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Znacząca umowa BUMECHU
Informacja prasowa

Spółka BUMECH, tegoroczny debiutant na Giełdzie Papierów Wartościowych, podpisała
w dniu dzisiejszym umowę z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A., której wartość
według szacunków Spółki wyniesie 55 mln zł w ciągu najbliŜszych 5 lat. Przedmiotem
umowy jest sprzedaŜ przez KHW S.A. węgla na rzecz BUMECH S.A. w celu jego dalszej
odsprzedaŜy odbiorcom finalnym lub prowadzącym punkty sprzedaŜy węgla ze składów
opałowych.
Umowa została podpisana na czas nieokreślony. Porozumienie pomiędzy stronami zakłada, iŜ cena
surowca sprzedawanego przez BUMECH nie moŜe być wyŜsza o więcej niŜ 15% od ceny zakupu
węgla netto obowiązującej w KHW S.A.
– Od pewnego czasu współpracujemy z Katowickim Holdingiem Węglowym i jak widać współpraca
ta jest korzystna dla obu Spółek. W związku z tym postanowiliśmy rozszerzyć jej zakres
o odsprzedaŜ węgla wydobywanego przez KHW – mówi Mirosław Szmal, prezes zarządu BUMECH
S.A.
BUMECH to jeden z nielicznych na polskim rynku specjalistów świadczących usługi serwisu,
utrzymania ruchu oraz remontów maszyn i urządzeń górniczych. Spółka zajmuje się takŜe
drąŜeniem wyrobisk podziemnych w kopalniach oraz wykonawstwem instalacji przemysłowych dla
róŜnych gałęzi przemysłu, m.in. energetyki.
Ubiegły rok był dla BUMECHU rekordowy pod względem osiągniętych wyników finansowych. Spółka
zrealizowała zaprezentowane w prospekcie emisyjnym prognozy w zakresie przychodów oraz
zysku netto. Obroty po IV kwartałach 2008 roku osiągnęły wysokość 31 mln zł i były ponad
dwukrotnie wyŜsze, aniŜeli w 2007 roku. Zysk netto wzrósł z kolei trzykrotnie i wyniósł po
IV kwartałach 2008 roku blisko 6,1 mln zł.

Informacje dodatkowe

O SPÓŁCE
BUMECH prowadzi działalność związaną z branŜą maszynową, specjalizując się w dostarczaniu
kompleksowych usług w zakresie serwisu, utrzymania ruchu, remontów maszyn i urządzeń
górniczych. Spółka działa równieŜ w obszarze drąŜenia wyrobisk podziemnych w kopalniach,
a takŜe 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 naleŜy drąŜenie 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 duŜe zapotrzebowanie na usługi BUMECHU, który
zapewnia sektorowi wydobywczemu zarówno zaplecze urządzeń, maszyn i usług górniczych, jak
i personel o odpowiednio wysokich kwalifikacjach.
BUMECH zatrudnia blisko 200 pracowników, z czego istotną część – obok obsługi produkcyjnej –
stanowi

kadra

inŜynieryjno-techniczna. Dzięki

wykwalifikowanemu

przyjmować i realizować złoŜone i skomplikowane zamówienia.
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