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Zmiany w Radzie Nadzorczej Bumech S.A.
Informacja prasowa

W czasie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bumech S.A., które odbyło się
2 czerwca 2011 r. doszło do zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. Z członkostwa w RN
zrezygnował z powodów osobistych jej dotychczasowy wiceprzewoniczący Mirosław Szmal.
ZWZA zdecydowało równieŜ o odwołaniu z funkcji członka Rady Nadzorczej Roberta Zgudy.
- Jesteśmy bardzo wdzięczni obydwu Panom za ich ogromną pracę, jaką włoŜyli w rozwój Bumechu.
Co waŜne Pan Mirosław Szmal, który jest jednym ze współzałoŜycieli Spółki, nie rozstaje się z nią
w pełni, lecz jedynie ze względów osobistych, ogranicza swoje uczestnictwo w codziennym jej
funkcjonowaniu. Jestem przekonany, Ŝe w dalszym ciągu będziemy mogli liczyć na jego doświadczenie
i cenne rady - mówi Zygmunt Kosmała, Prezes Zarządu Bumech S.A.
Wakaty po ustępujących członkach objęli Henryk Dźwigoł oraz Robert Fijołek - rekomendowany przez
Pioneer Pekao Investment Management S.A. Pan Dźwigoł zasiadał juŜ w Radzie Nadzorczej Spółki jeszcze
zanim uzyskaliśmy status spółki giełdowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w branŜy górniczej, jak
równieŜ bogaty dorobek naukowy w dziedzinie zarządzania i ekonomii. Pan Fijołek natomiast wykazuje
duŜą znajomość rynku kapitałowego.
Bumech jest spółką, która pomimo stosunkowo nieduŜej wielkości wzbudza duŜe zainteresowanie
inwestorów instytucjonalnych. Obecnie w akcjonariacie Bumechu z udziałem powyŜej 5 proc. znajdują
się Pioneer Pekao Investment Management, IDEA TFI, Quercus TFI, PZU AM, PKO TFI oraz Millenium TFI.
- Ufam, Ŝe współpraca z nowymi członkami Rady Nadzorczej, którzy posiadają bogate doświadczenie
zawodowe będzie owocna i okaŜe się bardzo przydatna Bumechowi – dodaje Prezes Kosmała.

O spółce:
Bumech S.A. od lat działa w branŜy maszynowej, specjalizując się w serwisie, utrzymaniu ruchu oraz remontach
maszyn i urządzeń górniczych. Od 2007 roku zajmuje się równieŜ drąŜeniem wyrobisk podziemnych w kopalniach
węgla. Od 2010 r. Spółka produkuje równieŜ kombajny chodnikowe typu AM-50-BUMECH/Z1, dla których posiada
certyfikat dopuszczający do eksploatacji w podziemiach kopalń węgla kamiennego. Produkowane przez Bumech
kombajny chodnikowe są sprzedawane, dzierŜawione lub teŜ wykorzystywane na własne potrzeby przy realizacji
kontraktów drąŜeniowych w podziemiach kopalń. Ponadto Spółka wykonuje instalacje przemysłowe i urządzenia
na rzecz innych gałęzi przemysłu, takich jak np. energetyka zawodowa.
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