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Bumech: wyniki po III kwartałach 2011 r.
Informacja prasowa

Skonsolidowane przychody ze sprzedaŜy Bumechu wyniosły po III kwartałach br.
70,1 mln zł, co oznacza wzrost o 50 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku
ubiegłego. W samym III kwartale przychody Grupy wzrosły o 22 proc. r/r i wyniosły
21,7 mln zł. Grupa Bumech zakończyła pierwsze 9 miesięcy br. z zyskiem na poziomie
EBITDA w wysokości 16,8 mln zł (wzrost o 53 proc. r/r) oraz zyskiem netto równym
5 mln zł (wzrost o 1 proc. r/r).
- Bumech konsekwentnie zwiększa skalę swojej działalności, co jest widoczne we wzroście
przychodów. Nasze wyniki skonsolidowane obejmują rezultaty spółki zaleŜnej - Bumech - Technika
Górnicza, która rozpoczęła działalność operacyjną w III kwartale br. Ze względu na jeszcze
niewielką skalę prowadzonych prac koszty wynikające z jej funkcjonowania są jak na razie wyŜsze
od osiąganych przychodów. Wraz z wygrywaniem kolejnych przetargów sytuacja ta ulegnie
z pewnością zmianie – mówi prezes Zarządu Bumech Zygmunt Kosmała.
Przychody ze sprzedaŜy Bumech - Technika Górnicza Sp. z o.o. wynoszą po III kwartałach br.
631 tys. zł, zaś strata netto kształtuje się na poziomie 15 tys. zł.
Od pewnego czasu moŜna zaobserwować wzrost zainteresowania kombajnami chodnikowymi typu
AM-50-BUMECH/Z1, równieŜ wśród podmiotów niezrzeszonych w spółkach węglowych.
- Jest to dla nas bardzo dobra wiadomość, gdyŜ naleŜy pamiętać, Ŝe dzierŜawa, bądź sprzedaŜ
kombajnów to dla nas podwójny przychód – dzięki temu rośnie bowiem takŜe popyt na nasze
usługi serwisowe – tłumaczy Zygmunt Kosmała.
- Oczywiście w dalszym ciągu ściśle współpracujemy równieŜ ze spółkami węglowymi – w sierpniu
wydzierŜawiliśmy dla KWK Wujek wchodzącej w skład Katowickiego Holdingu Węglowego dwa
kombajny AM-50-BUMECH/Z1, zaś we wrześniu podpisaliśmy kolejną umowę, na mocy której
do KWK Murcki-Staszic naleŜącej równieŜ do KHW trafią cztery nasze kombajny. Optymizmem
napawa równieŜ fakt, Ŝe spółki węglowe zgłaszają coraz większy popyt na kombajny chodnikowe,
co widać po wzrastającej ilości i wartości ogłaszanych przez nie przetargów – dodaje prezes
Kosmała.

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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