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BUMECH: Zmiany w Zarządzie Spółki
Informacja prasowa

Po uprzedniej rezygnacji Prezesa Zarządu – Pana Zygmunta Kosmały w związku z przejściem
na emeryturę, Rada Nadzorcza dokonała zmian w składzie Zarządu: powierzyła pełnienie obowiązków
Prezesa Zarządu dotychczasowemu Wiceprezesowi – Panu Dariuszowi Dźwigołowi, natomiast na Członka
Zarządu powołała Pana Jacka Surmę, który do tej pory był w Spółce Dyrektorem ds. Ekonomiczno –
Finansowych i Prokurentem.

Obecni Członkowie Zarządu to doświadczeni menadżerowie od lat związani ze Spółką. Pan Dźwigoł od września
2009 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Bumech S.A. Od czerwca 2011 roku jest także Prezesem Zarządu
spółki zależnej, tj. Bumech - Technika Górnicza Sp. z o.o. Oprócz wyższego wykształcenia ekonomicznego Pan
Dźwigoł posiada również tytuł Technika Podziemnej Eksploatacji Złóż. Od dziesięciu lat związany jest z branżą
okołogórniczą, w której piastując najwyższe stanowiska menadżerskie zdobył duże doświadczenie w zarządzaniu
zasobami ludzkimi i finansowymi. To głównie dzięki jego staraniom Bumech rozpoczął na szeroką skalę
współpracę z kopalniami węgla kamiennego w zakresie drążenia wyrobisk podziemnych.
Pan Jacek Surma od początku swojej pracy w Spółce, tj. od kwietnia 2011 roku piastuje stanowisko Dyrektora
ds. Ekonomiczno – Finansowych, będąc równocześnie Prokurentem. Jest finansistą z 16-letnim stażem. Pan
Surma jako ekonomista z wyższym wykształceniem otrzymał również certyfikat Dyrektora finansowego wydany
przez Fundację Rozwoju Rachunkowości. Jako wieloletni manager wyższego szczebla posiada doświadczenie
w zakresie analizy i zarządzania finansami podmiotów gospodarczych, a także umiejętność kierowania zespołami
ludzkimi. To właśnie on wdrożył działania zmierzające do ograniczenia kosztów oraz zmiany struktury zadłużenia
Spółki, których kontynuacja pozwoli na wzmocnienie konkurencyjności Bumech na trudnym w ostatnim okresie
rynku górniczym.
- Znając kompetencje Panów Dźwigoła i Surmy, jestem przekonany, iż zmiany w składzie osobowym Zarządu
w żaden sposób nie zakłócą prawidłowego funkcjonowania Spółki – wyjaśnia Adam Konopka, Przewodniczący
Rady Nadzorczej Bumech. – W tym miejscu składam również podziękowania dla dotychczasowego Prezesa –
Pana Zygmunta Kosmały, który w bardzo dużym stopniu przyczynił się do budowania aktualnej pozycji Spółki –
dodaje Przewodniczący.
Rada Nadzorcza uzyskała od Pana Kosmały zapewnienie o tym, iż w razie potrzeby będzie dzielił się ze Spółką
swoim doświadczeniem i wiedzą.

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 kamiennego.
Od 2010 r. Spółka produkuje też 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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