
 
 

List Prezesa Zarządu 
 
Szanowni Państwo, 

 
Rok 2019 był kolejnym, trudnym rokiem w działalności Ceramiki Nowej Gali oraz jej grupy kapitałowej. Nie udało się 
zrealizować opracowanych przez poprzedni zarząd programów restrukturyzacyjnych, mających na celu szybką 
poprawę  wyników finansowych. W efekcie banki finansujące spółki grupy zaostrzyły warunki współpracy, domagając 
się przedstawienia realnego programu spłaty udzielonego finansowania. 

Alternatywną drogą poszukiwania wyjścia z trudnej sytuacji, było poszukiwanie inwestora strategicznego w 
ramach procesu przeglądu opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem działalności, o którym Spółka 
informowała w swoich raportach bieżących i okresowych. Efektem tego procesu było podpisanie umowy współpracy 
z krajowym producentem płytek ceramicznych spółką Cerrrad, a następnie ogłoszenie wezwania przez inwestora i 
uzyskanie statusu podmiotu dominującego wobec Spółki przez Cerrad. Zdaniem zarządu konsolidacja Spółki w ramach 
grupy kapitałowej Cerradu jest korzystna dla obu podmiotów. 

W związku ze zmianą struktury właścicielskiej 31 października 2019 roku doszło do zmiany zarządu, a 27 listopada 
2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało nową radę nadzorczą. 

Nowy zarząd reagując na trudną i pogarszającą się sytuację finansową Spółki zaproponował działania 
restrukturyzacyjne umożliwiające pełną regulację zobowiązań Spółki i uniknięcie konieczności postawienia w stan 
natychmiastowej, przedterminowej lub niekontrolowanej wymagalności istniejących jej zobowiązań finansowych, 
podejmując decyzję o zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Ceramiki Nowej Gali SA oraz zbyciu  
przedsiębiorstwa Ceramiki Gres SA na rzecz Cerrad. Działania te zostały zaakceptowane przez Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie, które odbyło się 24 grudnia 2019 roku. 

Konsekwencją sytuacji w jakie znalazła się Spółka były bardzo duże odpisy wartości składników majątkowych 
zarówno w sprawozdaniu jednostkowym, jak i w sprawozdaniu skonsolidowanym. Odpisy te odpowiadają realnej 
wartości majątku Spółki, potwierdzonej w rynkowym procesie pozyskania inwestora strategicznego. 

W tym miejscu jeszcze raz chcemy podkreślić, że podjęte w 2019 roku działania mają na celu utrzymanie 
potencjału zakładów produkcyjnych Spółki i jej grupy kapitałowej, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania jak 
największej liczby miejsc pracy, szczególnie ważnej dla osób z regionu gdzie zlokalizowane są te zakłady. 

Korzystając z okazji chciałabym podziękować wszystkim osobom i instytucjom związanym z naszą firmą za 
współpracę oraz zaufanie w minionym roku. 
 
 
Halina Bąk 
prezes zarządu  

 
Końskie, 31 marca 2020 roku  
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