Jerzy Mirgos – Prezes Zarządu
Doświadczenie w zarządzaniu firmami działającymi w sektorze budownictwa zdobywał już od 1985
roku, pracując m.in. na kierowniczych stanowiskach w przedsiębiorstwach i spółkach prawa
handlowego. Od 2002 roku jego kariera zawodowa związana jest z MIRBUD S.A., w której w ostatnich
latach zajmował stanowisko Dyrektora Generalnego, odpowiadającego m.in. za strategię działania
i dalszy rozwój. W 2008 roku założył spółkę JHM DEVELOPMENT S.A., w której jest Wiceprezesem
Zarządu, oraz w sposób pośredni akcjonariuszem większościowym. Jako największy swój sukces
zawodowy uważa stworzenie prężnie działającej Grupy Kapitałowej MIRBUD oraz wprowadzenie
dwóch spółek; MIRBUD S.A. i JHM DEVELOPMENT S.A. na parkiet Warszawskiej Giełdy Papierów
Wartościowych. Z dniem 23 czerwca 2012 roku pan Jerzy Mirgos objął funkcję Prezesa Zarządu
MIRBUD S.A.

MIRBUD S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we
wszystkich segmentach budownictwa. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie od 2008 r.
Wizytówką przedsiębiorstwa jest trzydziestoletnie doświadczenie oraz ponad 350 zakończonych
projektów inwestycyjnych należących w zdecydowanej większości do prestiżowych kontraktów
budowalnych w zakresie budownictwa:





przemysłowego (budynki produkcyjne, handlowe i usługowe), jak np.: hale magazynowe
i produkcyjne dla Panattoni, Develey, Forte, Black Red White, Hoop Polska i wielu innych
użyteczności publicznej (hale sportowe, stadiony, szpitale, urzędy administracji publicznej); jak
np.: Stadion Klubu ŁKS w Łodzi (boisko wraz z trybuną), Hala Widowiskowo Sportowa
w Gliwicach, czy hotel DoubleTree by Hilton w Warszawie, a także m.in. Centralny Blok
Operacyjny z Centralną Sterylizatornią i Oddziałem Intensywnej Terapii w Uniwersyteckim
Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, a także Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej.
komercyjnego (centra handlowe, wielkopowierzchniowe sklepy, hale wystawienniczotargowe), jak np. Centrum Handlowe Sukcesja w Łodzi, Centrum Handlowe Marywilska 44,
a także szereg innych mniejszych galerii handlowych w całej Polsce.





inżynieryjno-drogowego (autostrady, drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, elementy
miejskiej infrastruktury komunikacyjnej, mosty i bocznice kolejowe). Może poszczycić się m.in.
budową odcinka autostrady A1, Obwodnicy Ełku, Drogi Ekspresowej S-5 i wielu innych.
mieszkaniowego (budynki mieszkalne jednorodzinne, szeregowe oraz wielorodzinne).
Realizuje na wyłączność dla spółki zależnej JHM DEVELOPMENT S.A. budowę obiektów
mieszkalnych, zarówno kameralnych inwestycji w miastach satelickich jak również
apartamentów na wynajem w miejscowościach turystycznych.

Grupa Kapitałowa MIRBUD zatrudnia blisko 750 pracowników, wśród których znajduje się wysoko
wykwalifikowana kadra inżynierska o różnorodnych specjalizacjach w branży budowlanej. Atutem
Spółki jest również rozwinięty park maszynowy zapewniający wykonywanie większości prac na bazie
własnego zaplecza.
Od 2008 roku MIRBUD S.A. sukcesywnie buduje stabilną Grupę Kapitałową o zdywersyfikowanej
działalności. Zadania inwestycyjne w zakresie budownictwa mieszkaniowego w systemie
deweloperskim przejęła wydzielona ze struktur MIRBUD S.A. spółka notowana na GPW – JHM
Development S.A., a zakupione w 2010 roku udziały w Przedsiębiorstwie Budowy Dróg i Mostów
Kobylarnia S.A. z Bydgoszczy pozwoliły rozszerzyć zakres działania o roboty drogowe i mostowe oraz
produkcję mas bitumicznych.
Ponadto do Grupy Kapitałowej MIRBUD należy Marywilska 44 Sp. z o.o., która jest właścicielem
i zarządza największym centrum handlowym w obrębie Warszawy, oraz Expo Mazury S.A. zarządzająca
centrum kongresowo-wystawienniczym w Ostródzie.
MIRBUD S.A. gwarantuje najwyższą jakość usług, sprawną organizację, szybkie tempo prac w oparciu
o najwyższe standardy oraz profesjonalną kadrę techniczną.

