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Zarząd GRUPA RECYKL S.A. z siedzibą w Śremie ("Emitent") informuje, że w dniu 28 września 2018 
r. otrzymał informację o uzyskaniu przez Recykl Organizacja Odzysku S.A. („Spółka zależna”)  
prawomocnej decyzji nr 193/18 wydanej przez Prezydenta Miasta Chełma w sprawie zatwierdzenia 
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę zakładu produkcyjnego przetwarzania 
odpadów gumowych. Pozwolenie obejmuje budowę hali produkcyjnej, budynku administracyjnego 
oraz niezbędnej infrastruktury technicznej. Zakład zlokalizowany będzie na terenie oddziału Spółki 
zależnej w Chełmie. O zamiarze realizacji i sposobie finansowania tej inwestycji Emitent informował w 
raporcie bieżącym ESPI nr 2/2018 z dnia 21 lutego 2018 r. 
 
Jednocześnie, zgodnie z warunkami zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowy o 
udzielenie dofinansowania, Spółka zależna przeprowadziła również procedurę wyboru generalnego 
wykonawcy inwestycji. Ponieważ w postępowaniu przetargowym żadna ze złożonych ofert nie 
spełniała warunków ogłoszenia, po zamknięciu przetargu bez rozstrzygnięcia, Spółka zależna 
dokonała wyboru generalnego wykonawcy inwestycji w ramach procedury wyboru z wolnej ręki. 
Uzgodnienie istotnych warunków umowy nastąpiło w dniu 28 września 2018 r. Wartość prac objętych 
umową wynosi netto około 9.912.000,00 zł., która w części stanowiącej koszty kwalifikowane, zgodnie 
z umową z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, będzie objęta refundacją na rzecz Emitenta. 
W pozostałym zakresie Inwestycja finansowana będzie ze środków własnych oraz kredytu 
bankowego.  
 
Treść negocjowanej umowy o roboty budowlane nie odbiega od standardowych warunków 
stosowanych w tego typu umowach. Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy będzie 

nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie, odnawialna gwarancja ubezpieczeniowa 
udzielona wykonawcy na okres obejmujący okres wykonywania prac. Wysokość gwarancji  

odpowiadać będzie 5 % wartości netto umowy. Gwarancja będzie zabezpieczać roszczenia Spółki 

zależnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także pokrycie ewentualnych 
roszczeń osób trzecich w związku ze szkodami wyrządzonymi przez generalnego wykonawcę w trakcie 

wykonywania robót budowlanych. Odrębną gwarancją – w wysokości 2,5 % wartości netto umowy – 

przez okres pięciu lat objęte będą również roszczenia z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 
Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy, a ich zakończenie 
planowane jest na 21 marca 2019 r.  
 
Opisane wyżej działania związane z przygotowaniem do rozpoczęcia budowy nowego zakładu w 
Chełmie zostały przez Spółkę zależną wykonane w terminach określonych w umowie z Polską 
Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Inwestycja  ta ma strategiczne znaczenie dla dalszego rozwoju 
Grupy kapitałowej Emitenta, z przyczyn szczegółowo wyjaśnionych w raporcie bieżącym ESPI nr 
2/2018 z dnia 21 lutego 2018 r. Mając na uwadze wartość kontraktu z generalnym wykonawcą robót 
budowlanych oraz przewidywany wpływ inwestycji na sytuację finansową i gospodarczą Grupy 
kapitałowej, Zarząd Emitenta uznał, że informacja o gotowości do rozpoczęcia inwestycji, w tym 
rozpoczęciu negocjacji w sprawie wyboru wykonawcy i uzgodnienia z nim istotnych elementów 
umowy, może mieć wpływ na cenę instrumentów finansowych Emitenta.  
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