
Katowice, 22 maja 2020 roku, 
 
 

Szanowni Państwo,  
 
 

Pomimo aktualnie trudnej i historycznie nieznanej nikomu sytuacji, miło jest mi poinformować Państwa, że 
koncepcja dywersyfikacji ryzyka kontraktowego połączona z pozyskaniem długoterminowych umów na 
specjalistyczne roboty górnicze została zakończona w 2019 roku pełnym sukcesem. Aktualnie przychody 
realizowane przez naszą Grupę Kapitałową na rynku niewęglowym stanowią już ponad 1/3 obrotów. Porfel 
krajowych zamówień, kwalifikowanych wyłącznie jako istotne w Grupie Kaptałowej Bumech SA, przekroczył 
100 mln złotych netto, nie licząc dalszych postępowań przetargowych, w jakich spółki z Grupy obecnie 
uczestniczą. Pozytywnie rozwija się sytuacja w zakresie działalności realizowanej przez Bumech Crna Gora d.o.o. 
Nikšić. Poziom wydobycia boksytu wyniósł w całym 2019 roku 348 138 ton, zaś w 2018 roku – 313 576 ton, co daje 
wzrost RdR o ponad 11%.  

Z powodzeniem przebiegała w 2019 roku restrukturyzacja zadłużenia Emitenta. Generowane przychody 
zabezpieczyły regulowanie płatności, a dzięki konwersji, zredukowano zadłużenie o niemal 24 mln złotych. 
Pozwoliło to w znacznym stopniu obniżyć miesięczne raty płacone w ramach układu zawartego z Wierzycielami, 
tym samym poprawiając bieżącą płynność finansową. Wynik EBITDA Grupy Kapitałowej był dodatni i wyniósł za 
zeszły rok, ponad 9,5 mln zł. 
 Sukces w tym zakresie oraz związana z nim odbudowa wiarygodności finansowej umożliwiły podjęcie 
kolejnych kroków zmierzających do redukcji długu bez obciążania środków obrotowych. Znaczące zobowiązania 
Emitenta - powstałe głównie wskutek stwierdzenia nieważności emisji akcji serii H - zostały rozliczone w drodze 
konwersji wierzytelności na akcje serii K Bumech SA. 
 Niestety nie wszystkie działania mające na celu poprawę rentowności obszarów działalności Emitenta 
zwieńczone zostały sukcesem. Po dogłębnej analizie zapadła decyzja o wygaszeniu działalności jednostki w 
Rawiczu z końcem roku. Podsumowując okres sprawozdawczy w kontekście funkcjonowania na rynku 
kapitałowym, chciałbym zwrócić uwagę na powrót Spółki, po długiej przerwie, do notowań ciągłych. Z przykrością 
przyjąłem jednak decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa związanego z tzw. aferą China Coal. 
 W marcu br. zostaliśmy postawieni przed największym wyzwaniem, z jakim przyszło nam się mierzyć od 
początku działalności - pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, której skutków do chwili obecnej nie sposób 
przewidzieć. Nowa rzeczywistość wymaga od nas wszystkich wypełniania surowych rygorów, którym musieliśmy 
się poddać, zarówno w wymiarze osobistym, jak i zawodowym; wymaga także podejmowania nieszablonowych 
decyzji zarządczych. Zdrowie i życie naszych pracowników, jest dla nas ogromnie ważne. Wierzę, że podjęta 
profilaktyka umożliwi nam przywrócenie mocy produkcyjnych na poziomie dającym gwarancje dalszego 
niezakłóconego prowadzenia działalności operacyjnej. Niestety w tym przypadku zdani jesteśmy na decyzje 
podejmowane przez naszych partnerów biznesowych. Pozostajemy jednakże, w pełnej gotowości do pracy na 
wszystkich kopalniach, które wstrzymały lub ograniczyły eksploatację złóż. W celu poprawy bezpieczeństwa 
płynności i funkcjonowania Grupy Kapitałowej w warunkach pandemii koronawirusa, będziemy wykorzystywać 
wszelkie narzędzia, które zaproponował ustawodawca. W ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej otrzymaliśmy już 
dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z Bumech S.A.; spółka czarnogórska z kolei,  uzyskała odroczenie 
terminu płatności składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.  

W obliczu narastających problemów, związanych z energią pozyskiwaną z węgla oraz przyszłością 
górnictwa związanego z węglem dla celów energetycznych, dalekosiężnym i pozytywnym ruchem, było wyjście z 
naszymi usługami na rynki zagraniczne, w zakresie górnictwa rud metali nieżelaznych. Obecnie, jak i w 
przyszłości, będziemy dokonywać starań, aby ten kierunek działalności kontynuować i rozwijać na podstawie 
zdobytego doświadczenia. Mamy oczywiście świadomość, że funkcjonujemy w momencie intensyfikacji zmian 
otoczenia gospodarczego, ludzkich zachowań, przyzwyczajeń. Na naszych oczach dokonują się kolejne rewolucje. 
Musimy i chcemy się zmieniać i dostosowywać. Taki jest nasz cel, płynnie i elastycznie przetrwać trudny bieżący 
okres oraz rozwijać firmę na bazie sumy posiadanych doświadczeń.  

 
 

Z wyrazami szacunku, 
 

Marcin Tomasz Sutkowski 
Prezes Zarządu 
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