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Treść raportu: 

Zarząd spółki Grupa Recykl S.A. (dalej jako „Emitent”) informuje, że w dniu 23 lipca 2018 roku Zarząd 

spółki zależnej od Emitenta - RECYKL Organizacja Odzysku S.A. (dalej jako „Recykl”) podjął decyzję 

o realizacji inwestycji w nabycie i uruchomienie linii produkcyjnej oraz rozpoczęcie produkcji wyrobów 

gotowych w oparciu o granulat gumowy uzyskiwany przez spółki zależne od Emitenta w wyniku 

procesu recyklingu. Inwestycja realizowana jest wspólnie z dotychczasowym kontrahentem Spółki w 

zakresie sprzedaży granulatu - PRO PLAST EPP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytowa.  

W tym celu powołana została spółka celowa – REKOPLAST KOMPOZYT Sp. z o.o. z siedzibą w 

Ocieszynie, do której obaj kontrahenci wnieśli wkłady pieniężne w łącznej wysokości 550.000,00 

złotych i zobowiązali się do sukcesywnego wnoszenia do spółki dalszych wkładów pieniężnych w 

łącznej wysokości 1.410.000,00 zł. Udział partnerów w kapitale zakładowym oraz w zyskach spółki 

jest równy. Zarząd spółki będzie się składał z przedstawicieli obu kontrahentów, a kluczowe decyzje 

niezbędne do realizacji przedsięwzięcia będą omawiane i uzgadniane także z udziałem zarządów obu 

wspólników spółki.  

Wniesione wkłady pieniężne posłużą spółce celowej do wpłaty wkładu własnego, niezbędnego do 

uzyskania finansowania nabycia (na podstawie umowy leasingu) linii produkcyjnej, na której 

wytwarzane będą wyroby gotowe mające zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym oraz 

drogowym.  

Wstępne badania zainteresowania odbiorców nowym produktem wskazują na jego bardzo duży 

potencjał sprzedażowy. Możliwe jest wykorzystanie linii do produkcji także innych wyrobów z 

wykorzystaniem granulatu gumowego jako surowca. Linia produkcyjna o wartości 1.100.000,00 EUR 

zostanie nabyta od renomowanego światowego producenta. Podmiotem finansującym będzie 

Siemens Finance Sp. z o.o. Recykl będzie podmiotem poręczającym za zobowiązania spółki celowej.  

Na podstawie dokonanych uzgodnień, Recykl będzie odpowiedzialny w spółce celowej za 

dostarczanie kluczowego surowca do produkcji wyrobu gotowego oraz zapewnienie spółce zdolności 

kredytowej. PRO PLAST EPP Sp. z o.o. sp. kom będzie natomiast odpowiedzialny za przygotowanie 

infrastruktury niezbędnej do montażu linii produkcyjnej, jej uruchomienie i organizację oraz utrzymanie 

procesu produkcyjnego, w tym know - how oraz pozyskanie rynków zbytu dla produkowanych przez 

spółkę celową asortymentów.  

Zgodnie z założeniami spółka celowa powinna uzyskać pełną zdolność produkcyjną do końca I 

kwartału 2019 r., a próg rentowności przekroczy do końca II kwartału 2019 r.  

Zarząd Emitenta ocenia decyzję o rozpoczęciu realizacji inwestycji jako istotną ze względu na 

przewidywaną skalę działalności spółki celowej, która tylko z tytułu  nowej produkcji  powinna 

zapewnić Emitentowi zwiększenie skonsolidowanego wskaźnika EBITDA o ok. 1.000.000,00 zł. i 

zwiększenie poziomu skonsolidowanego zysku netto o kwotę ok. 500.000,00 zł w pełnym okresie 



obrotowym, tj. 2020 roku. Jak wyżej wskazano, wpływ przedsięwzięcia będzie widoczny w wynikach 

finansowych Emitenta w 2019 roku. 

Jednocześnie inwestycja ma dla Emitenta także znaczenie strategiczne z uwagi na możliwość 

realizacji strategii dywersyfikacji źródeł przychodów, w tym wypadku poprzez rozpoczęcie działalności 

w segmencie wyrobów gotowych. Produkcja wyrobów gotowych na bazie produkowanego granulatu 

gumowe pozwoli także na zwiększenie w przychodach spółek grupy kapitałowej Emitenta udziału 

produktów wysokomarżowych.  
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