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Temat

Ustanowienie hipoteki na aktywach znaczącej wartości

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 dniu 10 października 2013 roku powziął informację, iż Sąd 
Rejonowy w Końskich, IV Wydział Ksiąg Wieczystych postanowieniem z 1 października 2013 roku, dokonał wpisu 
hipoteki umownej w kwocie 16.500 tys. zł, na nieruchomości oznaczonej KW nr KI1K/00028926/5, której 
użytkownikiem wieczystym jest emitent. Hipoteka została ustanowiona na rzecz Banku Polska Kasa Opieki SA z 
siedzibą w Warszawie ("Bank") jako zabezpieczenie udzielonego emitentowi kredytu w rachunku bieżącym w 
kwocie 15.000 tys. zł.
Wartość księgowa netto obciążonej nieruchomości stanowi kwotę 10.926 tys. zł, natomiast jej wartość według 
operatu szacunkowego wynosi 24.520 tys. zł, co przekracza 10% kapitałów własnych spółki. Na przedmiotowej 
nieruchomości zlokalizowany jest zakład produkcyjny oraz budynki administracyjne i magazynowe Ceramiki Nowej
Gali SA.
Pomiędzy emitentem, osobami nim zarządzającymi lub nadzorującymi, a Bankiem i osobami nim zarządzającymi 
nie występują żadne powiązania. 
Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż hipoteka została ustanowiona
na aktywach o znacznej wartości, a wartość hipoteki przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1.000 tys. 
euro przeliczonej według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku 
informacyjnego.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt. 1  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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