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Zarząd Grupa Recykl S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym do siedziby Emitenta wpłynął 
podpisany egzemplarz umowy z dnia 25 listopada 2013 roku wraz z aneksem nr 1 do tej 
umowy z dnia 25 listopada 2013 roku, zawartej przez spółkę zależną od Emitenta- Recykl 
Organizacja Odzysku S.A. (dalej: Recykl) z Lafarge Cement S.A. (dalej: Lafarge). 

Na podstawie wskazanej umowy Recykl zobowiązał się wobec Lafarge do wykonania i 
dostarczenia paliwa alternatywnego wyprodukowanego ze zużytych opon  przeznaczonego 
do procesu współspalania w cementowniach KUJAWY i MAŁOGOSZCZ. Dodatkowo Recykl 
zobowiązał się również do dzierżawy placu o pow. 997,78 m2 na terenie zakładu w Śremie, w 
celu składowania zużytych opon oraz wyprodukowanego paliwa alternatywnego. 

Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2016 roku, z możliwością jej 
przedłużenia na kolejny trzyletni okres.  

Strony uzgodniły, że do końca listopada każdego roku będą ustalać roczny harmonogram 
dostaw paliw alternatywnych, stanowiący podstawę do określenia szczegółowych 
miesięcznych i tygodniowych planów dostaw.  

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia, skutecznego na koniec miesiąca kalendarzowego albo z zachowaniem 
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia istotnych postanowień 
umowy przez drugą Stronę. Umowa może zostać rozwiązana w całości lub w odpowiedniej 
części bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku zaistnienia siły wyższej 
uniemożliwiającej jej realizację w okresie dłuższym niż 12 miesięcy. 

Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od warunków standardowo stosowanych 
przez spółkę zależną w obrocie gospodarczym. 

Szacowana wartość umowy, przy założeniu trzyletniej stałej współpracy wynosi 9,6 mln zł. 
Mając na uwadze powyższe, Emitent uznał tę umowę za istotną, ponieważ jej szacowana 
wartość przekracza 20% kapitałów własnych Emitenta wynikających z ostatniego 
opublikowanego sprawozdania finansowego. W ocenie Zarządu Emitenta zawarcie niniejszej 
umowy pozwoli na dalszą realizację strategii działalności Grupy kapitałowej w zakresie 
poszukiwania nowych rynków zbytu oraz rozwoju sprzedaży w grupie paliw alternatywnych. 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2) w zw. z § 2 ust. 1 pkt 2b) ppkt. a) Załącznika nr 3 do 
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.  
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