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Spełnienie się warunków zawieszających dotyczących zawartej umowy kredytowej spółki zależnej Ceramiki Gres 
SA z Alior Bank SA (o której informowano w raporcie bieżącym nr 110/2013)
Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Ceramika Nowa Gala SA informuje, iż w związku z:
-dostarczeniem dowodu złożenia wniosku wraz z prezentatą Sądu o wpis hipoteki umownej do wys. 69.000 tys. 
złotych na przedmiotowej nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia,
-dostarczeniem potwierdzonego przez Raiffeisen Bank Polska SA oraz HSBC Bank Polska SA salda zadłużenia 
spółki w stosunku do w/w banków, na spłatę których jest przeznaczona część środków z kredytu, według stanu na 
wnioskowany dzień wykorzystania wraz ze wskazaniem numeru rachunku przeznaczonego na spłatę ,
-dostarczeniem oświadczenia Raiffeisen Bank Polska SA oraz HSBC Bank Polska SA o wyrażeniu zgody na 
wykreślenie hipoteki oraz zwolnienie innych zabezpieczeń spłaty kredytu zaciągniętego przez spółkę w w/w 
bankach po dokonaniu spłaty całkowitego zadłużenia wobec w/w banków,
-dostarczeniem dokumentu potwierdzającego wypowiedzenie umowy kredytowej w Raiffeisen Bank Polska SA 
oraz  umowy kredytowej w HSBC Bank Polska SA oraz potwierdzenia, że spłata zobowiązań spowoduje całkowite 
wygaśnięcie umów kredytowych oraz zwolnienie wszystkich zabezpieczeń
spełniły się warunki zawieszające umowę kredytową zawartą przez spółkę zależną Ceramikę Gres SA z Alior Bank 
SA. Wyżej wymienione warunki zawieszające dotyczyły umowy kredytowej o maksymalnej wartości 40.000 tys. 
złotych, o której była mowa w raporcie bieżącym nr 110/2013. W związku z powyższym kredyt został w dniu 
dzisiejszym uruchomiony. 

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt. 4  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim
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