
 
Ceramika Nowa Gala S.A. z siedzibą we Końskich („Spółka”) na podstawie art. 90k w związku z art. 90i 
ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z 2019 r., poz. 623 
ze zmianami) – dalej Ustawa – podaje do wiadomości publicznej informację o zawarciu poniższej 
transakcji pomiędzy spółką zależną a podmiotem powiązanym ze Spółką. 
 
 
Firma podmiotów powiązanych 
ze Spółką, które zawarły istotną 
transakcję 
 

1. Ceramika Gres S.A. z siedzibą w Końskich. 
2. CERRAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Starachowicach.  

Opis charakteru powiązań 
między Spółką a podmiotami 
powiązanymi Spółki, które zawarły 
istotną transakcję 
 

1. Spółka jest jedynym akcjonariuszem Ceramika Gres 
S.A.  
2. CERRAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest akcjonariuszem/podmiotem 
dominującym wobec Spółki. 

Data transakcji  1 marca 2021 roku 
Wartość transakcji 48,2 mln zł 
Przedmiot transakcji Przedtem umowy jest dzierżawa przedsiębiorstwa 

Ceramiki Gres S.A., w skład którego wchodzą m.in. 
składniki materialne i niematerialne składające się na 
przedsiębiorstwo spółki obejmujące działalność 
produkcyjną, sprzedażową oraz dystrybucyjną. 

Informacje niezbędne do oceny, 
czy istotna transakcja została 
zawarta na warunkach 
rynkowych i czy jest uzasadniona 
interesem spółki i akcjonariuszy 
niebędących podmiotami 
powiązanymi, w tym 
akcjonariuszy mniejszościowych 
 

Z punktu widzenia Ceramiki Gres S.A transakcja nie 
stanowi jej zwykłej działalności i posiada charakter 
istotnej transakcji w rozumieniu Ustawy – przekroczenie 
wartości 5% jej sumy aktywów. 
 
Transakcja odbywa się na warunkach rynkowych, a jej 
rynkowość została ustalona w oparciu o rynkowe 
stawki najmu odpowiadające nieruchomościom oraz 
rynkowe stopy dyskonta odpowiadające wynajmowi 
pozostałym elementom majątku Ceramiki Gres S.A. 
 
Zawarcie transakcji wynika z przyjętego przez CERRAD 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ planu 
restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Spółki poprzez 
integracje m.in. majątku w postaci przedsiębiorstwa 
Ceramiki Gres S.A w ramach struktury organizacyjnej 
Grupy Kapitałowej Cerrad poprzez jego wydzierżawienie 
na rzecz CERRAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. 

 
 
 


