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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących RB 175/2010, RB 190/2012 oraz RB 50/2013 zarząd Ceramika Nowa Gala 
SA informuje, że w dniu 22 maja 2013 r. przedstawił radzie nadzorczej spółki decyzję o zaniechaniu realizacji 
projektu pod nazwą „Budowa zakładu w oparciu o innowacyjną technologię produkcji płytek ceramicznych".
 
Na realizację powyższego projektu spółce Ceramika Nowa Gala II Sp. z o. o., należącej do grupy kapitałowej 
emitenta, przyznano dofinansowanie w wysokości 52,8 mln zł, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka. Do dnia przekazania raportu bieżącego grupa nie korzystała ze środków z przyznanego 
dofinansowania.

Pogorszenie koniunktury na rynku materiałów budowlanych w ostatnich dwóch kwartałach, widoczne w 
opublikowanych wynikach grupy, oraz niepewne prognozy rozwoju sytuacji gospodarczej w Polsce zmieniły ocenę 
ryzyka finansowego projektu, który miał być w dużym stopniu finansowany długoterminowym kredytem bankowym. 
Jednocześnie ze względu na wynikającą z warunków wspomnianego wyżej programu dofinansowania 
konieczność ukończenia projektu najpóźniej w roku 2015 odłożenie jego realizacji do czasu poprawy sytuacji 
gospodarczej nie jest możliwe.

W związku z podjętą decyzją spółka przystąpiła do prac nad przygotowaniem programu modernizacji istniejących 
fabryk, bazującego na kluczowych założeniach technologicznych zaniechanego projektu. Program ten, realizowany 
na mniejszą skalę, będzie w większym stopniu oparty ośrodki własne grupy nie powodując jej nadmiernego 
zadłużenia, jednak bez możliwości skorzystania z dofinansowania Unii Europejskiej.
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