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Zawarcie przez spółkę zależną Ceramika Gres SA umowy kredytowej 

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 zawarciem przez spółkę zależną Ceramikę Gres SA  w 
dniu 23 czerwca 2014 roku umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim z siedzibą w Katowicach, która spełnia 
kryterium znaczącej umowy, emitent przekazuje do publicznej wiadomości informacje zgodnie z §9. pkt. 8)  
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.
 
Strony umowy: spółka zależna Ceramika Gres SA (spółka) z siedzibą w Końskich i ING Bank Śląski SA z siedzibą 
w Katowicach (Bank).

Przedmiot oraz istotne warunki umowy kredytowej: 
- umowa kredytowa o kredyt w rachunku bankowym o maksymalnej wartości 40.000 tys. złotych, 
- przeznaczenie kredytu: finansowanie bieżącej działalności spółki, przy czym pierwsze wykorzystanie kredytu 
zostanie przeznaczone na spłatę kredytu udzielonego przez Alior Bank SA,
- ostateczny termin spłaty kredytu to 23 czerwca 2016 roku,
- waluta kredytu – PLN,
- oprocentowanie kredytu: WIBOR 1M plus marża banku,
- zabezpieczenie kredytu stanowić będą: hipoteka do kwoty 69.000 tys. złotych wraz z  przelewem praw z polisy 
ubezpieczeniowej dotyczącej nieruchomości, poręczenia Ceramiki Nowej Gali SA do kwoty 21.000 tys. zł oraz 
Ceramiki Nowej Gali II spółki z o.o. do kwoty 10.000 tys. zł, zastaw rejestrowy na wyrobach gotowych i towarach 
wraz z przelewem praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej, zastaw rejestrowy na rzecz Banku na środkach 
trwałych wraz z przelewem praw z umowy ubezpieczenia. 

Ceramika Gres SA jako właściciel nieruchomości w związku z udzielonymi przez ING Bank Śląski SA kredytem w 
rachunku bankowym w kwocie 40.000 tys. złotych 23 czerwca 2014 roku podpisała oświadczenie o ustanowieniu 
hipoteki do kwoty 69.000 tys. złotych.  

Pomiędzy spółką a ING Bankiem Śląskim SA nie występują żadne  powiązania osobowe jak i kapitałowe.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: wielkość kapitałów własnych Emitenta na 31.03.2014 r.  211.646 tys. zł

Podstawa prawna: §5 pkt 1 ust. 3 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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