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Temat

Zawarcie znaczących umów przez spółki grupy kapitałowej emitenta - zmiana dostawcy gazu

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Ceramika Nowa Gala SA informuje, iż w związku z podpisaniem 26 sierpnia 2015 roku przez emitenta oraz 
spółki od niego zależne Ceramikę Gres SA i Ceramikę Nową Galę II Sp. z o.o. trzech umów, które łącznie 
spełniają kryterium znaczącej umowy, emitent przekazuje do publicznej wiadomości informacje zgodnie z §9 punkt 
8) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 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 RWE Polska SA z siedzibą w Warszawie („Sprzedawca”).

Wszystkie wyżej wymienione umowy zawarte są na czas określony do 31 grudnia 2016 roku, a szacunkowa, 
łączną wartość tych umów w okresie obowiązywania, wynosi 30.100 tys. zł.

Przedmiot oraz istotne warunki umowy o największej wartości, zawartej przez Ceramika Nowa Gala SA:
- umowa reguluje warunki zakupu pokrywające całość zapotrzebowania spółki na gaz ziemny;
- cena jaką spółka będzie płaciła za odbierane paliwo gazowe wyliczana będzie w oparciu o kontrakty typu 
GAS_BASE notowane na Rynku Terminowym Towarowym oraz ceny indeksu POLPX-gas na Towarowej Giełdzie 
Energii i będzie powiększona o marżę Sprzedawcy. W przypadku istotnych różnic pomiędzy rzeczywistymi, a 
prognozowanymi zużyciami gazu faktyczna cena zakupu może ulegać dodatkowej korekcie;
- oprócz ceny za paliwo gazowe spółka będzie zobowiązana do zapłaty Sprzedawcy opłat za dystrybucję zgodnie z 
aktualną Taryfą Operatora Systemu Dystrybucji;
- w ramach podpisanej umowy Sprzedawca otrzymał od spółki pełnomocnictwo do przeprowadzenia procesu 
zmiany dotychczasowego dostawcy i zgłoszenia tej zmiany zgodnie z warunkami „Instrukcji ruchu i eksploatacji 
sieci dystrybucyjnej” opracowanej przez Operatora Systemu Dystrybucji;
- obu Stronom umowy przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w formie pisemnej, z zachowaniem 
3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, jednak w takim przypadku strona wypowiadająca umowę zobowiązana 
będzie do zapłaty kary umownej. Kalkulacja kary umownej oparta będzie o różnicę między zamówioną, a faktycznie 
zakupioną w trakcie trwania umowy ilością gazu przemożoną przez różnicę między faktyczną ceną zakupu gazu w 
trakcie trwania umowy, a średnioważoną dobową ceną zakupu lub sprzedaży paliwa gazowego określoną przez 
Operatora Systemu Przesyłowego GAZ-SYSTEM na dzień skutecznego rozwiązania umowy, skorygowaną  o 
współczynnik określony w umowie;
- szacowana wartość umowy w okresie obowiązywania wynosi 13.300 tys. zł.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: wielkość kapitałów własnych emitenta na dzień 31.03.2015 roku 182.776 
tys. zł.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 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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