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Zarząd Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przekazuje poniżej treść projektów 

uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. zwołanego  

na dzień 7 czerwca 2018 roku, na godz. 14:00, w siedzibie Spółki w Sosnowcu, przy ulicy Partyzantów 11. 

 

UCHWAŁA nr [•] 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. 

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 

z dnia 7 czerwca 2018r. 

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.  

 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na 

podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Pana/ią ………………………… . 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

UCHWAŁA nr [•] 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. 

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 

z dnia 7 czerwca 2018r. 

 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. 

 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przyjmuje 

następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do 

podejmowania uchwał. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania ich  

z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 

6. Zamknięcie obrad. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

UCHWAŁA nr [•] 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. 

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 

z dnia 07 czerwca 2018r. 

 

w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
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Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 

z 2016 r. poz. 1639) („Ustawa o ofercie”), uchwala się, co następuje:  

§ 1. 

1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia znieść dematerializację wszystkich akcji Spółki 

zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW") oraz dopuszczonych i 

wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. („GPW"), to jest:  

a) 255.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A ; 

b) 255.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii BI; 

c) 510.000 (słownie: pięćset dziesięć tysięcy) akcji serii BII;  

d) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji serii C; 

e) 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii D; 

f) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii E; 

g) 6.870.000 (słownie: sześć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii F 

łącznie 9.090.000 (słownie: dziewięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 4,00 

(słownie: cztery złote) każda o łącznej wartości nominalnej 36.360.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć 

milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), oznaczonych przez KDPW kodem ISIN PLERGPL00014 

(„Akcje”) poprzez przywrócenie im formy dokumentu.  

2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wycofać Akcje z obrotu na rynku 

regulowanym prowadzonym przez GPW. 

§ 2. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:  

a) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie, wniosku o udzielenie 

zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji), oraz 

b) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia Akcjom formy 

dokumentu i wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności 

do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed Komisją Nadzoru 

Finansowego, KDPW oraz GPW. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji akcji Spółki 

wymienionych w § 1 niniejszej uchwały oraz wycofanie z obrotu Akcji oznaczonych przez KDPW kodem ISIN 

PLERGPL00014 na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie, który zostanie 

określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie wyżej wskazanym Akcjom Spółki 

formy dokumentu. 

 

UCHWAŁA nr [•] 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. 

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 

z dnia 7 czerwca 2018r. 

 

w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 

 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek 

handlowych postanawia, iż koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

ponosi […] 
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§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

 

 

Zarząd CNT S.A.: 

 

 

 

 

 

 

Sosnowiec, 10 kwietnia 2018 roku. 

 


