Informacja prasowa
Należąca do giełdowej grupy MNI spółka MIT S.A. zajmująca się m.in. obsługą loterii
SMS-owych, mobilnymi usługami dodanymi, marketingiem mobilnym rozpoczyna od
dzisiaj skup akcji własnych. Buy-backiem będzie objęte do 29,04 mln walorów. Na
program nabywania akcji MIT S.A. może przeznaczyć do 56 mln zł.

Warszawa, 18.10.2011 r.
Notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (indeks WIG-Media) firma MIT
Mobile Internet Technology S.A. (dawniej Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw
Kartograficznych im. Eugeniusza Romera S.A.), kontrolowana przez giełdową spółkę
holdingową MNI S.A. (indeksy: sWIG80, WIG-TELKOM) rozpoczyna od dzisiaj skup akcji
własnych. Zarząd podjął uchwałę w tej sprawie na podstawie upoważnienia, jakiego udzielili
mu akcjonariusze na NWZA MIT S.A. 16 marca br. – Podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu buybacku, ponieważ w naszej cenie obecna rynkowa cena akcji MIT S.A. znacząco odbiega od
ich realnej wartości, co w pełni uzasadnia rozpoczęcie programu z korzyścią dla spółki i jej
akcjonariuszy – wyjaśnia Leszek Kułak, prezes MIT S.A.
Rozpoczęty dzisiaj program obejmuje do 20% (29.039.319) akcji własnych MIT S.A.
Giełdowa spółka będzie skupować swoje walory z rynku w celu:
• umorzenia;
• finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów;
• oferowania w programach motywacyjnych dla kadry menadżerskiej grupy MIT;
• innych celach po uzyskaniu stosownej zgody rady nadzorczej.
Buy-back potrwa 5 lat, nie dłużej niż do 16 marca 2016 r. lub do czasu wyczerpania się
środków finansowych przeznaczonych na realizację programu (do 56 mln zł, które będą
pochodzić z utworzonego w tym celu funduszu rezerwowego). Zarząd MIT S.A. kierując się
interesem spółki oraz akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, będzie mógł zakończyć
skup akcji przed wyznaczonym terminem albo odstąpić od jego przeprowadzenia, o czym
poinformuje w drodze raportu bieżącego, przekazując jednocześnie szczegółowe zbiorcze
sprawozdanie z realizacji buy-backu.
Cena nabycia akcji w buy-backu będzie każdorazowo ustalana przez Zarząd, przy czym:
• nie będzie mogła być wyższa niż cena ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej,
bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW;
• nie będzie wyższa niż 2,04 zł.
Wczoraj na zamknięciu za jedną akcję MIT S.A. płacono 0,69 zł.
Dziennie spółka będzie mogła skupić nie więcej niż 25% średniej dziennej wielkości obrotów
akcjami MIT S.A na GPW w ciągu 20 dni bezpośrednio poprzedzających każdy dzień
nabycia. W przypadku wyjątkowo niskiej płynności akcji spółka będzie mogła przekroczyć
próg 25% nie więcej jednak niż 50% średniej dziennej wielkości, po uprzednim
poinformowaniu o takim zamiarze raportem bieżącym Komisji Nadzoru Finansowego, GPW
oraz opinii publicznej. Akcje nie mogą być nabywane w ramach transakcji pakietowych na
GPW S.A. Spółka może jednak ogłosić w tym celu publiczne wezwanie na sprzedaż lub
przeprowadzić zamianę akcji.
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