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Zarząd GRUPA RECYKL S.A. z siedzibą w Śremie ("Emitent") informuje, że w dniu 20 grudnia 2017 r.  
spółka Recykl Organizacja Odzysku S.A. („Spółka zależna”) zawarła z Narodowym Centrum Badań i 
Rozwoju, z siedzibą w Warszawie („Instytucja pośrednicząca”) umowę o dofinansowanie projektu pt. 
Innowacyjna technologia dewulkanizacji gumy metodą ciągłą („Projekt”) w ramach Działania 1.2: 
„Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
 
Umowa określa zasady wykorzystania dofinansowania i rozliczania wydatków poniesionych w związku 
z realizacją Projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 3 556 382,98 zł, z czego maksymalna kwota 
dofinansowania wynosi 2 197 758,02 zł, w tym 1 258 699,51 zł na badania przemysłowe oraz 
939 058,51 zł na prace rozwojowe. Wkład własny Emitenta został określony na kwotę 1 484 991,92 zł. 
Termin realizacji projektu przewidziany jest do dnia 2 stycznia 2020 r., co stanowi najpóźniejszy termin 
złożenia wniosku o płatność końcową. 

Okres obowiązywania umowy trwa od dnia podpisania przez obie strony umowy do dnia wykonania 
przez obie strony umowy wszystkich obowiązków z niej wynikających, w tym wynikających z zasady 
trwałości Projektu. Okres trwałości Projektu wynosi dla Spółki zależnej 3 lata od dnia zakończenia 
realizacji Projektu.  

Umowa może zostać wypowiedziana z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia z 
podaniem przyczyny, przy czym w przypadku Instytucji pośredniczącej podstawą wypowiedzenia 
może być wyłącznie jedna z przyczyn wymienionych w umowie związana z jej nienależytym 
wykonaniem przez Spółkę zależną. Umowa przewiduje również prawo do rozwiązania umowy przez 
Instytucję pośredniczącą w trybie natychmiastowym, m.in. w przypadkach nie rozpoczęcia realizacji 
Projektu w określonym terminie, zaprzestania realizacji lub niezgodnej z umową realizacji Projektu, 
naruszenia trwałości realizacji Projektu, nieosiągnięcia celu Projektu, naruszenia zasad dokonywania 
zakupów oraz innych istotnych naruszeń umowy szczegółowo w niej opisanych. Rozwiązanie umowy 
w powyższych trybach skutkuje obowiązkiem zwrotu otrzymanego dofinansowania. 

Zabezpieczeniem umowy jest weksel in blanco z klauzulą „nie na zlecenie”, który zostanie zwrócony 
Emitentowi po upływie okresu trwałości Projektu. 

Postanowienia umowy o dofinansowanie nie odbiegają od standardowych postanowień stosowanych 
w tego typu umowach. 

Mając na uwadze wartość uzyskanego dofinansowania jak również cel Projektu, którym jest 
opracowanie technologii umożliwiającej powtórne wykorzystanie istotnych gospodarczo ilości gumy 
pochodzącej z recyklingu zużytych opon, w produkcji nowych opon oraz gumowych wyrobów 
technicznych, a zatem jednoczesne wsparcie koncepcji gospodarki okrężnej (Circular economy) oraz 
redukcji emisji CO2, Emitent ocenia, iż będzie ono miało istotne znaczenie z punktu widzenia sytuacji 
finansowej i perspektyw rozwoju Spółki zależnej. W konsekwencji Zarząd Emitenta uznał, że 
informacja o zawarciu umowy o dofinansowanie może mieć wpływ na cenę instrumentów finansowych 
Emitenta. 
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