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Kraków, 12. czerwca 2013 r. 

 

Aedes S.A. wybuduje nową inwestycję mieszkaniową w Krakowie 

za 4,8 mln złotych 

 

W ciągu pierwszej połowy 2013 roku AEDES S.A., notowana na NewConnect 

spółka specjalizująca się w szerokim zakresie usług budowlano-montażowych, 

pozyskała cztery istotne kontrakty budowlane o łącznej wartości ok. 31,21 mln 

złotych. Najnowsza umowa została zawarta z firmą Logi Development 1 sp. z o.o. 

na realizację dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Agrestowej w Krakowie. 

Wartość zlecenia wynosi 4,8 mln złotych.  

 

Rozpoczęcie prac zostało zaplanowane na 17. czerwca br. Termin zakończenia realizacji 

projektu wyznaczono na koniec października 2014 roku. 

 

„Okolica, w której powstanie nowa inwestycja jest nam dobrze znana. Realizowaliśmy już na 

tym terenie kilka innych projektów. Dzięki temu łatwiej będzie nam zorganizować plac 

budowy oraz dostosować kwestie logistyczne. Inwestycja usytuowana zostanie w 

prestiżowej dzielnicy Krakowa: w Woli Justowskiej, na terenie której znajduje się Małopolski 

Szlak Architektury Drewnianej. W związku z tym, zabudowa na tym obszarze jest niska, zaś 

osiedla mieszkalne raczej kameralne. Zakończenie realizacji projektu przy ul. Agrestowej 

planowane jest na początek IV kwartału przyszłego roku i będzie związane z uzyskaniem 

pozwolenia na użytkowanie gotowych budynków.” – mówi Maciej Targosz, prezes zarządu 

Aedes S.A.  

 

Choć w branży budowlanej od kilku kwartałów panuje dekoniunktura, to Aedes S.A. wciąż 

zdobywa krakowski rynek nieruchomości. Jak niedawno poinformowano, łączna wartość prac 

do zrealizowania przez Spółkę w ramach jej aktualnego portfela zleceń wynosi ok. 46 mln 

złotych.  

 

 

*** 

Kontakt:  
Beata Kowalczyk 
m.: +48 505 407401 
e-mail: media@aedes.pl 

 

 



                Strona 2 

  

Aedes S.A. specjalizuje się w wykonawstwie pełnego zakresu prac budowlanych: od pojedynczych robót 

budowlanych, poprzez generalne wykonawstwo (w szczególności obiektów mieszkaniowych oraz małych 

obiektów handlowych i biurowych) obejmujące prowadzenie robót zasadniczych i wykończeniowych, 

uruchomienia wszystkich instalacji i urządzeń, aż po przekazywanie do eksploatacji gotowych, wyposażonych 

obiektów. 

Spółka oferuje usługi: kompleksowej aranżacji wnętrz w nowoczesnych systemach, remontów obiektów 

mieszkalnych i biurowych, modernizacji pomieszczeń i obiektów o różnym przeznaczeniu, sprzedaży i montażu 

stolarki i ślusarki budowlanej.  

Aedes S.A. pozyskuje kontrakty poprzez udział w przetargach w zakresie generalnego wykonawstwa. W 

zależności od wielkości i specyfiki projektu budowlanego Spółka może realizować inwestycje w trzech opcjach: 

samodzielnie, z pomocą podwykonawców, bądź wynajmując podwykonawców nie angażując się bezpośrednio w 

prace budowlano-montażowe.   

18 czerwca 2012 roku Aedes S.A. zadebiutował na alternatywnym rynku NewConnect, zarządzanym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

Więcej na: www.aedes.pl 

http://www.aedes.pl/

