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INFORMACJA PRASOWA, 

Kraków, 1. października 2012 r. 

 

AEDES S.A. wyremontuje zabytkową kamienicę w Krakowie  

za 1,8 mln zł.  

 

 

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

zakresie usług budowlano-montażowych zawarła kontrakt o wartości 1,8 mln zł 

netto. W ramach umowy Spółka zrealizuje zlecone prace budowlane w związku z 

przebudową oraz remontem jednej z kamienic w centrum Krakowa.  

Umowę zawarto z firmą ARCHITEKTURA I INWESTYCJE 2 sp. z o.o. s.k.  

„Prace przy zabytkowej kamienicy stanowią dla nas wyzwanie. Nasz zespół będzie mógł 

pokazać swoje doświadczenie oraz sprawność wykonania powierzonych zadań. Jednocześnie 

powierzony projekt wzmocni posiadane portfolio dotychczasowych naszych realizacji.” – 

mówi Maciej Targosz, prezes zarządu Aedes S.A. 

Realizacja ww. przedmiotu umowy rozpocznie się 1 października br. i potrwa do 28 lutego 

2013 roku. 

 

Niedawno Aedes S.A. informował również o zawarciu kontraktu o wartości ponad 9 mln zł 

netto. Spółka wybuduje osiedle domów wielo- i jednorodzinnych w Zabrzu, które będzie się 

składać z 18 domów wolnostojących oraz 4 budynków wielorodzinnych. Termin realizacji 

budowy przypada na koniec III kwartału 2014 roku. 

 

 

*** 

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. 
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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/

