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Treść raportu:

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu ("Emitent", „Spółka”) informuje, że
w wyniku rozliczenia, w dniu 27 czerwca 2019 r., transakcji nabycia akcji własnych, Spółka nabyła łącznie
590.000 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji własnych  oznaczonych kodem papierów
wartościowych ISIN: PLERGPL00014, o wartości nominalnej 4,00 zł każda akcja, które łącznie stanowią
6,49% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te odpowiadają 590.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu
Spółki, co stanowi 6,49% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wszystkie nabyte akcje są akcjami
zwykłymi. Cena zakupu wynosiła 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych) za jedną akcję. Łączna cena nabycia
Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie była wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego
w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do
podziału, przy czym łączna kwota, którą Spółka przeznaczyła na nabycie Akcji Własnych nie przekroczyła
kwoty 8.850.000,- złotych.

 

Akcje zostały nabyte w ramach, ogłoszonej przez Spółkę w dniu 12 czerwca 2019 r. (raporty bieżące nr
16/2019 i 16/2019/K) oferty nabycia nie więcej niż 590.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 4,00 zł
każda. Oferta została ogłoszona na podstawie uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z
dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia,
podjętej w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych.

 

Nabycie akcji nastąpiło poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem mBank S.A. z siedzibą w Warszawie
- Dom Maklerski mBanku, w drodze zaproszenia do składania ofert zbycia Akcji Własnych Spółki, z
zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy Spółki do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych, w
szczególności każdy akcjonariusz w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert zbycia akcji mógł złożyć
ofertę zbycia wszystkich przysługujących mu akcji Spółki.

 

Celem nabycia Akcji Własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki
zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z § 2 uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2019 r., Zarząd Spółki zgłosi do porządku obrad najbliższego
Walnego Zgromadzenia Spółki uchwałę w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych.



 

Zarząd informuje, że na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka posiada łącznie 590.000 akcji własnych,
stanowiących 6,49% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te odpowiadają 590.000 głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,49% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Spółka nie jest uprawiona do wykonywania prawa głosu z akcji
własnych. Poza wskazanymi wyżej, Spółka nie posiada innych akcji własnych. 

 

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


