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Wyniki Bumechu po I kwartale 2012 r.
Informacja prasowa

Skonsolidowane przychody Bumechu wyniosły w I kwartale 2012 r. 25,7 mln zł,
wzrastając o 19 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. EBITDA
osiągnęła poziom 7,1 mln zł (wzrost o 30 proc. r/r). Bumech zakończył I kwartał
skonsolidowanym zyskiem netto w wysokości 1,8 mln zł.
- Przychody Bumechu systematycznie wzrastają, co pokazuje, iż zapotrzebowanie na nasze
produkty i usługi jest bardzo duże. W ślad za wzrostem przychodów nie podąża jeszcze zysk
netto, głównie

ze

względu na

wysokie

koszty finansowe, które

ponosimy w

związku

z dynamicznym rozwojem spółki – wyjaśnia Zygmunt Kosmała, Prezes Zarządu Bumech S.A.
- Warto zauważyć jednak, iż po raz kolejny zwiększyliśmy zysk na poziomie EBITDA w ujęciu rok
do roku. W przypadku przedsiębiorstw, które ze względu na specyfikę swojej działalności
odnotowują wysoką amortyzację, jest to najbardziej istotna pozycja wynikowa mówiąca
o potencjale spółki – zwraca uwagę Zygmunt Kosmała.
Na początku br. konsorcjum, w skład którego wchodzi Bumech podpisało umowę z Kompanią
Węglową na dzierżawę 30 kombajnów chodnikowych, która realizowana będzie w latach 20122013.
- Przychody i zyski z tej umowy widoczne będą głównie w wynikach przyszłych okresów –
wyjaśnia Prezes Kosmała.
Zawarcie wspomnianej wyżej umowy z KW oraz intensyfikacja robót przygotowawczych przez
spółki węglowe i związana z tym duża ilość przetargów sprawiły, iż Zarząd Bumechu zdecydował
się na przygotowanie prognozy na 2012 r.
- 2012 r. będzie okresem bardzo dużej aktywności Bumechu. W celu wyjścia naprzeciw
oczekiwaniom

inwestorów

sporządziliśmy

prognozę

wyników

na

ten

rok.

Zakłada

ona,

iż jednostkowe przychody ze sprzedaży wyniosą 120,1 mln zł, zysk operacyjny i EBITDA osiągną
poziom odpowiednio 19,1 mln zł i 34,6 mln zł, zaś zysk netto wyniesie 10 mln zł - mówi Prezes
Bumechu. - Po pierwszym kwartale wykonaliśmy ok. 21 proc. prognozy w przypadku przychodów

i EBIT, 20 proc. jeśli chodzi o EBITDA oraz 18 proc. wyniku netto. Nasz portfel zamówień na
kolejne miesiące sprawia, że podtrzymujemy prognozę – uważamy ją w tej chwili za
niezagrożoną – dodaje.
W połowie kwietnia br. NWZA Bumechu zdecydowało o przeprowadzeniu emisji do 3 mln
warrantów subskrypcyjnych serii B wymiennych na taką samą ilość akcji serii E. Warranty
zostaną zaoferowane do objęcia inwestorom kwalifikowanym (w rozumienie ustawy o ofercie),
a także obecnym i byłym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, którzy byli jej
akcjonariuszami na dzień 1 kwietnia br.
- Chcemy w ten sposób pozyskać ok. 30 mln zł, które zostaną przeznaczone na realizację celów
strategicznych spółki oraz zasilenie kapitału obrotowego. Środki te sprawią również, iż spadnie
udział kapitału obcego w strukturze finansowania, a tym samym relatywne obciążenie wyniku
kosztami finansowymi – wyjaśnia Zygmunt Kosmała.

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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