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PIERWSZE ZAWIADOMIENIE 
O ZAMIARZE POŁĄCZENIA 

 
 
Zarząd Spółki Ceramika Nowa Gala SA z siedzibą w Końskich, ul. Ceramiczna 1, 26-200 Końskie, 
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011723, 
której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6581002540, REGON 290556362, o kapitale zakładowym w 
wysokości 46.893.621 zł (dalej jako "Spółka Przejmująca"), stosownie do art. 504 k.s.h., niniejszym po 
raz pierwszy zawiadamia akcjonariusza Spółki o zamiarze połączenia z Ceramika Gres SA z siedzibą w 
Końskich, ul. Ceramiczna 1, 26-200 Końskie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod numerem KRS  0000069010 (dalej jako: "Spółka Przejmowana"). 
 
Plan połączenia spółek został uzgodniony i podpisany przez Zarządy Spółek w dniu 25 lipca 2022 r. 
(„Plan połączenia”). Połączenie spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 516 § 6 ustawy z dnia 
15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki 
Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).  
 
Spółka informuje, że zgodnie z art. 500 § 21 k.s.h., od dnia 28 lipca 2022 r. Plan połączenia z 
załącznikami został bezpłatnie udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem 
www.nowa-gala.com.pl oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem 
www.ceramikagres.pl i będzie udostępniony nieprzerwanie do dnia zakończenia Walnego 
Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, na których zostaną podjęte uchwały o 
połączeniu. 
 
Spółka informuje również, że akcjonariusze Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, mogą 
zapoznawać się nieprzerwanie z dokumentami połączenia, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h., w dni 
robocze od godziny 9:00 do 15:00 w siedzibie Spółki przejmującej oraz Spółki przejmowanej w 
Końskich przy ul. Ceramicznej 1 w terminie od dnia 29 lipca 2022 r. do dnia zakończenia Walnego 
Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, na których zostaną podjęte uchwały o 
połączeniu. 
 
Stosownie do art. 516 § 5 - § 6 k.s.h., Zarządy łączących się spółek nie sporządzają pisemnego 
sprawozdania, o którym mowa w art. 501 k.s.h. oraz Plan Połączenia nie podlega badaniu przez 
biegłego. 
 
 

Zbigniew Polakowski 
Prezes Zarządu 
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