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Grupa Recykl poprawia wyniki dzięki synergiom i optymalizacji
Grupa Recykl, największy w Polsce producent granulatów gumowych, zanotował w IV kwartale
2014 r. zysk EBITDA na poziomie 1,969 mln zł – co oznacza wzrost o 69% w stosunku do
poprzedniego roku. Przychody wzrosły w tym okresie o 111% do 8,242 mln zł. Poprawa wyników
to efekt skutecznej optymalizacji biznesu oraz synergii.
„Poprawa naszych wyników to efekt konsekwentnego wdrażania naszej strategii, w tym realizacji
synergii z przejętym w grudniu 2013 roku Zakładem ABC Recykling. Wyniki są zgodne z założeniami,
ale mamy jeszcze duże pole do dalszej poprawy. Dlatego nie jesteśmy jeszcze całkiem zadowoleni,
za to mamy przekonanie, że kolejne kwartały przyniosą dalsze wzrosty” – powiedział prezes Roman
Stachowiak.
Bardzo ważne dla Spółki jest osiągnięcie zysku na sprzedaży. Wyniósł on w IV kw. 874 tys. zł, wobec
1,494 mln zł straty w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk operacyjny (EBIT) wzrósł
natomiast o ponad 1100% rok do roku i wyniósł 990 tys. zł. Pozytywny wpływ na wyniki miały
synergie osiągnięte z przejętym Zakładem ABC Recykling, ale też inne czynniki, w tym m.in.:
optymalizacja kosztów zmiennych, obniżenie jednostkowych kosztów produkcji, a także
konsolidacja rynków odbiorców i wspólna polityka sprzedażowa.

Spółka rozważa także podjęcie dalszych działań zmierzających do konsolidacji rynku. Zadeklarowała
miedzy innymi złożenie przez spółkę zależną oferty na zakup majątku spółki Orzeł S.A. w upadłości
układowej. Warunkiem jest zmiana trybu postępowania na upadłość obejmującą likwidacje

majątku tej spółki. Decyzja sądu w tej sprawie ma zapaść 19 lutego 2015 r.
Grupa Recykl działa na wielkim rynku utylizacji zużytych opon. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce
przepisami, każdego roku należy w sposób ekologiczny zagospodarować około 200 tys. ton
zużytych opon. Spółka jest największym w kraju wytwórcą granulatów z opon. Co więcej jest
jedynym w kraju podmiotem, który dysponuje technologią do przetwarzania opon
ponadgabarytowych, których rynek szacuje się na ok. 10 tys. ton rocznie. Dzięki zaawansowanym
technologicznie liniom produkcyjnym Grupa Recykl, może wytwarzać najlepsze jakościowo
produkty: niezawierający zanieczyszczeń granulat gumowy (w tym głównie o wymaganym przez
odbiorców uziarnieniu od 0,5 do 4,0 mm) oraz paliwo alternatywne dla cementowni i złom
stalowy, który po doczyszczeniu na specjalnych instalacjach ( Grupa posiada dwie tego typu
instalacje doczyszczające ) stanowi pełnowartościowy produkt dla hut i odlewni żeliwa.
Grupa ma, jako jedyny podmiot w Polsce, własną sieć zbiórki zużytych opon.
Spółka jest notowana na rynku NewConnect i rozważa przeniesienie na rynek główny Giełdy
Papierów Wartościowych. Taka decyzja może zostać podjęta, po potwierdzeniu tendencji
wzrostowej wyników finansowych w kolejnych kwartałach tego roku.
O SPÓŁCE:
Grupa Recykl S.A. poprzez podmioty zależne prowadzi działalność w zakresie gospodarowania
odpadami poużytkowymi, jakimi są zużyte opony. Spółki z Grupy Recykl prowadzą zbiórkę zużytych
opon, wytwarzają granulat gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, a także
oferują usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz, w imieniu producentów i importerów,
prowadzą rozliczenia z tytułu opłaty produktowej
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