17 lutego 2009 r.

BUMECH – kolejny rok dynamicznego rozwoju
Informacja prasowa

Spółka BUMECH, która niedawno zadebiutowała na głównym rynku Giełdy Papierów
Wartościowych, opublikowała raport za IV kwartał 2008 roku. Spółka przekroczyła nieco
opublikowane w prospekcie emisyjnym prognozy w obszarze przychodów oraz zysku
netto. W minionym roku BUMECH wypracował zysk netto w wysokości blisko 6,1 mln zł
wobec 2 mln zł w roku 2007, przy przychodach ze sprzedaŜy na poziomie 31 mln zł
(14,1 mln zł w roku poprzednim).
- BUMECH rozwija się bardzo dynamicznie, co obrazują osiągane przez Spółkę rezultaty finansowe.
Przychody w porównaniu do 2007 roku wzrosły ponad 2-krotnie, a zysk netto 3-krotnie. W efekcie
dalszej

poprawie

uległa

rentowność

netto,

która

zwiększyła

się

o

przeszło

5

punktów

procentowych. Nasze perspektywy na kolejny rok zapowiadają się równieŜ pomyślnie –
w ubiegłym tygodniu podpisaliśmy waŜną dla Spółki umowę o wartości 2,5 mln zł – mówi Mirosław
Szmal, prezes zarządu BUMECH S.A.
Umowa konsorcyjna podpisana przez BUMECH z firmą Tegona dotyczy wykonania wyrobisk
przygotowawczych w celu rozcięcia ściany w KWK Staszic.
BUMECH to jeden z nielicznych na polskim rynku specjalistów świadczących usługi serwisu,
utrzymania ruchu oraz remontów maszyn i urządzeń górniczych. Spółka zajmuje się takŜe
drąŜeniem wyrobisk podziemnych w kopalniach oraz wykonawstwem instalacji przemysłowych dla
róŜnych gałęzi przemysłu, m.in. energetyki.
W grudniu ubiegłego roku BUMECH przeprowadził pierwszą publiczną ofertę akcji, której wartość
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14 stycznia 2009 r., w dniu debiutu, kurs praw do akcji wzrósł na otwarciu o ponad 54 proc., do
21 zł. Maksymalny kurs sięgał nawet 34 zł. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na
finansowanie inwestycji z obszaru drąŜenia wyrobisk podziemnych.
- Miniony rok był dla Spółki wyjątkowy nie tylko ze względu na zwiększenie skali działalności
i wypracowanie znaczących zysków. Z sukcesem udało nam się w tym czasie przygotować Spółkę
do wejścia na giełdę i pozyskać środki z IPO. Uzyskanie statusu spółki publicznej jest dla nas
bardzo istotnym etapem na drodze dotychczasowego rozwoju – dodaje Mirosław Szmal.

Informacje dodatkowe

O SPÓŁCE
BUMECH prowadzi działalność związaną z branŜą maszynową, specjalizując się w dostarczaniu
kompleksowych usług w zakresie serwisu, utrzymania ruchu, remontów maszyn i urządzeń
górniczych. Spółka działa równieŜ w obszarze drąŜenia wyrobisk podziemnych w kopalniach,
a takŜe wykonuje instalacje przemysłowe i urządzenia dla innych sektorów gospodarki, takich jak
energetyka.
Utrzymanie obecnych zdolności produkcyjnych polskiego górnictwa wymaga ciągłego odnawiania,
uzupełniania i remontowania parku maszynowego oraz przyspieszania prac przygotowawczych,
do których naleŜy drąŜenie chodników. Na tego typu cele spółki węglowe zaplanowały 19 mld zł
wydatków do 2015 roku. Jednocześnie jednak nie dysponują one wystarczającym zapleczem
kadrowym i technicznym. Sytuacja ta powoduje duŜe zapotrzebowanie na usługi BUMECHU, który
zapewnia sektorowi wydobywczemu zarówno zaplecze urządzeń, maszyn i usług górniczych, jak
i personel o odpowiednio wysokich kwalifikacjach.
BUMECH zatrudnia blisko 200 pracowników, z czego istotną część – obok obsługi produkcyjnej –
stanowi

kadra

inŜynieryjno-techniczna. Dzięki

wykwalifikowanemu

przyjmować i realizować złoŜone i skomplikowane zamówienia.
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