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AWBUD ma kontrakt na rozbudowę parkingu dla IKEA w Katowicach
AWBUD, notowana na GPW w Warszawie wyspecjalizowana grupa budowlana, podpisał
umowę i będzie odpowiedzialny za przebudowę parkingu IKEA w Katowicach. Spółka
wykona szereg wyspecjalizowanych robót żelbetowych, w tym m.in.: prace
fundamentowe, a także konstrukcje nowych słupów żelbetowych oraz płyty parkingu.
Łączna wartość kontraktu wynosi niemal 7 mln złotych.
W ramach umowy z Balzola Polska, generalnym wykonawcą projektu, AWBUD przebuduje
parking o wielkości 14,5 tys. m2. Zadaniem spółki w ramach robót budowlanych będzie
kompletna przebudowa parkingu, w tym stworzenie fundamentów, a także wykonanie nowych
słupów żelbetowych oraz płyty głównej.
Mimo, że podpisujemy kontrakty przede wszystkim jako generalny wykonawca, na rynku znani
też jesteśmy z wyspecjalizowanych usług podwykonawczych, szczególnie prac żelbetowych i
instalacyjnych. Przykładowo w ostatnich kilkunastu kwartałach weszliśmy na place budów
bardzo dużych projektów energetycznych, m.in.: w Opolu, Włocławku czy Kozienicach.
Podejmujemy też zlecenia z innych sektorów, czego przykładem jest kontrakt na przebudowę
parkingu dla IKEA w Katowicach. Choć wydaje się, że jest to dość standardowe zlecenie,
warto zwrócić uwagę na istotne wymagania stawiane wykonawcy — przebudowa realizowana
będzie w ramach kilku etapów, gdyż przeważająca cześć parkingu nadal będzie otwarta dla
klientów IKEA. Realizacja takiego zlecenia wymaga doświadczonego wykonawcy – komentuje
Michał Wuczyński, Prezes Zarządu AWBUD S.A.
Grupa AWBUD świadczy usługi przede wszystkim jako generalny wykonawca. Obszar ten
stanowi ponad 60% przychodów firmy. Pozostałe przychody pochodzą z wyspecjalizowanych
usług podwykonawczych, przede wszystkim żelbetonowych i instalacyjnych, m.in. dla sektora
energetycznego (np. przy inwestycji PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole) czy właśnie dla
przemysłu oraz branży handlowo-usługowej.
AWBUD – jako generalny wykonawca – specjalizuje się w budownictwie komercyjnym i
ogólnym, realizacji obiektów przemysłowych, rewitalizacji obiektów (galerii handlowych,
budynków biurowych i użyteczności publicznej, dworców kolejowych) oraz realizacji w
obszarach ekologii i energetyki.
Do największych aktualnie realizowanych kontraktów przez Grupę AWBUD należą:
Wrocławskie Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej o wartości 52,5 mln zł, Zakład
Separacji Popiołu na terenie Elektrociepłowni Siekierki o wartości 38,6 mln zł oraz rozbudowa
fabryki Pentair Poland w Dzierżoniowie – produkującej specjalistyczne szafy i klimatyzatory
przemysłowe – o wartości 30,5 mln zł.

_______
O Grupie Kapitałowej AWBUD
AWBUD to wyspecjalizowana w kompleksowej obsłudze inwestycji grupa budowlana, prowadząca
działalność w 6 obszarach:
 budownictwa komercyjnego i ogólnego (biurowce, obiekty użyteczności publicznej,
budownictwo mieszkaniowe),
 realizacji obiektów przemysłowych (obiekty produkcyjne i magazynowe),
 rewitalizacji obiektów (galerii handlowych, budynków biurowych i użyteczności publicznej,
dworców kolejowych),
 realizacji w obszarach ekologii i energetyki (oczyszczalnie i podczyszczalnie ścieków,
kompostownie, systemy kanalizacyjnej, elektrociepłownie, biogazownie),
 prac instalacyjnych (dostawa, montaż, uruchomienie oraz serwis instalacji sanitarnych i
technologicznych),
 prac żelbetowych.
Zespół łącznie pół tysiąca wysoko wykwalifikowanych pracowników, w tym ponad 100 inżynierów
różnych specjalizacji, łączy doświadczenie i kompetencje wynikające z ponad 25 lat działalności
AWBUD na polskim rynku i realizacji ponad 400 inwestycji. Pracownicy Grupy AWBUD zdobywali
doświadczenia w największych międzynarodowych oraz polskich firmach budowlanych.
Grupa realizuje prace przede wszystkim w formule generalnego wykonawstwa. Kontrakty są
pozyskiwane przez biura regionalne, znajdujące się w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu, a także
siedzibie w Zawierciu w woj. śląskim. Najczęściej są to inwestycje o wartości od 10 do 100 mln zł.
W strukturach Grupy AWBUD funkcjonuje własne biuro projektowe. Własne siły wykonawcze
zapewniają wsparcie w realizacji kontraktów, w szczególności w obszarze prac żelbetowych i
sanitarnych.
Do najbardziej znanych realizacji Grupy w generalnym wykonawstwie należą rozbudowa i modernizacja
Galerii Mokotów w Warszawie, realizacja zespołu hal produkcyjno-magazynowych linii walcowniczych
dla CMC Poland w Zawierciu, budowa biurowca dla Asseco Poland w Warszawie oraz serii obiektów
magazynowych dla Konsorcjum Stali w Zawierciu. W portfolio Grupa ma także realizacje inwestycji dla
takich marek jak Black Red White, Bridgestone, Coca-Cola, Develey, Hasco-Lek, KGHM, LW
Bogdanka, Michelin, Parkridge, PepsiCo, PKN Orlen, Procter&Gamble, Promo, Smurfit Kappa, UnibailRodamco, Schindler, Unilever, Zentis, a także wielu innych, renomowanych inwestorów.
Grupa jest kontrolowana przez rodzinny kapitał (ponad 60% akcji). Spółką kieruje Michał Wuczyński, a
funkcję wiceprezesa pełni Andrzej Wuczyński, z którego inicjatywy w 1989 roku powstał AWBUD.
Spółka-matka w Grupie AWBUD - AWBUD S.A. - jest notowana na rynku podstawowym Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie (ticker: AWB, sektor: budownictwo).
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