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Treść raportu:

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Emitent”) informuje o
podjęciu działań zmierzających do potencjalnej realizacji przedsięwzięcia przemysłowego na nieruchomości
położonej w województwie lubelskim w powiecie i Gminie Miasta Lublin („Nieruchomość”), polegającego na
budowie ekoelektrociepłowni Zadębie wraz infrastrukturą techniczną i towarzyszącą („Przedsięwzięcie”).

Podjęcie przez Emitenta wiążących decyzji o realizacji Przedsięwzięcia uzależnione jest od uzyskania zgód
środowiskowych dla Przedsięwzięcia i finalnej oceny przez Emitenta parametrów uzyskanych zgód
środowiskowych dla Przedsięwzięcia pod względem ekonomicznej opłacalności jego realizacji. W tym celu
Emitent złoży we właściwym organie administracji wniosek o wydanie zgód środowiskowych dla
Przedsięwzięcia.

W dniu 8 czerwca 2022 roku, Emitent zawarł również w powyższym celu list intencyjny („List Intencyjny”) z
podmiotem powiązanym Emitenta- Jakubas Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Podmiot
Powiązany”), wyrażający gotowość przystąpienia do uzgodnień zasad zbycia lub udostępnienia
Nieruchomości przez Podmiot Powiązany na rzecz Emitenta na cele potencjalnej realizacji Przedsięwzięcia,
na podstawie właściwego stosunku prawnego i na warunkach uzgodnionych pomiędzy Stronami, pod
warunkiem uzyskania zgód środowiskowych dla Przedsięwzięcia. List Intencyjny nie zobowiązuje ani
Emitenta ani Podmiotu Powiązanego do prowadzenia negocjacji lub zawarcia jakiegokolwiek dokumentu.

Podjęcie przez Emitenta wiążących decyzji o realizacji Przedsięwzięcia uzależnione będzie również od
wiążącego uzgodnienia trybu i satysfakcjonujących Emitenta warunków zbycia lub udostępnienia
Nieruchomości przez Podmiot Powiązany na rzecz Emitenta na cele potencjalnej realizacji Przedsięwzięcia.

Na dzień sporządzenia niniejszego Raportu, Emitent nie podjął decyzji o realizacji Przedsięwzięcia, zaś
podjęte działania mają charakter przygotowawczy, niezbędne dla umożliwienia Emitentowi oceny
uwarunkowań ekonomicznych potencjalnego Przedsięwzięcia przed podjęciem wiążących decyzji w
zakresie podjęcia jego realizacji i nie generują po stronie Emitenta istotnych kosztów.

Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym o podjęciu wiążącej decyzji Emitenta w odniesieniu do
potencjalnej realizacji Przedsięwzięcia i jego istotnych warunkach.
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