Oświadczenie Zarządu Bumech S.A.
w sprawie referencji od spółki Industriele Handelsonderneming NIEUWENHAGEN B.V. Import –

Export przedstawionej przez Bumech S.A. w postępowaniu przetargowym na wykonanie remontu
kapitalnego kombajnu chodnikowego AM-75 dla JSW S.A. KWK „Budryk”

W okresie ostatnich kilku lat Bumech współpracuje ze spółką Industriele Handelsonderneming
NIEUWENHAGEN B.V. Import – Export (dalej: NIEUWENHAGEN) w zakresie m.in. remontów podzespołów
kombajnów chodnikowych. W tym czasie, w okresie począwszy od 2005 roku do czerwca 2009 roku
wartość obrotów pomiędzy Spółką a jej kontrahentem wyniosła ponad 4 mln złotych.

Spółka przeprowadza dla NIEUWENHAGEN m.in. remonty podzespołów do maszyn i urządzeń górniczych
w tym kombajnów chodnikowych przede wszystkim na podstawie zamówień, które po wykonaniu
są następnie fakturowane. Co do zasady Bumech nie zawiera więc z NIEUWENHAGEN przed wykonaniem
remontu poszczególnego podzespołu umowy cywilnoprawnej regulującej kompleksowo prawa i obowiązki
poszczególnych

stron

złożonego

zamówienia.

Wyjątek

stanowiła

umowa

na

zakup

sprzętu

z dnia 19 grudnia 2008 roku (Spółka poinformowała o niej inwestorów w aneksie nr 10 do prospektu
emisyjnego) wraz z aneksem z dnia 27 lutego 2009 roku (opisanym w punkcie 15 Sprawozdania Zarządu
zamieszczonego w raporcie rocznym za 2008 rok). Przedstawiona powyżej aneksowana umowa
z dnia 19 grudnia 2008 roku nie została jednak w pełni zrealizowana, natomiast wszelkie roszczenia
powstałe lub mogące powstać w przyszłości między stronami umowy wygasły w związku z zawarciem
w dniu 30 stycznia 2010 roku nowej, trójstronnej umowy, której stronami był Bumech, NIEUWENHAGEN
oraz AMROC INC. O zawarciu ww. trójstronnej umowy Spółka poinformowała inwestorów raportem
bieżącym nr 5/2010 z dnia 5 lutego 2010 roku. Poza wspomnianymi umowami Bumech nie zawierał
żadnych innych umów cywilnoprawnych, a wszelkie prace na rzecz NIEUWENHAGEN wykonywał wyłącznie
na podstawie otrzymywanych zamówień.

Bumech poza dwoma zawartymi umowami, o których wspomniano wcześniej nie miał obowiązku
sporządzenia i opublikowania raportu bieżącego w sprawie współpracy z NIEUWENHAGEN. Wartość
obrotów, w tym wykonanych zleceń, liczona zarówno jednostkowo, jak i łącznie w okresie ostatnich
12 miesięcy, nie przekraczała bowiem progu istotności określonej przez przepisy prawa.

Bumech ze względu na długoletnią współpracę z NIEUWENHAGEN, uzyskał od niej pozytywne referencje
dotyczące jakości przeprowadzonych dotychczas przez Spółkę prac. Referencje te zostały sporządzone
przez NIEUWENHAGEN zarówno w języku niemieckim, jak i języku polskim. Otrzymane referencje
w języku polskim Bumech przedstawił w trakcie przetargu ogłoszonego przez JSW S.A. Niestety do wersji
polskojęzycznej wkradły się dwie istotne nieścisłości. Po pierwsze wersja polska referencji stwierdzała,

iż „Spółka wykonała w miesiącach kwiecień – czerwiec 2009 roku remont kompletnego kombajnu
chodnikowego AM 75 Ex – S w ilości 1 sztuki” podczas gdy prawidłowe tłumaczenie z wersji niemieckiej
powinno brzmieć „Spółka współpracowała z nami do IV – VI 2009 w zakresie remontu podzespołów
kombajnów chodnikowych AM75 i AM75 Ex – S w ilości, która odpowiada wartości jednego kombajnu”.
Oznacza to więc, iż Spółka nie wykonała w okresie kwiecień – czerwiec 2009 roku remontu kompletnego
kombajnu, natomiast współpracowała w zakresie

remontów m.in. podzespołów kombajnów w okresie

do czerwca 2009 roku (tj. w trakcie okresu, który trwał od 2005 roku do czerwca 2009 roku). Drugą
nieścisłością

było

zamieszczenie

przez

NIEUWENHAGEN

w

wersji

polskojęzycznej

referencji

sformułowania, iż „wartość remontu kompletnego kombajnu AM75 Ex – S wyniosła 4 mln złotych”,
zamiast prawidłowego sformułowania, iż „wartość obrotu wynosiła około 4 mln złotych”. Obrót ten został
jednak wygenerowany w okresie kilkuletniej współpracy obydwóch przedsiębiorstw. Wartość ta zawiera
również znaczące umowy zawarte z NIEUWENHAGEN, o których inwestorzy zostali poinformowani przez
Spółkę w aneksie numer 10 do prospektu, raporcie rocznym za 2008 rok oraz w raporcie bieżącym numer
5/2010 z dnia 5 lutego 2010 roku.

Równocześnie Bumech pragnie podkreślić, iż przedmiotowe referencje nie były wymagane w trakcie
procesu przetargowego, bowiem Spółka przedstawiła szereg innych dokumentów świadczących o tym,
iż posiada wiedzę, doświadczenie i możliwości, aby należycie wywiązać się ze zobowiązań w przypadku
wygrania przetargu. Ponadto w ocenie Bumech wskazane nieścisłości w otrzymanych referencjach
w wersji polskojęzycznej od NIEUWENHAGEN nie mogą wpływać na postrzeganie Spółki, w tym na ocenę
zdobytej wiedzy i doświadczenia.

Ponadto

Spółka

wyjaśnia,

iż

nieprzekazanie

do

publicznej

wiadomości

informacji

o

wybraniu

najkorzystniejszej oferty Spółki Bumech S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remont kapitalny kombajnu chodnikowego
AM – 75 dla JSW S.A. KWK „Budryk” wynika z faktu, iż w ocenie Spółki powyżej opisana informacja nie
ma charakteru informacji poufnej w rozumieniu art. 156 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. 2010, Nr 211 poz. 1384 ze zm.). Spółka zamierzała opublikować
raport bieżący po podpisaniu z Zamawiającym umowy, której wartość przekroczyłaby 10 % kapitałów
własnych BUMECH S.A.
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