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Zarząd Grupa RECYKL S.A. informuje, że w dniu 20 grudnia 2010 roku do Spółki wpłynął 
podpisany przez kredytodawcę, egzemplarz umowy o kredyt inwestycyjny, zawartej przez 
Spółkę z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A. z siedzibą w Poznaniu. O zamiarze 
zawarcia w/w umowy kredytowej i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie kredytu 
inwestycyjnego Emitent informował w punkcie 4.22. Dokumentu Informacyjnego z dnia 13 
grudnia 2010 roku. 

Przedmiotem umowy jest kredyt inwestycyjny w wysokości 9.600.000,00 zł udzielony na 
okres do 30 grudnia 2016 roku. Kredyt inwestycyjny ma zostać przeznaczony na budowę w 
Śremie nowego zakładu odzysku odpadów poużytkowych powstałych z opon z drogami i 
placami technologicznymi wraz z rozbudową istniejącej instalacji odzysku, w tym recyklingu 
zużytych opon oraz zakupu niezbędnej infrastruktury służącej do zwiększenia selektywnej 
zbiórki odpadów zużytych opon. 

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i stanowi sumę stawki bazowej równej stawce WIBOR 
3M i stałej marży banku wynoszącej 4 punkty procentowe. 

Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest hipoteka zwykła łączna w wysokości 
9.600.000,00 zł oraz hipoteka kaucyjna do wysokości 3.000.000,00 zł, ustanowiona na 
nieruchomościach należących do Spółki, położonych w Śremie, na terenie Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz zastaw rejestrowy na maszynach, urządzeniach i 
pojazdach kupowanych przez Spółkę w ramach dotacji unijnej uzyskanej z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak również weksel in blanco. 

Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od standardowych postanowień tego typu 
umów. 

Uzyskany kredyt umożliwi realizację strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta, która 
obejmuje budowę nowego zakładu odzysku i recyklingu odpadów powstałych ze zużytych 
opon w Śremie na terenie objętym Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „Invest Park”. 
Do nowego zakładu przeniesiona będzie linia produkcyjna z obecnego zakładu Grupy w 
Przysiece Polskiej, a posiadana linia technologiczna rozbudowana będzie o kolejne moduły, 
poprawiające jakość oraz wielkość produkcji. 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego 
Systemu Obrotu.  
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