
 

 

 

 

Spółka PRUiM - Mosty Sp. z o.o. została powołana w 2011 r. przez 
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA w celu wykonywania 
robót związanych z budową, remontami i modernizacją obiektów 
inżynieryjnych. Spółka specjalizuje się w kompleksowej budowie, 
przebudowie i remontach dróg, mostów, tuneli, przepustów oraz 
murów oporowych głównie na terenie aglomeracji śląskiej, a także 
w innych regionach kraju. 

Spółka PRUiM SA z siedzibą w Gliwicach zamierza zbyć nie najmniej  
niż 51% udziałów zakładowego spółki PRUiM – Mosty Sp. z o.o. 

 

SIEDZIBA SPÓŁKI: 

44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1 
 

STRUKTURA WŁASNOŚCI: 

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach – 100%. 
 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI: 

PRUiM-MOSTY Sp. z o.o. koncentruje się na wykonywaniu prac 
budowlano-montażowych związanych z budową mostów, dróg czy 
autostrad. W celu zapewnienia kompleksowości oferty Spółka 
proponuje swoim klientom zaplecze specjalistyczne takie jak obsługa 
laboratoryjna. Spółka stara się elastycznie zmieniać ofertę 
w zależności od sytuacji na rynku. 

INFRASTRUKTURA: 

Największe zrealizowane przez Spółkę inwestycje: 
 

 Budowa obejścia ulicy Kamienieckiej w m. Ząbkowice Śląskie 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 - W ramach tego zadania 
wykonano i zakończono budowę mostu drogowego o długości 
teoretycznej 17,21 m. 

 Przebudowa wiaduktu nad Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego w ciągu 
ul. Szymanowskiego w Gliwicach - W ramach tego zadania 
wykonano i zakończono budowę wiaduktu drogowego o długości 
teoretycznej 20 m. 

 Budowa Obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej nr 728 – 
W ramach inwestycji wykonano i zakończono budowę: Most M1 
o długości – 17,00 m oraz Wiadukt W1 o długości 146,08 m. 

 

ZATRUDNIENIE:  

W Spółce zatrudnionych jest 37 osób (od 1.09.2015 r. – 33) 

 

  

Sprzedaż udziałów  

 

 

Budowa obejścia ul. Kamienieckiej w m. Ząbkowice Śl. w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 382 

 

 
Przebudowa mostu drogowego ciągu ul. Niepodległości w Rybniku 

 

 
Rozbudowa drogi i przebudowa mostu Kolonia Popielawska 

 

 
Wymiana dylatacji A4 



 

GŁÓWNI KLIENCI: 

 PRUIM S.A. 
 Eurovia Polska S.A. 
 Skanska S.A. 
 Zarząd Dróg w Opolu oraz w Katowicach 
 GDDKiA 
 Strabag Sp. z o.o. 
 PHU POL-TRANS 
 EPISO 3 ARENA Sp. z o.o. 
 Bilfinger Infrastructure S.A. 

 
PRZYKŁADOWE LISTY REFERENCYJNE: 

  
 

PODSTAWOWE DANE FINANSOWE: 

 
OFERTA INWESTYCYJNA: 

Oferta obejmuje sprzedaż pakietu 51% udziałów w spółce PRUiM – 
Mosty Sp. z o.o. przez jedynego udziałowca spółkę PRUiM SA 
z siedzibą w Gliwicach. 
 

Zastrzeżenie prawne: 

Niniejszy dokument przeznaczony jest wyłącznie do celów informacyjnych 
i nie stanowi oferty zakupu udziałów lub aktywów. 
Dokument sporządzony został w oparciu o informacje uzyskane 
z wiarygodnych źródeł i choć został przygotowany w dobrej wierze, to nie 
możemy przyjąć odpowiedzialności za poprawność informacji w niniejszym 
dokumencie, a odbiorca nie powinien powoływać się na niego jako substytut 
przeprowadzenia własnych analiz. Niniejszy dokument nie może być 
powielany, rozpowszechniany ani publikowany bez uprzedniej zgody ATW 
Doradztwo Biznesowe Sp. z o.o. 
 

 

 
Mury oporowe przy jeziorze Sielpia - obwodnica Końskich 

 

 
Most M1 - obwodnica Końskich 

 

 
Kładka K1 - obwodnica Końskich 

 

 
Budowa drogi publicznej - Drogowej Trasy Średnicowej Katowice-

Gliwice, część Zachód Odcinek G2 w Gliwicach - wykonanie robót na 
obiekcie WD-0.03 

 


