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Bumech prognozuje 42 proc. wzrostu zysku netto
Informacja prasowa
W 2012 r. jednostkowy zysk netto Bumechu wyniesie według prognoz ponad 10 mln zł,
rosnąc o 42,4 proc. wobec wyniku netto ubiegłego roku (7 mln zł). Zarząd zakłada,
że przychody Spółki po raz pierwszy w historii przekroczą 100 mln zł i sięgną ponad
120 mln zł (wzrost o 23,3 proc. r/r), zaś EBITDA zwiększy się do 34,6 mln zł
(wzrost o 47,9 proc. r/r). Jednostkowy zysk operacyjny Spółki zgodnie z prognozą
wyniesie na koniec 2012 r. ponad 19 mln zł, rosnąc o 38,6 proc.
- W 2012 r. zamierzamy po raz kolejny znacząco zwiększyć przychody i zyski. Tak szybki rozwój
jest możliwy dzięki trafnemu rozpoznaniu potrzeb rynku oraz stosowaniu skutecznej strategii
konkurencyjnej. Oferujemy kompleksową usługę, w ramach której dostarczamy maszyny,
zapewniamy utrzymanie ich ruchu i serwis oraz wykonujemy roboty związane z drążeniem
wyrobisk podziemnych. Takie podejście do tematu bardzo dobrze wpisuje się w potrzeby spółek
górniczych – mówi Zygmunt Kosmała, Prezes Zarządu Bumech S.A.
Strategia rozwoju Bumechu zakłada dalszy zrównoważony rozwój w oparciu o trzy segmenty
działalności:

produkcję

urządzeń

i

maszyn

górniczych,

drążenie

wyrobisk

podziemnych

oraz serwis, utrzymanie ruchu i remonty maszyn.
- W ostatnim roku w strukturze przychodów Bumechu wyraźnie wzrósł udział produkcji urządzeń
i maszyn górniczych, co jest wynikiem dużego sukcesu, jaki na rynku odniosły nasze kombajny
chodnikowe AM-50-BUMECH/Z1. Zapotrzebowanie na te maszyny jest wciąż bardzo duże,
dlatego zamierzamy zwiększyć ich produkcję, zarówno pod kątem sprzedaży, jak i dzierżawy –
wyjaśnia Zygmunt Kosmała.
- Obecnie prowadzimy również intensywne prace przygotowawcze związane z wprowadzeniem
na rynek kombajnu chodnikowego o mocy przewyższającej moc kombajnu AM-50-BUMECH/Z1.
Szacujemy, że wprowadzenie go na rynek powinno nastąpić w ciągu ok. dwóch lat – dodaje
Prezes.
Bumech rozpoczął ponadto prace związane z poszerzeniem oferty o nowoczesny, innowacyjny
przenośnik taśmowy stosowany jako środek transportu urobku m.in. w kopalniach węgla
kamiennego. Również w tym przypadku wprowadzenie na rynek planowane jest w okresie
najbliższych dwóch lat.

W zakresie drążenia wyrobisk podziemnych, które w ubiegłym roku stanowiło blisko 40 proc.
przychodów Grupy, Bumech zamierza prowadzić równocześnie do 5 oddziałów drążeniowych.
- Działalność związana z tym segmentem będzie stopniowo przenoszona do naszej spółki
zależnej – Bumech-Technika Górnicza. Nie jest jednak wykluczone, iż w ramach prowadzonych
robót Bumech będzie występował jako konsorcjant dostarczający maszyny wraz z usługami
remontowymi i serwisowymi – mówi Zygmunt Kosmała.
Nowoczesne zaplecze produkcyjno-remontowe oraz wysoko wyspecjalizowana i doświadczona
kadra sprawiają, iż Bumech posiada również bardzo silną pozycję, jeśli chodzi o serwis,
utrzymanie ruchu i remonty maszyn. Przychody Grupy z tego segmentu wzrosły w ubiegłym roku
o 31 proc. i wyniosły 14,1 mln zł.
- Ten obszar działalności w dalszym ciągu stanowić będzie istotne źródło naszych przychodów,
ponieważ wraz ze wzrostem ilości dzierżawionych przez nas kombajnów w naturalny sposób
wzrasta i wzrastać będzie zapotrzebowanie na usługi serwisowe i remontowe – podkreśla Prezes
Zarządu Bumech S.A.
W celu dalszej dywersyfikacji rynków zbytu Spółka zamierza poszerzyć krąg odbiorców o kolejne
krajowe spółki węglowe i firmy okołogórnicze, przy jednoczesnym zwiększaniu eksportu.
- Dla każdej osoby znającej dobrze branżę górniczą oczywiste jest, iż aby polskie kopalnie mogły
nadal eksploatować istniejące złoża węgla, musi nastąpić przyspieszenie prac przygotowawczych
oraz wymiana parku maszynowego. Spółki węglowe nie dysponują jednak wystarczającym
zapleczem kadrowym i technicznym, przez co znaczenie takich podmiotów jak Bumech jest nadal
bardzo duże – wyjaśnia Prezes Kosmała.
Bumech zwołał na 17 kwietnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w którego
porządku obrad znajduje się uchwała dotycząca emisji warrantów subskrypcyjnych zamiennych
na akcje.
- Tak jak każda firma mające ambitne plany rozwoju potrzebujemy finansowania. Dotychczas
korzystaliśmy głównie z finansowania zewnętrznego, jednak jego koszty mocno obciążały nasze
wyniki. Ponadto nasze zadłużenie osiągnęło poziom uniemożliwiający dalsze finansowanie
środkami zewnętrznymi. W związku z tym zdecydowaliśmy, iż emisja warrantów zamiennych
na akcje będzie najlepszym rozwiązaniem na tym etapie rozwoju naszej Grupy – kończy
Zygmunt Kosmała.
Bumech zakończył 2011 r. jednostkowym zyskiem netto w wysokości 7 mln zł, wobec
6,7 mln zł odnotowanych w 2010 r. EBITDA wyniosła po czterech kwartałach 2011 r. 23,4 mln zł
wzrastając o 47 proc. w ujęciu rok do roku. Przychody Grupy Bumech osiągnęły w ubiegłym roku
poziom 98 mln zł, co oznacza wzrost o 42 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

O spółce:
Bumech S.A. od lat działa w branży maszynowej, specjalizując się w serwisie, utrzymaniu ruchu
oraz remontach maszyn i urządzeń górniczych. Od 2007 roku zajmuje się również drążeniem wyrobisk
podziemnych w kopalniach węgla. Od 2010 r. Spółka produkuje również 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, dzierżawione
lub też wykorzystywane na własne potrzeby przy realizacji kontraktów drążeniowych w podziemiach kopalń.
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