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Treść raportu:

Zarząd Ceramika Nowa Gala SA („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego 17/2020 z 29 lipca 2020 roku 
informuje, iż 28 stycznia 2021 roku spółka zależna Ceramika Gres SA („CGR”) podpisała z ING Bank Śląski SA 
(„Bank”) aneks nr 13 do umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym nr 894/2014/00000309/00 z 23 czerwca 
2014 roku („Aneks”).
 
Aneks wydłużył termin spłaty kredytu z 31 stycznia 2021 roku do 31 lipca 2021 roku. Zgodnie z zawartym Aneksem 
kwota dostępnego limitu finansowania będzie się zmniejszać tak jak dotychczas o 500 tys. zł miesięcznie.

Dotychczasowe warunki finansowe, w tym wysokość marży zostały zachowane. Zachowane również zostały 
dotychczasowe zabezpieczenia kredytu, w tym udzielone przez Ceramikę Nową Galę SA poręczenie w kwocie 
31.000.000 złotych. Ponadto, w okresie na jaki przedłużono kredyt, Bank oczekuje przedstawienia przez spółkę 
zależną ostatecznego planu spłaty całości zadłużenia.

Jednocześnie Spółka informuje, iż warunkiem wydłużenia terminu spłaty kredytu było przedłużenie umów 
zawartych pomiędzy Cerrad Sp. z o.o. („Cerrad”) a Spółką i CGR, które dotyczą produkcji towarów pod marką i na 
zlecenie Cerrad oraz pośrednictwo Cerrad w sprzedaży towarów z wykorzystaniem jego kanałów sprzedaży. 
Zgodnie z podpisanymi w dniu dzisiejszym aneksami, powyższe umowy będą kontynuowane na dotychczasowych 
warunkach, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2020 z 13 lutego 2020 roku, do dnia 31 lipca 
2021 roku.
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