Informacja prasowa
Giełdowa spółka MIT Mobile Internet Technology S.A. (dawne PPWK im. Eugeniusza
Romera S.A.) zakończyła rozliczenia i zawarła ugodę pozasądową z byłymi
właścicielami firmy telekomunikacyjnej Neotel Communications Polska Sp. z o.o.,
dotyczącą warunkowej umowy sprzedaży udziałów z 2008 r.
Warszawa, 10.10.2011 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) zawarła ugodę pozasądową z
byłymi udziałowcami operatora telekomunikacyjnej Neotel Communications Polska Sp. z o.o.,
dotyczącą rozliczeń w związku z warunkową umową sprzedaży udziałów z kwietnia 2008 r.
To kolejne porozumienie, po ugodzie z InternetQ Poland Sp. z o.o., zawartej w ostatnich
dniach przez podmiot z grupy kapitałowej MIT S.A. – Ubiegły rok poświęciliśmy na
porządkowanie struktury i finansów naszej grupy, czego pozytywne efekty, mimo trudnych
warunków rynkowych, widać w wynikach MIT S.A. W tym roku miały miejsce również
końcowe akordy naszych sporów sądowych i pojawiły się optymalne warunki do zawarcia
satysfakcjonujących wszystkie strony kompromisów w formie ugód pozasądowych. Taki tryb
postępowania władz spółki powinien pozytywnie rzutować na postrzeganie MIT S.A. przez
inwestorów giełdowych – mówi Leszek Kułak, prezes MIT S.A. - Zawarcie ugód na
kompromisowych warunkach nie będzie miało znaczącego wpływu na wyniki finansowe
naszej spółki, bo zarząd, kierując się zasadą ostrożnościową, utworzył wcześniej
odpowiednio wysokie rezerwy – dodaje prezes Leszek Kułak.
Zawarte 7 października br. porozumienie przewiduje zakończenie wszelkich postępowań
sądowych prowadzonych między stronami oraz wycofanie wszystkich postępowań
egzekucyjnych wszczętych wobec MIT S.A. Przedmiotem ugody pomiędzy MIT S.A. i byłymi
udziałowcami Neotel Communications Polska Sp. z o.o.: cypryjskimi spółkami Zefrala
Holdings Ltd., Oplemanta Holdings Ltd. oraz panami Jakubem Bańkowskim oraz Maciejem
Uciechowskim jest ustalenie harmonogramu spłaty 10,44 mln zł tytułem III raty ceny za
udziały zasądzonej wyrokiem Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców
Prywatnych „Lewiatan”. Byli właściciele otrzymają spłatę w miesięcznych równych ratach,
proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów do końca września 2012 r.
Jednocześnie, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, MIT S.A. wystąpi na drogę sądową
przeciw byłym członkom zarządu: Grzegorzowi Esz oraz Andrzejowi Zimińskiemu z
roszczeniem regresowym. W ocenie obecnego zarządu MIT S.A. nie dopełnili oni swoich
obowiązków, czym doprowadzili do powstania nieadekwatnego zobowiązania wobec
udziałowców Neotel Communications Polska Sp. z o.o. i w efekcie szkody, jaką poniosła
spółka MIT S.A. Zaplanowana na ten rok wypłata nie będzie miała wpływu na wyniki
finansowe MIT S.A. w drugim półroczu 2011 r., bo odszkodowanie ma pełne pokrycie w
utworzonych rezerwach (o czym giełdowa spółka informowała w nocie do raportu
okresowego 29 sierpnia br.). Podobnie będzie w przypadku inwestora branżowego MIT S.A.
- giełdowej spółki MNI S.A., która ma ma 61,82% jej akcji. Na koniec I półrocza 2011 r. grupa
MNI miała 166,42 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto, o 23,2% więcej
niż rok wcześniej. Wykazała przy tym 18,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto, a zysk
netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 16,89 mln zł.
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