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Zarząd Spółki Grupa RECYKL S.A. (dalej: Emitent) informuje, że otrzymał informację o 

złożeniu przez spółkę zależną - Recykl Organizacja Odzysku S.A., na ręce Nadzorcy 

Sądowego spółki ORZEŁ S.A. w upadłości układowej, deklaracji zainteresowania nabyciem 

przedsiębiorstwa upadłego.  

Spółka Recykl Organizacja Odzysku S.A. od wielu lat prowadzi działalność w zakresie 

gospodarowania odpadami poużytkowymi, jakimi są zużyte opony oraz konsekwentnie 

realizuje plan rozwoju oraz działania mające na celu konsolidację rynku oraz zbudowanie 

silnego podmiotu zajmującego się zbiórką zużytych opon, ich recyklingiem oraz produkcją 

granulatu gumowego, a docelowo wytwarzaniem bardziej przetworzonych produktów. 

Przejawem realizacji tej strategii było między innymi nabycie w grudniu 2013 r. Zakładu ABC 

Recykling w Krośnie Odrzańskim. Po przeprowadzeniu analizy aktualnego stanu rynku 

recyklingu zużytych opon oraz możliwości samodzielnego działania poszczególnych zakładów 

recyklingu w Polsce, Zarząd Recykl Organizacja Odzysku S.A. stwierdził, że przedsiębiorstwo 

upadłego mogłoby, przy spełnieniu określonych warunków, stanowić kolejny istotny element 

Grupy Kapitałowej Recykl.   

W związku z powyższym, w piśmie skierowanym do Nadzorcy Sądowego Zarząd Recykl 

Organizacja Odzysku S.A. zadeklarował, że w przypadku wystąpienia przesłanek 

uzasadniających zmianę formy postępowania Spółki ORZEŁ S.A. z upadłości z możliwością 

zawarcia układu na upadłość obejmującą likwidację jej majątku, jest gotowy, po uzyskaniu 

niezbędnych informacji na temat stanu prawnego i ekonomicznego przedsiębiorstwa spółki 

ORZEŁ S.A., rozważyć możliwość udziału w przetargu na jego sprzedaż, który syndyk masy 

upadłości organizowałby na podstawie przepisów o upadłości.  

W ocenie Emitenta informacja ta posiada cechy informacji poufnej w rozumieniu przepisów o 

obrocie instrumentami finansowymi, która mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub 

wartość notowanych instrumentów finansowych Emitenta, a tym samym stanowi informację 

istotną podlegającą obowiązkowi raportowania na podstawie przepisów Załącznika nr 3 do 

Regulaminu ASO. 

 
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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