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Zarząd Saule Technologies (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 27 
stycznia 2023 roku Spółka otrzymała podpisany aneks nr 1 do umowy inwestycyjnej, której 
stronami są Olga Malinkiewicz (dalej: OM),  Artur Kupczunas (dalej: AK), January Ciszewski 
(dalej: JC) oraz Knowledge is Knowledge Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 
(dalej: KIK) o której Spółka informowała raportem bieżącym 1/2023 z dnia 19 stycznia. 
  
Strony umowy inwestycyjnej postanowiły, co następuje: 
 

a) JC zapewni, że najpóźniej do dnia 17 lutego 2023 r. JR Holding ASI zawrze z AK, OM, 
KIK, Dariuszem Chrząstowskim oraz Saule porozumienie o rozwiązaniu Umowy 
Wsparcia Inwestycyjnego z dnia 3 września 2020 roku, 

 
b) AK, OM, KIK zapewniają solidarnie, że najpóźniej do dnia 17 lutego 2023 r. zawrą z JR 

Holding ASI, Dariuszem Chrząstowskim oraz Saule porozumienie o rozwiązaniu 
Umowy Wsparcia Inwestycyjnego, 

 
c) Ponadto strony Umowy Wsparcia Inwestycyjnego zgodnie oświadczają, że wobec 

rozwiązania Umowy Wsparcia Inwestycyjnego w całości nie zgłaszają wobec siebie 
żadnych roszczeń, w szczególności roszczeń o charakterze pieniężnym oraz że nie 
będą wobec siebie występować z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi i 
niepieniężnymi związanymi choćby pośrednio z Umową Wsparcia Inwestycyjnego. 
Strony zrzekają się wobec siebie z jakichkolwiek roszczeń wynikających lub mogących 
wynikać z Umowy Wsparcia Inwestycyjnego, w tym również zwalniają się wzajemnie 
z długu, 

 
d) AK, OM, KIK zapewniają solidarnie, że najpóźniej do dnia 17 lutego 2023 r. zawrą z 

JC, ·Dariuszem Chrząstowskim, Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie, H.I.S. 
Co. Ltd., Saule Technologies oraz Saule porozumienie o rozwiązaniu Umowy 
Inwestycyjnej zawartej w dniu 20 października 2021 roku, 

 



e) OM i AK przedłożą JC i Kuźnica Centrum w terminie do dnia 17 lutego 2023 r. 
pisemne oświadczenia podpisane odrębnie przez Saule i Saule Technologies w 
przedmiocie nieistnienia i niewnoszenia jakichkolwiek roszczeń odpowiednio przez 
Saule i Saule Technologies wobec JC z tytułu wykonania Umowy Inwestycyjnej oraz z 
tytułu uczestnictwa JC i Kuźnica Centrum, jako akcjonariuszy w Saule Technologies, 

 
f) JC przedłoży Saule i Saule Technologies w terminie do dnia 17 lutego 2023 r. pisemne 

oświadczenia podpisane odrębnie przez JC i Kuźnica Centrum w przedmiocie 
nieistnienia i niewnoszenia jakichkolwiek roszczeń odpowiednio przez JC i Kuźnica 
Centrum wobec Saule i Saule Technologies z tytułu wykonania Umowy Inwestycyjnej 
oraz z tytułu uczestnictwa JC i Kuźnica Centrum, jako akcjonariuszy w Saule 
Technologies, 

 
g) Każdy z osobna – AK, OM, KIK zapewnią, że najpóźniej do dnia 17 lutego 2023 r. 

zawrą z Kuźnica Centrum lub JC umowy nabycia akcji. Stroną umów zawieranych z 
AK, OM, KIK będzie JC i/lub Kuźnica Centrum w zależności 
od decyzji i wskazania JC, jednakże zawsze w ten sposób, by łączna liczba zbywanych 
akcji Saule Technologies (innych niż seria E) na rzecz AK, OM, KIK wynosiła 2.000.000 
(dwa miliony). 

 
Wszelkie zmiany wprowadzone aneksem obowiązują od dnia jego 
podpisania. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian. 


