16 grudnia 2009 r.

Bumech i Elkop odzyskują dynamikę wzrostu
Informacja prasowa
Spółka Bumech S.A., która w I półroczu 2009 r. zwolniła tempo rozwoju w wyniku
niewystarczającego zasilenia w kapitał podczas ubiegłorocznej publicznej oferty akcji,
powraca na ścieŜkę dynamicznego rozwoju. Firma planuje nawiązanie współpracy biznesowej,
kapitałowej i majątkowej ze spółką Elkop S.A., funkcjonującą w branŜy elektromontaŜowej,
m.in. na rynku górniczym. Przedsiębiorstwo to odbudowuje obecnie swoją pozycję rynkową,
a IV kwartał bieŜącego roku będzie w opinii Zarządu pierwszym od dłuŜszego czasu okresem,
który spółka zakończy dodatnim wynikiem na poziomie netto.
Bumech to jedna z nielicznych na polskim rynku specjalistycznych firm świadczących kompleksowe
usługi drąŜenia wyrobisk podziemnych w kopalniach własnym sprzętem, usługi serwisu, utrzymania
ruchu, a takŜe remontów maszyn i urządzeń górniczych. Spółka zajmuje się równieŜ wykonawstwem
instalacji przemysłowych dla róŜnych gałęzi przemysłu, m.in. energetyki.
- Zgodnie z zaplanowaną strategią stopniowo przestawiamy działalność na nowy rynek działania, jakim są
roboty górnicze – a w szczególności drąŜenie wyrobisk podziemnych. Udział tego segmentu w naszych
przychodach wzrósł z 25,6% w 2008 r. do ponad 65% po trzech kwartałach bieŜącego roku. Działalność
ta jest zarówno rentowna i perspektywiczna, wymaga jednak zaangaŜowania sporych środków na
wstępnym etapie inwestycji. Kapitałów tych nie udało nam się pozyskać w wystarczającej kwocie podczas
oferty publicznej, jednak przeprowadzone w tym roku emisje obligacji umoŜliwiły nam zwiększenie
płynności finansowej, co przełoŜy się na wzrost dynamiki wyników – wyjaśnia Zygmunt Kosmała,
sprawujący od września bieŜącego roku funkcję Prezesa Zarządu Bumech S.A.
8 grudnia Bumech zakończył emisję rocznych obligacji serii E, w wyniku której spółce udało się pozyskać
3,5 mln zł. Obecnie trwa oferta rocznych obligacji serii F.
- BranŜa, w której działamy wbrew pozorom równieŜ ewoluuje. Stale analizujemy sytuację polskiego
przemysłu wydobywczego i odpowiadamy na dokonujące się w nim zmiany. Wejście w segment usług
drąŜenia wyrobisk podziemnych było właśnie reakcją na tworzącą się lukę rynkową. Aby polskie kopalnie
mogły nadal eksploatować istniejące złoŜa węgla, musi nastąpić przyspieszenie prac przygotowawczych,
do których naleŜy drąŜenie chodników – poniewaŜ jednak nie dysponują one wystarczającym zapleczem
kadrowym i technicznym, wzrosło znaczenie takich podmiotów jak Bumech. Dlatego teŜ drąŜenie
wyrobisk podziemnych stało się podstawowym przedmiotem naszej działalności stanowiącym równieŜ
w duŜej części źródło sprzedaŜy wewnętrznej, generując zapotrzebowanie na własne usługi remontowe –
dodaje Zygmunt Kosmała.

W ciągu trzech kwartałów 2009 r. Bumech zwiększył przychody ze sprzedaŜy ogółem o 73% wobec
analogicznego okresu poprzedniego roku – do kwoty 35,8 mln zł. W samym III kwartale przychody spółki
wzrosły o 35% w stosunku do III kwartału 2008 r., sięgając 14 mln zł.
W 2009 r. spółka – wraz z konsorcjantami - wygrała cztery przetargi publiczne na drąŜenie wyrobisk
podziemnych, została takŜe Autoryzowanym Sprzedawcą Węgla KHW. W trzecim kwartale jej przychody
z samego tylko tego tytułu wyniosły blisko 5 mln złotych.

Elkop S.A. działa w branŜy elektro-montaŜowej realizując prace budowlano-montaŜowe branŜy
elektrycznej.
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z pracami budowlanymi i instalacyjnymi innych branŜ, wraz z uzyskiwaniem kompleksowo niezbędnych
zezwoleń, dopuszczeń i uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi; produkuje teŜ urządzenia rozdzielcze,
sterownicze i konstrukcje uzupełniające dla robót budowlano-montaŜowych.
Elkop rozwija takŜe działalność na rynku górniczym, jako bezpośredni wykonawca w zakresie
modernizacji sieci, ale przede wszystkim jako podwykonawca dla takich potentatów automatyki
przemysłowej jak ABB. Udział górnictwa w strukturze sprzedaŜy spółki zwiększył się z 27% w 2008 r. do
55% na koniec bieŜącego roku.
Od kwietnia 2009 r. Elkop S.A. wdraŜa program naprawczy, koncentrujący się na poprawie rentowności.
Prace prowadzone w tym zakresie obejmują przede wszystkim intensyfikację działań akwizycyjnych,
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w szczególności powierzchni biurowych i hal. Od początku 2010 r., w ramach zwiększania wydajności
wprowadzony zostanie nowy plan kont i controlling kontraktów.
Pierwsze efekty działań podejmowanych przez spółkę w obszarze poprawę rentowności są juŜ widoczne –
IV kwartał br. będzie pierwszym od długiego czasu okresem, który Elkop S.A. zakończy zyskiem netto.
Wynik ten jest przede wszystkim rezultatem dynamicznego zwiększania sprzedaŜy produkcji budowlano montaŜowej. W ostatnich miesiącach spółka pozyskała istotne wartościowo kontrakty drogowe,
obejmujące zasilanie placu budowy autostrady A1, i górnicze - modernizacje instalacji elektrycznych.
W ramach odbudowy pozycji rynkowej Elkop planuje ekspansję w branŜy budownictwa drogowego,
(w tym takŜe montaŜ oświetlenia) oraz instalacji elektrycznych. W ocenie Zarządu spółki jest to
perspektywiczny obszar, ze względu na planowane w kolejnych latach inwestycje drogowe.
Elkop dąŜy równieŜ do zmiany roli podwykonawcy na generalnego wykonawcę kontraktów o wartości
kilku milionów zł w zakresie budownictwa przemysłowego i uŜyteczności publicznej, co pozwoli na
maksymalizację marŜy na kontraktach.

Wraz z poprawą wyników finansowych Elkop zmierza do powrotu do systemu notowań ciągłych na GPW
w Warszawie. W najbliŜszym czasie spółka planuje realizację programu scalenia akcji obejmującego
zmianę wartości nominalnej jednej akcji z 0,01 zł na 0,50 zł. Pozwoli to wyeliminować problem
„groszowości” oraz zwiększyć płynność obrotu akcjami spółki.
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