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Kolejna umowa Bumechu z PG SILESIA
Informacja prasowa

Bumech S.A. i Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA" Sp. z o. o. zawarły umowę na mocy
której

Bumech

dostarczy

PG

SILESIA

dwa

komplety

maszyn

i

urządzeń

współpracujących z kombajnami chodnikowymi. Wartość umowy to 4,3 mln zł netto.
Jest to druga znacząca umowa zawarta w ostatnim czasie pomiędzy tymi podmiotami.
Pod koniec grudnia ub.r. spółki podpisały umowę sprzedaŜy dwóch poremontowych
kombajnów chodnikowych za łączną kwotę 10,3 mln zł netto.

- Liczę, Ŝe zawarte umowy to dopiero początek długiej i owocnej współpracy obu spółek. Jestem
przekonany, Ŝe bardzo wysoka jakość maszyn i urządzeń Bumechu oraz wysokie kompetencje
naszej kadry inŜynieryjnej przyczynią się do zrealizowania z sukcesem planów inwestycyjnych
PG SILESIA – mówi Zygmunt Kosmała, Prezes Zarządu Bumech S.A.

Umowa zawarta z Bumechem jest kolejnym zakupem inwestycyjnym PG SILESIA związanym
z wykonaniem prac przygotowawczych w celu udostępnienia jego pierwszej nowej ściany
wydobywczej. Zestawy urządzeń zakupionych w ramach umowy zostaną dostarczone do PG
SILESIA na przełomie I i II kwartału 2011 r. Przedmiotem zawartej umowy są równieŜ gwarancje
na pojedyncze elementy kompletów, montaŜ oraz szkolenia obsługi i słuŜb utrzymania ruchu tych
urządzeń.

- Jest to druga umowa, którą zawarliśmy z firmą Bumech S.A. Gwarantuje ona dla PG SILESIA
dostawę

kompletnego

wyposaŜenia

elektrycznego i

mechanicznego

zespołów urabiających

(kombajnów) do drąŜenia wyrobisk korytarzowych, zgodnie z naszym planem prowadzenia robót
przygotowawczych – podkreśla Jiří Paštika, Członek Zarządu i Dyrektor Generalny PG SILESIA.

Bumech zakończył pierwsze dziewięć miesięcy 2010 r. zyskiem netto w wysokości prawie 5 mln zł,
co oznacza ponad 7-krotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Przychody
ze sprzedaŜy po pierwszych trzech kwartałach 2010 r. wyniosły 46,7 mln zł, podczas gdy w tym
samym okresie 2009 r. było to 35,8 mln zł.

Bardzo dobre wyniki Spółki oraz konsekwentna realizacja ambitnej strategii rozwoju są doceniane
przez instytucje finansowe. 19 stycznia Pioneer Pekao Investment Management poinformował
o przekroczeniu progu 10 proc. w akcjonariacie Bumechu. Oprócz PPIM w akcjonariacie Spółki

z udziałami powyŜej 5 proc. znajdują się równieŜ m.in. IDEA TFI, Quercus TFI,

PZU Asset

Management, PKO TFI oraz Union Investment TFI.

O spółkach:
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 niedawna 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. Ponadto Spółka wykonuje
instalacje przemysłowe i urządzenia na rzecz innych gałęzi przemysłu, takich jak np. energetyka zawodowa.

Bardzo dobre rozpoznanie potrzeb rynkowych i wieloletnie doświadczenie w branŜy sprawia, iŜ BUMECH rozwija
się bardzo dynamicznie. W 2006 roku przychody spółki wyniosły 9,1 mln zł, zaś w 2009 roku osiągnęły poziom
52,9 mln zł, co oznacza blisko 6-krotny wzrost w ciągu 3 lat. W samym tylko roku 2009 obroty Spółki
zwiększyły się o ponad 70 proc. w stosunku do roku 2008.

PG SILESIA (Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA” Sp. z o.o.) jest spółką zajmującą się wydobyciem węgla
kamiennego,

działającą w południowej Polsce. Od 2012 r. będzie produkować wysokiej jakości węgiel

kamienny przeznaczony głównie dla sektora energetycznego, ale równieŜ specyficzne rodzaje węgla
kamiennego do sprzedaŜy detalicznej. Oprócz węgla kamiennego, PG SILESIA będzie sprzedawać gaz
kopalniany, kamień do celów budowlanych, a takŜe dostarczać rozwiązania w zakresie ekologicznego
składowania minerałów energetycznych (popiołu i pyłów dymnicowych).

Spółka aktualnie eksploatuje i modernizuje głębinową Kopalnię Węgla Kamiennego "Silesia", zlokalizowaną
w obszarze górniczym Czechowic-Dziedzic około 30 km od granicy polsko-czeskiej, z zasobami bilansowymi
przekraczającymi 500 milionów ton węgla niskosiarkowego.

PG SILESIA to prywatne przedsiębiorstwo
czeskiej

grupy

naleŜące

do

Energetický a průmyslový

holding a.s., czołowej

działającej w sektorze energetycznym i przemysłowym. Jednocześnie spółka jest dumna

z faktu, Ŝe mniejszościowy pakiet udziałów w PG SILESIA naleŜy bezpośrednio do pracowników.
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