AMPLICO PTE zwiększyło udział w kapitale Bumechu do 9,56 proc.
Informacja prasowa
Fundusze zarządzane przez AMPLICO Powszechne Towarzystwo Emerytalne - AMPLICO
Otwarty Fundusz Emerytalny oraz MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny zwiększyły udział w kapitale zakładowym Bumechu i ogólnej liczbie głosów na WZA
spółki z 4,47 proc. do 9,56 proc. - poinformowało AMPLICO PTE.
Zwiększenie zaangaŜowania powyŜej progu 5 proc. nastąpiło w wyniku transakcji kupna akcji
spółki w dniu 18 lipca 2012 r. Bezpośrednio przed zmianą udziału oba fundusze posiadały łącznie
237 476 akcji, co stanowiło 4,47 proc. kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu
Bumechu. Obecnie OFE i DFE posiadają łącznie 507 476 akcji stanowiących 9,56% kapitału
zakładowego i głosów na WZA.
- Informacja o znaczącym zwiększeniu zaangaŜowania AMPLICO PTE w akcje Bumechu wskazuje,
Ŝe inwestorzy instytucjonalni doceniają zdrowe fundamenty i stabilną strategię rozwoju spółki
oraz dobre perspektywy rynkowe – mówi Zygmunt Kosmała, Prezes Zarządu Bumechu.
Oprócz funduszy zarządzanych przez AMPLICO PTE wśród inwestorów instytucjonalnych
w akcjonariacie Bumechu znajdują się obecnie takŜe Idea TFI, Pioneer Pekao Investment
Management, QUERCUS TFI, PZU Asset Management, PKO TFI i Millennium TFI.
Zgodnie z prognozą spółki opublikowaną w połowie marca br. jednostkowy zysk netto Bumechu
wyniesie na koniec 2012 r. ponad 10 mln zł, rosnąc o 42,4 proc. wobec wyniku netto ubiegłego
roku. Przychody ze sprzedaŜy spółki wyniosą w 2012 r. 120,1 mln zł (wzrost o 23 proc. r/r),
EBITDA wyniesie 34,6 mln zł (wzrost o 48 proc. r/r).
W I kwartale 2012 r. skonsolidowane przychody Bumechu wyniosły 25,7 mln zł, wzrastając
o 19 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, a zysk netto grupy sięgnął
1,8 mln zł.
W grudniu 2011 r. Millennium DM oraz DM Banku BPS wydały dla Bumechu rekomendacje Kupuj
z ceną docelową na poziomie odpowiednio 18,10 zł i 19,50 zł.

O spółce:
Bumech S.A. od lat działa w branŜy maszynowej, specjalizując się w serwisie, utrzymaniu ruchu
oraz remontach maszyn i urządzeń górniczych. Od 2007 roku zajmuje się równieŜ drąŜeniem wyrobisk
podziemnych w kopalniach węgla. Od 2010 r. Spółka produkuje równieŜ 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, dzierŜawione
lub teŜ wykorzystywane na własne potrzeby przy realizacji kontraktów drąŜeniowych w podziemiach kopalń.
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