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Treść raportu:

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „CNT”, „Emitent”) informuje,
że w dniu 12 września 2017 roku Emitent powziął od spółki zależnej GET EnTra Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie („Spółka zależna”) informację
o zawarciu w tym samym dniu z Bankiem PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) aneksu do umowy
ramowej o udzielenie gwarancji bankowych („Aneks”), o zawarciu której to umowy Emitent informował m.in.
w raporcie bieżącym nr 68/2016.

Na mocy Aneksu strony wydłużyły przede wszystkim termin obowiązywania umowy ramowej do dnia 12
września 2018 roku.

Dodatkowo w Aneksie określono, że zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego do najwyższej sumy
zabezpieczenia w kwocie 59,5 mln zł ustanowionego na wierzytelności pieniężnej wynikającej z jednej z
umów sprzedaży zawartej przez spółkę zależną oraz zastawu rejestrowego do najwyższej sumy
zabezpieczenia w kwocie 59,5 mln zł ustanowionego na rachunkach spółki zależnej prowadzonych przez
Bank zastępuje dotychczasowe zastawy rejestrowe, o których mowa w ww. raporcie bieżącym.

Wysokość limitu gwarancyjnego nie uległa zmianie i nadal wynosi on 35 mln zł, z terminem obowiązywania
limitu do 12 września 2018 roku i z przeznaczeniem na zabezpieczenie zobowiązań spółki zależnej
wynikających z:

- umów handlowych na dostawę energii elektrycznej lub/i gazu,

- umów dostawy praw majątkowych - świadectw pochodzenia,

- uczestnictwa w aukcjach na zakup mocy transgranicznych,

- uczestnictwa w przesyle energii lub/i gazu za pośrednictwem Operatora Sieci Przesyłowych energii
elektrycznej lub/i gazu,

- obowiązku wniesienia depozytu zabezpieczającego oraz depozytu transakcyjnego przez aktywnych
członków Giełdy do Izby Rozliczeniowej Giełd na rynku Towarowym lub/i Finansowym,

- umów wynajmu powierzchni biurowych.



Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie.

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


