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Udany debiut BUMECHU
Informacja prasowa

Prawa do akcji spółki BUMECH S.A., debiutujące dziś na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie wzrosły na otwarciu o ponad 54% do 21 zł za walor. Maksymalny kurs sięgał
nawet 34 zł. W ofercie publicznej cena emisyjna została ustalona na 13,60 zł za akcję. Wartość
przeprowadzonej oferty wyniosła ponad 5,5 mln zł. Oferującym akcje był Dom Maklerski
IDMSA.
BUMECH S.A. jest drugą spółką debiutującą w tym roku na głównym rynku Giełdy Papierów
Wartościowych.
W ramach przeprowadzonej w grudniu oferty publicznej spółka zaoferowała inwestorom ogółem 2 mln
akcji. Objęli oni ponad 405 tys. akcji serii B. 383 700 walorów zostało objętych przez inwestorów
instytucjonalnych, zaś 21 329 akcji znalazło się w rękach inwestorów indywidualnych.
- Cieszymy się, że pomimo tak trudnego rynku udało nam się wejść na giełdę, a kurs naszych akcji wzrósł
na debiucie. Zdajemy sobie sprawę, że zostaliśmy obdarzeni przez inwestorów dużym kredytem zaufania
– i będziemy intensywnie pracować nad tym, aby nasi nowi akcjonariusze byli usatysfakcjonowani
wynikami i rozwojem spółki – mówi Mirosław Szmal, prezes zarządu BUMECH S.A.
Cele emisyjne zaplanowane przez spółkę to przede wszystkim inwestycje w zaplecze produkcyjne
wykonawstwa instalacji przemysłowych i urządzeń oraz serwisu, utrzymania ruchu i remontów
maszyn, a także inwestycje w zakresie drążenia wyrobisk podziemnych.
BUMECH jest jednym z nielicznych na polskim rynku specjalistów świadczących usługi serwisu,
utrzymania ruchu oraz remontów maszyn i urządzeń górniczych. Spółka zajmuje się także drążeniem
wyrobisk podziemnych w kopalniach oraz wykonawstwem instalacji przemysłowych dla różnych gałęzi
przemysłu, m.in. energetyki.
Zgodnie z prognozami, w 2008 r. zysk netto spółki wzrośnie z 2 do 6 mln zł, przy sprzedaży na
poziomie 30,4 mln zł. Znacznie zwiększy się również rentowność netto – z ok. 14% do blisko 20%.
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w kopalniach, a także wykonuje instalacje przemysłowe i urządzenia dla innych sektorów gospodarki,
takich jak energetyka.
Utrzymanie obecnych zdolności produkcyjnych polskiego górnictwa wymaga ciągłego odnawiania,
uzupełniania i remontowania parku maszynowego oraz przyspieszania prac przygotowawczych,
do których należy drążenie chodników. Na tego typu cele spółki węglowe zaplanowały 19 mld zł
wydatków do 2015 roku. Jednocześnie jednak nie dysponują one wystarczającym zapleczem
kadrowym i technicznym. Sytuacja ta powoduje duże zapotrzebowanie na usługi BUMECH S.A., który
zapewnia sektorowi wydobywczemu zarówno zaplecze urządzeń, maszyn i usług górniczych, jak
i personel o odpowiednio wysokich kwalifikacjach.
BUMECH S.A. zatrudnia ponad 150 pracowników, z czego istotną część – obok obsługi produkcyjnej –
stanowi kadra inżynieryjno-techniczna. Dzięki wykwalifikowanemu zespołowi spółka może przyjmować
i realizować złożone i skomplikowane zamówienia.

WYNIKI FINANSOWE

Wyniki finansowe BUMECH S.A. (w tys. zł)
2005

2006

2007

Przychody ze sprzedaży

8 934

9 107

14 062

EBITDA

1 172

638

2 897

Zysk na działalności operacyjnej

1 021

469

2 624

781

408

2 020

Zysk netto

Prognoza wyników finansowych na rok 2008 (w tys. zł)
2007
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

2008 P

14 062

30 383

Zysk z działalności operacyjnej EBIT

2 624

7 494

Zysk przed opodatkowaniem

2 531

7 446

Zysk netto

2 020

6 031
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