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W nawiązaniu do raportu ESPI nr 5/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r. Zarząd Emitenta 

informuje, iż w dniu 27 marca 2019 r. zostały zakończony proces rejestracji (w tym 

uzyskania pozwoleń na obrót odpadami) oraz związanego z tym opłacenia kapitału 

zakładowego w spółce PT Prime Recycling Indonesia z siedzibą w Jakarcie, Indonezja 

(dalej „PRI”). Kapitał zakładowy PRI stanowi 2.500 (dwa tysiące pięćset) udziałów o 

wartości 1 miliona IDR (indonezyjskich rupii) każdy, łącznie 2,5 miliarda IDR. W efekcie 

powyższego spółka zależna od Emitenta – WGM 1 sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku 

Mazowieckim, stała się posiadaczem 2.490 (dwa tysiące czterysta dziewięćdziesięciu) 

udziałów stanowiących 99,6% kapitału zakładowego. Pozostałe 0,4% udziałów znajduje 

się w posiadaniu indonezyjskiej osoby fizycznej. Statutowym przedmiotem działalności 

PRI jest hurtowy obrót złomem oraz przedmiotami używanymi. Głównym zadaniem PRI 

będzie pozyskiwanie odpadów metali z rynku indonezyjskiego, ich wstępne 

przetwarzanie (sortowanie, rozdrabnianie, oczyszczanie itp.)oraz sprzedaż do 

odbiorców, w tym do hut i rafinerii metali. Szczególnym obiektem zainteresowania PRI 

na początkowym etapie rozwoju firmy będzie złom płytek drukowanych (PCB) oraz 

zużytych katalizatorów samochodowych (SAC), zawierający metale kolorowe (głownie 

miedź) oraz szlachetne (złoto, srebro) oraz platynowce (platyna, pallad). 

 

Do dnia dzisiejszego Emitent oraz jego spółki zależne zrealizowały także szereg 

działań mających na celu przygotowanie organizacji do rozpoczęcia działalności 

związanej z obrotem odpadami metali, takich jak zakup urządzeń potrzebnych do 

przerobu/rozdrabniania złomu czy analizowania składu chemicznego odpadów. 

Przeprowadzono także szereg rozmów z potencjalnymi dostawcami i odbiorcami 

odpadów. W efekcie powyższych działań podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta 

uzyskały gotowość do rozpoczęcia działalności handlowej związanej z odpadami metali. 

W  ciągu najbliższych tygodni prawdopodobne są pierwsze transakcje związane z 

obrotem złomem metali. 

 

 

 


