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Zarząd Spółki Grupa RECYKL S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała informację o 
wydaniu w dniu 8 marca 2011 roku przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto IX Wydział 
Gospodarczy KRS postanowienia w przedmiocie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego 
zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz rejestracji dnia 9 marca 2011 roku 
podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta- Recykl Organizacji Odzysku 
S.A.. 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Recykl Organizacja Odzysku S.A. podjęło uchwałę 
w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego dnia 6 grudnia 2011 roku, o czym 
Emitent informował w Dokumencie Informacyjnym w pkt. 4.22. Podwyższenie kapitału 
zakładowego Spółki zależnej Emitenta nastąpiło poprzez emisję 31.900 (trzydzieści jeden 
tysięcy dziewięćset) akcji serii C, o kwotę 3.190.000 zł (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt 
tysięcy złotych). Akcje zostały zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej Emitentowi, 
który jest głównym akcjonariuszem Spółki. Cena emisyjna akcji była równa cenie nominalnej 
i wynosiła 100,00 zł (sto złotych). Umowa objęcia akcji została zawarta dnia 6 grudnia 2010 
roku. Obecnie kapitał zakładowy spółki zależnej Emitenta wynosi 4.760.000 zł (cztery miliony 
siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 47.600 (czterdzieści siedem tysięcy 
sześćset) akcji o wartości nominalnej 100,00 zł każda akcja.  
 
Po podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej Emitent posiada w Recykl Organizacja 
Odzysku S.A. bezpośrednio - 93,85% udziału w kapitale zakładowym i głosach oraz 
pośrednio przez spółkę zależną Reco- Trans Sp. z o.o.-  6,15% udziału w kapitale 
zakładowym i głosach.  
 
Celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i przyczyną objęcia akcji Spółki przez jej 
głównego akcjonariusza było zapewnienie Spółce celowej środków na realizację inwestycji 
budowy nowego zakładu odzysku i recyklingu opon w Śremie.  
 
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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