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Zarząd Spółki Grupa RECYKL S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż dnia 23 listopada 2016 roku, 
przyjął politykę dywidendową Emitenta, która zakłada, że Zarząd Grupa Recykl S.A będzie 
przedstawiać Walnemu Zgromadzaniu Spółki rekomendację wypłaty dywidendy, w przypadku 
gdy relacja skonsolidowanego długu netto do skonsolidowanej EBITDA na koniec roku 
obrotowego, którego dotyczyć będzie podział zysku, będzie wynosiła poniżej 3,0.  
 
Wysokość rekomendowanej dywidendy będzie stanowić do 30% wartości skonsolidowanego 
zysku netto Grupy Recykl S.A. za dany rok obrotowy.  
 
Bez względu na osiągnięcie wskazanego powyżej wskaźnika, przy rekomendacji wypłaty 
zysku oraz wysokości kwoty przeznaczonej do podziału pomiędzy akcjonariuszy, 
wypracowanego przez Grupę Recykl S.A. w danym roku obrotowym, Zarząd Spółki będzie 
brał pod uwagę aktualną i przewidywaną sytuację finansową i płynnościową  Grupy, 
istniejące i przyszłe zobowiązania (w tym potencjalne ograniczenia w wypłacie dywidendy 
związane z umowami kredytowymi i emisją instrumentów dłużnych), potencjalne potrzeby 
kapitałowe w zakresie inwestycji i akwizycji, bezpieczny poziom zadłużenia oraz oceny 
perspektyw Spółek Grupy w określonych uwarunkowaniach rynkowych i 
makroekonomicznych. 
 
Ostateczna decyzja w zakresie podziału zysku i kwoty dywidendy przeznaczonej do wypłaty 
akcjonariuszom zostanie każdorazowo podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy, zatwierdzające sprawozdanie finansowe Grupy Recykl S.A. jednostkowe i 
skonsolidowane za dany rok obrotowy. 
 
Przyjęta polityka dywidendowa będzie stosowana począwszy od 1 stycznia 2018 r., 
tj. pierwszy raz w stosunku do zysków osiągniętych za rok obrotowy kończący się dnia 
31 grudnia 2017 r. 
 
Zarząd Spółki uznaje informację o przyjęciu polityki dywidendowej za informację poufną, ze 
względu na prawdopodobny wpływ tej informacji na cenę instrumentów finansowych Spółki. 
 
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR). 
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