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Temat: 

Zawarcie umowy ramowej na dostawy złomu zużytych katalizatorów samochodowych 

 

 

Zarząd Prime Minerals S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej „Emitent”) 

informuje, iż w dniu 4 czerwca 2019r. przez spółkę zależną od Emitenta – Elemental 

EMEA Global Trade Center DMCC z siedzibą w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) 

(dalej „EEGTC”) została zawarta umowa ramowa na dostawy odpadów zużytych 

katalizatorów samochodowych do spółki Elemental Catalyst Recycling sp. z o.o. z siedzibą 

w Grodzisku Mazowieckim (dalej „ECR”). 

 

Umowa przewiduje dostawy odpadów zużytych katalizatorów samochodowych w 

ilościach i na warunkach określonych w szczegółowych zamówieniach, wskazuje osoby 

kontaktowe dla ich realizacji oraz rachunki bankowe dla realizacji płatności. 

 

Szerzej na temat EEGTC zarząd Emitenta informował w raporcie bieżącym ESPI nr 

10/2019 z dnia 25 marca 2019r. 

ECR jest spółką zależną od Elemental Holding S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim. 

Elemental Holding S.A. jest podmiotem notowanym na rynku głównym Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie i zajmującym się zarządzaniem spółkami z branży 

recyclingu i obrotu surowcami wtórnymi. 

Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta jest Pan Paweł Jarski, będący jednocześnie 

Prezesem Zarządu Elemental Holding S.A. Pan Paweł Jarski jest także osobą powiązaną z 

EFF BV z siedzibą w Maastricht (Holandia), który jest większościowym akcjonariuszem 

Emitenta oraz największym akcjonariuszem w Elemental Holding S.A. 

Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta jest również Pan Jarosław Michalik, będący 

jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. 

 

Pan Marcin Kozak, Członek Zarządu Emitenta, pełni także funkcję Członka Zarządu w 

EEGTC.  

Dodatkowo, pełni on funkcję Członka Zarządu w spółce PGM Group sp. z o.o. z siedzibą w 

Grodzisku Mazowieckim, która to spółka uczestniczy (posiada status 

komplementariusza) w spółce PGM Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

spółka komandytowa, która to spółka zajmuje się recyclingiem zużytych katalizatorów 

samochodowych. Obie w/w spółki są podmiotami zależnymi od Elemental Holding S.A.. 



Pan Marcin Kozak pełni ponadto funkcję Prezesa Zarządu w spółce Collect Points sp. z o.o. 

z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, która to spółka uczestniczy (posiada status 

komplementariusza) w spółce Collect Points spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

spółka komandytowa, która to spółka zajmuje się zbieraniem odpadów metali 

nieżelaznych oraz zużytego sprzętu elektronicznego. Obie w/w spółki są podmiotami 

zależnymi od Elemental Holding S.A.. 

Pan Marcin Kozak jest również prokurentem w spółce Syntom Metal Recycling sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie, która to spółka zajmuje się hurtowym obrotem odpadami metali 

nieżelaznych. Spółka ta jest podmiotem zależnym od Elemental Holding S.A.. 

 

Na chwilę obecną Emitent nie jest w stanie oszacować przychodów które może 

zrealizować EEGTC w związku z zawarciem rzeczonej umowy ramowej. EEGTC operuje 

na rynku azjatyckim i Emitent nie jest obecnie w stanie prawidłowo oszacować swojego 

potencjalnego w nim udziału.  W przypadku osiągnięcia przychodów wynikających z 

niniejszej umowy pozwalających na uznanie jej jako umowy znaczącej, Emitent 

poinformuje o tym w stosownym raporcie. 


