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INFORMACJA PRASOWA, 

Kraków, 29. maja 2013 r. 

 

Aedes S.A. pozyskał kontrakt na ok. 17 mln zł. Nowa inwestycja 

powstanie przy ul. Wielickiej w Krakowie 

 

AEDES S.A., notowana na NewConnect spółka specjalizująca się w szerokim 

zakresie usług budowlano-montażowych, zawarła nową umowę o szacowanej 

wartości ok. 17 mln złotych. Przedmiotem zlecenia jest realizacja budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego oraz obiektu handlowo-usługowo-biurowego 

wraz z infrastrukturą przy ul. Wielickiej w Krakowie. Ostateczna kwota kontraktu 

zostanie ustalona, gdy Spółka otrzyma projekt wykonawczy. 

 

Inwestorem jest firma Santo S.A., deweloper mający na koncie takie projekty, jak osiedle 

mieszkaniowe przy ul. Agrestowej, kompleks nowoczesnych budynków wielorodzinnych 

Sentopark przy ul. Miłkowskiego czy też apartamentowiec przy ul. Monte Cassino w pobliżu 

Ronda Grunwaldzkiego w Krakowie. 

 

„Będzie to kolejna w ostatnim czasie inwestycja, gdzie nasza rola nie została ograniczona 

tylko do generalnego wykonawstwa. Zgodnie z podpisaną umową, weźmiemy czynny udział  

w przygotowaniu projektu inwestycji, a także będziemy wspierać Zleceniodawcę we 

wszelkich działaniach związanych z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń oraz 

zaświadczeń. Poprzez taką strategię, chcemy pokazać także innym spółkom deweloperskim, 

iż generalny wykonawca może być również partnerem, a nie tylko zleceniobiorcą, czy stroną 

umowy.” – mówi Maciej Targosz, prezes zarządu Aedes S.A.  

 

Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi po wykonaniu projektu oraz uzyskaniu stosownych 

pozwoleń na budowę. Prace budowlane mają trwać przez okres 24 miesięcy, liczony od dnia 

ich rozpoczęcia. 

 

 

*** 

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, 
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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/

