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Grupa Recykl S.A. podtrzymuje prognozy
W pierwszym kwartale 2011 r. poznańska spółka zajmująca się odzyskiem i recyklingiem zużytych
opon wypracowała, w najtrudniejszym dla branży okresie, 3,5 mln zł przychodów. EBITDA
ukształtowała się na poziomie 1,1 mln zł, zysk netto wyniósł 0,3 mln zł.
Pierwsze trzy miesiące roku to tradycyjnie najgorszy okres dla spółek zajmujących się recyklingiem.
„Nasz słabszy wynik na początku roku związany jest z sezonowością popytu na granulat, z którego
budowane są boiska m.in. te w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012 oraz z przestojami
technicznymi w większości cementowni, w których w tym okresie przeprowadzane są remonty
pieców” – komentuje Maciej Jasiewicz, Prezes Grupy Recykl S.A.

*Grupa Recykl S.A. została zawiązana 2 czerwca 2010 r. z tego powodu Spółka nie prezentuje danych
za porównywalny okres 2010 r.

Spółka jednak zdecydowanie podtrzymuje opublikowane prognozy, zgodnie z którymi w 2011 r.
zrealizuje sprzedaż na poziomie 16,7 mln zł, 7,1 mln zł EBITDA oraz 2,4 mln zł zysku netto.
Przez trzy miesiące 2011 r. Grupa zrealizowała odpowiednio 21 proc. prognozowanych przychodów,
16 proc. EBITDA i 13 proc. zysku netto.
Grupa Recykl jest obecnie w trakcie budowy nowego zakładu w Śremie, dzięki czemu znacząco

zwiększą się jej moce produkcyjne w zakresie odzysku i recyklingu odpadów ze zużytych opon.
Uruchomienie nowego zakładu umożliwi zwiększenie produkcji w zakresie czystego granulatu
gumowego – najbardziej zyskownej działalności – z obecnych 1.500 tys. ton do 10.000 tys. ton w
2012 r. W nowej lokalizacji zostanie uruchomiona także nowoczesna linia technologiczna do
oczyszczania drutu stalowego uzyskanego w trakcie procesu granulacji zużytych opon. Firma
magazynuje obecnie 4.000 ton drutu, który po obróbce będzie sprzedawany jako
pełnowartościowy złom stalowy.
„Spółka dynamicznie się rozwija. Budujemy nowy zakład, wprowadzamy nowe technologie - co z
pewnością przyczyni się do wzrostu wartości Grupy dla jej akcjonariuszy i widoczne będzie w
sprawozdaniach finansowych kolejnych okresów. Myślimy także o dwóch akwizycjach. To wszystko
pozwala nam realnie planować przenosiny na główny rynek na początku 2012 r.” – mówi Maciej
Jasiewicz.
O firmie:
Grupa RECYKL S.A. jest spółką dominującą Grupy Kapitałowej, którą tworzą: Recykl Organizacja
Odzysku S.A., Reco-Trans Sp. z o.o. i Rekoplast Sp. z o.o.
Od 2004 r. prowadzona jest działalność w zakresie zbiórki i zagospodarowania odpadów
poużytkowych.
Obecnie działalność Grupy prowadzona jest w następujących obszarach:
- sprzedaż produktów z przerobu opon,
- zbiórka opon na zlecenie,
- odzysk i recykling opon,
- usługi transportowe.
Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect 11 stycznia 2011 r.
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