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Kolejny rekordowy rok Bumechu
Informacja prasowa

Bumech zakończył 2011r. 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.
- Ubiegły rok był kolejnym okresem konsekwentnego realizowania strategii, co spowodowało
osiągnięcie rekordowych przychodów oraz wyników na wszystkich poziomach rachunku zysków
i strat. Szczególnie cieszy mnie, iŜ udało nam się zwiększyć, juŜ i tak wysoką, rentowność
EBITDA naszej działalności, która wyniosła w 2011 r. 24,1 proc. – mówi Zygmunt Kosmała,
prezes Zarządu Bumech S.A.
W samym IV kwartale 2011 r. Grupa Bumech zarobiła na czysto blisko 2 mln zł, czyli o 13 proc.
więcej niŜ w analogicznym okresie roku poprzedniego. Skonsolidowane przychody sięgnęły
prawie 28 mln zł, wobec 22,3 mln zł rok wcześniej.
- Czwarty kwartał, podobnie jak cały 2011 rok, przyniósł Bumechowi wiele ciekawych
kontraktów. Wśród najwaŜniejszych z nich naleŜy wymienić umowę na dzierŜawę 4 kombajnów
chodnikowych dla KWK „Murcki-Staszic” oraz 2 dla KWK „Wujek” – wyjaśnia Prezes Kosmała.
- Popyt na nasze produkty jest wciąŜ bardzo wysoki. JuŜ po zamknięciu roku, konsorcjum,
w skład którego wchodzi Bumech podpisało umowę z Kompanią Węglową na dzierŜawę
30 kombajnów chodnikowych. Ponadto intensyfikacja robót przygotowawczych przez spółki
węglowe i związana z tym duŜa ilość przetargów pokazują, iŜ 2012 rok będzie rokiem duŜej
aktywności Bumechu, a dynamika rozwoju z lat poprzednich powinna zostać podtrzymana –
dodaje Zygmunt Kosmała.
Od III kwartału 2011 r. działalność operacyjną prowadzi spółka zaleŜna, tj. Bumech – Technika
Górnicza Sp. z o.o. Konsorcjum złoŜone z Bumechu oraz jego spółki zaleŜnej na przełomie 2011
i 2012 r. zakończyło realizację pierwszego wspólnego kontraktu na roboty drąŜeniowe na kopalni
„Pniówek”. W chwili obecnej obie spółki kontynuują powyŜsze prace w oparciu o kolejną umowę
z Jastrzębską Spółką Węglową S.A.

- Z perspektywy ubiegłego roku widzimy, iŜ decyzja o włączeniu w strukturę Grupy spółki, która
umoŜliwia nam samodzielne, tj. bez udziału konsorcjantów, drąŜenie wyrobisk podziemnych była
słuszna. Zwiększyło to naszą elastyczność, a takŜe sprawiło, iŜ więcej środków z kaŜdego
kontraktu moŜe zostać w Grupie – wyjaśnia Prezes Bumechu.
Kurs akcji Bumechu, pomimo dobrych wyników finansowych, spadł w ciągu ostatnich 12 miesięcy
o ok. 25 proc. Uwzględniając wyniki za I-IV kwartał 2011 r. walory Bumechu notowane są przy
C/Z na poziomie 9,5 oraz C/WK poniŜej 1,4.
- Niedowartościowanie naszych akcji zostało dostrzeŜone przez domy maklerskie. W grudniu
ub.r. Millenium DM oraz DM Banku BPS wydały rekomendacje kupuj dla Bumechu z cenami
docelowymi na poziomie odpowiednio 18,1 zł i 19,5 zł, czyli wyŜszymi o 44 i 55 proc. od bieŜącej
wyceny giełdowej – kończy Zygmunt 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 takŜe 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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