
 
 
J.W. Construction Holding S.A. w śród najwi ększych i najbogatszych firm w Polsce 
 
 
Warszawa, 26 kwietnia 2006 r. J.W. Construction Holding S.A. znalazła si ę wśród pi ęciuset 
najwi ększych i najbogatszych polskich firm według najnows zych rankingów sporz ądzonych 
przez presti Ŝowy tygodnik Polityka i jeden z najwi ększych dzienników ogólnopolskich 
Rzeczpospolita. 
 
J.W. Construction Holding SA, największa firma deweloperska w Polsce, pod względem przychodów 
ze sprzedaŜy uplasowała się na 466 miejscu w rankingu Rzeczpospolitej. Według specjalistów 
Rzeczpospolitej wartość rynkowa firmy wynosi 385 milionów złotych. Dało jej to 343 miejsce w 
rankingu „Najcenniejszych Przedsiębiorstw”. Analitycy twierdzą, Ŝe wartość firmy moŜe osiągać nawet 
500 milionów złotych. 
 
Z kolei w zestawieniu przygotowanym przez tygodnik Polityka J.W. Construction Holding SA zajęła 
431 miejsce pod względem przychodów ogółem. 
 
Firma zawdzięcza swój sukces w duŜej mierze zaangaŜowaniu właściciela, Józefa Wojciechowskiego, 
który jest regularnie umieszczany na listach najbogatszych Polaków. Jest to równieŜ zasługa 
świetnych menedŜerów, pracujących pod kierunkiem dr. Ryszarda Matkowskiego, prezesa zarządu 
spółki, ale przede wszystkim ponad tysiąca pracowników, którzy na co dzień tworzą wartość firmy. 
 
J.W. Construction Holding SA jest liderem na polskim rynku deweloperskim i jedyną firmą z tej branŜy 
obecną od kilku lat w gronie 500 największych polskich przedsiębiorstw. W ubiegłym roku firma oddała 
do uŜytku 2500 mieszkań. Tegoroczne plany zakładają wybudowanie łącznie nawet 6000 lokali. 
 
 
 
J.W. Construction Holding S.A. jest najwi ększą firm ą dewelopersk ą w Polsce, zatrudnia ponad 
tysi ąc osób. Jedynym wła ścicielem J. W. Construction Holding S.A. jest Józef  Wojciechowski. 
Firma działa od 1993 r., w tym czasie zrealizowała blisko 50 inwestycji i zbudowała 15.000 
mieszka ń. W 2005 r. osi ągnęła sprzeda Ŝ na poziomie 377 mln zł, wypracowała zysk z 
działalno ści operacyjnej w wysoko ści 44 mln złotych, 34,5 mln zł zysku brutto i 27 ml n zł zysku 
netto. 
 
Dodatkowe informacje: Ewa Barlik, tel. (22) 8125474;  0- 601 248 450, e.barlik@wlw.pl 
 


