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Treść raportu:

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu ("Spółka", „CNT S.A.”)
informuje, że w dniu 12 maja 2020 r. podjął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki („ZWZ” lub „Walne Zgromadzenie”) z rekomendacją dotyczącą
przeznaczenia wypracowanego zysku netto wskazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2019 w
kwocie
22 344 384,24 zł w pierwszej kolejności na nabycie przez CNT S.A. akcji własnych w celu ich umorzenia
(buy back) a w razie niepodjęcia przez ZWZ uchwały w tym zakresie, na wypłatę dywidendy.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki rekomenduje podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki CNT S.A. uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2019 rok w kwocie 22 344 384,24 zł na kapitał
rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz na koszty ich nabycia
oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych CNT S.A. w celu ich
umorzenia. Zarząd Spółki rekomenduje, by zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji było skierowane
do wszystkich akcjonariuszy Spółki. O ile Walne Zgromadzenie uwzględni ww. rekomendację Zarządu, to
szczegółowe warunki skupu określone zostaną w uchwale Walnego Zgromadzenia (m.in. cena, po której
nabywane będą akcje własne i termin skupu akcji własnych). Zdaniem Zarządu Spółki przeprowadzenie
nabycia akcji własnych w celu umorzenia leży w interesie Akcjonariuszy CNT S.A. i nie będzie niosło za
sobą negatywnych skutków dla Spółki.

W przypadku niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie ww. uchwały, Zarząd Spółki rekomenduje podjęcie
przez ZWZ uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2019 rok w kwocie 22 344 384,24 zł
w ten sposób, że zysk ten:
a) w kwocie 22 100 000,00 zł przeznaczony zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, w wysokości
2,60 zł na jedną akcję,
b) w pozostałej kwocie 244 384,24 zł przeznaczony zostanie na kapitał zapasowy Spółki.
Jako dzień dywidendy Zarząd rekomenduje 18 czerwca 2020 r., a jako termin wypłaty dywidendy 30
czerwca 2020 r. Kwota przeznaczona na wypłatę dla akcjonariuszy znajduje pokrycie w posiadanych na
dzień podjęcia uchwały aktywach finansowych Spółki, pozwalając jednocześnie Spółce na finansowanie jej
dalszej działalności.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd CNT S.A.
przedstawi przedmiotową uchwałę rekomendującą sposób podziału zysku Spółki za 2019 rok do
zaopiniowania Radzie Nadzorczej Spółki.

Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku CNT S.A. za rok 2019 podejmie Zwyczajne Walne



Zgromadzenie Spółki.

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


