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Zarząd Spółki  Grupa  Recykl  S.A.  ("Spółka",  "Emitent")  informuje,  że  w dniu  22  grudnia
2014 r. otrzymał zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1) oraz art.
69a ust. 1 pkt. 3) oraz w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej  i  warunkach  wprowadzenia  instrumentów  finansowych  do  zorganizowanego
systemu  obrotu  oraz  o  spółkach  publicznych,  od  akcjonariusza  Romana  Stachowiaka.
Akcjonariusz ten poinformował, że w iż transakcji kupna 17.363 (siedemnastu tysięcy trzystu
sześćdziesięciu trzech) akcji na okaziciela serii  D spółki GRUPA RECYKL S.A. z siedzibą w
Śremie, dokonanej w wyniku realizacji programu menadżerskiego, za pośrednictwem domu
maklerskiego, w dniu 17 grudnia 2014 r., powziął wiadomość o zmianie stanu posiadania
akcji w Spółce.

Przed zmianą akcjonariusz posiadał bezpośrednio:
a) 85.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, dających prawo do 170.000

głosów  na  walnym  zgromadzeniu  GRUPA  RECYKL  S.A.  z siedzibą  w  Śremie,  co
stanowiło 6,17 % kapitału zakładowego i 9,13% głosów w Spółce. 

Ponadto, akcjonariusz posiadał pośrednio przez podmiot ode mnie zależny- Magerol Holdings
Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze:

a) 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, dających prawo do 800.000
głosów  na  walnym  zgromadzeniu  GRUPA  RECYKL  S.A.  z siedzibą  w  Śremie,  co
stanowiło 29,06 % kapitału zakładowego i 42,97% głosów w Spółce. 

b) 364.660 akcji imiennych zwykłych, dających prawo do 364.660 głosów na walnym
zgromadzeniu  GRUPA  RECYKL  S.A.  z  siedzibą  w  Śremie,  co  stanowiło  26,49%
kapitału zakładowego i 19,59% głosów w Spółce. 

Podsumowując, akcjonariusz przed zmianą wynikającą z nabycia akcji, posiadał bezpośrednio
85.000 akcji w Spółce, dających 170.000 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących
6,17% kapitału zakładowego i 9,13% głosów w Spółce. 

Bezpośrednio i pośrednio przez podmiot zależny posiadał natomiast 849.660 akcji w Spółce,
dających prawo do 1.334.660 głosów, stanowiących 61,72% kapitału zakładowego i 71,69%
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Po zawarciu transakcji sprzedaży akcji akcjonariusz posiada pośrednio:
a) 85.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, dających prawo do 170.000

głosów  na  walnym  zgromadzeniu  GRUPA  RECYKL  S.A.  z siedzibą  w  Śremie,  co
stanowi 6,17 % kapitału zakładowego i 9,13% głosów w Spółce. 

b) 17.363  akcji  na  okaziciela,  dających  prawo  do  17.363  głosów  na  walnym
zgromadzeniu GRUPA RECYKL S.A. z siedzibą w Śremie, co stanowi 1,26 % kapitału
zakładowego i 0,93% głosów w Spółce. 



Ponadto, akcjonariusz posiada pośrednio przez podmiot ode mnie zależny- Magerol Holdings
Limited:

a) 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, dających prawo do 800.000
głosów  na  walnym  zgromadzeniu  GRUPA  RECYKL  S.A.  z  siedzibą  w  Śremie,  co
stanowi 29,06 % kapitału zakładowego i 42,97% głosów w Spółce. 

b) 364.660 akcji imiennych zwykłych, dających prawo do 364.660 głosów na walnym
zgromadzeniu  GRUPA  RECYKL  S.A.  z  siedzibą  w  Śremie,  co  stanowiło  26,49  %
kapitału zakładowego i 19,59% głosów w Spółce.

Po  transakcji  nabycia  akcji,  akcjonariusz  przekroczył  próg  10%  głosów,  posiadając
bezpośrednio  łącznie  102.363  akcji  w  Spółce,  dających  prawo  do  187.363  głosów,
stanowiących 7,43% kapitału zakładowego oraz 10,06% głosów w Spółce. 

Bezpośrednio i pośrednio przez podmiot zależny akcjonariusz posiada zaś 867.023 akcji w
Spółce, dających prawo do 1.352.023 głosów, stanowiących 62,98 % kapitału zakładowego i
72,62 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed transakcją ani po transakcji sprzedaży akcjonariusz nie posiadał akcji innego rodzaju w
spółce GRUPA RECYKL S.A.

Akcjonariusz  nie  zawierał  umów  dotyczących  przekazania  uprawnienia  do  wykonywania
prawa głosu z akcji.

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 Ustawy o Ofercie
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