
 

 

 

 

 

 

 

CENTRUM NOWOCZESNYCH

 

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO

 ZA I PÓŁROCZE 201

ZA OKRES: OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 201

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

SPÓŁKA AKCYJNA 
  

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU 

 

ZA OKRES: OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 201

 

 

 

 

 

 

 

SOSNOWIEC, SIERPIEŃ 2014  

TECHNOLOGII 

EMITENTA 

ZA OKRES: OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2014 ROKU 



 

  

 

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta za okres I 

 

Kapitał Akcyjny: 36 360 000 zł, w tym wpłacony: 36 360 000 zł, S
NIP: 644-001-18-38, 41-200 Sosnowiec ul. Partyzantów 11, tel. +48 32 294 40 11 fax +48 32 263

 
Spis treści 
 
 
 

1. Podstawowe informacje o Spółce

2. Władze Spółki ................................

3. Zasady sporządzania półrocznego sprawozdania finansowego

4. Podstawowe zagrożenia i ryzyka zwi

5. Grupa kapitałowa, konsolidacja sprawozda

6. Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej emitenta

7. Stanowisko zarządu odnośnie moż

8. Akcjonariusze posiadający bezpo

liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki na dzie

zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okr

raportu kwartalnego ................................

9. Stan posiadania akcji Spółki lub uprawnie

10. Postępowania toczące się przed s

11. Transakcje z podmiotami powią

12. Poręczenia kredytu lub pożyczki lub udzielenie gwarancji

13. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, 

14. Czynniki, które w ocenie emitenta b

półrocza ................................................................

 

 

 

 

 

 

 

ści emitenta za okres I półrocza 2014 roku 

 
 

Kapitał Akcyjny: 36 360 000 zł, w tym wpłacony: 36 360 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279
200 Sosnowiec ul. Partyzantów 11, tel. +48 32 294 40 11 fax +48 32 263 39 07, sekretariat@cntsa.pl, www.cntsa.pl

 

Strona 2 z 18 

Podstawowe informacje o Spółce ................................................................................................

................................................................................................................................

dzania półrocznego sprawozdania finansowego ................................
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1. Podstawowe informacje o Spółce
 

 

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. 

w Sosnowcu jest Spółką Akcyjn

w Sądzie Rejonowym Katowice

numerem KRS 0000143061. 

W 1998 roku Spółka została dopuszczona 

Wartościowych w Warszawie, a debiut giełdowy przypadł na 6 listopada 1998 roku. 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 36

9 090 000 akcji zwykłych na okaziciela o warto

 

Firma Spółki brzmi: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (Spółka mo

firmy CNT S.A.). Siedziba Spółki: (41

 

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej 

produkcyjnej, usługowej i handlowej, a w szczególno

- roboty związane z budową ruroci

- roboty związane z budową obiektów in

- produkcja budowlano-montaż
i kanalizacyjnych, makroniwelacji terenu, robót 

 

 

2. Władze Spółki 
 

2.1. Skład osobowy Zarządu: 

 
Osoby wchodzące w skład Zarz

czerwca 2014 roku: 

 

• Jacek Taźbirek                      

• Piotr Jakub Kwiatek                      

 

Do dnia publikacji niniejszego 
 

2.2. Skład osobowy Rady Nadzorczej

 

Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej CNT S.A. 

roku do 10 czerwca 2014 roku:

 

• Lucjan Noras    

• Waldemar Dąbrowski 

• Katarzyna Kozińska   

• Piotr Góralewski   

• Marzena Nowakowska
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Podstawowe informacje o Spółce 

m Nowoczesnych Technologii S.A. (dawniej: „Energopol –

ą Akcyjną działającą od 1 kwietnia 1993 roku, zarejestrowan

dzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy, pod 

W 1998 roku Spółka została dopuszczona do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów 

ciowych w Warszawie, a debiut giełdowy przypadł na 6 listopada 1998 roku. 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 36 360 000 PLN (opłacony w całości) i dzieli si

9 090 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4 PLN każda.

Firma Spółki brzmi: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (Spółka moż
firmy CNT S.A.). Siedziba Spółki: (41-200) Sosnowiec, ul. Partyzantów 11.

ści Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalno

produkcyjnej, usługowej i handlowej, a w szczególności: 

ą rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

ą obiektów inżynierii wodnej, 

montażowa w zakresie robót ziemno-inżynieryjnych, wodoci

i kanalizacyjnych, makroniwelacji terenu, robót żelbetowych oraz budowa i remonty dróg,

 

ce w skład Zarządu CNT S.A. w okresie od 1 stycznia 

                     –  Prezes Zarządu 

                     –  Wiceprezes Zarządu  

niniejszego sprawozdania skład osobowy Zarządu nie uległ zmianie.

Rady Nadzorczej: 

skład Rady Nadzorczej CNT S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 201

roku: 

  –  Przewodniczący Rady Nadzorczej,

ąbrowski   –  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

  –  Sekretarz Rady Nadzorczej,

  –  Członek Rady Nadzorczej,

Marzena Nowakowska-Kisiel  –  Członek Rady Nadzorczej.

d Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 
39 07, sekretariat@cntsa.pl, www.cntsa.pl 

– Południe” S.A.)                           

 od 1 kwietnia 1993 roku, zarejestrowaną                       
Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy, pod 

do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów 

ciowych w Warszawie, a debiut giełdowy przypadł na 6 listopada 1998 roku.  

000 PLN (opłacony w całości) i dzieli się na  

żda. 

Firma Spółki brzmi: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (Spółka może używać skrótu 

200) Sosnowiec, ul. Partyzantów 11. 

działalności budowlanej 

gów przesyłowych i sieci rozdzielczych, 

ynieryjnych, wodociągowych                  

elbetowych oraz budowa i remonty dróg, 

du CNT S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 

ądu nie uległ zmianie. 

w okresie od dnia 1 stycznia 2014 

cy Rady Nadzorczej, 

ący Rady Nadzorczej, 

Sekretarz Rady Nadzorczej, 

Członek Rady Nadzorczej, 

Członek Rady Nadzorczej. 
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W dniu 10 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. podj

sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej 

Kisiel za składu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

bieżący nr 15/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku. 

 

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. podj

członka Rady Nadzorczej – 

Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. 

czerwca 2014 roku. 

 

Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej CNT S

roku do dnia 30 czerwca 2014

 

• Lucjan Noras – Przewodnicz

• Waldemar Dąbrowski 

• Katarzyna Kozińska – 

• Piotr Góralewski – Czł

• Robert Grzegorz Wojtaś
 

Do dnia publikacji niniejszego 

zmianie. 

 

3. Zasady sporządzania półrocznego sprawozdania finansowego
 

Raport półroczny za I półrocze 

Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku

przekazywanych przez emitentów papierów warto

równoważne informacji wymaganych prz

członkowskim (Dz.U. z 20

z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowo

Sprawozdawczości Finansowej (MSR/

ogłoszonymi w formie Rozporzą
 

Stosowane przez Spółkę zasady rachunkowo

za  I półrocze 2014 roku. 

 

Spółka w I półroczu 2014 roku nie zmieniała zasad ustalania warto

oraz pomiaru wyniku finansowego.

Sprawozdanie za I półrocze 

porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla 

poprzedniego z zastosowaniem tych samym zasad (polityki) rachunkowo

obliczeniowych.  

Sprawozdanie sporządzono przy zało

krótszy niż rok od dnia bilansowego. Ustalaj

Zarząd zgodnie ze swoją najlepsz

sporządzenia sprawozdania. 

ści emitenta za okres I półrocza 2014 roku 
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W dniu 10 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. podj

a członka Rady Nadzorczej – odwołując Panią Marzenę
Kisiel za składu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

cy nr 15/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku.  

pnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. podjęło uchwałę w sprawie powołania 

 powołując Pana Roberta Grzegorza Wojtaś
Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. – Raport bieżący nr 16/2014 z dnia 10 

ce w skład Rady Nadzorczej CNT S.A. w okresie od dnia 

roku do dnia 30 czerwca 2014 roku i nadal: 

Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

ąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Sekretarz Rady Nadzorczej, 

Członek Rady Nadzorczej, 

Robert Grzegorz Wojtaś – Członek Rady Nadzorczej. 

niniejszego sprawozdania skład osobowy Rady Nadzorczej nie uległ 

ądzania półrocznego sprawozdania finansowego 

półrocze 2014 został sporządzony zgodnie z Rozporzą
Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 

ne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebę ą
członkowskim (Dz.U. z 2014 r. Nr 0 poz. 133 z późn. zm.)

dzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami 

ci Finansowej (MSR/MSSF) oraz związanymi z nimi In

ozporządzeń Komisji Europejskiej. 

ę zasady rachunkowości zostały opisane w sprawozdaniu

roku nie zmieniała zasad ustalania wartości aktywów i pasywów 

oraz pomiaru wyniku finansowego. 

półrocze 2014 roku sporządzone zostało w sposób zapewniaj

 danych przedstawionych w raporcie dla analogicznych 

z zastosowaniem tych samym zasad (polityki) rachunkowo

ądzono przy założeniu kontynuowania działalności przez okres nie 

 rok od dnia bilansowego. Ustalając zdolność do kontynuowania dział

ą najlepszą wiedzą uwzględnił informacje dost

d Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 
39 07, sekretariat@cntsa.pl, www.cntsa.pl 

W dniu 10 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. podjęło uchwałę w 

ą Marzenę Nowakowską - 

Kisiel za składu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. – Raport 

ę w sprawie powołania 

c Pana Roberta Grzegorza Wojtaś do składu Rady 

żący nr 16/2014 z dnia 10 

.A. w okresie od dnia 10 czerwca 2014 

sprawozdania skład osobowy Rady Nadzorczej nie uległ 

dzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

żących i okresowych 

ciowych oraz warunków uznawania za 

stwa niebędącego państwem 

źn. zm.) oraz zgodnie 

dzynarodowymi Standardami 

zanymi z nimi Interpretacjami 

sprawozdaniu finansowym  

ści aktywów i pasywów 

dzone zostało w sposób zapewniający 

analogicznych okresów roku 

z zastosowaniem tych samym zasad (polityki) rachunkowości i metod 

ści przez okres nie 

 do kontynuowania działalności 

dnił informacje dostępne na dzień 
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4. Podstawowe zagrożenia i ryzyka zwi
 

Czynniki ryzyka operacyjnego:
 
Czynniki zewnętrzne: 
- brak regulacji i wytycznych do wykorzystania 

perspektywie 2014-2020, co skutkuje historycznie najni

ogłaszanych przetargów ; 

- zaostrzenie rygorów wykorzystania dopłat UE dla gmin 

wprost na wykonawców; 

- obawy instytucji finansowych w stosunku do bran

zaostrzeniem wymogów udzielania gwarancji kontraktowych i finansowania

- Liczne błędy i braki w przygotowanej przez Zamawiaj

przetargowej skutkujące problemami i opó

- wypaczenie idei FIDIC, poprzez zmiany zapisów w SIWZ przez 

Zamawiających skutkujące niejasnymi zasadami realizacji kontraktów, co daje 

Zamawiającym nieograniczone mo

rozstrzygnięć. 
- wzrost wymogów różnych kontroli sporz

skutkujące znacznym wydłuż
Czynniki wewnętrzne 
- rosnące wymogi udziału własnego 

rosnących opóźnień w płatno

- duża liczba błędów, 

środowiskowe, projektowe i wykonawcze

- ryzyko złej wyceny robót na bazie  niepełnych 

przetargowych, 

- ryzyko własnego błędu wyceny kontraktu

- rosnące wymogi dokumentacji kontroli jako

oraz dokumentacji powykonawczej,

- wydłużające się terminy spływu akceptacji dokumentów do wykonanych 

robót.  

- ryzyko płynności - w konsekwencji zatorów płatniczych u podwykonawców

i zamawiających, 

 

 

5. Grupa kapitałowa, konsolidacja sprawozda
 

Spółka nie posiada Grupy Kapitałowej i jest 

sprawozdania finansowe.  

 

 

6. Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej emitenta
 

ści emitenta za okres I półrocza 2014 roku 
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żenia i ryzyka związane z pozostałymi miesiącami roku obrotowego

Czynniki ryzyka operacyjnego: 

brak regulacji i wytycznych do wykorzystania środków unijnych w nowej 

2020, co skutkuje historycznie najniższą liczbą i wolumenem 

zaostrzenie rygorów wykorzystania dopłat UE dla gmin , co przekładane jest 

owych w stosunku do branży budowlanej skutkuj

udzielania gwarancji kontraktowych i finansowania

dy i braki w przygotowanej przez Zamawiających dokumentacji 

ące problemami i opóźnieniami realizacji kontraktów;

enie idei FIDIC, poprzez zmiany zapisów w SIWZ przez 

ące niejasnymi zasadami realizacji kontraktów, co daje 

cym nieograniczone możliwości narzucania własnych rozwią

żnych kontroli sporządzanej dokumentacji wykonawczej, 

znacznym wydłużeniem okresu oczekiwania na wynagrodzenie.

wymogi udziału własnego finansowania kontraktu z powodu 

ń w płatnościach u Zamawiającego ; 

 które opóźniają procedury administracyjne

rodowiskowe, projektowe i wykonawcze w dokumentacji Zamawiającego, 

ryzyko złej wyceny robót na bazie  niepełnych i nieprecyzyjnych materiałów 

ędu wyceny kontraktu 

ce wymogi dokumentacji kontroli jakościowej wykonywanych robót 

oraz dokumentacji powykonawczej, 

ę terminy spływu akceptacji dokumentów do wykonanych 

w konsekwencji zatorów płatniczych u podwykonawców

. Grupa kapitałowa, konsolidacja sprawozdań 

posiada Grupy Kapitałowej i jest podmiotem sporządzają

. Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej emitenta 

d Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 
39 07, sekretariat@cntsa.pl, www.cntsa.pl 

ącami roku obrotowego 

 
rodków unijnych w nowej 

ą i wolumenem 

 

, co przekładane jest  

y budowlanej skutkujące 

udzielania gwarancji kontraktowych i finansowania; 
 

cych dokumentacji 

nieniami realizacji kontraktów; 

 

enie idei FIDIC, poprzez zmiany zapisów w SIWZ przez 

ce niejasnymi zasadami realizacji kontraktów, co daje 

ci narzucania własnych rozwiązań i 

 

dzanej dokumentacji wykonawczej, 

resu oczekiwania na wynagrodzenie. 
 

waga 
finansowania kontraktu z powodu 20% 

 procedury administracyjne, 

dokumentacji Zamawiającego,  
25% 

materiałów 10% 

10% 
iowej wykonywanych robót 15% 

 terminy spływu akceptacji dokumentów do wykonanych 8% 

w konsekwencji zatorów płatniczych u podwykonawców                              12% 

ądzającym jednostkowe 
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W I półroczu 2014 roku nie nastą
jednostek gospodarczych, przeję
inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalno

7. Stanowisko zarządu odnoś
prognoz 

 

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na 20

 

8. Akcjonariusze posiadający bezpo
najmniej 5% ogólnej liczby 
przekazania raportu półrocznego oraz wskazanie zmian w strukturze własno
znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu 
kwartalnego 

 

Spółka przedstawia poniżej dane sporz

akcjonariuszy lub podmiotów zobowi

posiadających bezpośrednio lub po

liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emit

2014 roku oraz zmiany w strukturze własno

od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku.

 

W dniu 24 stycznia 2014 roku Spółka powzi

o zwiększeniu o co najmniej 2 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 

Spółki. Pan Zbigniew Jakubas poinformował, 

akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. dokonanej w dniu 16 stycznia 2014  roku 

przez Multico Sp. z o.o. - podmiot zale

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. 

U. nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), stan akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. 

posiadanych przez Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zale

zwiększył się o ponad 2% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz osi

ogólnej liczby głosów w Spółce tj. uległ zwi

prawo do 2.276.945 głosów, co stanowi 25,05 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki 

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. i tyle samo głosów (Raport bie

dnia 24 stycznia 2014 roku). 

 

W dniu 2 lipca 2014 roku CNT S.A. powzi

Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzib

art. 69 ust 1 pkt 1 w zwią
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 z

(„Ustawa”), który poinformował, i

pomiędzy FIP 11 Funduszem Inwestycyjnym Zamkni

siedzibą w Warszawie, FIP 12 Funduszem Inwestycyjnym Zamkni

Niepublicznych z siedzibą w Warszawie oraz Zbigniewem Jakubasem zamieszkałym w 

Warszawie mające na celu ogłoszenie wezwania do zapisywania si

ści emitenta za okres I półrocza 2014 roku 
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roku nie nastąpiły zmian w strukturze Spółki, w tym w wyniku poł

jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, 

inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalno

ądu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych 

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2014 rok. 

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zale
najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki na dzie
przekazania raportu półrocznego oraz wskazanie zmian w strukturze własno
znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu 

żej dane sporządzone na podstawie informacji otrzymanych od 

akcjonariuszy lub podmiotów zobowiązanych do ich przekazania, dotyczą
średnio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej 

liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu za I półrocze 

2014 roku oraz zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie 

od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku. 

W dniu 24 stycznia 2014 roku Spółka powzięła informację od Pana Zbigniewa Jakubasa                                     

kszeniu o co najmniej 2 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 

Spółki. Pan Zbigniew Jakubas poinformował, że w wyniku transakcji nabycia 100.000 sztuk 

entrum Nowoczesnych Technologii S.A. dokonanej w dniu 16 stycznia 2014  roku 

podmiot zależny od Zbigniewa Jakubasa w rozumieniu Ustawy o 

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

emu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. 

źn. zm.), stan akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. 

posiadanych przez Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy 

nad 2% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz osiągnął próg powy

ogólnej liczby głosów w Spółce tj. uległ zwiększeniu do 2.276.945 sztuk akcji daj

prawo do 2.276.945 głosów, co stanowi 25,05 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki 

ch Technologii S.A. i tyle samo głosów (Raport bieżą

W dniu 2 lipca 2014 roku CNT S.A. powzięła informację przekazaną przez FIP 11 Fundusz 

ęty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie na p

art. 69 ust 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 z

(„Ustawa”), który poinformował, iż dnia 1 lipca 2014 roku zawarte zostało porozumienie 

dzy FIP 11 Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych z 

 w Warszawie, FIP 12 Funduszem Inwestycyjnym Zamknię
ą w Warszawie oraz Zbigniewem Jakubasem zamieszkałym w 

ce na celu ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzeda

d Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 
39 07, sekretariat@cntsa.pl, www.cntsa.pl 

piły zmian w strukturze Spółki, w tym w wyniku połączenia 

y jednostek grupy kapitałowej emitenta, 

inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. 

śniej publikowanych 

rednio przez podmioty zależne co 
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki na dzień 

przekazania raportu półrocznego oraz wskazanie zmian w strukturze własności 
znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu 

ne na podstawie informacji otrzymanych od 

zanych do ich przekazania, dotyczące akcjonariuszy 

żne co najmniej 5% ogólnej 

 przekazania raportu za I półrocze 

ci znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie 

 

 od Pana Zbigniewa Jakubasa                                     

kszeniu o co najmniej 2 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 

e w wyniku transakcji nabycia 100.000 sztuk 

entrum Nowoczesnych Technologii S.A. dokonanej w dniu 16 stycznia 2014  roku 

ny od Zbigniewa Jakubasa w rozumieniu Ustawy o 

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

emu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. 

n. zm.), stan akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. 

żnymi w rozumieniu Ustawy 

ą ął próg powyżej 25 % 

kszeniu do 2.276.945 sztuk akcji dających 

prawo do 2.276.945 głosów, co stanowi 25,05 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki 

ch Technologii S.A. i tyle samo głosów (Raport bieżący nr 2/2014 z 

ą przez FIP 11 Fundusz 

 w Warszawie na podstawie  

zku z art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej  

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 z późn. zm. 

 dnia 1 lipca 2014 roku zawarte zostało porozumienie 

tym Aktywów Niepublicznych z 

 w Warszawie, FIP 12 Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów 

 w Warszawie oraz Zbigniewem Jakubasem zamieszkałym w 

ę na sprzedaż 3.244.175 



 

  

 

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta za okres I 
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akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Spółka”) uprawniaj

ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz zgodnego głosowania na walnych 

zgromadzeniach Spółki („Porozumienie”).

 

Na dzień zawarcia Porozumienia FIP 12 Fundusz Inwestycyjny Zamkni

Niepublicznych posiadał samoistnie 420 872 akcje Spółki uprawniaj

liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami 

zależnymi w rozumieniu Ustawy tj. Multico Sp. z o.o. z siedzib

Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, Energopol 

Wartico Invest Sp. z o.o. z siedzib

uprawniające do 25,68% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki a FIP 11 

Fundusz Inwestycyjny Zamknię
 

W wyniku zawarcia Porozumienia, strony Porozumienia posiadaj

Spółki uprawniające do 30,31% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

 

W wyniku zawartego Porozumienia, FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamkni

Niepublicznych zamierza nabyć
liczby głosów na walnym zgromadzeniu poprzez ogłoszenie wezwania do zapisywania si

sprzedaż akcji Spółki.  

 

FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamkni

Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych o

zależne od nich w rozumieniu Ustawy. Podmiotami zale

będącymi równocześnie akcjonariuszami Spółki s

Warszawie, Energopol - Warszawa S.A. z siedzib

siedzibą w Warszawie oraz Wartico Invest Sp. z o.o. z siedzib

 

Strony Porozumienia, zgodnie z art. 87 ust. 3 Ustawy, wskazały FIP 11 Fundusz 

Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych jako podmiot odpowiedzialny za 

wykonywanie obowiązków okre

zostało na czas nieokreślony (Raport bie

 

W dniu 11 sierpnia 2014 roku 

Inwestycyjnych S.A. z siedzibą
ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382)

 

Towarzystwo działając w imieniu reprezentowanego przez siebie funduszu SEZAM VIII 

Funduszu Inwestycyjnego Zamkni

poinformowało, że w wyniku sprzeda

akcji spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Spółka”), udział Funduszu w ogólnej 

liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki wynosi 0,00%

na dzień 6 sierpnia 2014 r. Fundusz posiadał ogółem 2 500 000 akcji Spółki, co st

27,50% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Akcje uprawniały do wykonywania 2 500 

000 głosów z akcji na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co dawało 27,50% 

ści emitenta za okres I półrocza 2014 roku 
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akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Spółka”) uprawniają
na walnym zgromadzeniu oraz zgodnego głosowania na walnych 

zgromadzeniach Spółki („Porozumienie”). 

 zawarcia Porozumienia FIP 12 Fundusz Inwestycyjny Zamkni

Niepublicznych posiadał samoistnie 420 872 akcje Spółki uprawniające do 4,63% 

liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami 

nymi w rozumieniu Ustawy tj. Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Energopol 

ą w Warszawie, Energopol - Trade S.A. z siedzibą
Wartico Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiadał 2.334.353 akcje Spółki 

ce do 25,68% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki a FIP 11 

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych nie posiadał akcji Spółki.

W wyniku zawarcia Porozumienia, strony Porozumienia posiadają łącznie 2.755.225 akcji 

ce do 30,31% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

W wyniku zawartego Porozumienia, FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamkni

Niepublicznych zamierza nabyć 3.244.175 akcji Spółki uprawniających do 35,69% ogólnej 

liczby głosów na walnym zgromadzeniu poprzez ogłoszenie wezwania do zapisywania si

FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych i FIP 12 Fundusz 

ęty Aktywów Niepublicznych oświadczają, iż nie istniej

ne od nich w rozumieniu Ustawy. Podmiotami zależnymi od Zbigniewa Ja

śnie akcjonariuszami Spółki są Multico Sp. z o.o. z siedzib

Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, Energopol 

 w Warszawie oraz Wartico Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

y Porozumienia, zgodnie z art. 87 ust. 3 Ustawy, wskazały FIP 11 Fundusz 

ęty Aktywów Niepublicznych jako podmiot odpowiedzialny za 

ązków określonych w Rozdziale 4 Ustawy. Porozumienie zawarte 

(Raport bieżący nr 18/2014 z dnia 3 lipca 2014 roku).

dniu 11 sierpnia 2014 roku Spółka otrzymała od SKARBIEC Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, zawiadomienie na podstawie przepisów art. 69 

ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382).  

ąc w imieniu reprezentowanego przez siebie funduszu SEZAM VIII 

Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji („Fundusz”) 

e w wyniku sprzedaży na rynku regulowanym w dniu 7 sierpnia 2014 r. 

cji spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Spółka”), udział Funduszu w ogólnej 

liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki wynosi 0,00%. Przed sprzeda

 6 sierpnia 2014 r. Fundusz posiadał ogółem 2 500 000 akcji Spółki, co st

27,50% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Akcje uprawniały do wykonywania 2 500 

000 głosów z akcji na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co dawało 27,50% 

d Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 
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akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Spółka”) uprawniających do 35,69% 

na walnym zgromadzeniu oraz zgodnego głosowania na walnych 

 zawarcia Porozumienia FIP 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów 

ące do 4,63% ogólnej 

liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami 

ą w Warszawie, Energopol - 

Trade S.A. z siedzibą w Warszawie oraz 

 w Warszawie posiadał 2.334.353 akcje Spółki 

ce do 25,68% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki a FIP 11 

ty Aktywów Niepublicznych nie posiadał akcji Spółki. 

ą ącznie 2.755.225 akcji 

ce do 30,31% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.  

W wyniku zawartego Porozumienia, FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów 

ących do 35,69% ogólnej 

liczby głosów na walnym zgromadzeniu poprzez ogłoszenie wezwania do zapisywania się na 

ty Aktywów Niepublicznych i FIP 12 Fundusz 

ą ż nie istnieją podmioty 

nymi od Zbigniewa Jakubasa, 

 Multico Sp. z o.o. z siedzibą w 

 w Warszawie, Energopol - Trade S.A. z 

 w Warszawie. 

y Porozumienia, zgodnie z art. 87 ust. 3 Ustawy, wskazały FIP 11 Fundusz 

ty Aktywów Niepublicznych jako podmiot odpowiedzialny za 

Porozumienie zawarte 

cy nr 18/2014 z dnia 3 lipca 2014 roku). 

od SKARBIEC Towarzystwo Funduszy 

zawiadomienie na podstawie przepisów art. 69 

ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

c w imieniu reprezentowanego przez siebie funduszu SEZAM VIII 

tego Aktywów Niepublicznych w likwidacji („Fundusz”) 

y na rynku regulowanym w dniu 7 sierpnia 2014 r. 

cji spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Spółka”), udział Funduszu w ogólnej 

Przed sprzedażą akcji Spółki 

 6 sierpnia 2014 r. Fundusz posiadał ogółem 2 500 000 akcji Spółki, co stanowiło 

27,50% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Akcje uprawniały do wykonywania 2 500 

000 głosów z akcji na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co dawało 27,50% 
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udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Po sprzeda

2014 r. Fundusz nie posiada akcji Spółki

roku). 

 

W dniu 11 sierpnia 2014 roku 

Aktywów Niepublicznych z siedzib

na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych” z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U.

informujemy, iż w wyniku transakcji nabycia 2.521.181 sztuk akcji Centrum Nowoczesnych 

Technologii S.A. („Spółka”) dokonanej w dniu 7 sierpnia 2014 r. wskutek wezwania do 

zapisywania się na sprzedaż akcji zwykłych na okaziciel

2014 r. stan akcji Spółki posiadanych przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamkni

Aktywów Niepublicznych wraz ze stronami porozumienia z dnia 1 lipca 2014 r. 

tj. Zbigniewem Jakubasem oraz funduszem FIP 12 Fundusz Inwesty

Aktywów Niepublicznych (łącznie zwanie „Stronami Porozumienia”) osi

50 % ogólnej liczby głosów w Spółce. 

 

Przed powyższą zmianą FIP 12 Fundusz Inwestycyjny Zamkni

posiadał samoistnie 420 872 (czt

akcje Spółki uprawniające do 4,63% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 

Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zale

z siedzibą w Warszawie, Energopol 

Trade S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Wartico Invest Sp. z o.o. z siedzib

posiadał 2.334.353 (słownie: dwa miliony trzysta trzydzie

pięćdziesiąt trzy) akcje Spółki uprawniaj

zgromadzeniu Spółki a FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamkni

nie posiadał akcji Spółki. Łącznie Strony Porozumienia posiadały 2.755.225 (słownie: dwa 

miliony siedemset pięćdziesią
uprawniające do 30,31% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

 

W wyniku transakcji z dnia 7 sierpnia 2014 r. FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamkni

Aktywów Niepublicznych nabył

tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) akcji Spółki uprawniaj

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Aktualnie Strony Porozumienia posiadaj

5.276.406 (słownie: pięć milionów dwie

akcji Spółki uprawniających do 58,05% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 

Spółki. Strony Porozumienia nie wykluczaj

niniejszego zawiadomienia dalszego zwi

 

FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamkni

Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych o

zależne od nich w rozumieniu U

będącymi równocześnie akcjonariuszami Spółki s

Warszawie, Energopol - Warszawa S.A. z siedzib

siedzibą w Warszawie oraz Wartico Inves

nr 24/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 roku).

ści emitenta za okres I półrocza 2014 roku 
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udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Po sprzedaży akcji Spółki, na dzie

2014 r. Fundusz nie posiada akcji Spółki (Raport bieżący nr 23/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 

dniu 11 sierpnia 2014 roku otrzymała od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamkni

Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, zawiadomienie przekazan

na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych” z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 („Ustawa”), 

 w wyniku transakcji nabycia 2.521.181 sztuk akcji Centrum Nowoczesnych 

Technologii S.A. („Spółka”) dokonanej w dniu 7 sierpnia 2014 r. wskutek wezwania do 

ż akcji zwykłych na okaziciela Spółki ogłoszonego w

2014 r. stan akcji Spółki posiadanych przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamkni

Aktywów Niepublicznych wraz ze stronami porozumienia z dnia 1 lipca 2014 r. 

Zbigniewem Jakubasem oraz funduszem FIP 12 Fundusz Inwesty

Aktywów Niepublicznych (łącznie zwanie „Stronami Porozumienia”) osią
50 % ogólnej liczby głosów w Spółce.  

ą FIP 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 

posiadał samoistnie 420 872 (czterysta dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesi

ące do 4,63% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 

Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy tj. Multico Sp. z o.o. 

Energopol - Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, Energopol 

ą w Warszawie oraz Wartico Invest Sp. z o.o. z siedzib

posiadał 2.334.353 (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści cztery tysi

cje Spółki uprawniające do 25,68% ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki a FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 

ącznie Strony Porozumienia posiadały 2.755.225 (słownie: dwa 

ęćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć
ce do 30,31% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

W wyniku transakcji z dnia 7 sierpnia 2014 r. FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamkni

Aktywów Niepublicznych nabył 2.521.181 (słownie: dwa miliony pięćset dwadzie

ąt jeden) akcji Spółki uprawniających do 27,74% ogólnej liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Aktualnie Strony Porozumienia posiadaj

milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sze

ących do 58,05% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 

Strony Porozumienia nie wykluczają w okresie 12 miesięcy od daty zło

alszego zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych i FIP 12 Fundusz 

ęty Aktywów Niepublicznych oświadczają, iż nie istniej

ne od nich w rozumieniu Ustawy. Podmiotami zależnymi od Zbigniewa Jakubasa, 

śnie akcjonariuszami Spółki są Multico Sp. z o.o. z siedzib

Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, Energopol 

Warszawie oraz Wartico Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

nr 24/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 roku). 

d Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 
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y akcji Spółki, na dzień 7 sierpnia 

cy nr 23/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 

od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 

przekazaną na podstawie 

Ustawy o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

nr 184 poz. 1539 („Ustawa”), 

 w wyniku transakcji nabycia 2.521.181 sztuk akcji Centrum Nowoczesnych 

Technologii S.A. („Spółka”) dokonanej w dniu 7 sierpnia 2014 r. wskutek wezwania do 

a Spółki ogłoszonego w dniu 2 lipca 

2014 r. stan akcji Spółki posiadanych przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 

Aktywów Niepublicznych wraz ze stronami porozumienia z dnia 1 lipca 2014 r. 

Zbigniewem Jakubasem oraz funduszem FIP 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 

cznie zwanie „Stronami Porozumienia”) osiągnął próg powyżej 

ty Aktywów Niepublicznych 

cy osiemset siedemdziesiąt dwie) 

ce do 4,63% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 

nymi w rozumieniu Ustawy tj. Multico Sp. z o.o. 

ą w Warszawie, Energopol - 

 w Warszawie oraz Wartico Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

ści cztery tysiące trzysta 

ce do 25,68% ogólnej liczby głosów na walnym 

ty Aktywów Niepublicznych 

cznie Strony Porozumienia posiadały 2.755.225 (słownie: dwa 

ścia pięć) akcji Spółki 

ce do 30,31% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.  

W wyniku transakcji z dnia 7 sierpnia 2014 r. FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 

ęćset dwadzieścia jeden 

cych do 27,74% ogólnej liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Aktualnie Strony Porozumienia posiadają łącznie 

ść tysięcy czterysta sześć) 
cych do 58,05% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 

ęcy od daty złożenia 

kszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 

ty Aktywów Niepublicznych i FIP 12 Fundusz 

ą ż nie istnieją podmioty 

nymi od Zbigniewa Jakubasa, 

 Multico Sp. z o.o. z siedzibą w 

 w Warszawie, Energopol - Trade S.A. z 

 w Warszawie (Raport bieżący 
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W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku Spółka 

nie otrzymała od akcjonariuszy Spółki lub podmiotów zobowi

innych informacji, z których wynikałaby jakakolwiek zmiana w stanie posiadania akcji przez 

akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji Spółki i taki sam udział w ogólnej liczbie 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

Akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji 
własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego 
raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku.
 

Lp. 
Akcjonariusze posiadający 

powyżej 5% akcji 

Stan posiadania akcji na dzie

1. 
Zbigniew Jakubas wraz  
z podmiotami zależnymi 

2. 
 

SEZAM VIII Fundusz 
Inwestycyjny Zamknięty 
Aktywów Niepublicznych 

3. 
FIP 11 Fundusz 
Inwestycyjny Zamknięty 
Aktywów Niepublicznych 

Zmiana stanu posiadania akcji od dnia przekazania raportu za I kwartał 2014 do dnia przekazania raportu 
za I półrocze 2014: 

1. Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zale

2. Sezam VIII Fundusz Inwestycyjny Zamkni

3. FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamkni

Stan posiadania akcji na dzie

1. 
Zbigniew Jakubas wraz  
z podmiotami zależnymi* 

2. 
FIP 11 Fundusz 
Inwestycyjny Zamknięty 
Aktywów Niepublicznych* 

ści emitenta za okres I półrocza 2014 roku 
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W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku Spółka 

nie otrzymała od akcjonariuszy Spółki lub podmiotów zobowiązanych do ich 

innych informacji, z których wynikałaby jakakolwiek zmiana w stanie posiadania akcji przez 

ących co najmniej 5% akcji Spółki i taki sam udział w ogólnej liczbie 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

ący znaczne pakiety akcji oraz wskazanie zmian w strukturze 
ci znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego 

raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku. 

Liczba 
posiadanych 

akcji  (szt.) 

Liczba 
posiadanych 

głosów na 
walnym 

zgromadzeniu 
(szt.) 

Udział  
kapitale 

zakładowym 
(%) 

Stan posiadania akcji na dzień przekazania raportu za I kwartał 2014:

2.276.945 2.276.945 25,05 

2.500.000 2.500.000 27,50 

0 0 0,00 

Zmiana stanu posiadania akcji od dnia przekazania raportu za I kwartał 2014 do dnia przekazania raportu 

Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi – nastąpiła zmiana  

Sezam VIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych – nastąpiła zmiana

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych – nastąpiła zmiana

Stan posiadania akcji na dzień przekazania raportu za I półrocze 2014:

2.334.353 2.334.353 25,68 

2.521.181 2.521.181 27,74 

d Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 
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W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku Spółka 

ązanych do ich przekazania 

innych informacji, z których wynikałaby jakakolwiek zmiana w stanie posiadania akcji przez 

cych co najmniej 5% akcji Spółki i taki sam udział w ogólnej liczbie 

oraz wskazanie zmian w strukturze 
ci znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego 

Udział  
kapitale 

zakładowym 

Udział w 
ogólnej liczbie 

głosów                   
na walnym 

zgromadzeniu 
Spółki (%) 

przekazania raportu za I kwartał 2014: 

25,05 

27,50 

0,00 

Zmiana stanu posiadania akcji od dnia przekazania raportu za I kwartał 2014 do dnia przekazania raportu 

ąpiła zmiana 

ąpiła zmiana 

przekazania raportu za I półrocze 2014: 

25,68 

27,74 
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3. 
 

SEZAM VIII Fundusz 
Inwestycyjny Zamknięty 
Aktywów Niepublicznych  
w likwidacji** 

*  Informacja przekazana Raportem bie

informację dotyczącą łącznego stanu posiadania akcji przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny

Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, FIP

z siedzibą w Warszawie oraz Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zale

strony porozumienia, opisana została

** Informacja przekazana Raportem bie

 

 

 
9. Stan posiadania akcji Spółki lub uprawnie

i nadzorujące 
 

 

Stan posiadania akcji przez osoby zarz

Raportu okresowego za I półrocze 

Spółkę:   
 

Organy Spółki

ZARZĄD 
1. Jacek Taźbirek 

2. Piotr Jakub Kwiatek 

Razem ZARZĄD 
RADA NADZORCZA 
1. Lucjan Noras 

2. Waldemar Dąbrowski 

3. Katarzyna Kozińska  

4. Piotr Góralewski  

5. Robert Grzegorz Wojtaś* 

Razem RADA NADZORCZA 
* Pan Robert Grzegorz Wojtaś został powołany do składu Rady Nadzorczej CNT S.A. Uchwał

Zgromadzenia CNT S.A. w dniu 10 czerwca 2014 roku. 

 

ści emitenta za okres I półrocza 2014 roku 
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0 0 0,00 

Raportem bieżącym nr 24/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 roku, zawieraj

cznego stanu posiadania akcji przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny

 w Warszawie, FIP 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

 w Warszawie oraz Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi na podstawie zawartego przez 

a w pkt 8 powyżej. 

zekazana Raportem bieżącym nr 23/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 roku. 

. Stan posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich przez osoby zarz

Stan posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzie

półrocze 2014 roku, zgodnie z informacjami posiadanymi przez 

Organy Spółki Liczba akcji szt. 

12.996 

19.150 

32.146 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
 został powołany do składu Rady Nadzorczej CNT S.A. Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia CNT S.A. w dniu 10 czerwca 2014 roku.  

1. FIP 11 FIZ Aktywów 

Niepublicznych

2. Zbigniew Jakubas wraz z 

podmiotami zależnymi

3. Pozostali akcjonariusze

d Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 
39 07, sekretariat@cntsa.pl, www.cntsa.pl 

0,00 

cym nr 24/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 roku, zawierająca również 
cznego stanu posiadania akcji przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów 

Aktywów Niepublicznych               

nymi na podstawie zawartego przez 

 

 do nich przez osoby zarządzające 

na dzień przekazania 

, zgodnie z informacjami posiadanymi przez 

Zmiana 
(-) spadek, 
 (+) wzrost, 

 (*) brak zmian 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
ą nr 16 Zwyczajnego Walnego 

1. FIP 11 FIZ Aktywów 

Niepublicznych

2. Zbigniew Jakubas wraz z 

podmiotami zależnymi

3. Pozostali akcjonariusze
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Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółk

raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku, nie nast

akcji Spółki, przez wskazane powy

 

Pani Marzena Nowakowska –

Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. w dniu 10 czerwca 2014 

roku. Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym przez Spółk

Kisiel na dzień 10 czerwca 2014 r. (wł

posiadała akcji CNT S.A. z siedzib

okresie od przekazania ostatniego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku, to jest od dnia 

15 maja 2014 roku do dnia 10 czerwca 2014 roku (wł

stanie posiadanych przez nią akcji Emitenta.

 

10. Postępowania toczące się przed s

Na dzień 30.06.2014 roku Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. nie jest stron

postępowania toczącego się
arbitrażowego lub organem administracji publicznej, którego warto

10% kapitałów własnych. CNT S

suma wartości przedmiotów sporów przekracza 10 % kapitałów własnych.

Na dzień 30.06.2014 roku Spółka jest stron

na łączną wartość przedmiotów sporów w kwocie

wartość przedmiotów sporów w kwocie

Wśród ważniejszych spraw są
Zamawiającemu Strzeleckim Wo

powództwa o zapłatę kwoty 553 tys. PLN tytułem w

z którym pozwany potrącił karę
bezprawność i bezzasadność
nieistnienia prawa po stronie Strzeleckich Wodoci

kwoty 679 tys. PLN z gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej na zlecenie CNT SA, a 

stanowiącej zabezpieczenie nale

zabezpieczenie powództwa i zakazał gwarantowi wypłacenia sumy gwarancji.

Istotną jest również sprawa z powództwa CNT SA przeciwko PGK Dolina Baryczy sp. z o

o zapłatę kwoty 1.804 tys. zł, któr

zabezpieczającej należyte wykonanie kontraktu. Zdaniem CNT SA 

gwarancji było nieuzasadnione i bezprawne wobec skutecznego odst

CNT SA i braku roszczeń pieni

przedmiotem zaspokojenia z gwarancji.

Nową sprawą jest również sprawa z powództwa Dawmar sp. z 

o zapłatę kwoty 2.330 tys. zł tytułem roszczenia o wydobycie skały i rumoszu z wykopów

w ilościach większych niż przewiduje dokumentacja techniczna Zamawiaj

ści emitenta za okres I półrocza 2014 roku 
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Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę w okresie od przekazania 

ortu kwartalnego za I kwartał 2014 roku, nie nastąpiły żadne zmiany w stanie posiadania 

akcji Spółki, przez wskazane powyżej osoby zarządzające i nadzorujące. 

– Kisiel została odwołana ze składu Rady Nadzorczej CNT S.A. 

15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. w dniu 10 czerwca 2014 

wiadczeniem otrzymanym przez Spółkę od Pani Marzeny Nowakowskiej 

 10 czerwca 2014 r. (włącznie) Pani Marzena Nowakowska 

S.A. z siedzibą w Sosnowcu lub uprawnień do akcji CNT S.A., a w 

okresie od przekazania ostatniego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku, to jest od dnia 

15 maja 2014 roku do dnia 10 czerwca 2014 roku (włącznie) nie nastąpiła 

ą akcji Emitenta.  

ące się przed sądem i innymi organami 

 30.06.2014 roku Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. nie jest stron

ącego się przed sądem, organem właściwym dla post

owego lub organem administracji publicznej, którego wartość stanowi co najmniej 

10% kapitałów własnych. CNT S.A. jest natomiast stroną postępowań są
ci przedmiotów sporów przekracza 10 % kapitałów własnych. 

2014 roku Spółka jest stroną postępowań sądowych, w których jest powodem 

 przedmiotów sporów w kwocie  4.395 tys. PLN oraz pozwanym na ł

 przedmiotów sporów w kwocie  3.216  tys. PLN. 

niejszych spraw sądowych są dwie sprawy z powództwa CNT SA przeciwko 

cemu Strzeleckim Wodociągom i Kanalizacji spółce z o.o. Jedna dotyczy 

ę kwoty 553 tys. PLN tytułem wynagrodzenia za wykonane roboty

ącił karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy. CNT SA zarzuca 

adność powyższego odstąpienia. Drugi spór dotyczy ustalenia 

nieistnienia prawa po stronie Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji sp. zoo do zaspokojenia

kwoty 679 tys. PLN z gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej na zlecenie CNT SA, a 

cej zabezpieczenie należytego kontraktu. W sprawie Sąd uwzglę
zabezpieczenie powództwa i zakazał gwarantowi wypłacenia sumy gwarancji.

 sprawa z powództwa CNT SA przeciwko PGK Dolina Baryczy sp. z o

 kwoty 1.804 tys. zł, którą pozwany otrzymał od gwaranta jako sum

żyte wykonanie kontraktu. Zdaniem CNT SA żą
cji było nieuzasadnione i bezprawne wobec skutecznego odstąpienia od umowy przez 

ń pieniężnych po stronie Zamawiającego, które mogłyby by

przedmiotem zaspokojenia z gwarancji. 

ż sprawa z powództwa Dawmar sp. z o.o., podwykonawcy CNT SA,

 kwoty 2.330 tys. zł tytułem roszczenia o wydobycie skały i rumoszu z wykopów

ż przewiduje dokumentacja techniczna Zamawiaj

d Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 
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okresie od przekazania poprzedniego 

adne zmiany w stanie posiadania 

Kisiel została odwołana ze składu Rady Nadzorczej CNT S.A. 

15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. w dniu 10 czerwca 2014 

 od Pani Marzeny Nowakowskiej – 

cznie) Pani Marzena Nowakowska – Kisiel nie 

ń do akcji CNT S.A., a w 

okresie od przekazania ostatniego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku, to jest od dnia 

ąpiła żadna zmiana w 

 30.06.2014 roku Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. nie jest stroną 
ściwym dla postępowania 

ść stanowi co najmniej 

ę ń sądowych, których 

 

dowych, w których jest powodem 

4.395 tys. PLN oraz pozwanym na łączną 

prawy z powództwa CNT SA przeciwko 

o.o. Jedna dotyczy 

ynagrodzenia za wykonane roboty,                        

pienia od umowy. CNT SA zarzuca 

Drugi spór dotyczy ustalenia 

gów i Kanalizacji sp. zoo do zaspokojenia 

kwoty 679 tys. PLN z gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej na zlecenie CNT SA, a 

ąd uwzględnił wniosek o 

zabezpieczenie powództwa i zakazał gwarantowi wypłacenia sumy gwarancji. 

 sprawa z powództwa CNT SA przeciwko PGK Dolina Baryczy sp. z o.o.             

 pozwany otrzymał od gwaranta jako sumę gwarancji 

yte wykonanie kontraktu. Zdaniem CNT SA żądanie wypłacenia 

ąpienia od umowy przez 

ącego, które mogłyby być 

o.o., podwykonawcy CNT SA,  

 kwoty 2.330 tys. zł tytułem roszczenia o wydobycie skały i rumoszu z wykopów                     

 przewiduje dokumentacja techniczna Zamawiającego, pomimo 



 

  

 

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta za okres I 

 

Kapitał Akcyjny: 36 360 000 zł, w tym wpłacony: 36 360 000 zł, S
NIP: 644-001-18-38, 41-200 Sosnowiec ul. Partyzantów 11, tel. +48 32 294 40 11 fax +48 32 263

ryczałtowego wynagrodzenia powoda, bra

ilości oraz wartości. 

 

 

11. Transakcje z podmiotami powi
 
Spółka w I półroczu 2014 roku nie zawarła z podmiotami powi

na warunkach innych niż rynkowe.

 

12. Poręczenia kredytu lub poż
 

Spółka nie udzieliła poręczeń
podmiotowi, których łączna warto

własnych Spółki. 

  

13. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, maj
wyniku finansowego 

 

 

AKTYWA

A.  Aktywa trwałe 
1. Rzeczowe aktywa trwałe

2. Wartość firmy

3. Wartości niematerialne

4. Nieruchomości inwestycyjne

5. Udziały w jednostkach podporządkowanych

praw własności 

6. Długoterminowe aktywa finansowe

7. Należności długoterminowe

8. Kaucje zatrzymane długoterminowe

9. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

10. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe 
1. Zapasy

2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe nale

3. Kaucje zatrzymane krótkoterminowe

4. Należności z tytułu podatku dochodowego

5. Należności z tytułu niezakończonych umów o usług

6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

8. Krótkoterminowe aktywa finansowe 

7. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

C. Aktywa trwałe sklasyfikowane
sprzedaży oraz związane z działalnoścą zaniechan
Aktywa razem
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ryczałtowego wynagrodzenia powoda, braku zlecenia mu tychże robót, nieudowodnienia ich 

. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

roku nie zawarła z podmiotami powiązanymi istotnych transakcji 

ż rynkowe. 

tu lub pożyczki lub udzielenie gwarancji 

ęczeń kredytu lub pożyczki ani nie udzieliła gwarancji innemu 

ączna wartość stanowiłaby równowartość co najmniej 10% kapitałów 

istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, 

30.06.2014 30. 06.2013

11 699          12 635                   
4 019            4 082                       

-                   -                                     

103               164                             

-                   -                                     

ądkowanych wycenianych metodą
-                   -                                     

466               450                             

-                   -                                     

2 654            1 839                       

9. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 221            5 466                       

ędzyokresowe 236               634                             

65 664          67 366                   
105               17                               

ci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 21 519          40 668                   

23                 517                               

ci z tytułu podatku dochodowego -                   -                                     

czonych umów o usługę budowlaną 14 358          20 692                   

ędzyokresowe 692               970                             

-                   -                                     

28 967          4 502                     

sklasyfikowane jako przeznaczone do
ścą zaniechaną

-                   12 423                     

          77 363           92 424           90 705 

d Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 
39 07, sekretariat@cntsa.pl, www.cntsa.pl 

e robót, nieudowodnienia ich 

ązanymi istotnych transakcji 

yczki ani nie udzieliła gwarancji innemu 

 co najmniej 10% kapitałów 

ątkowej, finansowej, 

31.12.2013 zmiana 

11 901          -202             
3 808            211               

-                   -                   

133               -30               

-                   -                   

-                   -                   

461               5                   

-                   -                   

1 847            807               

5 188            -967             

464               -228             

76 618          -10 954        
189               -84               

20 303          1 216            

21                 2                   

-                   -                   

15 029          -671             

785               -93               

-                   -                   

40 291          -11 324        

2 186            -2 186          

          90 705         -13 342 
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PASYWA

A.  Kapitał własny
1. Kapitał podstawowy

2. Kapitał zapasowy

3. Akcje własne ( wielkość ujemna)

4. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich warto

5. Zyski zatrzymane

6. Zysk/strata netto

B. Zobowiązania długoterminowe
1.   Rezerwy długoterminowe

2.   Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

3.   Długoterminowe kredyty bankowe i poż

4.   Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

5.   Zobowiązania długoterminowe

6.   Kaucje otrzymane długoterminowe

C. Zobowiązania krótkoterminowe
1.   Rezerwy krótkoterminowe

2.   Krótkoterminowe kredyty bankowe i poż

3.   Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

4.   Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowi

5.   Kaucje otrzymane krótkoterminowe

6.   Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

7.   Zobowiązania z tytułu niezakończonych umów o usług

8.   Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Pasywa razem
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30.06.2014 30. 06.2013 31.12.2013

50 042          47 662                   
36 360          36 360                   

11 038          10 440                   

-                   -                                     

żej ich wartości nominalnej 3                   -                                     

-                   -                                     

2 641            862                          

5 041            6 428                       
31                 87                                 

2.   Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 848            4 687                       

3.   Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki -                   -                                     

zania z tytułu leasingu finansowego -                   -                                     

-                   -                                     

2 162            1 654                       

22 280          38 334                   
96                 971                             

2.   Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki -                   2 000                              

zania z tytułu leasingu finansowego -                   -                                     

zania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 13 534          24 854                   

2 177            1 160                       

zania z tytułu podatku dochodowego 482               280                             

ńczonych umów o usługę budowlaną 1 944            2 944                       

ędzyokresowe 4 047            6 125                       

77 363          92 424                   

d Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 
39 07, sekretariat@cntsa.pl, www.cntsa.pl 

31.12.2013 zmiana 

50 582          -540             
36 360          -                   

10 440          598               

-                   -                   

3                   -                   

-                   -                   

3 779            -1 138          

5 560            -519             
65                 -34               

3 522            -674             

-                   -                   

-                   -                   

-                   -                   

1 973            189               

34 563          -12 283        
966               -870             

-                   -                   

-                   -                   

23 569          -10 035        

1 644            533               

748               -266             

1 372            572               

6 264            -2 217          

90 705          -13 342        
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SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 
(wariant kalkulacyjny)

I. Przychody ze sprzedaży

II. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 

III. Koszty sprzedaży

IV. Koszty ogólnego zarządu

Zysk (strata) netto ze sprzedaży

V. Pozostałe przychody 

VI Pozostałe koszty 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 

VII. Przychody finansowe

VIII. Koszty finansowe

IX.
Udział w zyskach i stratach jednostek

przedsięwzięciach wycenianych wg praw własno

Zysk (strata) brutto

X. Podatek dochodowy

Zysk / strata netto z działalności kontynuowanej

Zysk / strata na działalności zaniechanej

Zysk (strata) netto za okres

XI. Inne całkowite dochody netto

Całkowity dochód netto za okres

 

Sprawozdanie z przepływów pieni

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

Przepływy pieniężne netto razem 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , w tym

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu ró

Środki pieniężne na początek roku obrotowego

Środki pieniężne na koniec roku obrotowego 

 

 

Przychody Spółki w I półroczu 201

 

Wyszczególnienie 

Roboty budowlano-montażowe  

  

Sprzedaż materiałów i towarów 
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SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 
(wariant kalkulacyjny)

I półrocze 2014              
od 01.01.2014                  
do 30.06.2014

I półrocze 2013              
od 01.01.2013                  
do 30.06.2013

44 536

Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 40 981

3 555

1 438

2 117

3 871

2 985

ci operacyjnej 3 003

413

1

jednostek stowarzyszonych i wspólnych

ciach wycenianych wg praw własności 

3 415

774

ści kontynuowanej 2 641

ci zaniechanej 0

2 641

0

2 641

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 
I półrocze 2014              
od 01.01.2014                  
do 30.06.2014

I półrocze 2013              
od 01.01.2013                  
do 30.06.2013

ści operacyjnej (11 992)                     
ści inwestycyjnej 668                                 
ści finansowej -                                   

(11 324)                     
ężnych , w tym (11 324)                     

nych z tytułu różnic kursowych -                                           
tek roku obrotowego 40 291                       

ne na koniec roku obrotowego 28 967                         

Przychody Spółki w I półroczu 2014 roku kształtowały się następująco: 

I półrocze 2014 

Wartość w tys. PLN Udział %

41 066 

  

3470 

d Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 
39 07, sekretariat@cntsa.pl, www.cntsa.pl 

I półrocze 2013              
od 01.01.2013                  
do 30.06.2013

zmiana

38 855 5 681

36 236 4 745

2 619 936

-

2 544 -1 106

75 2 042

1 063 2 808

385 2 600

753 2 250

226 187

31 -30

-

948 2 467

86 688

862 1 779

0 0

862 1 779

0

862 1 779  

I półrocze 2013              
od 01.01.2013                  
do 30.06.2013

zmiana

(24 116)           12 124            
741                 (73)                  

1 996              (1 996)             
(21 379)           10 055            
(21 379)           10 055            

-                      -                      
25 881            14 410            
4 502              24 465            

Udział % 

92,21 

  

7,80 
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Razem 

 

 

Przychody Spółki w I półroczu 201

 
 

Wyszczególnienie 

Roboty budowlano-montażowe  

  

Sprzedaż materiałów i towarów 

Razem 

 

 

Na przychody Spółki w I półroczu 201

montażowa, której udział w przychodach ze sprzeda

sprzedaży materiałów i towarów, 

 

Za I półrocze 2014 roku Spółka osi

PLN, w analogicznym okresie roku poprzedniego przychody wyniosły 38 855 tys. PLN 

(realny wzrost o 15%).  

Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł za I półrocze 2014 roku 3 555 tys. PLN i jest w porównaniu 

z analogicznym okresem roku ubiegłego realnie

 

Znacznemu zmniejszeniu w porównaniu z I półroczem 2013 roku uległy koszty ogólnego 

Zarządu, które wynoszą na koniec I półrocza 2014 roku 1

Po obciążeniu wyniku brutto kosztami ogólnymi zarz

za I półrocze 2014 roku wyniósł 2 117 tys. PLN, w analogicznym okresie roku poprzedniego 

Spółka wypracowała zysk netto ze sprzeda

o 2 723%). 

 

Zysk z działalności operacyjnej na koniec I półrocza 2014 roku wyniósł 3 003 tys. PLN                 

(za I półrocze 2013 roku – zysk w wysoko

Na działalności finansowej spółka osi

jest spowodowane głównie uzyskanymi odsetkami z lokat.

 

Do końca I półrocza 2014 roku Spółka uzyskała wynik brutto na poziomie 3 415 tys. PLN.          

Po obniżeniu wyniku brutto podatkiem Spółka wypracowała do ko

zysk netto w wysokości 2 641 tys. PLN.  W analogicznym okresie roku ubiegłego Spółka 

wypracowała zysk netto w wysoko

 

Spółka na 30.06.2014 roku zatrudniała 

stanowiskach robotniczych.  
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44 536 

Przychody Spółki w I półroczu 2013 roku kształtowały się następująco: 

I półrocze 2013 

Wartość w tys. PLN Udział %

35 901 

  

2 954 

38 855 

Na przychody Spółki w I półroczu 2014 podstawowy wpływ miała działalno

owa, której udział w przychodach ze sprzedaży wyniósł ponad 92% , natomiast udział 

i towarów, stanowił 8%.  

Za I półrocze 2014 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysoko

PLN, w analogicznym okresie roku poprzedniego przychody wyniosły 38 855 tys. PLN 

ży wyniósł za I półrocze 2014 roku 3 555 tys. PLN i jest w porównaniu 

z analogicznym okresem roku ubiegłego realnie wyższy o 36%.  

Znacznemu zmniejszeniu w porównaniu z I półroczem 2013 roku uległy koszty ogólnego 

ą na koniec I półrocza 2014 roku 1 438 tys. (realny spadek o 43%)

eniu wyniku brutto kosztami ogólnymi zarządu, zysk netto ze 

za I półrocze 2014 roku wyniósł 2 117 tys. PLN, w analogicznym okresie roku poprzedniego 

Spółka wypracowała zysk netto ze sprzedaży w wysokości 75 tys. PLN

ci operacyjnej na koniec I półrocza 2014 roku wyniósł 3 003 tys. PLN                 

zysk w wysokości 753 tys. PLN).  

ci finansowej spółka osiągnęła zysk na poziomie 412 tys. PLN (per saldo), co 

spowodowane głównie uzyskanymi odsetkami z lokat. 

ca I półrocza 2014 roku Spółka uzyskała wynik brutto na poziomie 3 415 tys. PLN.          

eniu wyniku brutto podatkiem Spółka wypracowała do końca I półrocza 2014 roku 

ści 2 641 tys. PLN.  W analogicznym okresie roku ubiegłego Spółka 

wypracowała zysk netto w wysokości 862 tys. PLN (realny wzrost o 206%).

roku zatrudniała 56 pracowników, z czego 3  

d Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 
39 07, sekretariat@cntsa.pl, www.cntsa.pl 

100 

Udział % 

92,40 

  

7,60 

100 

podstawowy wpływ miała działalność budowlano-

% , natomiast udział 

ży w wysokości 44 536 tys. 

PLN, w analogicznym okresie roku poprzedniego przychody wyniosły 38 855 tys. PLN 

y wyniósł za I półrocze 2014 roku 3 555 tys. PLN i jest w porównaniu 

Znacznemu zmniejszeniu w porównaniu z I półroczem 2013 roku uległy koszty ogólnego 

spadek o 43%) 

du, zysk netto ze sprzedaży                                  

za I półrocze 2014 roku wyniósł 2 117 tys. PLN, w analogicznym okresie roku poprzedniego 

ci 75 tys. PLN (realny wzrost                               

ci operacyjnej na koniec I półrocza 2014 roku wyniósł 3 003 tys. PLN                 

ła zysk na poziomie 412 tys. PLN (per saldo), co 

ca I półrocza 2014 roku Spółka uzyskała wynik brutto na poziomie 3 415 tys. PLN.           

ńca I półrocza 2014 roku 

ci 2 641 tys. PLN.  W analogicznym okresie roku ubiegłego Spółka 

ci 862 tys. PLN (realny wzrost o 206%). 

3  pracowników na 
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14. Czynniki, które w ocenie emitenta b
w perspektywie kolejnego półrocza
 

W pierwszym półroczu 2014 roku Spółka nie wygrała 

podpisała aneksy zwiększające warto

 

W zakresie podaży przetargów obserwujemy spadek ich ilo

spadek marż w ofertach i coraz dalsze pozycje Spółki w przetargach. D

przewidujemy dalsze pogłębienie tego trendu

i wolumen ogłaszanych przetargów

interesujących spółkę, Zamawiaj

ogłoszenie w terminach późniejszych

skuteczność ogłaszanych przetargów wzgl

 

Dodatkowo wiadomo, że Pol

inwestycji w ramach nowej perspektywy unijnej 2014

w zakresie wdrożenia procedur podziału 

Od strony realizacji kontraktów widoczne s

dokumentacji kontraktowej po stronie Zamawiaj

zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Ponadto zaostrzone kryteria rozliczania 

unijnych przekładają się na coraz bardziej widoczny trend powstawania zatorów płatniczych
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. Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osi
w perspektywie kolejnego półrocza 

2014 roku Spółka nie wygrała żadnego nowego przetargu, natomiast 

ę ące wartość już posiadanych kontraktów o 3 mln PLN

przetargów obserwujemy spadek ich ilości i wartości, co przekłada si

ch i coraz dalsze pozycje Spółki w przetargach. Do ko

ębienie tego trendu, tym bardziej że spadnie planowana liczba                          

i wolumen ogłaszanych przetargów. Spośród zaplanowanych przetargów w 

ę, Zamawiający nie ogłosili nawet ich połowy, dlatego 

źniejszych (choć przykłady lat 2011-2013 pokazuj

 ogłaszanych przetargów względem planów).  

że Polska mimo wynegocjowania największej kwoty dotacji do 

perspektywy unijnej 2014-2020, już dzisiaj ma du

enia procedur podziału i przyporządkowania tych funduszy unijnych

realizacji kontraktów widoczne są wydłużające się okresy weryfikacji i oceny 

dokumentacji kontraktowej po stronie Zamawiającego, co przekłada si

zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Ponadto zaostrzone kryteria rozliczania 

ą ę na coraz bardziej widoczny trend powstawania zatorów płatniczych

przyjęcia zwolnienia stan zatrudnienia na 

dzień 30.06.2014
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3 mln PLN.  

ści, co przekłada się na 

o końca 2014 roku 

e spadnie planowana liczba                          

ród zaplanowanych przetargów w branżach 

połowy, dlatego liczymy na ich 

2013 pokazują na c.a. 70% 

ększej kwoty dotacji do 

ma duże spóźnienie                

dkowania tych funduszy unijnych. 
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zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Ponadto zaostrzone kryteria rozliczania środków 
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u Zamawiających, którzy nie są
środków unijnych.  

 

Decydujące znaczenie nabierają
zakończenia określonych robót 

wyborów samorządowych w paź
porządku i cyklu realizacji 

administracyjnych, tempa i jako

nerwowość podejmowanych decyzji i presj

zgłaszanych przez Zamawiają
szczególnie uciążliwe).  

 

CNT w ramach strategii „ITS” podtrzymuje perspektyw

„pilotażowych” zleceń do koń
ogólnopolskim w zakresie pozyskania pełnej 

zakresie ITS, etapie zaawansowania we wdro

o technologiach, sposobach finansowania i mo

prawnych. W tym celu CNT prowadzi szerokie badania ankietowe i indywidualne obejmuj

wszystkich zarządców dróg w Polsce spełniaj

Zintegrowana baza danych posłu

wymogów uzyskania dotacji unijnych lub refinansowania nakładów w obszarze ITS. 

 

Spółka w I półroczu 2014 o 15% zwi

dla całego 2014 r. planuje utrzymanie obrotów na 

poprzednich. W tym okresie o 35% wzrósł wynik na sprzeda

zakończenia kontraktu w Ząbkowicach 

Spółce straty z powodów braku uzgodnie

Trzecią. Zamknięcie tego kon

(czyli podstawowej działalności Spółki)

Z powodu rozliczenia o charakterze jednorazowym kontraktu w D

Spółka zanotowała koszty w ramach k

kontrakcie i jednoczesne (wię
2014r. Spółka będzie ponosiła konsekwentnie koszty

zostały już pokryte, a to spowoduje zmniejszenie wyniku operacyjnego. 

Niewiadomą – z uwagi na zależ
kontrakcie Malczyce.  

 

Z uwagi na wycofanie Spółki z obszarów drogowego i sprz

działalności w obszarze infrastrukturalnym

sieciowej – koszty stałe w Spółce w I półroczu 2014 spadły o 43% wzgl

okresu 2013 roku i Spółka przewiduje znacz

 

Sytuacja płynnościowa i zasoby gotówki Spółki s

Malczyce (gdzie Zamawiający dokonuje płatno

kontrakt w Zabrzu (gdzie kulminacyjnym momentem b

głównych ulic miasta) zapotrzebowanie na 

listopada/grudnia 2014  znaczą
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, którzy nie są w stanie sprostać nowelizowanym procedurom dystrybucji 

nabierają indywidualne ustalenia z Zamawiającymi odno

robót (często zmieniające harmonogram ich realizacji) 

dowych w październiku 2014 r. Powoduje to spore zakłócenia w zakresie 

dku i cyklu realizacji części robót, harmonogramu uzyskiwanych pozwole

administracyjnych, tempa i jakości wymaganej dokumentacji. Z jednej strony powoduje to 

 podejmowanych decyzji i presję czasu, z drugiej znaczą
zgłaszanych przez Zamawiających (co w normalnych warunkach realiz

CNT w ramach strategii „ITS” podtrzymuje perspektywę pozyskania 

ń do końca roku. Jednocześnie rozpoczęto działania o charakterze 

ogólnopolskim w zakresie pozyskania pełnej informacji o potrzebach zarz

, etapie zaawansowania we wdrożeniach strategii planu ruchu, poziomie wiedzy

o technologiach, sposobach finansowania i możliwościach organizacji spraw formalno

W tym celu CNT prowadzi szerokie badania ankietowe i indywidualne obejmuj

dców dróg w Polsce spełniających wymagania i oczekiwania ITS. 

Zintegrowana baza danych posłuży do przyspieszonego startu w zakresie spełnienia 

tacji unijnych lub refinansowania nakładów w obszarze ITS. 

w I półroczu 2014 o 15% zwiększyła obroty względem I półrocza

dla całego 2014 r. planuje utrzymanie obrotów na porównywalnym poziomie jak w latach 

sie o 35% wzrósł wynik na sprzedaży brutto głównie z powodu 

ąbkowicach Śląskich, który szczególnie w 2013 roku przyniósł 

Spółce straty z powodów braku uzgodnień pomiędzy Zamawiającym a podmiotem 

cie tego kontraktu spowodowało wzrost rentowności portfela kontraktów 

odstawowej działalności Spółki), co powinno utrzymać się do końca roku

Z powodu rozliczenia o charakterze jednorazowym kontraktu w Dąbrowie Górniczej 

Spółka zanotowała koszty w ramach kontraktu co spowodowało obniż
i jednoczesne (większe) przychody na działalności pozaoperacyjnej. Do ko

e ponosiła konsekwentnie koszty, które w ramach transakcji jednorazowej 

a to spowoduje zmniejszenie wyniku operacyjnego.  

z uwagi na zależność od budżetu Państwa - pozostaje poziom finansowania na 

Z uwagi na wycofanie Spółki z obszarów drogowego i sprzętowego, oraz ograniczeni

ci w obszarze infrastrukturalnym, a także brak rozwoju w obszarze energetyki 

koszty stałe w Spółce w I półroczu 2014 spadły o 43% względem analogicznego 

i Spółka przewiduje znaczące oszczędności w tym obszarze do ko

ciowa i zasoby gotówki Spółki są stabilne, choć z uwagi na kontrakt 

ący dokonuje płatności głównie pod koniec każ
w Zabrzu (gdzie kulminacyjnym momentem będzie oddanie do u

zapotrzebowanie na kapitał obrotowy będzie 

znacząco rosło. 
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 nowelizowanym procedurom dystrybucji 

ącymi odnośnie tempa  

ce harmonogram ich realizacji) w okresie do 

to spore zakłócenia w zakresie 

u uzyskiwanych pozwoleń 

ci wymaganej dokumentacji. Z jednej strony powoduje to 

znaczący spadek zmian 

(co w normalnych warunkach realizacji kontraktu jest 

 pozyskania pierwszych – tzw. 

ęto działania o charakterze 

informacji o potrzebach zarządów dróg w 

strategii planu ruchu, poziomie wiedzy                                  

ciach organizacji spraw formalno-

W tym celu CNT prowadzi szerokie badania ankietowe i indywidualne obejmujące 

cych wymagania i oczekiwania ITS. 

y do przyspieszonego startu w zakresie spełnienia 

tacji unijnych lub refinansowania nakładów w obszarze ITS.  

I półrocza 2013 roku, jednak 

porównywalnym poziomie jak w latach 

ży brutto głównie z powodu 

skich, który szczególnie w 2013 roku przyniósł 

ącym a podmiotem - Osobą 
ści portfela kontraktów 

ę ńca roku.  

ąbrowie Górniczej -  

ontraktu co spowodowało obniżenie marży na 

ci pozaoperacyjnej. Do końca 

ramach transakcji jednorazowej 

pozostaje poziom finansowania na 

ętowego, oraz ograniczenie 

e brak rozwoju w obszarze energetyki 

koszty stałe w Spółce w I półroczu 2014 spadły o 43% względem analogicznego 

ci w tym obszarze do końca roku.  

ć z uwagi na kontrakt 

ównie pod koniec każdego roku) oraz 

dzie oddanie do użytku jednej z 

ędzie do przełomu 
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Spółka na bieżąco analizuje róż
gotówki, w tym akwizycji kapitałowej.
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co analizuje różne projekty inwestycyjne podtrzymując wolę
gotówki, w tym akwizycji kapitałowej. 

Prezes Zarządu  

Wiceprezes Zarządu  
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ąc wolę zaangażowania 

 

 


