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Zarząd Spółki Grupa RECYKL S.A. (dalej jako „Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do treści raportu EBI 

nr 4/2016 z 5 maja 2016 r. oraz raportu EBI nr 10/2016 z 10 czerwca 2016 r., informuje, że osiągnął 

porozumienie w zakresie współpracy pomiędzy spółką zależną Emitenta – Recykl Organizacja 

Odzysku S.A., a partnerem branżowym, działającym na rynku paliw alternatywnych (dale jako: 

”Partner  branżowy).  

Zarząd szacuje, że poza osiąganiem przychodów z bieżącej działalności, rozwijanej drogą organiczną, 

spodziewane dodatkowe wpływy wynikające z podjętej współpracy wyniosą według wstępnego 

harmonogramu ustalonego między stronami od czerwca 2017 r., 300tys. zł miesięcznie – co będzie 

wynikać z docelowej wielkości wolumenów przerabianych opon.  

Współpraca między podmiotami w oparciu o planowaną instalację w Krośnie Odrz. rozpocznie się w II 

kw. 2017 r. i opierać się będzie, tak jak dotychczas, na realizacji stałych zamówień tzw. paliwa 

alternatywnego, wyprodukowanego ze zużytych opon – w tym celu w zakładzie produkcyjnym w 

Krośnie Odrz. istotnemu zwiększeniu ulegną docelowe moce produkcyjne. 

W nawiązaniu do ww. raportów, deklarowany termin uzgodnienia szczegółów współpracy nie uległ 

zmianie (IV kw. 2016 r.), a  jej realizacja w oparciu o zwiększone, w stosunku do obecnych, wolumeny 

rozpocznie się w II kw. 2017 r., tj. tak jak wskazywano we wcześniejszych raportach.  

Znaczącej zmianie natomiast podlegają zasady współpracy między podmiotami - obecnie polegać 

będą na realizacji przez spółkę zależną Recykl Organizacja Odzysku cyklicznych zamówień 

realizowanych w trybie cotygodniowym na rzecz  partnera  branżowego. Ich przedmiotem jest 

przerób znaczących wolumenów opon celem uzyskania produktu finalnego w postaci tzw. paliwa 

alternatywnego („chips”). 

W ocenie Zarządu Spółki, ustalenie przez podmiot zależny od Emitenta szczegółowych zasad 

współpracy i jej realizacja, może mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz 

gospodarczą Emitenta. 

Spółka włączając  ww. współpracę, w 2017 roku  podda odzyskowi  i recyklingowi  ponad  100  tys. 

ton zużytych opon z przeznaczeniem na produkcję tzw. paliwa alternatywnego, czystego granulatu 

SBR oraz kordu stalowego. Podjęta współpraca istotnie przyczynia się do dalszego umocnienia pozycji 

rynkowej Emitenta, którego udziały rynkowe w chwili obecnej przekraczają 60 proc.  

Jednocześnie Zarząd Emitenta  i Spółek zależnych i nie wyklucza podejmowania kolejnych inicjatyw, 

które mogą w znaczący-pozytywny sposób wpłynąć na sytuację finansową Emitenta, o czym Spółka 

będzie informować w odrębnych raportach bieżących. 



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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