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Treść raportu:

Spółka Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu informuje, iż w dniu 20 marca
2018 roku otrzymała informację od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z
siedzibą w Warszawie, przekazaną na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 oraz art. 77 ust. 7 w zw. z art. 69 ust. 1
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 512), o
poniższej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) oraz art. 77 ust. 7 w zw. z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), Podmiot Nabywający, indywidualnie oraz działając
również w wykonaniu obowiązków stron porozumienia spełniającego przesłanki z art. 87 ust. 1 pkt 5
Ustawy, zawartego w dniu 1 lipca 2014 r. pomiędzy Podmiotem Nabywającym, Panem Zbigniewem
Jakubasem oraz podmiotami zależnymi od Pana Zbigniewa Jakubasa: Energopol – Warszawa S.A.,
Energopol – Trade S.A., Multico Sp. z o.o., Wartico Invest sp. z o.o. (łącznie z Podmiotem Nabywającym
jako „Wzywający”) („Porozumienie”), w ramach upoważnienia na podstawie art. 87 ust. 3 Ustawy do
wykonywania obowiązków, o których mowa 

w Rozdziale 4 Ustawy, zawiadamia, że nabył 258.515 akcji Spółki, które stanowią 2,84 % kapitału
zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 258.515 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („WZ”),
reprezentujących 2,84 %  ogólnej liczby głosów w Spółce („Nabycie Akcji”).

Nabycie Akcji nastąpiło w dniu 20 marca 2018 r. wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji Spółki zawartej
w dniu 19 marca 2018 r. w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego na
podstawie art. 74 ust. 1 i art. oraz art. 91 ust. 6 przez Wzywających w dniu 24 stycznia 2018 r.
(„Wezwanie”). Podmiot Nabywający był jedynym podmiotem nabywającym akcje Spółki w Wezwaniu.

Przed dokonaniem Nabycia Akcji Podmiot Nabywający posiadał 3.846.883 akcje Spółki, które stanowiły
42,32 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do wykonywania 3.846.883 głosów na WZ
odpowiadających 42,32% ogólnej liczby głosów na WZ.

Po dokonaniu Nabycia Akcji Podmiot Nabywający posiada 4.105.398 akcji Spółki, które stanowią 45,16 %
kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 4.105.398 głosów na WZ stanowiących 45,16
% ogólnej liczby głosów na WZ.



Nie istnieje podmiot dominujący względem Podmiotu Nabywającego w świetle art. 4 ust. 4 ustawy z dnia
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
Podmiot Nabywający nie posiada  podmiotów zależnych w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt 5) Ustawy.

Przed dokonaniem Nabycia Akcji, Wzywający (będący równocześnie stronami Porozumienia) posiadali
łącznie 5.977.842 akcji Spółki, które stanowiły 65,76% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do
wykonywania 5.977.842 głosów na WZ odpowiadających 65,76% ogólnej liczby głosów na WZ.

Po dokonaniu Nabycia Akcji Wzywający (będący równocześnie stronami Porozumienia) posiadają łącznie
6.236.357 akcji Spółki, które stanowią 68,61 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania
6.236.357 głosów na WZ odpowiadających 68,61 % ogólnej liczby głosów na WZ, z czego:

1. Podmiot Nabywający posiada bezpośrednio akcje Spółki wskazane powyżej, natomiast

2. Pan Zbigniew Jakubas wraz z następującymi Wzywającymi będącymi również podmiotami zależnymi od
niego w rozumieniu Ustawy, tj. Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Energopol - Warszawa S.A. z
siedzibą w Warszawie, Energopol - Trade S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Wartico Invest sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, posiada 2.130.959 akcji Spółki, które stanowią 23,44% kapitału zakładowego Spółki
i uprawniają do wykonywania 2.130.959 głosów na WZ, odpowiadających 23,44% ogólnej liczby głosów w
Spółce.

Wzywający wystąpi niezwłocznie z żądaniem zwołania nadzwyczajnego WZ i umieszczenia w porządku
obrad podjęcia uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji, na zasadach określonych w art. 91 Ustawy.”

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie.


