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Grupa Recykl: wyniki zgodnie z prognozami
Grupa Recykl - lider rynku recyklingu opon - w pierwszym półroczu 2011 roku wypracowała
blisko 7,4 mln zł przychodów. Notowana na NewConnect spółka w końcu lipca ukończyła
inwestycję w Śremie i rozpoczęła produkcję w nowym zakładzie. Tym samym podtrzymuje
realizacje prognoz na 2011 r.
Pierwszą połowę roku Grupie Recykl udało się zakończyć z wysoką 31 proc. marżą na poziomie
EBITDA. Zysk netto poznańskiej spółki, zajmującej się odzyskiem i recyklingiem zużytych opon
wyniósł 0,5 mln zł. Na wynik pierwszego półrocza pozytywnie wpłynęły podpisane w pierwszym
kwartale 2011 r. aneksy do umów z Centrum Utylizacji Opon, Górażdże Cement i Cemex Polska.
Tym samym Grupa Recykl z powodzeniem realizuje prognozy finansowe, które podała w
Dokumencie Informacyjnym Spółki.

*Grupa Recykl S.A. została zawiązana 2 czerwca 2010 r. Z tego powodu Spółka nie prezentuje
danych za porównywalny okres 2010 r.
Grupa w pierwszym półroczu 2011 r. kontynuowała realizację założonej strategii rozwoju, w
szczególności poprzez spółkę zależną Recykl Organizacja Odzysku S.A. i budowę nowego zakładu w
Śremie.

- Działania związane z uruchomieniem nowej fabryki, szczególnie te prowadzone w drugim
kwartale 2011 r,. miały istotny wpływ na uzyskany przez Spółkę wynik. W połowie czerwca
zakończyliśmy produkcję w naszym starym zakładzie w Przysiece Polskiej i rozpoczęliśmy
przenoszenie maszyn do nowej lokalizacji w Śremie. Ten czas wykorzystaliśmy także na
wypracowanie pełnej zgodności dotychczasowego parku maszynowego z nową linią
technologiczną. Produkcję w nowym miejscu rozpoczęliśmy pod koniec lipca – komentuje Maciej
Jasiewicz, prezes Grupy Recykl.
Nowy zakład jest odpowiedzią Spółki na rosnące zapotrzebowanie na wysokomarżowy, czysty
granulat gumowy wykorzystywany m.in. do budowy boisk sportowych. Produkt ma również
szerokie zastosowanie w wytwarzaniu wykładzin podłogowych, mat oraz dywaników
samochodowych, a także w budownictwie drogowym. Rezultaty uruchomienia fabryki w Śremie
będą widoczne w wynikach kolejnych kwartałów. – Realizowane i planowane inwestycje drogowe
w Polsce oraz budowa boisk przez samorządy w ramach programu Orlik 2012 tworzą atrakcyjny
rynek zbytu dla produkowanego przez nas granulatu gumowego – uważa Maciej Jasiewicz.
Spółka podtrzymuje prognozy finansowe zakładające regularne wzrosty skali prowadzonej
działalności, jak i jej rentowności. Zgodnie z założeniami do 2012 roku przychody mają rosnąć 2-3
mln rocznie, z 14,8 mln w 2010 roku do 19,6 mln w 2012. Podobnie zysk netto z 1,1 mln w 2010
roku ma wzrosnąć do 4,2 mln w 2012. Prognoza na 2011 r. przewiduje sprzedaż na poziomie 16,7
mln zł, EBITDA w wysokości 7,1 mln zł oraz 2,4 mln zł zysku netto.
Komentarz Zarządu:
Jako Grupa zapowiadaliśmy wzrost przychodów z 14,2 mln zł w 2010 roku do 16,7 mln zł w 2011 i
zysku netto z 1,2 mln zł do 2,4 mln zł. Jestem przekonany, że przedstawione przez nas w końcówce
2010 r. prognozy, zostaną zrealizowane. Do osiągnięcia takiego wyniku zdecydowanie przyczyni się
ukończona niedawno inwestycja w Śremie. Uruchomienie nowego zakładu, a w nim
najnowocześniejszej linii produkcyjnej tego typu w kraju, pozwoliło nam na zmianę profilu
produkcji przy użyciu tego samego surowca. Obecnie wytwarzamy wysokomarżowy czysty granulat
gumowy (700 zł za tonę) zamiast produkowanego wcześniej, mniej opłacalnego chipsa gumowego
(200 zł za tonę). Wdrożona przez nas technologia pozwoli na produkcję 2-3 ton takiego granulatu
na godzinę. W ubiegłym roku przychód z tytułu sprzedaży tego produktu wyniósł 0,8 mln zł, a w
2011 r. zakładamy wzrost do ok 7 mln zł. Dodatkowo, kończymy także montaż instalacji
doczyszczającej drut stalowy uzyskiwany w trakcie procesu granulacji zużytych opon. Po jej
rozruchu Spółka będzie mogła rozpocząć oczyszczanie 4 tys. ton drutu składowanego obecnie w
magazynach. Po obróbce będzie on sprzedawany jako pełnowartościowy złom stalowy.

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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