przy Neue Jülicher Straße 

52 w Düren, a także prace wykończeniowe i wykonanie robót instalacyjnych.  

Oddanie stanu surowego zaplanowane jest koniec 2019 roku, a zakończenie prac wykończeniowych i 

instalacyjnych na 31 maja 2020 r. Prace realizowane przez GWI przy tym projekcie są więc rozłożone 

w czasie. 

Jest to kolejny projekt deweloperski realizowany przez GWI, w którym Spółka, oprócz wykonywania 

robót budowlanych, jest również udziałowcem przedsięwzięcia. 

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: 
Galeria Młociny, Hala Koszyki, budynki biurowe Eurocentrum Office Complex i Royal Wilanów oraz Szpital 
Południowy w Warszawie; Centrum Medycyny Inwazyjnej Akademii Medycznej w Gdańsku; Galeria Magnolia  
i klinika Przylądek Nadziei we Wrocławiu; Spalarnia Odpadów Komunalnych w Koninie; ciepłownia  
w EC Miechowice, a także Zespół Elektrowni Fotowoltaicznych Dobrcz/Mierki. 

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 


