
ELEKTROBUDOWA S.A.
ul. Kobiałka 9b, 09-411 Płock

(+48) 24 365 73 79
elektrobudowa@elektrobudowa.pl    

ELEKTROBUDOWA SA jest największą w Polsce 
firmą działającą w branży elektroinstalacyjnej, 
zajmującą się produkcją urządzeń elektroener-
getycznych, kompleksowymi usługami elektroin-
stalacyjnymi oraz budową kompletnych obiektów 
na potrzeby energetyki i przemysłu. 

Spółka brała udział w budowie niemal wszystkich 
elektrowni i elektrociepłowni w Polsce oraz wielu 
na świecie. Jest obecna na nowo budowanych, 
modernizowanych i remontowanych obiektach ener-
getycznych oraz przemysłowych, zarówno w kraju 
jak i za granicą. Działa aktywnie w Rosji, na Ukrainie 
i w Arabii Saudyjskiej, a także w wielu innych krajach, 
realizując dostawy z własnych zakładów produk-
cyjnych. Brała udział i uczestniczy w realizacjach 
m.in. w Estonii, Luksemburgu, Niemczech, Holandii 
i Finlandii. Jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie od 1996 roku.   

Płocki oddział firmy ELEKTROBUDOWA SA 
prowadzi działalność na terenie Płockiego Parku 
Przemysłowo-Technologicznego od 2012 roku 
w zespole obiektów stanowiących logistykę 
montażu i produkcji, obejmujących budynek maga-
zynowo-biurowy z zapleczem socjalnym

elektrobudowa.pl 

 ELEKTROBUDOWA is the biggest Polish company 
in the electrical installation industry, which manufac-
tures electrical power equipment and provides 
comprehensive electrical installation services 
and also construction of complete facilities for power 
sector and other industries. 

The company has participated in the construction 
of almost all power stations and heat and power plants 
in Poland and many in other countries. It is present 
in newly-built and modernized or power engineering 
and industrial facilities, both domestic and foreign. 
It is active in Russia, Ukraine, Saudi Arabia and many 
other countries, where it supplies equipment from 
its own production plants. The company has partici-
pated in performance of projects in such countries 
as Estonia, Luxembourg, Germany, the Netherlands 
and Finland. It has been listed in the Warsaw Stock 
Exchange since 1996. 

Płock branch of ELEKTROBUDOWA has been 
operating in the Płock Industrial and Technological 
Park since 2012 in the production and assembly 
facilities with warehouse and office building along 
with social premises.


