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1. Wybrane dane finansowe jednostki dominującej Grupa RECYKL S.A. 
za IV kwartał 2010 roku 

 
Spółka Grupa Recykl S.A. została zawiązana na czas nieoznaczony dnia 2 czerwca 2010 roku. 
Spółka powstała w celu zbudowania grupy kapitałowej Spółek prowadzących działalność w zakresie 
gospodarowania odpadami poużytkowymi, jakimi są zużyte opony.  
 
18 sierpnia 2010 roku spółka Grupa RECYKL S.A. (jednostka dominująca) weszła w posiadanie 
aktywów w postaci akcji i udziałów spółek zależnych i powstała Grupa Kapitałowa Grupa RECYKL, 
w wyniku czego jednostka dominująca Grupa RECYKL S.A. rozpoczęła działalność. 
 
 
Wybrane skonsolidowane dane finansowe z rachunku zysków i strat oraz bilansu 
 

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat  

[ tys.zł ] 
za okres 

01.10.-31.12.2010 

przychody netto ze sprzedaży 99 

zysk / strata ze sprzedaży -8 

zysk / strata na działalności operacyjnej -49 

zysk / strata brutto -44 

zysk / strata netto -44 

amortyzacja 0 

 
Wybrane dane finansowe z bilansu 

[ tys.zł ] 
stan na 

31.12.2010 

aktywa razem 12.330 

aktywa trwałe 12.191 

należności długoterminowe 0 

aktywa obrotowe 139 

należności krótkoterminowe 113 

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 23 

kapitały własne 12.229 

kapitał podstawowy 1.376 

zobowiązania długoterminowe 0 

- w tym kredyty i pożyczki 0 

zobowiązania krótkoterminowe 100 

- w tym kredyty i pożyczki 0 
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2. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na 
osiągnięte wyniki finansowe jednostki dominującej Grupa RECYKL S.A. 

 
Spółka dominująca Grupa RECYKL S.A. jest strukturą zarządcą w stosunku do spółek tworzących 
Grupę Kapitałową Grupa RECYKL i jako taka nie prowadzi działalności operacyjnej. 
 
Działalność jednostki dominującej Grupy RECYKL S.A. polega na pozyskiwaniu finansowania dla 
Grupy Kapitałowej oraz  świadczeniu usług administracyjno-księgowych na rzecz spółek z Grupy. 
 
 
W listopadzie 2010 roku spółka dominująca Grupa RECYKL S.A. przeprowadziła przy pomocy Trigon 
Dom Maklerski S.A. prywatną ofertę akcji, obejmującą proces pozyskania kapitału. Oferta prywatna 
zakończyła się sukcesem, spółka dominująca Grupa RECYKL S.A. pozyskała 3,1 mln zł na realizację 
strategii rozwoju. 
 
15 grudnia 2010 roku do obrotu na rynku NewConnect zostało równocześnie wprowadzonych 154 938 
akcji serii D oraz 222 133 akcji serii E (oferowanych w ramach oferty prywatnej) spółki dominującej 
Grupa RECYKL S.A. 
 
Spółka dominująca Grupa RECYKL S.A. zadebiutowała na NewConnect w dniu 11 stycznia 2011 
roku. Kurs w dniu debiutu akcji na otwarciu notowań wyniósł 21,41 zł i był o 50,8% wyższy od ceny 
emisyjnej akcji serii E wynoszącej 14,20 zł. Trigon Dom Maklerski pełni dla spółki dominującej Grupa 
RECYKL S.A. funkcję Autoryzowanego Doradcy oraz Animatora Rynku. 
 
 

3. Informacje Zarządu na temat aktywności w IV kwartale 2010 roku 
 
W okresie IV kwartału 2010 spółka dominująca Grupa RECYKL S.A. realizowała poszczególne 
elementy strategii rozwoju, w szczególności przeprowadziła prywatną ofertę akcji w wyniku czego 
pozyskała 3,1 mln zł dla potrzeb realizowania strategii przez spółki Grupy Kapitałowej. 
 
Śródki z emisji akcji zostały przekazane do spółki zależnej Recykl Organizacja Odzysku S.A. poprzez 
podwyższenie kapitału, celem realizacji przez ten podmiot zależny inwestycji obejmującej budowę 
nowego zakładu odzysku i recyklingu odpadów powstałych ze zużytych opon. Budowany zakład 
zlokalizowany jest w Śremie na terenie objętym Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „Invest 
Park”. Do nowego zakładu przeniesiona będzie linia produkcyjna z obecnego zakładu w Przysiece 
Polskiej. 
 
W okresie IV kwartału 2010 roku w ramach trwającego procesu inwestycyjnego budowy nowego 
zakładu recyklingu zużytych opon w Śremie zostały wykonane prace ziemne, fundamentowe ,sieć 
wodociągowa, kanalizacyjna i deszczowa. Ponadto, została wykonana żelbetowo-stalowa konstrukcja 
hali produkcyjnej oraz boksy z posadzkami wraz ze ścianami oporowymi. Zaawansowanie 
wykonanych prac pozwoli na terminowe oddanie obiektu do użytku. 
 
 
 

4. Stanowisko Zarządu odnośnie prognoz finansowych na 2010 rok 
 
Spółka dominująca Grupa RECYKL S.A. nie publikowała prognoz finansowych. 
 
 
 
 

Prezes Zarządu 
 
 
Maciej Jasiewicz  


