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Grupa Recykl planuje dalsze doskonalenie działalności w segmencie przerobu opon i poprawę
rentowności
Największy w Polsce producent granulatów gumowych Grupa Recykl w kolejnych latach chce
ugruntować swoją pozycję jako niekwestionowanego lidera rynku przerobu opon w Polsce.
W najbliższych miesiącach spółka skupi się na zwiększeniu poziomu rentowności działalności
poprzez dalszą optymalizację kosztową oraz wzrost sprzedaży.
Spółka w bieżącym roku planuje skoncentrować się na dążeniu do maksymalnego wykorzystania
obecnych mocy wytwórczych w swoich zakładach, oraz rozważa przeznaczenie w drugim półroczu
środków finansowych na kolejne inwestycje w aktywa technologiczne. Skala tych inwestycji będzie
uzależniona od oceny skutków synergii ewentualnych przejęć dla działalności Grupy. Grupa ma
również zamiar obniżyć koszt jednostkowy wytworzenia - przede wszystkim za pomocą
optymalizacji procesu zbiórki poprzez tworzenie dodatkowych regionalnych placów składowych
zużytych opon, dalszą rozbudowę sieci zbiórki w Niemczech, wzrost skali produkcji oraz zauważalne
ograniczenie kosztów transportu, czemu powinna sprzyjać m.in. niższa cena paliw w stosunku do
2014 r.
„Już dzisiaj mamy zakontraktowaną sprzedaż 100% zakładanej produkcji w segmencie granulatów
w całym 2015 r. – zawarliśmy umowy z dwoma niemieckimi i jedną skandynawską firmą
z możliwością ich przedłużenia o kolejny rok ze zwiększeniem wolumenów dostaw. Chcielibyśmy
maksymalnie efektywnie wykorzystywać posiadane mocy i technologie, co będzie skutkować
możliwością prowadzenia agresywniejszej polityki sprzedażowej. Naszym planem jest również
utrzymanie pozycji lidera rynku i osiągniecie produkcji na poziomie 20 tys. ton granulatów rocznie –
tłumaczy prezes spółki Roman Stachowiak. - Ponadto będziemy nieustanie redukować poziom
ogólnego zadłużenia oraz pracować nad dalszą poprawą wskaźników płynności finansowej, gdyż
jest to jednym z naszych strategicznych celów na 2015 r. Systematycznie obniżamy swój poziom
zadłużenia.” – komentuje Roman Stachowiak, prezes Grupy.
Kolejnym ważnym obszarem, na rozwoju którego zależy Grupie Recykl, jest sprzedaż paliwa
alternatywnego na rzecz cementowni.
„Naszym celem na 2015 r. w tym segmencie działalności jest osiągnięcie wolumenu sprzedaży na
poziomie 35-40 tys. ton rocznie, czyli dwukrotnego wzrostu w stosunku do roku ubiegłego, kiedy
odnotowaliśmy sprzedaż w wysokości ok. 18 tys. ton paliwa. Obecnie dostarczamy nasze surowce
faktycznie do wszystkich największych cementowni w kraju.” – tłumaczy Roman Stachowiak.
Grupa zamierza również kontynuować proces konsolidacji rynku recyklingu opon i oczekuje, że
w przypadku realizacji celu przyczyni się to do odczuwalnej poprawy finansowych i operacyjnych
wyników na podstawowej działalności.

„Przykład skutecznie przeprowadzonego w 2014 r. procesu integracji zakładu ABC Recykling
wyraźnie pokazuje, że jesteśmy w stanie uzyskiwać z tego tytułu znaczące efekty synergii
i generować wartość dodana dla całej Grupy. Obecnie Zarząd z uwagą przygląda się firmom
z branży recyklingu opon i analizuje rynek krajowy pod kątem ewentualnych dalszych przejęć.” –
dodaje prezes.
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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