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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 podpisaniem 23 stycznia 2015 roku. przez emitenta oraz 
spółki od niego zależne Ceramikę Gres S.A., Ceramika Nowa Gala II Sp. z o.o. trzech umów, które spełniają 
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 umów: Ceramika Nowa Gala SA  z siedzibą w Końskich, Ceramika Gres SA z siedzibą w  Końskich, 
Ceramika Nowa Gala II sp. z o.o. z siedzibą w Końskich  i PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie („Sprzedawca”).

Z uwagi na fakt, iż wszystkie wyżej wymienione umowy zawarte są na czas nieoznaczony podajemy szacunkową, 
łączną wartość tych umów za okres 5 lat obowiązywania, która wynosi około 130.482 tys. zł.

 Przedmiot oraz istotne warunki umowy o największej wartości: 
- umowa zawarta przez spółkę zależną Ceramikę Gres SA, której przedmiotem jest zakup paliwa gazowego,
- cena jaką spółka zależna będzie płaciła za odbierane paliwo gazowe uzależniona będzie od aktualnej Taryfy z 
zakresie dostarczania paliwa gazowego,
- zabezpieczeniem należytego wykonania umowy będzie zgoda dłużnika na dobrowolne poddanie się egzekucji do 
kwoty 2.500 tys. zł,
- w przypadku jeśli roczny faktyczny odbiór paliwa gazowego w skali roku będzie niższy niż minimalna ilość 
określona w umowie wówczas  spółka zależna zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz Sprzedawcy kary umownej 
za każdą 1kWh, stanowiącą różnicę między minimalną ilością roczną, a ilością faktycznie odebraną w wysokości 
75% ceny za paliwo gazowe należnej Sprzedawcy,
- umowa została zawarta na czas nieoznaczony,
- waluta umowy : PLN,
- szacowana wartość umowy w okresie 5 lat wynosi około 58.137 tys. zł.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: wielkość kapitałów własnych emitenta na dzień 30.09.2014 r.  178.314 tys. 
zł

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 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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