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Prospekt BUMECH S.A. juŜ w KNF
Informacja prasowa

Działająca w branŜy maszynowej spółka BUMECH S.A. złoŜyła prospekt emisyjny
w Komisji Nadzoru Finansowego. Oferującym akcje będzie Dom Maklerski IDMSA.

Tyska spółka od lat funkcjonuje na niszowym rynku maszynowym ukierunkowanym na przemysł
wydobywczy. Firma specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług w zakresie serwisu,
utrzymania ruchu oraz remontu maszyn i urządzeń górniczych, choć w coraz szerszym zakresie
współpracuje równieŜ z innymi sektorami, m.in. z branŜą energetyczną. Ponadto BUMECH S.A.
posiada ofertę produktową dla branŜy maszynowej, która opiera się na produkcji części
zamiennych według dokumentacji własnej lub klienta.

- Analizy rozwoju rynku wskazały na istnienie niezagospodarowanego pola, powstałego w wyniku
transformacji państwowych zakładów obsługujących branŜę wydobywczą – mówi Mirosław Szmal,
Prezes Zarządu BUMECH S.A. - Nasza spółka zapełnia tę lukę – dodaje Prezes.

W 2007 roku spółka rozszerzyła profil swojej działalności, otwierając wydziały specjalizujące się
w drąŜeniu wyrobisk podziemnych w kopalniach oraz w produkcji instalacji przemysłowych, przede
wszystkim na potrzeby budownictwa energetycznego.

BUMECH S.A. zamierza realizować kolejne inwestycje umoŜliwiające rozbudowę nowoczesnego
zaplecza produkcyjno-remontowego, a przez to umacniać swoją rynkową pozycję w zakresie
serwisu, utrzymania ruchu i remontu maszyn. Jednocześnie spółka będzie w dalszym ciągu dąŜyć
do dywersyfikacji odbiorców tych usług.

- Sukcesy, jakie odnosiliśmy na przestrzeni ostatnich dwóch lat w wykonywaniu instalacji
przemysłowych i urządzeń, a takŜe rosnący popyt na te usługi zachęciły nas do rozbudowy tego
segmentu działalności. Planujemy dalsze optymalizowanie posiadanych mocy produkcyjnych oraz
inwestycje w nowoczesne zaplecze produkcyjne i konstruktorskie - mówi Prezes Szmal.

Ponadto, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na wykonawców robót w obszarze drąŜenia
wyrobisk podziemnych, spółka zamierza zwiększyć swój udział w tym segmencie.

- BUMECH posiada unikalne doświadczenie, know-how i wykwalifikowaną kadrę, które to czynniki
decydują o sukcesie w specyficznym sektorze rynku, w jakim działamy. Zdecydowaliśmy się na
przeprowadzenie IPO, aby móc wykorzystać ten potencjał i znacznie zwiększyć skalę prowadzonej
działalności – dodaje Prezes Szmal.
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