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Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Ceramiki Nowej Gali SA o zamiarze połączenia Spółki ze spółka zależną
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Ceramika Nowa Gala SA z siedzibą w Końskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod numerem KRS: 0000011723 (dalej jako: „Spółka” lub "Spółka
Przejmująca"), stosownie do art. 504 k.s.h., niniejszym po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy Spółki o zamiarze
połączenia z Ceramika Nowa Gala II spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Końskich, ul.
Ceramiczna 1, 26-200 Końskie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Kielcach pod numerem KRS 0000211367 (dalej jako: "Spółka Przejmowana").
Spółka po raz pierwszy zawiadomiła o zamiarze połączenia raportem bieżącym nr 3/2018 z dnia 9 maja 2018 r.
Plan połączenia spółek został uzgodniony i podpisany przez Zarządy Spółek w dniu 16 kwietnia 2018 r. („Plan
połączenia”). Połączenie spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 k.s.h. 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 16 kwietnia 2018 r. Plan połączenia z załącznikami
został bezpłatnie udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem www.nowa-gala.com.pl
w zakładce Strona relacji inwestorskich oraz od dnia 9 maja 2018 r. na stronie internetowej Spółki Przejmowanej
pod adresem http://www.cng2.pl/ i będzie udostępniony nieprzerwanie do dnia zakończenia Walnego
Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których zostaną
podjęte uchwały o połączeniu.

Ponadto Plan połączenia spółek opublikowano również raportem bieżącym nr 2/2018 Spółki Przejmującej.
Spółka informuje również, że akcjonariusze i wspólnicy Spółki przejmującej oraz Spółki przejmowanej, mogą
zapoznawać się nieprzerwanie z dokumentami połączenia, o których mowa 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 9 maja 2018 r. do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz
Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu.

Stosownie do art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 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.
Na dzień 18 czerwca 2018 r. zostało zwołane Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, którego porządek
obejmuje podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej. Ogłoszenie o
zwołaniu Walnego Zgromadzenia zostało opublikowane raportem bieżącym nr 6/2018 z dnia 18 maja 2018 r.
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