Grupa Kapitałowa MIT
Mobile Internet Technology

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
W 2011 ROKU

MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A.

Niniejsze oświadczenie stanowi wyodrębnioną część sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. i Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet
Technology w roku 2011.
Oświadczenie zostało sporządzone zgodnie z § 91 ust. 5 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra
Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

a)

wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz miejsca,
gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny

Z dniem 1 lipca 2010 roku weszły w życie zmiany Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, wprowadzone
na podstawie Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 19 maja 2010 roku, które zostały zmienione Uchwałą Nr 15/1282/2011 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 sierpnia 2011 roku.
Tekst zbioru zasad dostępny jest na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, pod
adresem: http://corp-gov.gpw.pl/lad_corp.asp
b)

informacja o odstąpieniach od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, o
którym mowa powyżej, wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego
odstąpienia

W 2011 roku Spółka nie informowała o odstępstwach od stosowania zasad ładu korporacyjnego.
c)

opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli
wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania
sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność funkcjonowania
w procesie sporządzania sprawozdań finansowych. Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania
sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki w roku 2011 sprawował Członek Zarządu odpowiadający
za sprawy finansowe.
Spółka na bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne. Wypracowany i stosowany
system kontroli wewnętrznej ma zastosowanie do dokumentacji księgowej. Stosowny system pozwala Spółce na
nadzór i bieżący monitoring stanu zobowiązań Spółki.
Po zamknięciu ksiąg rachunkowych za dany miesiąc Zarząd otrzymuje raporty analizujące kluczowe dane
finansowe istotne dla Spółki. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych
pochodzą z systemu księgowo – finansowego, w którym dokumenty są rejestrowane zgodnie z polityką
rachunkową Spółki opartą
na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. Zidentyfikowane błędy
korygowane są na bieżąco w księgach Spółki, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości.
System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem Spółek wchodzących w skład Grupy MIT w odniesieniu do
procesu sporządzania sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i raportów
okresowych oparty jest m.inn. na zasadach:
- zestaw danych finansowych i operacyjnych został zdefiniowany poprzez określenie podstawowej zawartości
raportu okresowego, w zależności od jego rodzaju, umożliwia porównanie wyników kolejnych okresów, jest
powtarzalny i zgodny z regulacjami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego
2009 roku (Dz.U. nr 33 poz. 259) i Ustawy o rachunkowości,
- zdefiniowana struktura raportowania wewnątrz grupy kapitałowej
odpowiedzialnych za poszczególne części raportów okresowych,

umożliwia

określenie

osób

- dane finansowe i operacyjne są weryfikowane pod kątem spójności przez Pion Finansowy i Zarząd Spółki.
Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają niezależnemu badaniu oraz przeglądowi przez audytora
Spółki, który ma dostęp do danych źródłowych stanowiących podstawę ich przygotowania.
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d)

wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakie ty
akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich
procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających
i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

Na dzień 31 grudnia 2011 roku i na dzień sporządzenia sprawozdania znaczne pakiety akcji Spółki(co najmniej
5%) były w posiadaniu następujących podmiotów:
Lp.
1.

e)

Akcjonariusz
Grupa Kapitałowa MNI w tym:
MNI S.A.
MNI Telecom S.A. *)

Liczba akcji

% akcji

Liczba głosów

% głosów

90.743.357
90.613.444
129.913

62,50
62,41
0,09

90.743.357
90.613.444
129.913

62,41
63,32
0,09

wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne
uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień

Statut Spółki nie zawiera postanowień przyznającym akcjonariuszom Spółki specjalnych uprawnień kontrolnych,
związanych z posiadanymi przez nich akcjami MIT Mobile Internet Technology S.A.
Zgodnie z § 9 ust. 1 Statutu Akcje imienne serii „A” (48.147 szt.) są akcjami uprzywilejowanymi:
1) co do głosu – w ten sposób, że na jedną akcję założycielską przypada pięć głosów,
2) co do dywidendy – każdej akcji założycielskiej przysługuje pierwszeństwo w otrzymaniu dywidendy, a także
w wypłacie dywidendy zaległej, nie więcej niż dwa lata wstecz,
3) co do pierwszeństwa pokrycia w majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli w razie likwidacji
Spółki.
f)

wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak
ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby
głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy,
zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami
wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych

Zgodnie z § 12 Statutu Spółki, w okresie, gdy akcje imienne Spółki zapisane są na rachunkach papierów
wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu
z zastawionych lub oddanych w użytkowanie akcji imiennych przysługuje akcjonariuszowi.
Statut Spółki nie zawiera postanowień ograniczających odnośnie wykonywania prawa głosu z akcji Spółki serii
C,D,E,F,G,H i I (akcje na okaziciela).
g)

wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów
wartościowych emitenta

Zgodnie z §10 Statutu Spółki:
1. Akcje imienne mogą być zamienione na żądanie akcjonariusza na akcje na okaziciela.
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela powoduje wygaśniecie przysługującego akcjom imiennym
uprzywilejowania.
Zgodnie z §11 Statutu Spółki:
1. Zbycie akcji imiennych może być dokonane wyłącznie za pisemnym zezwoleniem Zarządu Spółki.
2. Zarząd Spółki w terminie do 30 (trzydziestu) dni od otrzymania wniosku udzieli zezwolenia lub w przypadku
odmowy wskaże nabywcę.
3. Nabywca wskazany przez Zarząd Spółki zapłaci gotówką cenę za akcję, obliczoną na podstawie wartości
księgowej ostatniego bilansu, nie mniejszą jednak niż cena określona we wniosku, o którym mowa w ust. 2.
4. Jeżeli Zarząd nie wskaże nabywcy w terminie określonym w ust. 2, albo nabywca nie zapłaci ceny w terminie
określonym przez sprzedającego, akcja może być zbyta bez ograniczenia.
5. Udzielając zezwolenia na zbycie akcji Zarząd może wskazać termin ważności zezwolenia. Jeżeli akcje imienne
nie zostaną zbyte podmiotowi wskazanemu we wniosku, o którym mowa w ust. 2, w terminie określonym
przez Zarząd stosownie do postanowień zd. 1, zezwolenie na zbycie akcji wygasa.
Dla akcji zwykłych na okaziciela nie istnieją żadne statutowe ograniczenia w swobodzie ich przenoszenia.
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h)

opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich
uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji

Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających
Zgodnie z § 30 Statutu Spółki:
1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Radę
Nadzorczą.

2. wykreślony.

3. Członkowie Zarządu powoływani są na pięcioletnią kadencję.
4. Jeżeli powołanie członka Zarządu następuje w trakcie kadencji Zarządu, powołuje się go na okres do końca
tej kadencji.
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Ponadto mandat
członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji złożonej na ręce Przewodniczącego Rady
Nadzorczej, albo odwołania go ze składu Zarządu.
6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu.
7. Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać Prezesa Zarządu lub cały Zarząd. Pozostałych członków
Zarządu Rada Nadzorcza może odwołać jedynie na wniosek Prezesa Zarządu.
W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jedyny
członek Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest
współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
Uprawnienia Zarządu
W stosunkach wewnętrznych członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w Statucie,
Regulaminie Zarządu oraz w uchwałach Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
Zarząd kieruje działalnością Spółki, podejmując uchwały we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla
Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
Dla podjęcia ważnej uchwały konieczne jest aby opowiedziała się za nią większość obecnych członków Zarządu.
W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos osoby przewodniczącej posiedzeniu Zarządu.
Zarząd nie ma innych uprawnień do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.
Szczegółowe zasady pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu Spółki zamieszczony na
stronie www.mitsa.pl w zakładce relacje inwestorskie - dokumenty formalne.
i)

opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta

Zgodnie z § 20 statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów
oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa lub Statut wymagają dla powzięcia danej
uchwały większości kwalifikowanej.
Uchwały dotyczące zmiany Statutu Spółki zapadają większością trzech czwartych głosów.
Uchwała dotycząca zmiany Statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane
osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy.
Jeżeli w Spółce istnieją akcje o różnych uprawnieniach, uchwały o zmianie Statutu, obniżeniu kapitału
zakładowego i umorzeniu akcji, mogące naruszyć prawa akcjonariuszy danego rodzaju akcji, powinny być
powzięte w drodze oddzielnego głosowania w każdej grupie (rodzaju) akcji. W każdej grupie akcjonariuszy
uchwała winna być powzięta większością głosów, jaka jest wymagana do powzięcia tego rodzaju uchwały.
j)

sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw
akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z
regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile
informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIT S.A. („WZA”) jest najwyższym organem Spółki.
WZA działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu MIT Mobile Internet Technology S.A.
oraz zgodnie z przyjętym przez Zgromadzenie Regulaminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIT S.A.
określającym organizację i przebieg Zgromadzenia
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Oprócz uprawnionych akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu,
Rady Nadzorczej oraz eksperci zaproszeni przez Zarząd. Walne Zgromadzenie rozstrzyga o ewentualnej
obecności dziennikarzy w trakcie jego obrad, a także o nagrywaniu lub filmowaniu przez nich obrad.
Zgodnie ze statutem Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, chyba że w zaproszeniu na Walne
Zgromadzenie oznaczone zostanie inne miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zwoływane przez
Zarząd jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały zwołującej Zwyczajne Walne Zgromadzenie przed upływem piątego
miesiąca od zakończenia roku obrotowego, albo zwoła je na dzień nie mieszczący się w terminie sześciu
miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
przysługuje także Radzie Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd ilekroć uzna to za wskazane, albo z żądaniem takim
wystąpią Rada Nadzorcza, lub akcjonariusze przedstawiający przynajmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego.
Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w
sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej (tj.
w systemie ESPI). Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem walnego
zgromadzenia.
Procedury dotyczące uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania na nim prawa głosu:
a.

b.

c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.

j.
k.

akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku Zgromadzenia,
w terminie nie później niż na 21 dni przed terminem Zgromadzenia, żądanie to powinno zawierać
uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i być skierowane
do Zarządu Spółki w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej na następujący adres mailowy:
sekretariat@mitsa.pl
akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego Spółki przed terminem Zgromadzenia przysługuje prawo zgłaszania Spółce na piśmie lub
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy Spółki: sekretariat@mitsa.pl
projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które
mają zostać wprowadzone do porządku obrad; Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie
internetowej.
każdy akcjonariusz Spółki podczas obrad Zgromadzenia ma prawo zgłaszania projektów uchwał
dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia,
akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga
udzielenia na piśmie lub przesłania w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki:
sekretariat@mitsa.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu. Formularz stosowany podczas głosowania przez pełnomocnika znajduje się na stronie
internetowej Spółki pod adresem: www.mitsa.pl.
Spółka nie dopuszcza możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej,
Spółka nie dopuszcza możliwości wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej,
Spółka nie dopuszcza wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej,
prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście
dni przed datą Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji
uczestnictwa w Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
akcjonariusz według stanu na Dzień Rejestracji Uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu ma prawo w nim
uczestniczyć jeżeli jednocześnie zgłosił podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych
żądanie wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu, a żądanie zostało
złożone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu
powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji
uczestnictwa w Zgromadzeniu.
informacje dotyczące Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki pod adresem:
www.mitsa.pl.
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l.

na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.mitsa.pl jest udostępniana również pełna
dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu oraz projekty wszystkich uchwał objętych
porządkiem obrad. Nadto projekty uchwał są przekazywane do publicznej wiadomości w drodze
stosownego raportu bieżącego lub raportów.

Zgodnie z § 21 Statutu Spółki:
Uchwały Walnego Zgromadzenia oprócz innych spraw wymienionych w przepisach prawa oraz postanowieniach
Statutu wymaga:
1)

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za ubiegły
rok obrotowy,
2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
3) podział zysku lub określenie sposobu pokrycia strat,
4) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub
sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich
ograniczonego prawa rzeczowego,
6) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
7) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
8) uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia,
9) ustalanie zasad lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
10) umorzenie akcji, -11) nabycie przez Spółkę własnych akcji celem ich zaoferowania do nabycia pracownikom lub osobom, które
były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,
12) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem
Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem, lub na rzecz którejkolwiek z tych osób.
W pozostałym zakresie kwestie związane z organizacją i przebiegiem Walnego Zgromadzenia regulują przepisy
Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 nr 94 poz. 1037 ze zmianami)
oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki zamieszczony na stronie www.mitsa.pl w zakładce relacje
inwestorskie - dokumenty formalne.

k)

skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego,
oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących
emitenta oraz ich komitetów

Skład Zarządu MIT S.A. na dzień 1 stycznia 2011 roku:
Leszek Kułak

– Prezes Zarządu (powołany w dniu 23 września 2010)

W dniu 13 stycznia 2011 roku Rada Nadzorcza powołała na Członka Zarządu Panią Annę Gac –
dotychczasowego prokurenta Spółki.
Skład Zarządu MIT S.A. na dzień 31 grudnia 2011roku:
1. Leszek Kułak
2. Anna Gac

– Prezes Zarządu
– Członek Zarządu

W dniu 6 marca 2012 roku Pani Anna Gac złożyła rezygnację z funkcji Członka Zarządu Spółki.
Skład Zarządu MIT S.A. na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania
Leszek Kułak

– Prezes Zarządu

Zasady działania Zarządu
Zarząd Spółki działał na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Zarządu
oraz zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. W swoich działaniach, zarówno
strategicznych, jak i bieżących Zarząd kierował się nadrzędnym interesem Spółki, przepisami prawa oraz brał
pod uwagę interesy akcjonariuszy, pracowników Spółki i wierzycieli. W sprawy wymagających opinii lub
akceptacji Rady Nadzorczej Spółki występował ze stosownymi wnioskami. Starając się zapewnić efektywność
systemu zarządzania, Zarząd przestrzegał zasad profesjonalnego działania w granicach uzasadnionego ryzyka
gospodarczego, korzystając z dostępnych informacji, analiz i opinii.
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Zarząd zapewnił przestrzeganie zasady, iż biegły rewident wybierany przez Radę Nadzorczą Spółki był
niezależny w swoich badaniach.
Zarząd Spółki prowadził rzetelną politykę informacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
regulującymi polski rynek papierów wartościowych.
Regulamin Zarządu Spółki zamieszczony jest na stronie www.mitsa.pl w zakładce relacje inwestorskiedokumenty formalne.
Skład Rady Nadzorczej MIT S.A. na dzień 1 stycznia 2011roku
1.
2.
3.
4.
5.

Andrzej Piechocki
Karolina Kocemba
Marian Mikołajczak
Marek Południkiewicz
Tomasz Filipiak

–
–
–
–
–

Przewodniczący Rady
Wiceprzewodnicząca Rady
Sekretarz Rady
Członek Rady
Członek Rady

W dniu 15 lutego 2011 roku Pan Marian Mikołajczak złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej ze
skutkiem na dzień 15 marca 2011 roku.
W dniu 16 marca 2011 roku uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki w skład Rady Nadzorczej powołany
został Pan Mateusz Klag.
W dniu 14 grudnia 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MIT Mobile Internet
Technology S.A. określiło, iż Rada Nadzorcza Spółki będzie sześcioosobowa oraz:
-

odwołało z funkcji Członka Rady Pana Mateusza Klaga,
powołało na funkcję Członka Rady Pana Krzysztofa Gadkowskiego,
powołało na funkcję Członka Rady Pana Tomasza Szczypińskiego.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2011roku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Andrzej Piechocki
Karolina Kocemba
Marek Południkiewicz
Tomasz Filipiak
Krzysztof Gadkowski
Tomasz Szczypiński

–
–
–
–
–
–

Przewodniczący Rady
Wiceprzewodnicząca Rady
Członek Rady
Członek Rady
Członek Rady
Członek Rady

W dniu 6 marca 2012 roku Pan Marek Południkiewicz złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Skład Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania:
1.
2.
3.
4.
5.

Andrzej Piechocki
Karolina Kocemba
Tomasz Filipiak
Krzysztof Gadkowski
Tomasz Szczypiński

–
–
–
–
–

Przewodniczący Rady
Wiceprzewodnicząca Rady
Członek Rady
Członek Rady
Członek Rady

Zasady działania Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza Spółki działała zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, który w
§22-§29 w sposób szczegółowy określa jej kompetencje oraz zasady funkcjonowania.
Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej
kadencji, która trwa pięć lat. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne
Zgromadzenie.
Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie, przy czym co najmniej połowa członków Rady
Nadzorczej powinna składać się z osób spełniających kryterium niezależności wskazane § 22a Statutu Spółki.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swe prawa i obowiązki w Radzie wyłącznie osobiście. Rada
Nadzorcza może powierzyć wykonanie określonych czynności poszczególnym członkom, a także korzystać z
pomocy biegłych.
Zgody Rady Nadzorczej wymaga zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz
uczestniczenie w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik jawny lub członek władz.

7

MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:
a)
b)
c)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat za dany rok obrotów,
badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
badanie wniosków Zarządu odnośnie podziału zysku lub pokrycia straty,
składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników powyższego badania,
wybór biegłego rewidenta,
reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,
uchwalanie Regulaminu Zarządu,
reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,
uchwalanie Regulaminu Zarządu,
wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy
z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem spółki dominującej w stosunku do Spółki,
i) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości,
j) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę kredytu w kwocie przekraczającej 5.000.000 zł,
l) wyrażenie zgody na dokonanie, przez Spółkę lub spółkę od niej zależną, świadczenia na rzecz członków
Zarządu Spółki, z jakiegokolwiek tytułu;
m) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub spółkę od niej zależną umowy z Podmiotem Powiązanym ze
Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu, której wartość wynosi co najmniej 10% kapitałów
własnych Spółki.
Jeżeli Rada Nadzorcza odmawia zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 2 pkt i) lub j), Zarząd może
zwrócić się do Walnego Zgromadzenia o powzięcie uchwały wyrażającej zgodę na dokonanie tej czynności.
Za uchwałami wskazanymi w ust. 2
Członek Rady Nadzorczej.

lit. f), i), l) oraz m) powinien głosować co najmniej jeden niezależny

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a
wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o posiedzeniu.
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równej liczby głosów
rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również bez formalnego zwołania posiedzenia Rady, jeżeli wszyscy
członkowie Rady Nadzorczej są obecni, a żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do umieszczenia poszczególnych
spraw w porządku obrad.
Wynagrodzenie Członków Rady ustalone w sposób przejrzysty nie stanowiło istotnej pozycji kosztów Spółki
wpływających na wynik finansowy. Jego wysokość, zatwierdzona uchwałą Walnego Zgromadzenia została
ujawniona w raporcie rocznym. Członkowie Rady Nadzorczej informowali Zarząd Spółki o zbyciu lub nabyciu
akcji Spółki.
Komitety Rady Nadzorczej
W roku 2011 funkcje komitetów pełniła cała Rada.

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2012 roku

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A.

________________________

Leszek Kułak
(Prezes Zarządu)
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