
Raport EBI 

Typ raportu: bieżący 

Numer:  12/2011 

Spółka: GRUPA RECYKL S.A. 

Tytuł: Podpisanie przez spółkę zależną Emitenta – Recykl Organizacja Odzysku S.A. 
kolejnego aneksu do umowy z Centrum Utylizacji Opon S.A. 

Zarząd Grupa Recykl S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym do siedziby Emitenta wpłynął podpisany 
egzemplarz aneksu z 18 marca 2011 roku do umowy z 18 grudnia 2006 roku na zbiórkę, recykling i 
odzysk odpadów poużytkowych powstałych z opon samochodowych, zawartej pomiędzy Recykl 
Organizacja Odzysku S.A. - spółką zależną („spółka zależna Emitenta”) należącą do grupy kapitałowej 
Emitenta („Grupa Emitenta) – a dostawcą opon Centrum Utylizacji Opon S.A. 

To kolejny aneks do umowy zawartej z Centrum Utylizacji Opon. Poprzednie regulowały kwestią 
współpracy z zakresie: 
- zbiórki, recyklingu i odzysku opon samochodowych (Raport EBI 3/2011 z 21.01.2011), 
- zbiórki opon rolniczych diagonalnych i poddaniu ich procesowi odzysku energetycznemu (Raport EBI 
4/2011 z 24.01.2011). 

Obecny aneks reguluje współpracę w zakresie zbiórki, recyklingu i odzysku opon do pojazdów 
transportu bliskiego i maszyn stosowanych w budownictwie i przemyśle (tzw. ponadgabarytowych). 
Na podstawie aneksu strony uzgodniły warunki współpracy w zakresie w okresie zbiórki, recyklingu 
i odzysku opon do pojazdów transportu bliskiego i maszyn stosowanych w budownictwie i przemyśle, 
w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 października 2011 roku. W aneksie określono na 2.000 tys. 
ton wielkość dostawy opon na 2011 rok oraz wysokość wynagrodzenia dla spółki zależnej Emitenta 
z tytułu zbiórki, recyklingu i odzysku odebranych zużytych opon. Pozostałe warunki umowy 
z 18 grudnia 2006 roku pozostały bez zmian. 

Spółka zależna Emitenta, jako jedyna w Polsce przerabia tzw. opony ponadgabarytowe, wykorzystując 
do tego mobilną rozdrabniarkę gąsienicową RedGiant 950 firmy Hammel Recyclingtechnik. Obecnie 
w Polsce zużywanych jest rocznie około 6.000 tys. ton opon ponadgabarytowych, z czego 75%, 
tj. 4.500 ton powinno zostać poddanych odzyskowi.  
 
W związku z podpisanym aneksem do umowy Emitent spodziewa się dodatkowych przychodów ze 
sprzedaży w 2011 roku. 

Centrum Utylizacji Opon S.A. jest dla spółki zależnej Emitenta kluczowym dostawcą zużytych opon, 
wykorzystywanych jako surowiec do produkcji granulatu gumowego. Centrum Utylizacji Opon S.A. 
rocznie zapewnia spółce zależnej Emitenta około 20% masy zużytych opon. Pozostała część odpadów 
zbierana jest we własnym zakresie od przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność związaną 
z użyciem opon samochodowych. 

Przedłużenie umowy oraz ustalenie nowego wolumenu opon i wynagrodzenia za zbiórkę, recykling 
oraz odzysk odpadów poużytkowych powstałych z opon samochodowych pozwoli na realizację założeń 
strategii oraz prognoz finansowych Grupy Emitenta.  

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.  
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