Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego
w 2016 r.

MNI S.A.
Niniejsze oświadczenie stanowi wyodrębnioną część sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MNI S.A. i Grupy
Kapitałowej MNI w roku 2016.
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).
wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru
zasad jest publicznie dostępny
a)

W 2016 roku MNI S.A. (Spółka Emitent) podlegała zbiorowi zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie
„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", który stanowił załącznik do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady
Nadzorczej GPW z dnia 21 listopada 2012 roku.
Wspomniany zbiór zasad dostępny jest na stronie internetowej GPW: www.corp-gov.gpw.pl.
Spółka nie stosuje zasad ładu korporacyjnego wykraczających poza wymogi przewidziane prawem krajowym.
informacja o odstąpieniach od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, o którym mowa
powyżej, wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia
b)

Poniżej Zarząd Emitenta wskazuje zasady ładu korporacyjnego, które w Spółce nie są (w części lub w całości)
stosowane, a także krótko wyjaśnia przyczyny odstąpienia od ich stosowania
Zasada I.1. stanowi, iż Spółka powinna umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z
wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na swojej stronie internetowej
Zasada ta nie jest stosowana z uwagi na fakt, że do chwili obecnej do Spółki nie wpłynęło ani jedno zgłoszenie
zainteresowania taką formą śledzenia obrad Walnego Zgromadzenia.
W przyszłości Spółka nie wyklucza organizacji Walnych Zgromadzeń przy wykorzystaniu nowoczesnych technik
multimedialnych.
Dodatkowo Spółka informuje, iż ze względów technicznych sposób prezentacji informacji na stronie internetowej
Spółki jest częściowo odmienny od przedstawionego na modelowym serwisie relacji inwestorskich, jednakże
zakres prezentowanych informacji wyczerpuje katalog serwisu modelowego.
Zasada I.5 stanowi, iż Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka
wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów
nadzorujących i zarządzających.
Spółka nie posiada polityki wynagrodzeń oraz zasad jej ustalania w zakresie formy, struktury i poziomu
wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej według zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 14 grudnia 2004 r.
uzupełnionych zaleceniami z 30 kwietnia 2009 r. W Spółce o wysokości i zasadach wynagradzania członków Rady
Nadzorczej decydują Akcjonariusze podczas obrad walnego zgromadzenia. Poziom wynagrodzeń wypłacanych
członkom organów Spółki nie jest wysoki, co mogłoby stanowić przesłankę powstania zagrożenia negatywnego
oddziaływania na interesy inwestorów. Z tego względu w ocenie Zarządu Spółki odwoływanie się do
sformalizowanych zaleceń Komisji Europejskiej w przypadku MNI S.A. nie jest konieczne czy też uzasadnione.
Zasada I. 9. stanowi, że GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one
zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach,
wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej.
MNI S.A. jest spółką realizującą zasadę o zrównoważonym udziale kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji
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zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, jednakże priorytetem przy wyborze władz Spółki jest fachowość,
doświadczenie i umiejętności kandydatów, bez względu na płeć. Mimo faktu, iż obecnie żadna kobieta nie zasiada
w zarządzie Emitenta, Spółka jest otwarta na udział kobiet w zarządzie i radzie nadzorczej, dowodem czego jest
obecność kobiety w Radzie Nadzorczej MNI S.A. Jeżeli pojawi się kandydatka do funkcji we władzach Spółki
zostanie potraktowana na równi z innymi kandydatami.
Zasada I. 12. stanowi, iż Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez
pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia,
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Na chwilę obecną Spółka nie zapewnia akcjonariuszom możliwości udziału w obrad w czasie rzeczywistym wraz z
możliwością dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym oraz wykonywania prawa głosu w tym trybie.
Brak implementacji tej zasady wynika z faktu, że dotychczasowe zainteresowanie akcjonariuszy udziałem w
obradach Walnego Zgromadzenia MNI S.A. pozwala przyjąć, że akcjonariusze Spółki preferują osobisty udział w
obradach.
Jednocześnie w przypadku wykazania przez akcjonariuszy zapotrzebowania na taką formę udziału w Walnym
zgromadzeniu, Zarząd podejmie niezbędne kroki umożliwiające udział w tym trybie.
Zasada II. 1. ppkt 2 - życiorysy zawodowe członków organów MNI S.A. nie są prezentowane odrębnie na jej
korporacyjnej stronie internetowej, a jedynie w ramach raportów okresowych zawierających informacje o
powołaniu określonej osoby do organu Spółki.
Zasada II. 1. ppkt 7) - Spółka nie publikuje na swojej korporacyjnej stronie internetowej pytań akcjonariuszy
dotyczących spraw objętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia zadawanych w jego trakcie wychodząc z
założenia, że pytania takie i odpowiedzi na nie są umieszczane w protokole ze zgromadzenia sporządzanym
każdorazowo przez notariusza, którego egzemplarze dostępne są w sądzie rejestrowym oraz w siedzibie Spółki, co
w wystarczającym zakresie zapewnia dostęp do takich informacji jak i przejrzystość przebiegu obrad Walnego
Zgromadzenia.
Zasada IV. 10. pkt. 1) i 2) stanowią, że Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym
zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:
1)

transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

2)

dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w
toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad
Spółka w chwili obecnej nie przeprowadza transmisji z obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci
Internet, jak i nie rejestruje przebiegu obrad i nie upublicznia go na stronie internetowej. Decyzja ta powodowana
jest faktem, że do Spółki nie wpłynęło ani jedno zgłoszenie zainteresowania taką formą śledzenia obrad Walnego
Zgromadzenia. Jednocześnie Spółka nie wyklucza, że zgodnie z zaleceniami, zasada ta będzie stosowana.
opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i
zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych
sprawozdań finansowych
c)

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 sprawuje Główny Księgowy.
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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 MNI w odniesieniu do
procesu sporządzania sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i raportów
okresowych oparty jest m.in. 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 umożliwia określenie osób odpowiedzialnych
za poszczególne części raportów okresowych,
- dane finansowe i operacyjne są weryfikowane pod kątem spójności przez Pion Finansowy i Biuro Zarządu Spółki.
Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają niezależnemu badaniu oraz przeglądowi przez audytora
Spółki, który ma dostęp do danych źródłowych stanowiących podstawę ich przygotowania.
wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety 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
d)

Na dzień 1 stycznia 2016 r. oraz na dzień 31 grudnia 2016 r. kapitał zakładowy MNI S.A. wynosił 98 946 283, -zł
(98 946 283 akcje o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, uprawniające do 98 971 561 głosów na WZA Spółki)

Na podstawie informacji przekazanych Spółce na dzień 01 stycznia 2016 roku znaczne pakiety akcji MNI S.A. były
w posiadaniu następujących podmiotów:
Lp.

Akcjonariusz

Liczba akcji

% akcji

Liczba głosów

% głosów

1.

com.Investment Sp. z o.o.

26 284 629

26,56

26 284 629

26,56

2.

Andrzej Piechocki

15 609 865

15,78

15 609 865

15,77

3.

MNI S.A. *)

17 202 569

17,39

17 202 569

17,38

4.

Nationale Nederlanden OFE **)

8 692 520

8,79

8 692 520

8,78

Na podstawie informacji przekazanych Spółce na dzień 31 grudnia 2016 roku znaczne pakiety akcji MNI S.A. były
w posiadaniu następujących podmiotów:
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Lp.

Akcjonariusz

Liczba akcji

% akcji

Liczba głosów

% głosów

1.

com.Investment Sp. z o.o.

26 284 629

26,56

26 284 629

26,56

2.

Andrzej Piechocki

15 609 865

15,78

15 609 865

15,77

3.

MNI S.A. *)

12 255 255

13,04

12 255 255

13,03

4.

Nationale Nederlanden OFE **)

8 692 520

8,79

8 692 520

8,78

*) akcje własne
**) W dniu 20 lipca 2015 roku zmiana nazwy z ING OFE na Nationale Nederlanden OFE
wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne,
wraz z opisem tych uprawnień
e)

Statut Spółki nie zawiera postanowień przyznającym akcjonariuszom Spółki specjalnych uprawnień związanych z
posiadanymi przez nich akcjami MNI S.A.
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
f)

Statut Spółki nie zawiera postanowień ograniczających odnośnie wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.
Akcjonariusze posiadający akcje imienne serii A uprawnieni są w stosunku 3 głosy na 1 akcję. Każda akcja na
okaziciela Spółki uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu MNI S.A. Statut Spółki nie przewiduje
zakazu przyznawania prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji ani nie uzależnia przyznania takiego
uprawnienia od zgody jakiegokolwiek organu Spółki.
W dniu 22 września 2011 Zarząd MNI S.A. realizując postanowienia Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia MNI S.A. z dnia 7 września 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabywania
akcji własnych przez Spółkę podjął uchwałę o przystąpieniu do realizacji programu dotyczącego nabywania nie
więcej niż 20 % akcji własnych Spółki. (Program).
Cel Programu: Program został uchwalony w celu umożliwienia nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia,
finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku i tym samym konsolidacji rynku, oferowania w
przyszłości kadrze menadżerskiej Spółki i podmiotów zależnych w oparciu o programy motywacyjne lub w innych
celach według uznania Zarządu po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej Spółki na warunkach
przewidzianych w Uchwale.
Na dzień 31 grudnia 2016 oraz dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia MNI S.A. posiada 12 255 255 akcji
własnych, stanowiących 13,04 % w kapitale zakładowym spółki, uprawniających do 12 255 255 głosów na WZA.
Zgodnie z przepisami KSH, Spółka nie może wykonywać prawa głosu z tych akcji.
wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych
emitenta
g)

Zgodnie z § 2 ust. 2 Statutu Akcje imienne serii „A" są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu. W ramach serii A
wyemitowanych zostało 931.900 uprzywilejowanych akcji imiennych. Akcje te zostały wydane założycielom
Emitenta w wyniku przekształcenia formy prawnej Emitenta ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę
akcyjną. Aktualnie w wyniku przeprowadzonych konwersji akcji imiennych na okaziciela w KDPW (pod kodem
PLSZPTL00028) zarejestrowanych jest 12.639 akcji imiennych serii A zawierających uprzywilejowanie co do głosu
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
5

MNI S.A.
Jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do trzech głosów na Walnym Zgromadzeniu, z tym zastrzeżeniem, że
akcje uprzywilejowane serii „A" zbywane pomiędzy założycielami Spółki oraz zbywane na rzecz współmałżonka
lub dzieci zachowują uprzywilejowanie, natomiast akcje uprzywilejowane zbywane poza powyższymi przypadkami
tracą uprzywilejowanie, przy czym wyjątkowo mogą one zachować uprzywilejowanie na wniosek Zarządu za
zgodą Rady Nadzorczej.
Pozostałe akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie istnieją żadne statutowe ograniczenia w swobodzie ich
przenoszenia. Zmiana akcji na okaziciela na akcje imienne wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej
większością wymaganą dla zmiany Statutu.
opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w
szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji
h)

Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających:
Zgodnie z § 7 ust. 1 Statutu Spółki Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członków Zarządu
powołuje się na indywidualne, pięcioletnie kadencje. Zarząd składa się co najmniej z jednej osoby. Każdy z
członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach również przez Walne Zgromadzenie.
Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy Spółkę reprezentuje jeden członek Zarządu. W przypadku zarządu
wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków
Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
W umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa
Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej delegowany uchwałą Rady. Dotyczy to w
szczególności umów o pracę oraz dokonywania innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członków
Zarządu.
Uprawnienia Zarządu
Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów decyduje głos
Prezesa Zarządu.
Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, w szczególności:
a)

uchwalenie regulaminu Zarządu,

b)

uchwalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,

c)

tworzenie i likwidacja oddziałów,

d)

powołanie prokurenta,

e)

zaciąganie kredytów i pożyczek,

f)

przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,

g)

zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz
wystawianie weksli,
h)

zbywanie i nabywanie aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej 2.000.000 zł,

i)

sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej.

Zgodnie z postanowieniami Statutu, następujące czynności Zarządu wymagają zgody Rady Nadzorczej:
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a)

nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości;

b)

nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, o wartości przekraczającej
2.000.000 złotych;
c)

zaciągnięcie zobowiązań warunkowych, w tym udzielenie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych
o wartości przekraczającej 2.000.000 złotych oraz wystawienie weksli przez Spółkę dla zabezpieczenie należności,
których kwota przekracza 2.000.000 złotych;
d)

objęcie lub nabycie przez Spółkę ponad 50 procent udziałów lub akcji w innej spółce handlowej;

e)

zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym, przy czym przez podmiot powiązany
rozumie się:
-

podmiot dominujący w stosunku do Spółki, jednostkę podporządkowaną wobec podmiotu dominującego
albo współmałżonka lub osobę pozostającą z nią we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego
stopnia, przysposobionego lub przysposabiającego, osoby związane z tytułu opieki lub kurateli, a także podmiot,
w którym jedna z tych osób jest podmiotem dominującym lub osobą zarządzającą,
-

innego akcjonariusza posiadającego co najmniej 20% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a także
jednostkę od niego zależną lub podmiot, w którym osobę zarządzającą lub nadzorującą Spółkę, jej współmałżonka
lub osobę pozostającą z nią we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia,
przysposobionego lub przysposabiającego, a także podmiot, w którym jedna z tych osób jest podmiotem
dominującym lub osobą zarządzającą.
Obowiązkowi temu nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej
działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem powiązanym, w którym Spółka posiada większościowy udział
kapitałowy.
Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych powyżej wymaga uzasadnienia.
opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w
szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji
i)

Zasady zmiany Statutu Spółki podlegają regulacji Kodeksu Spółek Handlowych. Uregulowania statutowe MNI S.A.
nie wprowadzają w tym zakresie uregulowań surowszych niż przewidziane w Kodeksie Spółek Handlowych.
Zmiana Statutu Spółki została zastrzeżona do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
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
j)

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MNI S.A. („WZA") jest najwyższym organem Spółki. WZA działa w oparciu o
przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu MNI S.A. oraz zgodnie z przyjętym przez Zgromadzenie
Regulaminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MNI S.A. określającym organizacje i przebieg Zgromadzeń.
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu
oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
Oprócz uprawnionych akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć, bez prawa do udziału w
głosowaniu (chyba, że osoba taka jest jednocześnie akcjonariuszem):
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a)

członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej i Prokurenci Spółki, z uwzględnieniem art. 395 § 3 Kodeksu spółek
handlowych,
b)

biegły rewident, badający sprawozdanie finansowe Spółki albo biegły rewident do spraw szczególnych,

c)

notariusz sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia,

d)

osoby do obsługi techniczno-organizacyjnej,

e)

inne osoby, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny lub rozstrzygnięcia sprawy objętej porządkiem obrad, o ile
Walne Zgromadzenie uzna to za konieczne.
Przedstawiciele prasy, radia lub telewizji mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu jeżeli żaden z akcjonariuszy
nie wyrazi sprzeciwu.
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.

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: wza@mni.pl
b.

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: wza@mni.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.
c.

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: wza@mni.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.mni.pl.
d.

Spółka nie dopuszcza możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej,
e.

Spółka nie dopuszcza możliwości wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej,
f.

Spółka nie dopuszcza wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej,
g.

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.
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h.

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,
i.

Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji
uczestnictwa w Zgromadzeniu.
j.

informacje dotyczące Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki pod adresem:
www.mni.pl
k.

na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.mni.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.
Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest w szczególności:
a)

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy oraz sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki;
b)

udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków;

c)

podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty;

d)

określenie dnia dywidendy i ustalenie terminów wypłaty dywidendy.

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
a.

powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej i ustalenie wysokości ich wynagrodzenia;

b.

zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na
nich ograniczonego prawa rzeczowego;
c.

zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem
Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;
d.

podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki;

e.

tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych oraz określenie sposobu ich użycia;

f.

użycie kapitału zapasowego;

g.

postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub
sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
h.

połączenie, przekształcenie albo podział Spółki;

i.

zmiana przedmiotu działalności;

j.

inne zmiany Statutu;

k.

rozwiązanie i likwidacja Spółki;

l.

inne sprawy należące do kompetencji Walnego Zgromadzenia na podstawie niniejszego Statutu lub
obowiązujących przepisów prawa."
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Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości.
Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy
decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy
wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.
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)
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
k)

Zarząd
Skład Zarządu Emitenta MNI S.A.:
Andrzej Piechocki Prezes Zarządu na 01.01.2016 i 31.12.2016, do 31.01.2017
Marek Południkiewicz - Prezes Zarządu od 03.02.2017
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.
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.
Rada Nadzorcza
Skład Rady Nadzorczej MNI S.A.:
Karolina Kocemba Rober Gwiazdowski Jerzy Barański Jacek Tucharz Przemysław Guziejko Adam Dobczyński Jerzy Południkiewicz Marek Nocuń -

Przewodnicząca Rady Nadzorczej - na 01.01.2016 i 31.12.2016
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - na 01.01.2016 i 31.12.2016, do 03.02.2017
Członek Rady Nadzorczej - na 01.01.2016 i 31.12.2016
Członek Rady Nadzorczej - na 01.01.2016, do 30.06.2016
Członek Rady Nadzorczej - na 01.01.2016 i 31.12.2016
Członek Rady Nadzorczej - od 22.09.2016, na 31.12.2016
Członek Rady Nadzorczej - od 15.05.2017
Członek Rady Nadzorczej - od 15.05.2017

Zasady działania Rady Nadzorczej
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Rada Nadzorcza Spółki działała zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu
Rady Nadzorczej (przyjętym Uchwałą nr 7 z dnia 28 listopada 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MNI S.A.) oraz z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.
Zgodnie ze Statutem MNI S.A. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, czynności nadzoru
wykonuje kolegialnie. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 8 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Szczegółową organizację
Rady Nadzorczej i sposób wykonywania czynności określa Statut i Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez
Walne Zgromadzenie.
Rada Nadzorcza spełniała warunek, iż przynajmniej połowę składu stanowią Członkowie niezależni, spełniający
kryteria członka niezależnego, zawarte w Regulaminie Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały,
jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
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. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają wszystkie sprawy, które zgodnie z przepisami
Kodeksu spółek handlowych i innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych oraz Statutu wymagają
uchwały Walnego Zgromadzenia albo są zastrzeżone tymi aktami do kompetencji Rady.
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również udzielanie Zarządowi zgody na:
a)

nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości;

b)

nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, o wartości przekraczającej
2.000.000 złotych;
c)

zaciągnięcie zobowiązań warunkowych, w tym udzielenie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych
o wartości przekraczającej 2.000.000 złotych oraz wystawienie weksli przez Spółkę dla zabezpieczenie należności,
których kwota przekracza 2.000.000 złotych;
d)

objęcie lub nabycie przez Spółkę ponad 50 procent udziałów lub akcji w innej spółce handlowej;

e)

zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym.

Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa Rada Nadzorcza:
-

raz w roku sporządza i przedstawia Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki,

-

raz w roku dokonuje i przedstawia Zgromadzeniu ocenę swojej pracy,

-

rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Zgromadzenia.

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 2016 funkcje komitetów pełniła cała Rada.

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2017 roku
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Zarząd MNI Spółka Akcyjna
Marek Południkiewicz
(Prezes Zarządu)
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