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Bumech po raz kolejny zwiększył zyski na poziomie operacyjnym
Informacja prasowa

Bumech wypracował w pierwszym półroczu 2012 r. 8,3 mln zł skonsolidowanego zysku
operacyjnego, co oznacza wzrost o 21 proc. w ujęciu rok do roku. Przychody Grupy osiągnęły
poziom 52,7 mln i były o 9 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ub.r. EBITDA wyniosła po
pierwszych sześciu miesiącach br. 14,8 mln zł (wzrost o 28 proc.), zaś zysk netto 3,7 mln zł (spadek
o 6 proc. r/r).

- Rosnące przychody oraz zysk operacyjny po raz kolejny dowodzą słuszności obranej przez Bumech strategii
polegającej na poszukiwaniu nisz rynkowych i oferowaniu produktów oraz usług o bardzo wysokiej jakości po
konkurencyjnych cenach. Nie spoczywamy jednak na laurach i cały czas poszukujemy nowych możliwości
zwiększania sprzedaży oraz rentowności. Obecnie pracujemy m.in. nad wprowadzeniem na rynek kombajnów
o mocy przewyższającej moc kombajnu AM-50-BUMECH/Z1. Produkowane przez nas dotychczas kombajny
chodnikowe cieszą się dużym zainteresowaniem koncernów oraz spółek górniczych. Liczymy, że podobnie będzie
w przypadku nowej maszyny – mówi Zygmunt Kosmała, Prezes Zarządu Bumech S.A.
Wyniki Bumechu zostały w pierwszym półroczu obciążone wysokimi kosztami finansowymi związanymi z obsługą
zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

- Postanowiliśmy zmienić strukturę finansowania. Nasze plany strategiczne zostaną sfinansowane poprzez emisję
do 3 mln warrantów zamiennych na taką samą ilość akcji. Jeśli emisja się powiedzie, a wiele na to wskazuje, do
spółki wpłyną środki, które znacznie zwiększą kapitały własne. W efekcie wyraźnie spadnie udział długu
w strukturze pasywów. Pracujemy też nad konsolidacją zadłużenia, co pozwoliłoby na obniżenie kosztów
finansowych. Finalizacja tych procesów sprawi, że dynamicznemu wzrostowi zysku operacyjnego, jaki
obserwujemy od dłuższego czasu, będzie towarzyszył również wzrost zysku na poziomie netto - wyjaśnia Dariusz
Dźwigoł, Wiceprezes Zarządu Bumech S.A.
W pierwszej połowie marca Zarząd spółki opublikował prognozę jednostkowych wyników na 2012 r. Zakłada ona,
iż przychody ze sprzedaży 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), zaś zysk operacyjny i zysk netto osiągną poziom odpowiednio 19,1 mln zł
(wzrost o 37 proc. r/r) oraz 10 mln zł (wzrost o 42 proc. r/r). Prognoza na poziomie zysku operacyjnego i EBITDA
jest już wykonana w 43 proc., natomiast jeśli chodzi o przychody i zysk netto jest to odpowiednio 44 proc. i 37
proc.

- Podtrzymujemy prognozę – fakt, że jej wykonanie na poszczególnych poziomach jest po pierwszym półroczu
mniejsze niż 50 proc. wynika ze specyfiki branży, w której działamy. Kluczowa dla wyniku całorocznego jest
w naszym przypadku druga połowa roku – podkreśla Dariusz Dźwigoł.
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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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