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ERBUD wybuduje kolejny etap krakowskiego osiedla 

ERBUD S.A. podpisał ze spółką AN3 umowę na realizację inwestycji mieszkaniowej Apartamenty 

Novum III w Krakowie. Wartość kontraktu to 115 mln zł netto. 

Umowa ERBUD S.A. z AN3 Sp. z o.o. obejmuje łącznie budowę czterech wielokondygnacyjnych 

budynków mieszkalnych wraz z garażami podziemnymi przy ul. Rakowickiej w Krakowie.  

Kontrakt został podzielony na dwa zadania; w ramach pierwszego powstanie jeden budynek, w 

ramach drugiego – trzy kolejne.  

Zadanie pierwsze będzie realizowane do 31 października 2021 r. Zadanie drugie potrwa 26 miesięcy 

od przekazania ostatecznego pozwolenia na budowę. 

Umowa opiewa na 115,05 mln zł netto, z czego 44,55 mln zł netto przypada na roboty objęte 

zadaniem pierwszym, a 70,50 mln zł netto na roboty objęte zadaniem drugim.  

ERBUD S.A. był także generalnym wykonawcą dwóch poprzedniech etapów krakowskiej inwestycji – 

Apartamenty Novum I i Apartamenty Novum II. 

*** 

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.  

Kontakt dla mediów:  

Kazimierz Roztocki 

Bridge.pl  

+48 507 931 448  

k.roztocki@bridge.pl 

 


