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AWBUD dwukrotnie nagrodzony w branżowym konkursie budowlanym
AWBUD – wyspecjalizowana grupa budowlana notowana na GPW w Warszawie –
otrzymała tytuł Budowlanej Firmy Roku, a jej Prezes, Michał Wuczyński, został uznany
za Osobowość Branży 2015 roku. Kapituła konkursu doceniła wkład Grupy AWBUD w
rozwój polskiego sektora budowlanego m.in. w zakresie projektów rewitalizacyjnych
oraz ekologicznych. Nagrody wręczono podczas uroczystej gali organizatora konkursu
– miesięcznika Builder.
Tytuł Budowlanej Firmy Roku 2015 został przyznany Grupie AWBUD za dynamiczny rozwój i
osiągniętą pozycję na rynku budowlanym. Firma w swojej dotychczasowej historii sfinalizowała
już 400 realizacji, wśród których znalazły się tak prestiżowe projekty, jak np. rozbudowa i
modernizacja Galerii Mokotów w Warszawie oraz realizacja zespołu hal produkcyjnomagazynowych linii walcowniczych dla CMC Poland w Zawierciu.
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.
Nie było to jedyne wyróżnienie, jakie Grupa AWBUD otrzymała podczas gali miesięcznika
Builder. Tytułem Osobowości Branży 2015 roku uhonorowano Michała Wuczyńskiego,
Prezesa AWBUD S.A. Zarządzający firmą został doceniony m.in. za konsekwentnie
realizowaną strategię i rozwój portfela usług.
Dwa prestiżowe tytuły przyznane Grupie AWBUD dają mi ogromną satysfakcję. Co jednak
najistotniejsze pokazują również, że obrana przez nas strategia specjalizacji jest słuszna, a
zdywersyfikowany portfel zleceń okazuje się skuteczną metodą biznesową na tak
konkurencyjnym rynku. Dziś Grupa AWBUD oferuje kompleksowe rozwiązania w
budownictwie komercyjnym i ogólnym, rewitalizacji, a także budowie obiektów przemysłowych
oraz ekologicznych. Należymy również do najbardziej doświadczonych podwykonawców w
zakresie prac żelbetowych i instalacyjnych. Z pewnością będziemy dążyli do dalszego
rozszerzania zasięgu naszej działalności – perspektywy przed rynkiem budowlanym są
naprawdę optymistyczne, jestem przekonany, że tłuste lata dla branży wciąż przed nami –
komentuje Michał Wuczyński, Prezes Zarządu AWBUD S.A.
Grupa AWBUD zatrudnia łącznie pół tysiąca wysoko wykwalifikowanych pracowników, w tym
ponad 100 inżynierów różnych specjalizacji. Spółka-matka w Grupie AWBUD - AWBUD S.A. jest notowana na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa
AWBUD w III kwartale 2015 roku wypracowała 61,55 mln zł skonsolidowanych przychodów ze
sprzedaży (wobec 48,22 mln zł przychodów wygenerowanych w tym samym okresie w roku
ubiegłym).
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