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Temat raportu: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CNT S.A. w dniu 9
czerwca 2020 roku uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz upoważnienia
Zarządu Spółki do nabycia akcji wyemitowanych przez Spółkę (tzw. akcji własnych).

Treść raportu:

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej „Spółka”, „CNT S.A.”)
informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CNT S.A. (dalej: "Zwyczajne Walne
Zgromadzenie" lub „ZWZ”) w dniu 9 czerwca 2020 roku podjęło uchwałę nr 6 w sprawie podziału zysku za
rok obrotowy 2019 oraz uchwałę nr 7 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji
wyemitowanych przez Spółkę (tzw. akcji własnych).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. postanowiło przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy
2019 w kwocie: 22 344 384,24 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące
trzysta osiemdziesiąt cztery złote i 24/100) na kapitał rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji własnych
Spółki w celu umorzenia oraz na koszty ich nabycia. Kapitał rezerwowy, o którym mowa powyżej
utworzony został na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych z kwot, które zgodnie z art.
348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału między akcjonariuszy Spółki.

W uchwale nr 7 ZWZ upoważniło Zarząd do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych w łącznej
liczbie nie większej niż 1 100 000 akcji, tj. 12,94 % kapitału zakładowego Spółki, o łącznej wartości
nominalnje nie więkdszej niż 4 400 000 złotych w terminie do dnia 25 czerwca 2020 roku, nie dłużej
jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych. Przedmiotem nabycia mogą
być wyłącznie akcje w pełni pokryte. Cena nabywanych akcji będzie jednakowa dla wszystkich
akcjonariuszy i wyniesie 20 złotych za jedną akcję.

Łączna cena nabycia akcji własnych na podstawie przedmiotowego upoważnienia, powiększona o koszty ich
nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu odpowiednią uchwałą
niniejszego Walnego Zgromadzenia a nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone
wyłącznie do umorzenia.

Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym lub poza rynkiem regulowanym. Zarząd Spółki
uprawniony jest do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień
niniejszej uchwały w celu realizacji nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


