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Bumech podsumował najlepszy rok w swojej historii
Informacja prasowa

Bumech zakończył 2010 r. zyskiem netto w wysokości 6,7 mln zł, czyli o 123 proc.
wyższym niż 2009 r. Spółka poprawiła w minionym roku wyniki na wszystkich
poziomach rachunku zysków i strat – EBITDA wyniosła 16,1 mln zł (wzrost o 98 proc.
rok do roku), zaś zysk operacyjny osiągnął poziom 11,3 mln zł (wzrost o 116 proc.).

- Z całą pewnością mogę powiedzieć, że rok 2010 należał do Bumechu. Stopniowo zwiększaliśmy
skalę naszej działalności, co było możliwe głównie dzięki pełnemu uruchomieniu kolejnej nogi
biznesowej spółki, czyli produkcji kombajnów AM-50 Bumech/Z1. Po zainteresowaniu jakim cieszy
się ta maszyna widzimy, iż była to z pewnością słuszna decyzja – mówi Zygmunt Kosmała, Prezes
Zarządu Bumech S.A.

- W dalszym ciągu zamierzamy rozwijać ten segment naszej działalności. Na rynek wprowadzamy
też zmodernizowane kombajny AM-75/BZ1. Obecnie pracujemy nad doposażeniem Bumechu
w innowacyjne, zrobotyzowane stanowisko do produkcji i remontów głowic urabiających. Projekt
ten będzie częściowo dofinansowany ze środków unijnych – dodaje Prezes Kosmała.

Rok 2010 upłynął w Spółce pod znakiem poszerzania nie tylko oferty, ale również grona odbiorców.

- Dążyliśmy i w dalszym ciągu dążymy do zwiększenia dywersyfikacji odbiorców, gdyż jak
wiadomo szersze grono klientów oznacza większe bezpieczeństwo. Nasze działania w tym kierunku
zaowocowały
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Nawiązaliśmy także kontakty handlowe z PG Silesia. Oczywiście warto pamiętać, że w dalszym
ciągu jesteśmy obecni również na terenie Katowickiego Holdingu Węglowego – wyjaśnia Prezes.

- Bumech nie ogranicza się jednak tylko i wyłącznie do rynku polskiego. Jest na świecie
przynajmniej kilka krajów, które zamierzają postawić na rozwój górnictwa, a my korzystając
z naszego doświadczenia, bardzo dobrego rozeznania branży i kontaktów biznesowych zamierzamy
być obecni przy tym procesie i w pełni wykorzystać pojawiające się możliwości z korzyścią dla

Spółki i jej akcjonariuszy. Obecnie czynimy starania, aby uruchomić eksport kombajnów
chodnikowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz usługami remontowo-serwisowymi
na rynki zagraniczne. – dodaje Zygmunt Kosmała.

Ważnym krokiem w rozwoju Bumechu było także nabycie całości udziałów w Przedsiębiorstwie
Robót Górniczych Sp. z o. o., do którego doszło w grudniu ub.r.

- Zakup PRG to ważny element konsekwentnie realizowanej strategii. Niebawem powinniśmy już
być w stanie brać udział w przetargach na wykonywanie robót drążeniowych bez potrzeby
powoływania konsorcjum. Podniesie to konkurencyjność oferty Bumechu – kończy Prezes
Kosmała.

O spółce:
Bumech S.A. od lat działa w branży maszynowej, specjalizując się w

serwisie, utrzymaniu ruchu oraz

remontach maszyn i urządzeń górniczych. Od 2007 roku zajmuje się również drążeniem wyrobisk podziemnych
w kopalniach węgla. Od 2010 r. Spółka produkuje również 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, dzierżawione lub też wykorzystywane na
własne potrzeby przy realizacji kontraktów drążeniowych 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 branży sprawia, iż BUMECH rozwija
się bardzo dynamicznie. W 2006 roku przychody spółki wyniosły 9,1 mln zł, zaś w 2010 roku osiągnęły poziom
69 mln zł, co oznacza ponad 7,5-krotny wzrost w ciągu 4 lat.
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