04.03.2013 r.

Bumech podsumowuje 2012 r. i przedstawia plany na przyszłość
Informacja prasowa

Bumech zakończył 2012 r. ze skonsolidowanymi przychodami w wysokości
108,1 mln zł, co oznacza wzrost o 10 proc. w stosunku do 2011 r. Zysk netto
Grupy

Bumech wyniósł w 2012 r. 6

mln zł (wzrost o

10 proc.

r/r),

zaś EBITDA osiągnęła poziom 31,2 mln zł (wzrost o 33 proc. r/r).
W marcu 2012 r. Zarząd Bumechu przedstawił prognozę wyników jednostkowych
na 2012 r., która następnie została skorygowana w styczniu 2013 r.
- Obniżenie naszych pierwotnych planów wynika z nałożenia się na siebie trzech
czynników. Przede wszystkim doszło do przesunięcia transakcji sprzedaży na 2013 r.
Ponadto, musieliśmy dokonać odpisu aktualizującego wartość należności, a w ramach
zawartego porozumienia z dostawcami zostały także naliczone odsetki od naszych
zobowiązań względem nich – wyjaśnia Zygmunt Kosmała, Prezes Zarządu Bumechu.
Spółka bardzo dobrze zaczęła 2013 r. W ciągu dwóch pierwszych miesięcy roku Bumech
podpisał dwa kontrakty, z których łączne wpływy dla spółki wynosić będą ok. 26,4 mln zł.
- Chodzi o umowy na realizację robót górniczych z KHW oraz JSW. Nasz portfel zamówień
na roboty drążeniowe wypełniony jest na ten rok już w 100 proc. Również bardzo dobrze
wygląda sytuacja, jeśli chodzi o segment produkcja urządzeń i maszyn górniczych –
w tym przypadku nasze zdolności produkcyjne wykorzystane są już w 85-90 proc.
To

wszystko

sprawia,

że

z

dużym

optymizmem

patrzymy

w

przyszłość

–

mówi Zygmunt Kosmała.
Bumech może pochwalić się również udanie przeprowadzoną zmianą struktury i sposobu
finansowania.

W

lutym

udało

się

sfinalizować

emisję

akcji

w

wykonaniu

praw

z warrantów, w wyniku której Bumech pozyskał 20,7 mln zł brutto. Dodatkowo, również
w lutym spółka podpisała dwie umowy kredytowe z Getin Noble Bank. Środki pozyskane
z jednej

z

nich

zostały

obligacji serii R, T i U.

i

zostaną

wykorzystane

do

refinansowania

wykupu

- We wcześniejszych okresach nasze wyniki było bardzo obciążone wysokimi kosztami
finansowymi. Dzięki zakończeniu z sukcesem emisji akcji oraz podpisaniu nowych umów
kredytowych nasze koszty finansowania obniżą się znacząco. Oprocentowanie kredytu,
z którego środki zostały przeznaczone na refinansowanie wykupu obligacji wynosi
obecnie ok. 6,9 proc. w skali roku. Nasze obligacje były z kolei oprocentowane
na poziomie 10,8-11 proc. Jak łatwo obliczyć, oszczędność przy kwocie 14,4 mln zł,
bo

obligacje

o

takiej

wartości

zostały

i

zostaną

refinansowane

z

kredytu,

wynosi ok. 0,6 mln zł w skali roku – tłumaczy Zygmunt Kosmała.
Spółka pracuje obecnie nad wprowadzeniem na rynek kombajnu chodnikowego o mocy
przewyższającej moc kombajnu AM-50-BUMECH/Z1.
- Planujemy wyprodukowanie dwóch kombajnów chodnikowych typu BSM. Po dokonaniu
niezbędnych

procedur

w prowadzenie

robót

certyfikacyjnych

drążeniowych

oba

realizowanych

kombajny
przez

będą

Dział

zaangażowane

Górniczy

Bumech.

Zgromadzona w ten sposób wiedza i doświadczenie pozwolą nam na wprowadzenie
na rynek nowego, konkurencyjnego produktu – dodaje Prezes Kosmała.
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