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Treść raportu: 

Zarząd spółki Grupa RECYKL S.A. (dalej jako „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość 

o uzgodnieniu przez spółkę zależną- RECYKL Organizacja Odzysku S.A. (dalej jako „Kupująca”) z Komisją 

Przetargową warunków zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Zakładu ABC Recycling, położonego w 

Krośnie Odrzańskim (dalej „Zakład ABCR”), w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez PGE Energia 

Odnawialna S.A. (dalej jako „Sprzedający”).  

W skład przedsiębiorstwa jako przedmiotu transakcji mają wchodzić, w szczególności prawo własności 

nieruchomości zabudowanej o powierzchni 45 341 m2, położonej w Krośnie Odrzańskim, prawo użytkowania 

wieczystego gruntu o obszarze 3 549 m2, położonego w Krośnie Odrzańskim wraz z własnością posadowionych 

na nim budynków, budowli i obiektów małej architektury oraz wszelkich innych trwale związanych z gruntem 

naniesień, prawo własności wszystkich rzeczy ruchomych i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia Zakładu 

ABCR, w tym całość urządzeń produkcyjnych, prawa własności intelektualnej, wierzytelności i inne prawa, jak 

również zobowiązania wynikające z umów zawartych przez Zakład ABCR, wszelkie roszczenia, przenoszalne 

zezwolenia, koncesje i decyzje administracyjne, zapasy surowca, jak również środki pieniężne. 

Strony dążą do uzyskania zgód korporacyjnych i uzgodnienia ostatecznych warunków transakcji, o których 

Emitent poinformuje szczegółowo w raporcie bieżącym po zawarciu umowy sprzedaży, planowanym w ciągu 

najbliższych tygodni.  

Emitent uznał niniejszą informację za istotną z uwagi na realizację celów strategicznych grupy kapitałowej 

związanej z akwizycją przedsiębiorstw o tym samym profilu działalności. Nabycie zakładu ABC Recykling pozwoli 

grupie kapitałowej Emitenta na konsolidację branży, jak również rozpoczęcie współpracy z kontrahentami 

niemieckimi, na co pozwala korzystna lokalizacja zakładu w Krośnie Odrzańskim. Połączenie zakładu ABC 

Recykling ze spółką zależną ma na celu również osiągnięcie efektu synergii, polegającej na skorzystaniu z 

doświadczenia kadry menadżerskiej oraz kontaktów handlowych tego przedsiębiorstwa. 

Podstawa prawna: 

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe 

przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 
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