17 kwietnia 2012 r.

Bumech wyemituje warranty zamienne na akcje
Informacja prasowa

Obradujące w dniu dzisiejszym NWZA Bumechu zdecydowało o przeprowadzeniu
emisji do 3 mln warrantów subskrypcyjnych serii B wymiennych na taką samą ilość
akcji serii E.
Warranty zostaną zaoferowane w drodze oferty prywatnej do objęcia inwestorom kwalifikowanym
(w rozumieniu ustawy o ofercie) oraz obecnym i byłym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej
Spółki, którzy byli jej akcjonariuszami na dzień 1 kwietnia br.
- Taka konstrukcja oferty umoŜliwi nam duŜą elastyczność i szybsze przeprowadzenie całego
procesu – wyjaśnia Zygmunt Kosmała, Prezes Zarządu Bumech S.A.
NWZA przyznało upowaŜnienie do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E Zarządowi za zgodą Rady
Nadzorczej, przy zastrzeŜeniu, iŜ cena nie moŜe być niŜsza niŜ 10,00 zł.
- Oczekujemy zatem, Ŝe wartość emisji wyniesie nie mniej niŜ 30 mln zł – mówi Zygmunt
Kosmała.
Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na realizację celów strategicznych Spółki oraz
zasilenie kapitału obrotowego.
- Bumech od początku swojej działalności rozwija się bardzo dynamicznie i w tym roku tendencja
ta

równieŜ

będzie

kontynuowana.

Zapotrzebowanie

na

nasze

kombajny

chodnikowe

AM-50-BUMECH/Z1 jest bardzo duŜe, dlatego zamierzamy zwiększyć ich produkcję, zarówno pod
kątem sprzedaŜy, jak i dzierŜawy – tłumaczy Zygmunt Kosmała.
-

Cały

czas

analizujemy

równieŜ

sytuację

na

rynku,

tak

aby

dzięki

odpowiedniemu

dostosowywaniu naszej oferty kontynuować wzrosty równieŜ w kolejnych latach. Obecnie
prowadzimy intensywne prace przygotowawcze związane z wprowadzeniem na rynek kombajnu
chodnikowego o mocy przewyŜszającej moc kombajnu AM-50-BUMECH/Z1. Pracujemy ponadto
nad poszerzeniem oferty o nowoczesny, innowacyjny przenośnik taśmowy stosowany jako
środek transportu urobku m.in. w kopalniach węgla kamiennego – dodaje Prezes Kosmała.
W pierwszej połowie marca Zarząd Bumechu opublikował prognozę jednostkowych wyników

na 2012 r. Zakłada ona, iŜ 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), zaś zysk netto osiągnie
poziom 10 mln zł (wzrost o 42 proc. r/r).
- Obecną prognozę moŜna określić mianem konserwatywnej, bezpiecznej. Jeśli uda nam się
pozyskać z rynku środki w zakładanej wysokości istnieją szanse na to, Ŝe zostanie ona
skorygowana w górę – podsumowuje Zygmunt Kosmała.
Bumech zakończył 2011 r. skonsolidowanym zyskiem netto w wysokości 7 mln zł, wobec 6,7 mln
zł odnotowanych w 2010 r. EBITDA wyniosła po czterech kwartałach 2011 r. 23,7 mln zł
wzrastając o 47 proc. w ujęciu rok do roku. Przychody Grupy Bumech osiągnęły w ubiegłym roku
poziom 98 mln zł, co oznacza wzrost o 42 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

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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