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Tytuł:  Informacja o niestosowaniu przez spółkę Grupa RECYKL S.A. określonych 
zasad ze zbioru "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect"  
 
Zarząd Grupa Recykl S.A. informuje, że spółka nie stosuje w sposób trwały następujących 
dobrych praktyk wynikających z Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu GPW 
z dnia 31 marca 2010 roku, stanowiący tekst jednolity dokumentu „Dobrych Praktyk Spółek 
Notowanych na NewConnect”: 
 

� Dobra praktyka nr 1 – Emitent nie będzie przestrzegał danej zasady w zakresie 
transmisji obrad walnego zgromadzenia przez Internet, rejestracji wideo przebiegu 
obrad oraz upubliczniania takiej wideo rejestracji. 
 

Komentarz: Emitent nie będzie przestrzegał danej praktyki ze względu na wysokie koszty 
związane z infrastrukturą techniczną umożliwiającą transmisje obrad walnego zgromadzenia 
przez Internet. Biorąc pod uwagę, że wszystkie istotne informacje dotyczące zwołania 
i przebiegu walnego zgromadzenia będą publikowane przez Emitenta w formie raportów 
bieżących oraz umieszczane na jego stronie internetowej, prowadzenie transmisji obrad nie 
jest konieczne dla zapewnienia akcjonariuszom niebiorącym udziału w walnym zgromadzeniu 
i innym zainteresowanym inwestorom informacji o walnym zgromadzeniu. Akcjonariusze 
i osoby zainteresowane będą mogli bowiem zapoznać się ze sprawami poruszanymi na 
danym walnym zgromadzeniu. 
 

� Dobra praktyka nr 16 - Emitent nie będzie publikował raportów miesięcznych, 
w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. 

 
Komentarz: W opinii Emitenta wystarczające jest sporządzanie i publikowanie raportów 
bieżących i okresowych zgodnie z Regulaminem ASO oraz umieszczanie tych informacji na 
stronach internetowych (stronie korporacyjnej spółki oraz NewConnect). Biorąc pod uwagę 
skalę i dynamikę działalności Emitenta, publikowanie informacji zgodnie z obowiązującymi  
Emitenta regulacjami zapewnia akcjonariuszom i inwestorom dostateczny zakres wiedzy 
o Spółce, pozwalający na podejmowanie decyzji inwestycyjnych. 
 
W pozostałym zakresie Emitent deklaruje przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego 
obowiązujących na rynku NewConnect. 
 
Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 
Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na 
rynku NewConnect". 
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