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Bumech otworzył kopalnię boksytów w Czarnogórze i rozpoczął działalność
wydobywczą
Bumech, spółka z branży maszynowej świadcząca usługi dla górnictwa, uruchomiła
kopalnię boksytu w Czarnogórze - eksploatacja pierwszego złoża Biocki Stan do końca roku
osiągnie pełnię mocy produkcyjnych. 24 września odbyła się oficjalna uroczystość otwarcia
inwestycji z udziałem najwyższych władz w Czarnogórze oraz Ambasady RP.
W sobotniej uroczystości wziął udział m.in. Premier Czarnogóry, Milo Đukanović i minister
Gospodarki, Vladimir Kavaric. Polskie władze reprezentowała Grażyna Sikorska, Ambasador RP
w Czarnogórze.
– Zgodnie z harmonogramem, rozpoczęliśmy działalność operacyjną w miejscowości Niksić
w Czarnogórze od wydobycia pierwszych ton rudy boksytu w dniu otwarcia kopalni. Pierwsze
tygodnie to czas na rozruch, natomiast do końca roku zakładamy osiągnięcie pełnych mocy
wydobywczych na pierwszym złożu Biocki Stan. Z kolei na przełomie 2017 i 2018 roku planujemy
rozpocząć eksploatację drugiego złoża Djurkov – powiedział Marcin Sutkowski, Prezes Zarządu
Bumech S.A.
26 sierpnia Spółka poinformowała o pozyskaniu finansowania ze strony Banku Gospodarstwa
Krajowego o wartości 4,6 mln euro, co pokryje 80 proc. poniesionych nakładów na rozruch
kopalni. Tym samym oznacza to zakończenie najtrudniejszego etapu z ostatnich miesięcy, gdzie
Bumech finansował prace przygotowawcze w Czarnogórze – własnymi środkami. Docelowo
40-50 proc. pracujących maszyn i urządzeń będzie wyprodukowane lub wyremontowane przez
Spółkę, co oznacza maksymalizację wydajności.
– Start naszej pierwszej inwestycji zagranicznej to nowy etap w rozwoju Grupy. W najbliższych
latach chcemy rozwijać dywersyfikację działalności prowadzoną na krajowym rynku usług
górniczych poprzez rozwój inwestycji poza Polską – dodał Marcin Sutkowski.
Wiosną bieżącego roku, Bumech w konsorcjum ze spółką Grottech podpisał z właścicielem złóż firmą Uniprom Metali umowę na świadczenie usług wydobywczych w kopalni rudy boksytu
w miejscowości Niksić w Czarnogórze. Czas trwania umowy wynosi 29 lat, a jej podstawowa
wartość to 1,1 mld zł. Koncesja obejmuje eksploatację dwóch złóż – Biocki Stan (na którym już
trwa rozruch i z każdym miesiącem będą uruchamiane kolejne przodki wydobywcze) oraz
Djurkov, gdzie prace rozpoczną się w późniejszym terminie. Zamierzeniem Bumechu jest
wdrożenie, w drugim etapie, technologii wzbogacania rudy, dzięki czemu potencjalne przychody z
kontraktu mogą wzrosnąć do kwoty powyżej 2 mld zł łącznie.

O Bumech
Bumech jest wiodącym przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa.
Głównymi źródłami przewagi konkurencyjnej Spółki są unikatowe kompetencje, doświadczona kadra
inżynieryjno-techniczna, własny dział technologiczny oraz atrakcyjna pod względem cenowym
i jakościowym oferta.
Podstawowe obszary działalności Spółki to: drążenie wyrobisk podziemnych, produkcja urządzeń i maszyn
górniczych oraz serwis i remonty maszyn, a także a także produkcja produktów gumowych i gumowo metalowych. Spółka w ramach inwestycji w Czarnogórze dywersyfikuje swoją działalność o świadczenie
usług wydobywczych na perspektywicznym rynku rud metali.
Klientami firmy są m.in. takie podmioty jak: Jastrzębska Spółka Węglowa, Polska Grupa Górnicza, czy
Katowicki Holding Węglowy. Spółka zależna – Kobud prowadzi z kolei zakrojone na szeroką skalę
specjalistyczne roboty górnicze dla Bogdanki.
Bumech jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2009 roku.
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