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Zgodnie z § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy oraz treścią Uchwały nr 1013/2007 Rady Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 11 grudnia 2007 roku określająca zakres i strukturę
raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego przez spółki , Zarząd MIRBUD S.A.
prezentuje raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2009 roku.
Oświadczenie o stosowaniu w spółce MIRBUD SA zasad ładu korporacyjnego w roku 2009
zostało sporządzone zgodnie z treścią § 91 ust. 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
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 nie będącego państwem członkowskim.

1. Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega MIRBUD.S.A.
MIRBUD S.A. podlega zbiorowi zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre praktyki spółek
notowanych na GPW”, który został przyjęty przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w
dniu 4 lipca 2007 roku. Pełen tekst zbioru zasad jest dostępny publicznie na stronie internetowej
Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w sekcji poświęconej Zasadom Ładu
Korporacyjnego : http://www.corpgov.gpw.pl

2. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez Spółkę
stosowane, wraz ze wskazaniem jakie były okoliczności i przyczyny nie
zastosowania danej zasady
Spółka w roku 2009 stosowała zasady „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” (Załącznik
do
Uchwały
Nr
12/1170/2007
Rady
Giełdy
z
dnia
4
lipca
2007
r.),
z następującymi wyłączeniami:
a) w sposób trwały zasady nr I.1 "Spółki powinny umożliwiać transmitowanie obrad walnego
zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać
go na stronie internetowej".
Uzasadniając niestosowanie zasady nr I.1, Zarząd MIRBUD S.A. wyjaśnia, iż Spółka nie posiada
odpowiedniej infrastruktury technicznej umożliwiającej transmitowanie obrad walnego
zgromadzenia w sieci Internet, rejestrowania jego przebiegu oraz upubliczniania na stronie
internetowej Spółki. Biorąc pod uwagę znikome zainteresowanie akcjonariuszy przebiegiem
obrad wyrażającym się niską frekwencją na walnych zgromadzeniach Spółka nie uważa,
by brak takiego środka komunikacji z inwestorami istotnie ograniczał lub utrudniał bądź
zakłócał prowadzenie rzetelnej polityki informacyjnej. W przyszłości Zarząd Spółki rozważy
wprowadzenie tej formy komunikacji z inwestorami. Przebieg obrad rejestrowany jest
w formie protokołu notarialnego a następnie publikowany na stronie internetowej Społki
(przez podanie co najmniej treści podjętych uchwał i wynikow głosowań). Ponadto Społka
zapewnia możliwość udziału mediow w obradach walnego zgromadzenia.
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b) w sposób incydentalny zasady nr II.2 „Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony
internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1
(…)”.
Zarząd informuje, iż w roku 2009 z uwagi na przeprowadzania odpowiednich testów
związanych z przebudową witryny internetowej Spółka jedynie w sposób incydentalny nie
stosowała zasady nr II.2. Zarząd podał do publicznej wiadomości informację o niestosowaniu
tejże zasady zgodnie z § 29 pkt 3 Regulaminu GPW w raporcie nr 6/2009 przekazanym w
trybie analogicznym do trybu przekazywania raportów bieżących. Aktualnie zasada nr II.2.
jest stosowana w sposób trwały.
c) Zgodnie z zasadą nr III 7 "W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować,
co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić, co najmniej jeden
członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką,
posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których
rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania
komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą" Zarząd informuje, iż Rada
Nadzorcza Spółki składa się z minimalnej 5-cio osobowej liczby członków, w związku z czym
w Radzie nie ma wyodrębnionego komitet audytu. Zadania komitetu audytu wykonywane
są przez całą Radę Nadzorczą.

3. Systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do
procesu sporządzania sprawozdań finansowych I skonsolidowanych
sprawozdań finansowych
Zarząd MIRBUD S.A. jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej i jego
skuteczność w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.
Nadzór merytoryczny nad przygotowaniem jednostkowych i skonsolidowanych
sprawozdań finansowych pełni Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy. Za sporządzenie
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego odpowiedzialna jest Główna
Ksiegowa jednostki dominującej, która pełniła w 2009 roku te funkcję także w jednostce
zależnej.
Skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządza się na podstawie sprawozdań
finansowych jednostki dominującej oraz jednostki zależnej. Sprawozdania finansowe jednostki
zależnej po uwzględnieniu korekt doprowadzających do zgodności z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) są sporządzane w oparciu o jednolite
zasady rachunkowości stosowane dla transakcji i zdarzeń gospodarczych o podobnym
charakterze.
Sprawozdania skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe MIRBUD S.A.
podlegają przeglądowi lub badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta.
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4. Akcjonariusze posiadających znaczne pakiety akcji
Według stanu na dzień 31.12.2009r. kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.500.000 (słownie:
cztery miliony pięćset tysięcy) złotych i jest podzielony na 45.000.000 (słownie: czterdzieści pięć
milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
Struktura własności kapitału podstawowego na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawiała się
następująco:
Udział w
Liczba
Struktura akcjonariatu
Liczba akcji
kapitale
głosów
% głosów
zakładowym
na WZA
na WZA
Jerzy Mirgos

29 712 000

66,03 %

29 712 000

66,03 %

Pozostali akcjonariusze

15 288 000

33,97 %

15 288 000

33,97 %

RAZEM

45 000 000

100,00 %

45 000 000

100,00 %

5. Posiadacze wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne
uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień
MIRBUD S.A. nie wyemitowała papierów wartościowych dających akcjonariuszom
specjalne uprawnienia kontrolne.

6. Ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu
W Spółce nie istnieją żadne ograniczenia w zakresie wykonywania prawa glosu.

7. Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów
wartościowych
MIRBUD S.A. nie wyemitowała akcji co do których występowałyby jakiekolwiek
ograniczenia w przenoszeniu prawa własności.

8. Zasady zmiany statutu MIRBUD S.A.
Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 3) i ust. 2 Statutu MIRBUD S.A., jego zmiana dokonywana jest w
drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, podjętej na wniosek Zarządu Spółki
przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy, który
powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą, zgodnie z art. 415 Kodeksu
spółek handlowych większością trzech czwartych głosów. Uchwalone zmiany wprowadzane są w
drodze dokonania stosownego wpisu do rejestru przedsiebiorców.
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9. Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A.
Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne i jako organ Spółki
działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych), Statutu Spółki oraz postanowień
Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A., stanowiącego załącznik do
Uchwały nr 27/2009 NWZA z dnia 23 października 2009r., w sprawie przyjęcia Regulaminu
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jak również zasad wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek
notowanych na GPW”..
Statut Spółki w § 16 przewiduje, że WZ odbywa się w siedzibie Spółki - lub w Warszawie.
Zgodnie z § 14 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie 6 (sześciu)
miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: Zarząd,
Rada Nadzorcza - gdy Zarząd nie zwoła go w terminie określonym powyżej. Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie zwołuje: Zarząd, Rada Nadzorcza - gdy zwołanie go uzna za wskazane, akcjonariusz
lub akcjonariusze reprezentujący przynajmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej
połowę głosów w Spółce, Zarząd na żądanie akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20
(jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej wraz z
żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli Zarząd
nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia
przedstawienia żądania, o którym mowa powyżej, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.
Uchwał Walnego Zgromadzenia, zgodnie z § 18 Statutu, wymagają w szczególności:
dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat, zmiana Statutu Spółki, zmiana przedmiotu
działalności Spółki, podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, sposób i warunki
umorzenia akcji, połączenie lub przekształcenie Spółki, rozwiązanie i likwidacja Spółki, emisja
obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub
jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy Spółki – na wniosek Zarządu Spółki przedłożony
łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy, który powinien być
zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą; rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania
finansowego, oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za ubiegły rok obrotowy Spółki oraz
udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, wszelkie
postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki
lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, wyrażenie zgody na zawarcie przez Radę Nadzorczą w
imieniu Spółki, umowy o sprawowanie zarządu w Spółce. Nabycie lub zbycie nieruchomości,
użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym,
obciążenie nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania innymi prawami rzeczowymi nie
wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwały dotyczące zdjęcia z porządku obrad
bądź zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek
akcjonariuszy podejmowane są większością ¾ (trzech czwartych) głosów oddanych, po uprzednio
wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek.
Zgodnie z § 2 Regulaminu Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane
na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących
zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być
dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Treść
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ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu powinna być zgodna z wymogami Kodeksu spółek
handlowych w odniesieniu do takich ogłoszeń dla spółek publicznych. W przypadku zwoływania
Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą lub uprawnionych akcjonariuszy podmioty te
składają na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej treść ogłoszenia o zwołaniu
Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, jeżeli przewiduje się podejmowanie uchwał oraz, o ile
zachodzi taka potrzeba, inne materiały, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu,
co najmniej na trzydzieści jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zarząd ogłasza o
zwołaniu takiego Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym powyżej. Akcjonariusze lub
akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na ręce Zarządu
na piśmie lub w postaci elektronicznej i zawierać treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego
Zgromadzenia, projekty uchwał, jeżeli przewiduje się podejmowanie uchwał oraz, o ile zachodzi
taka potrzeba, inne materiały, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, co
najmniej na trzydzieści jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Porządek obrad ustala
podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie lub żądający jego zwołania. W przypadku, gdy Walne
Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd, porządek obrad ustala Zarząd w porozumieniu z
Radą Nadzorczą. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału
zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego
Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na ręce Zarządu na piśmie lub w
postaci elektronicznej, nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem
tego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej
proponowanego punktu porządku obrad oraz, o ile zachodzi taka potrzeba, inne materiały, które
mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak
nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić
w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia zmiany w porządku obrad wprowadzone
na żądanie wymienionych akcjonariuszy. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można
powziąć uchwały, za wyjątkiem wniosków o charakterze porządkowym lub o zwołanie
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub w sytuacji, gdy cały kapitał zakładowy jest na
Walnym Zgromadzeniu reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego
powzięcia uchwały. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału
zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad. Zarząd niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie
internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty
uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad, do chwili zarządzenia przez
Przewodniczącego głosowania w danym punkcie porządku obrad. Walne Zgromadzenie może być
odwołane tylko i wyłącznie w przypadku, gdy jego odbycie napotyka na nadzwyczajne
przeszkody. Jednakże w sytuacji, gdy Walne Zgromadzenie zostało zwołane na wniosek
uprawnionych podmiotów lub w porządku obrad umieszczone są sprawy na wniosek
uprawnionych podmiotów, odwołanie Walnego Zgromadzenia wymaga zgody wnioskodawców.
Odwołanie następuje w taki sposób jak zwołanie Walnego Zgromadzenia. Zmiana terminu
Walnego Zgromadzenia następuje w takim samym trybie jak jego zwołanie, choćby nie uległ
zmianie proponowany porządek obrad. Korespondencja akcjonariuszy dotycząca Walnego
Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy powinna umożliwiać identyfikację akcjonariusza
oraz potwierdzać jego uprawnienia jako akcjonariusza. Korespondencja elektroniczna powinna
być kierowana na przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej wskazany na stronie
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internetowej Spółki. Dokumenty przesyłane elektronicznie do Spółki powinny być zeskanowane
do formatu PDF.
Zgodnie z § 3 Regulaminu Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej
lub jego Zastępca. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu
albo osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki. Osoba otwierająca obrady czyni to o godzinie i w
miejscu podanym w ogłoszeniu. Osoba uprawniona do otwarcia Walnego Zgromadzenia
przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Może ona w tym celu podejmować
decyzje porządkowe i zarządzać głosowanie w sprawie wyboru. Walne Zgromadzenie zwołane
przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego
na podstawie postanowienia sądu otwiera osoba wyznaczona przez sąd na Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia. Osoba ta przewodniczy też Walnemu Zgromadzeniu. Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia zwołanego przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę
kapitału zakładowego wyznaczają ci akcjonariusze. Wybór Przewodniczącego następuje w
głosowaniu tajnym. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może zostać wybrana tylko jedna
osoba fizyczna – akcjonariusz lub jego przedstawiciel ustawowy albo pełnomocnik. Jeśli okaże się
to konieczne i uzasadnione potrzebami Walnego Zgromadzenia możliwe jest powołanie Zastępcy
lub Zastępców Przewodniczącego.
Zgodnie z § 4 Regulaminu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami
w sposób zapewniający sprawne i zgodne z prawem przeprowadzenie obrad i podjęcie uchwał
przewidzianych przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z § 5 Regulaminu, niezwłocznie po
podpisaniu listy obecności Przewodniczący zarządza jej wyłożenie do wglądu akcjonariuszy. Lista
obecności winna zawierać spis uczestników Walnego Zgromadzenia to jest akcjonariuszy, ich
przedstawicieli ustawowych i pełnomocników z podaniem ilości akcji i przypadających na nie
głosów. Każdy uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu winien podpisać się na liście
obecności, przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy uprawnionych akcjonariuszy winni złożyć
oryginały pełnomocnictw na piśmie lub kopie pełnomocnictw uwierzytelnione notarialnie. Lista
obecności jest dostępna do wglądu przez cały czas obrad Walnego Zgromadzenia. Na listę
obecności należy wpisać akcjonariusza lub jego przedstawiciela, pominiętego w liście
akcjonariuszy, jeżeli przybył on na Walne Zgromadzenie i wykaże, że przysługuje mu prawo
uczestnictwa w obradach. Podobnie należy uzupełnić listę, jeżeli już po jej podpisaniu przez
Przewodniczącego zgłoszą się następni akcjonariusze uprawnieni do udziału w Walnym
Zgromadzeniu. W razie gdy osoba uczestnicząca w Walnym Zgromadzeniu opuści obrady lub
akcjonariuszowi wpisanemu na listę odmówi się prawa udziału w Walnym Zgromadzeniu wobec
stwierdzenia braku jego uprawnień - listę należy odpowiednio sprostować przez wykreślenie tej
osoby. Po każdej zmianie w składzie uczestników Walnego Zgromadzenia Przewodniczący
ponownie podpisuje listę obecności. Celem dodatkowego sprawdzenia listy obecności Walne
Zgromadzenie może powołać komisję w składzie co najmniej trzyosobowym. Jeśli z wnioskiem
takim wystąpią akcjonariusze posiadający jedną dziesiątą akcji kapitału akcyjnego
reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu komisja musi być powołana. Od decyzji komisji
przysługuje zainteresowanemu akcjonariuszowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z § 6 Regulaminu, głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Głosowanie
tajne musi być przeprowadzone w sprawach wyboru i odwołania Członków Rady Nadzorczej,
wyboru wszystkich innych osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie, pociągnięcia do
odpowiedzialności członków władz spółki lub likwidatorów, w sprawach osobistych w tym
udzielenia Członkom Zarządu zezwolenia na uczestniczenie w spółce konkurencyjnej, w
8
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przypadku gdy żądanie przeprowadzenia tajnego głosowania zgłosi chociażby jeden uczestnik
Walnego Zgromadzenia. Walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności
głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez walne zgromadzenie. W
skład komisji mogą wchodzić osoby spoza uczestników Walnego Zgromadzenia. W razie
zaistnienia prawnych podstaw dokonania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania
grupami, zgodnie z § 7 Regulaminu, Walne Zgromadzenie dokona powyższego, z zastrzeżeniem,
że inicjatywa w tworzeniu poszczególnych grup należy tylko i wyłącznie do akcjonariuszy.
Akcjonariusze określą minimum akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy (iloraz liczby
akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu i liczby Członków Rady Nadzorczej do
obsadzenia), utworzą oddzielną grupę (grupy) uprawnioną (e) do dokonania wyboru Członka (ów)
Rady Nadzorczej oraz ustalą liczbę Członków Rady Nadzorczej, których wybór leży w kompetencji
poszczególnych grup. Każda wyodrębniona grupa, dokona wyboru Członka Rady Nadzorczej
uprzednio dokonując wyboru Przewodniczącego grupy i Komisji Skrutacyjnej, sporządzenia
odrębnej listy obecności dla danej grupy wyborców (akcjonariuszy), podpisania listy obecności w
grupie przez Przewodniczącego grupy, zgłoszenia kandydatur na Członka Rady Nadzorczej w
grupie, głosowania tajnego, w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej przez grupę, ustalenia
wyniku wyborów w grupie przez Komisję Skrutacyjną, oraz przekazaniu uchwały w sprawie
wyboru Członka (ów) Rady Nadzorczej przez grupę Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosi treść uchwał podjętych przez grupy, oraz ustali
liczbę Członków Rady, których wyboru dokonają akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa na
Walnym Zgromadzeniu - którzy nie weszli w skład żadnej z oddzielnych grup, uprawnionych do
wyboru Członków Rady Nadzorczej. Pozostali akcjonariusze, obecni na Walnym Zgromadzeniu
(którzy nie utworzyli oddzielnej grupy) dokonają w głosowaniu tajnym, wyboru pozostałych
Członków Rady Nadzorczej. Uchwały dot. powołania Członków Rady Nadzorczej przez oddzielne
grupy, oraz przez pozostałych akcjonariuszy wymagają zaprotokołowania przez notariusza.
Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane. Protokół Walnego Zgromadzenia
sporządza notariusz w formie aktu notarialnego. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje
bezwzględną nieważnością uchwał. Do protokołu należy dołączyć dowody zwołania Walnego
Zgromadzenia
i proponowanego porządku obrad, podpisaną przez uczestników Walnego Zgromadzenia i
Przewodniczącego listę obecności, pełnomocnictwa i inne dokumenty złożone przez
przedstawicieli akcjonariuszy. Niezależnie od protokołu notarialnego Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia może zarządzić sporządzenie pełnego protokołu Walnego Zgromadzenia
rejestrującego w sposób całościowy przebieg Walnego Zgromadzenia i treść poszczególnych
wypowiedzi. Protokół sporządza wybrany przez Walne Zgromadzenie Sekretarz. Protokoły ze
wszystkich Walnych Zgromadzeń włącza się do księgi protokołów prowadzonej przez Zarząd.
Każdy akcjonariusz nawet nie uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu może przeglądać księgę
protokołów Walnych Zgromadzeń i żądać wydania odpisów całości lub części protokołów, za
odpłatnością.

9

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

10. Zarząd MIRBUD S.A. . oraz zasady powoływania i odwoływania osób
zarządzających
W okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. Zarząd MIRBUD S.A. był jednoosobowy.
Funkcję Prezesa Zarządu MIRBUD S.A. pełniła Halina Mirgos.
Zgodnie z § 29 Statutu Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Liczbę
członków Zarządu określa Rada Nadzorcza Spółki odrębną uchwałą. Liczbę członków pierwszego
Zarządu określa uchwała o przekształceniu Spółki. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje
Rada Nadzorcza. Członkowie pierwszego Zarządu powołani zostają uchwałą o przekształceniu
Spółki. Członkowie Zarządu powoływani są na indywidualną kadencję, trwającą pięć lat od daty
powołania. Zgodnie z § 30 Statutu Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu.
Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza. Prezes Zarządu ma
głos rozstrzygający we wszystkich przypadkach, gdy oddano równą liczbę głosów za i przeciw
danej uchwale. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, w
szczególności:
1) wprowadzenie regulaminu organizacyjnego, określającego organizację przedsiębiorstwa
Spółki,
2) ustanawianie prokury,
3) zaciąganie kredytów i pożyczek,
4) udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych,
5) zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość
w złotych polskich 100.000 (sto tysięcy) Euro,
Podjęcie decyzji przez Zarząd w sprawach wymienionych w pkt 3, 4, i 5 o wartości
przekraczających 500.000 (pięćset tysięcy) Euro, wymaga uzyskania wcześniej akceptacji Rady
Nadzorczej.
Wcześniejszej akceptacji Rady Nadzorczej wymaga także decyzja Zarządu w sprawie:
1) zaprzestania lub istotnego ograniczenia jakiejkolwiek działalności Spółki
przewidzianej w Statucie,
2) uchwalenia lub zmiany planu strategicznego Spółki,
3) wypłaty akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
Zgodnie z § 32 Statutu jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń i
podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, zaś jeżeli Zarząd
jest wieloosobowy, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, a w razie
ustanowienia prokury również współdziałanie jednego członka Zarządu z prokurentem. W
umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje
Rada Nadzorcza.
Zarząd MIRBUD S.A. nie posiada uprawnień do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.
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11. Rada Nadzorcza MIRBUD S.A.
Rada Nadzorcza Spółki wybierana jest przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
W tym samym trybie członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani. Członek Rady Nadzorczej
nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby
to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności, jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe
podjęcie istotnej uchwały. W razie ustąpienia członka Rady bądź wygaśnięcia mandatu z innych
przyczyn przed upływem kadencji Rady Nadzorczej najbliższe Walne Zgromadzenie może
uzupełnić skład Rady. Kandydatury członków Rady Nadzorczej są zgłaszane i szczegółowo
uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru. Rada Nadzorcza składa się
z 5 członków, którzy powoływani są na indywidualną kadencję, trwającą cztery lata od dnia
powołania.
W roku 2009 Rada Nadzorcza pełniła swoje obowiązki w następującym składzie:
1. Wiesław Kosonóg – Przewodniczący Rady Nadzorczej – powołany na kadencję trwającą
od 10 lutego 2009 roku do 09 lutego 2013 roku.
2. Marek Gola – Zastępca Przewodniczącego Rady - powołany na kadencję trwającą
od 4 października 2007 roku do 3 października 2011 roku.
3. Agnieszka Bujnowska – Sekretarz Rady - powołana na kadencję trwającą
od 4 października 2007 roku do 3 października 2011 roku.
4. Andrzej Zakrzewski - powołany na kadencję trwającą od 4 października 2007 roku
do 3 października 2011 roku.
5. Dariusz Szymański – powołany na kadencję trwającą od 11 lutego 2008 roku
do 10 lutego 2012 roku - sprawował swój mandat do dnia 23 października 2009r.
6. Hubert Bojdo – powołany na kadencję trwającą od dnia 23 października 2009 roku
do 22 października 2013 roku.
W dniu 23 października 2009r w związku ze złożonym przez członka Rady Nadzorczej Pana
Dariusza Szymańskiego wnioskiem o odwołanie go z pełnionej funkcji, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie MIRBUD S.A podjęło uchwałę nr 28/2009 na podstawie której Pan Dariusz
Szymański został odwołany z funkcji członka Rady Nadzorczej i jednocześnie powołany nowy
członek Pan Hubert Bojdo.
Rada Nadzorcza działa Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych i Statutem Spółki
MIRBUD S.A. a także na podstawie regulaminu Rady, który w sposób szczegółowy określa jej
organizację, sposób wykonywania czynności i obowiązki członków związane z pełnioną w Radzie
funkcją. Zgodnie z upoważnieniem zawartym w Statucie Spółki Rada Nadzorcza uchwałą
nr XXV z dnia 17 listopada 2009r. ustaliła i przyjęła swój Regulamin.
Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę
przewodniczącego i sekretarza. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość
głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady.
Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak
niż cztery razy w roku obrotowym. Zgodnie z § 26 Statutu posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje
przewodniczący Rady lub jego zastępca. Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki odbywają się
w miejscu wskazanym w zawiadomieniu. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd
Spółki. Z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej może wystąpić Zarząd i poszczególni
członkowie Rady Nadzorczej. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady w terminie dwóch
tygodni od dnia otrzymania wniosku. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw
dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności odwołania,
odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, są dostępne i jawne dla członków Zarządu.
W części posiedzenia Rady mają prawo uczestniczyć także akcjonariusze (lub ich pełnomocnicy),
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których wnioski lub odwołania są przedmiotem obrad; jeżeli zaproszony akcjonariusz lub jego
pełnomocnik, legitymujący się pisemnym pełnomocnictwem nie zgłosi się na posiedzenie Rady
bez uprzedniego jej powiadomienia o przeszkodzie w stawiennictwie, Rada rozpatrzy wniosek
lub odwołanie zaocznie, powiadamiając zainteresowanego o podjętej decyzji listem poleconym.
Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich
członków Rady Nadzorczej w terminie umożliwiającym członkom Rady zapoznanie się
z proponowanym porządkiem obrad oraz przygotowaniem się do obrad Rady. Porządek obrad
Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego
dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady i wyrażą
oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także, gdy podjęcie określonych działań
przez Radę jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą. Uchwały Rady Nadzorczej zapadać
mogą w każdej sprawie przyjętej pod obrady w porządku obrad uchwalonym w głosowaniu
jawnym; każdy członek Rady może zgłosić do momentu rozpoczęcia głosowania nad porządkiem
obrad wniosek o wpisanie lub skreślenie sprawy. Uchwały Rady podpisują wszyscy obecni
członkowie Rady. Uchwały Rady mogą być powzięte jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej
połowa jej członków. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.
Głosowanie na posiedzeniach Rady jest jawne chyba, że którykolwiek z członków Rady zażąda
głosowania tajnego lub uchwała dotyczy spraw osobowych albo odpowiedzialności członków
władz Spółki. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podejmowanie
uchwał w ww. trybie nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
Uchwały podejmowane w formie pisemnej są ważne, tak jak podjęte na prawidłowo zwołanym
posiedzeniu, jeśli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i jeżeli
podpisali je, co najmniej trzej członkowie Rady Nadzorczej.
Grupa akcjonariuszy lub Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków
do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie Rady Nadzorczej,
delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne
wynagrodzenie, którego wysokość ustala walne zgromadzenie. Członek Rady Nadzorczej
oddelegowany do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie, po zakończeniu każdego
roku obrotowego jak również po zakończeniu pełnienia nadzoru, szczegółowe sprawozdanie
z pełnionej funkcji.
Zgodnie z § 27 Statutu Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
1)
powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz ustalanie liczby członków
Zarządu Spółki,
2)
ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,
3)
wyrażanie zgody na świadczenie z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę
i jakiekolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu i na rzecz
podmiotów z nimi powiązanych,
4)
wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy
z podmiotem powiązanym lub podmiotem powiązanym członka Zarządu lub Rady
Nadzorczej,
5)
zawieranie, za zgodą Walnego Zgromadzenia, umowy o sprawowanie zarządu
w Spółce,
6)
na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów
za granicą,
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7)

8)
9)
10)

11)
12)
13)

wybór podmiotu przeprowadzającego badanie lub przegląd sprawozdań finansowych
Spółki a także grupy kapitałowej oraz wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim
podmiotem lub jego podmiotami powiązanymi oraz na dokonywanie wszelkich innych
czynności, które mogą ograniczać niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu
badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki a także grupy kapitałowej,
badanie sprawozdań finansowego zarówno, co do zgodności z księgami
i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
badanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki a także grupy kapitałowej oraz
wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania
z wyników czynności, o których mowa w punktach 8 i 9 zawierającego zwięzłą ocenę
sytuacji Spółki a także grupy kapitałowej,
wyrażanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub
udziałów w innych spółkach,
wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o których mowa w § 31 ust. 5 i 6 Statutu
Spółki,
zatwierdzanie Regulaminu Zarządu.

Zgodnie z § 28¹ Statutu od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku
regulowanym (obrotu giełdowego), co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej będzie
Członkami Niezależnymi. Członek Niezależny powinien spełniać następujące warunki:
1) Członek Niezależny nie może być osobą, która była członkiem Zarządu Spółki
lub prokurentem Spółki w okresie ostatnich pięciu lat obrotowych,
2) Członek Niezależny nie może być pracownikiem kadry kierowniczej wyższego szczebla
Spółki lub jednostki stowarzyszonej ze Spółką w rozumieniu ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości, ani osobą, która była takim pracownikiem
w ciągu ostatnich trzech lat. Przez pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla
rozumie się osoby będące kierownikiem albo dyrektorem jednostek organizacyjnych
spółki podległe służbowo bezpośrednio Zarządowi Spółki albo określonym członkom
Zarządu Spółki,
3) Członek Niezależny nie może otrzymywać od Spółki lub podmiotu stowarzyszonego
ze Spółką innego wynagrodzenia niż z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej,
w tym w szczególności z tytułu udziału w programie opcji lub innym programie
wynagradzania za wyniki,
4) Członek Niezależny nie może być akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki
stanowiące 5% bądź więcej kapitału zakładowego Spółki, ani osobą powiązaną
z takim akcjonariuszem lub reprezentującą takiego akcjonariusza,
5) Członek Niezależny nie może być osobą, która obecnie utrzymuje
lub w ciągu ostatniego roku utrzymywała znaczące stosunki handlowe
ze Spółka lub podmiotem stowarzyszonym ze Spółką, czy to bezpośrednio, czy
w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika
kadry kierowniczej wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze
Spółką lub podmiotem stowarzyszonym ze Spółką. Przez znaczące stosunki handlowe
rozumieć należy takie, których wartość przekracza 5% przychodów Spółki za ostatni
rok obrotowy,
6) Członek Niezależny nie może być osobą, która jest obecnie lub w ciągu ostatnich
trzech lat była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego audytora Spółki,
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7) Członek Niezależny nie może być członkiem zarządu, ani prokurentem
w innej spółce, w której członek Zarządu lub prokurent Spółki pełni funkcję członka
rady nadzorczej,
8) Członek Niezależny nie może pełnić funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż trzy
kadencje,
9) Członek Niezależny nie może być małżonkiem, konkubentem ani członkiem bliskiej
rodziny członka Zarządu, prokurenta lub osób, o których mowa
w lit. 1)-8) powyżej. Za członka bliskiej rodziny uważa się krewnych
i powinowatych do drugiego stopnia.
Rada Nadzorcza dokłada wszelkich starań, aby otrzymywać od Zarządu regularne
i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz
o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. Rada
Nadzorcza opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia. W celu
podjęcia optymalnych z punktu widzenia interesów Spółki decyzji Rada Nadzorcza może
powoływać stałe lub doraźne zespoły specjalistyczne lub doradcze, które na zlecenie Rady będą
opracowywać opinie, ekspertyzy lub prognozy. Członkowie Rady Nadzorczej powinni przede
wszystkim mieć na względzie interes Spółki. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady
Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania
głosu w dyskusji oraz głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt
interesów.
Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka rady
nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym jest
dostępna publicznie. Spółka po uzyskaniu takich informacji od członków Rady Nadzorczej
niezwłocznie je upublicznia.
Każdy członek Rady Nadzorczej powinien umożliwić Zarządowi przekazanie w sposób
publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też spółki wobec
niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne
dla jego sytuacji materialnej.
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustalane jest przez Walne Zgromadzenie na
podstawie przejrzystych procedur i zasad. Wynagrodzenie to nie stanowi istotnej pozycji kosztów
działalności Spółki i nie wpływa w poważny sposób na jej wynik finansowy. Łączna wysokość
wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków Rady Nadzorczej w rozbiciu
dodatkowo na poszczególne jego składniki jest ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją
o procedurach i zasadach jego ustalania. Działalność Rady Nadzorczej jest finansowana
ze środków własnych Spółki w ciężar jej kosztów.
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