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Szanowni Państwo,  
 
 
 

Bumech SA przeszedł stabilnie przez miniony rok, który upłynął pod znakiem wyzwań, jakie 
stawiała przed nami epidemia koronawirusa SARS-CoV-2. Wspólnie udowodniliśmy, że Spółka potrafi 
elastycznie reagować na dynamicznie zmieniające się otoczenie. To ogólne stwierdzenie staje się 
nieocenionym atutem, pozwalającym patrzeć horyznotalnie na dalsze wzrosty. Pozytywnym wynikiem 
napotykanych przeciwności, często niemożliwych wręcz do przewidzenia, jest ciągła stymulacja rozwoju 
poprzez działania adaptacyjne.    

Od kilku lat borykamy się z problemami natury płynnościowej. Niestety zjawisko to miało wiele 
źródeł, co ograniczało możliwość podejmowania w pełni skutecznych działań zaradczych. Konsekwencją 
powyższego była konieczność przeprowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych. Tym bardziej z dużą 
satysfakcją należy zwrócić uwagę, że  bez względu na konieczność spłaty rat układowych, osiągnęliśmy 
poziom płynności finansowej umożliwiający nie tylko terminową spłatę zobowiązań, ale przede 
wszystkim samodzielne realizowanie długoterminowych kontraktów drążeniowych. Wiąże się  
to z całkowitą zmianą modelu konstruowania konsorcjów, które tworzą w głównej mierze wyłącznie 
spółki z Grupy Kapitałowej Bumech SA. Ograniczamy koszty związane z dyskontowaniem należności, 
co wpływa na poprawę rentowności oraz konkurencyjności. Kontynuowanie długoterminowych 
kontraktów drążeniowych połączone z aktywnym pozyskiwaniem nowych, istotnych zamówień, stanowi 
naturalny cel najbliższych miesięcy.  

Strategiczną decyzją, ale i dużym wyzwaniem na najbliższe lata, był zakup Przedsiębiorstwa 
Górniczego „Silesia” Sp. z o.o. wraz z Mining Services and Engineering Sp. z o.o. Jestem przekonany, 
że nasza wiedza, doświadczenie oraz zaplecze techniczne pozwolą, jeszcze przez dekadę,  
na bezpieczne, efektywne i rentowne kontynuowanie wydobycia na KWK Silesia.  

Z dużą satysfakcją patrzę na Grupę Kapitałową Bumech SA, jako na zespół kooperujących 
przedsiębiorstw o dużym znaczeniu dla całego regionu. Rozwój specjalistycznej działalności górniczej  
w aspekcie robót drążeniowych oraz prac remonotowo - produkcyjnych ze strategicznym planowaniem 
dywersyfikacji działalności, powinno zaowocować stabilnym rozwojem całej Grupy. Spółki przy podziale 
ryzyka zostały podzielone branżowo i ukierunkowane na cele wyłącznie w swoim obszarze 
produktowym. Naszą uwagę zwraca rynek małych gabarytowo maszyn specjalistycznych 
przeznaczonych dla tunelingu i górnictwa rud, produkcja energii elektrycznej, cieplnej oraz rynek 
surowców nieenergetycznych.  

Krótkoterminowo odnosimy pierwsze sukcesy. Szerokim łukiem omijają nas negatywne 
konsekwencje obniżenia popytu na usługi świadczone przez podmioty sektora okołogórniczego.  
Nie bierzemy udziału w wojnie cenowej, jaką obserwujemy podczas przetargów. Nie planujemy 
ograniczać działalności operacyjnej, a wręcz przeciwnie - systematycznie rozszerzać skalę działania. 

Przed nami długa i ciężka droga pełna wyzwań. Wierzę, że nasza praca przełoży się na wzrost 
wartości firmy. Dziękuję za okazane zaufanie, jednocześnie zapraszam do zapoznania się z treścią 
Raportu. 

 
 

Z wyrazami szacunku, 
       Prezes Zarządu 
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