Raport ESPI
Typ raportu:

bieżący

Numer:

1/2017

Spółka: GRUPA RECYKL S.A.
Tytuł: ZAWARCIE ZNACZĄCYCH UMÓW
Zarząd Spółki Grupa RECYKL S.A. (dalej jako „Emitent”, „Spółka”) informuje, że powziął informację o
wpłynięciu podpisanych umów o świadczenie regionalnych usług logistycznych i odzysku zużytych
opon pomiędzy Centrum Utylizacji Opon S.A. („Zleceniodawca”), a spółkami zależnymi należącymi do
Grupy Kapitałowej Emitenta („Grupa”) - Recykl Organizacja Odzysku S.A. oraz Reco-Trans Sp. z o.o.
Umowy zawarto na lata 2017-2019 i ich orientacyjna wartość przypadająca na 2017 r. wynosi ok. 5,1
mln zł.
Przedmiotem umów jest prowadzenie na rzecz Zleceniodawcy odbioru odpadów poużytkowych
powstałych z opon z punktów odbioru wskazanych za pośrednictwem systemu internetowego eCUO
lub bezpośrednio przez Zleceniodawcę oraz ich segregacja, magazynowanie oraz przewóz do
należących do Emitenta punktów odzysku i recyklingu, gdzie zostaną przeprowadzone procesy
odzysku i recyklingu.
Umowy zostały zawarte na okres od stycznia 2017 r. do 1 stycznia 2019 r. Do końca bieżącego oraz
przyszłego roku negocjacjom będzie podlegać tonaż i cena jednostkowa świadczonej usługi na kolejny
okres obrotowy. Orientacyjna wartość umowy w 2017 r. zawartej przez Recykl Organizacja Odzysku
S.A. wynosi 2,05 mln zł, a Reco Trans Sp. z o.o. – 2,85 mln zł.
Ponadto Recykl Organizacja Odzysku S.A. zawarła z Centrum Utylizacji Opon S.A. Aneks do Umowy z
dnia 30 listopada 2013 r. na Zbiórkę i Odzysk Opon Rolniczych Diagonalnych. Realizacja postanowień
zaktualizowanej umowy przewidziana jest w okresie 01.01.2017-31.12.2017, a jej spodziewana
wartość wyniesie ok. 0,2 mln zł.
Obserwując pozytywne trendy rynkowe w postaci rosnącej podaży opon, w ocenie Zarządu Emitenta,
przetwarzane wolumeny mogą w kolejnych okresach organicznie wzrastać, a realizacja zawartych
umów, może mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz gospodarczą Emitenta.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z
dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).
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