Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki SIMPLE S.A. za rok 2011.

INFORMACJE O FIRMIE
Firma Spółki brzmi SIMPLE Spółka Akcyjna. Spółka używa skróconej nazwy SIMPLE S.A. oraz
wyróżniającego znaku graficznego. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym dla Miasta
Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000065743.

Simple jest spółką akcyjną z siedzibą w Warszawie. Krajem siedziby Spółki jest Rzeczpospolita Polska.
Spółka został utworzona i działa na podstawie przepisów prawa polskiego. Spółka została utworzona
na podstawie przepisów Kodeksu Handlowego i działa zgodnie z regulacją Kodeksu Spółek
Handlowych, Statutu oraz regulacji dotyczących spółek publicznych. Głównym miejscem prowadzenia
działalności przez Spółki jest jej siedziba.
Adres siedziby: ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa
Numer telefonu: +48 (22) 812 58 98
Numer telefaksu: +48 (22) 815 49 83
Adres poczty elektronicznej: simple@simple.com.pl
Adres strony internetowej: www.simple.com.pl
SIMPLE SPÓŁKA AKCYJNA powstała z przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na
podstawie bilansu sporządzonego na dzieo 11 czerwca 1997 roku, zamykającego się po stronie
Aktywów i Pasywów kwotą 3.286 tys. złotych zgodnie z decyzją udziałowców (na podstawie art. 497
K.H.). Powstała z przekształcenia Spółka Akcyjna przejęła wszystkie Aktywa i Pasywa poprzednio
działającej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

MISJA
Dostarczanie nowoczesnych rozwiązao informatycznych wspierających realizację celów biznesowych
naszych Klientów.

STRATEGIA
Naszym celem jest zadowolenie Klienta oparte na bezpieczeostwie, profesjonalnej obsłudze
dostarczaniu najwyższej jakości produktów i usług.

i

SIMPLE to doświadczony i kompetentny dostawca rozwiązao informatycznych, producent
oprogramowania. Od ponad 20 lat jesteśmy obecni na polskim rynku informatycznym. Zaufało nam
kilka tysięcy klientów.
Od ponad 10 lat jesteśmy notowani na podstawowym parkiecie Warszawskiej Giełdy Papierów
Wartościowych. Naszym celem jest dbanie o interesy inwestorów i ciągłe budowanie wartości Spółki.
Ważnym elementem działalności SIMPLE S.A. jest stałe podnoszenie jakości produktów i
świadczonych usług. Potwierdzeniem tych działao jest posiadany przez Spółkę certyfikat ISO
9001:2010.

OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU SPÓŁKI
Zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału
zakładowego należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych
postanowieniami art. 430 i następne kodeksu spółek handlowych z uwzględnieniem przepisów ustaw:
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o obrocie instrumentami finansowymi oraz o nadzorze
nad rynkiem kapitałowym.
Zgodnie z § 9 ust.1 Statutu Spółki uchwały Wlanego Zgromadzenia dotyczące zmiany Statutu zapadają
większością 3/4 głosów oddanych.

OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZYCH
UPRAWNIEŃ ORAZ PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA
Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki. Działa ono zgodnie przepisami prawa,
zasadami określonymi w Statucie Spółki SIMPLE S.A., a także zgodnie z przyjętym przez Zgromadzenie
Regulaminem Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A., określającym organizację i przebieg tychże
Zgromadzeo. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się w trybie zwyczajnym lub
nadzwyczajnym. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyd się w ciągu sześciu miesięcy po
upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, względnie na wniosek Rady
Nadzorczej lub na żądanie Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną dziesiątą częśd kapitału
zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpid w ciągu 14 dni od
daty zgłoszenia żądania. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy
wskazad sprawę wnoszoną pod jego obrady. Walne Zgromadzenie może odbyd się i powziąd uchwały
także bez formalnego zwołania, jeśli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt nie wniesie sprzeciwu,
ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do porządku obrad. W razie zgłoszenia sprzeciwu co
do odbycia Walnego Zgromadzenia można podjąd uchwałę zwykłą większością głosów co do zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami,
wymienionymi w Kodeksie spółek handlowym lub w statucie wymaga:











rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki
z wykonania przez nich obowiązków,
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,
decyzja o podziale zysku lub o pokryciu straty, zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub
jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej
wartośd aktywów Spółki wykazanych w ostatnim bilansie zbadanym przez biegłego
rewidenta,
powoływanie
i odwołanie Członków Rady Nadzorczej,
postanowienia dotyczące roszczeo o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki
lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
zmiana statutu,
podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
tworzenie i znoszenie funduszów specjalnych,








emisja obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeostwa,
ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej,
rozwiązanie Spółki,
wybór likwidatorów,
umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia,
nabycie własnych akcji w przypadku określonym w Artykule 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek
handlowych.

Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny byd uprzednio przedstawione przez
Zarząd Spółki Radzie Nadzorczej. Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy chcą zgłosid na Walne
Zgromadzenie
wniosek
w sprawach Spółki, powinni go zgłosid na piśmie Zarządowi, który z kolei przedstawi go ze swoją
opinią Radzie Nadzorczej. Radzie Nadzorczej przysługuje swobodne uznanie czy dany wniosek
Akcjonariusza lub Akcjonariuszy zgłosid na porządek obrad Walnego Zgromadzenia, jednakże wniosek
zgłoszony w odpowiednim terminie przez posiadających łącznie nie mniej niż jedną dziesiątą częśd
kapitału zakładowego, musi byd umieszczony na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyd Akcjonariusze osobiście bądź przez pełnomocników.
Pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinny byd wystawione
na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Walne Zgromadzenie jest zdolne do
powzięcia wiążących uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji oraz wielkośd
kapitału, jeśli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu nie stanowią inaczej.
Uchwały co do emisji akcji, emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeostwa objęcia
akcji, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa Spółki albo jego
zorganizowanej części, zmiany statutu, i rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 głosów
oddanych. Inne uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadkach, w których Kodeks
spółek handlowych wymaga wyższej większości, większością przez Kodeks spółek handlowych
wymaganą. Uchwała o zmianie przedmiotu działalności Spółki powzięta większością 2/3 głosów
oddanych przy obecności Akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału
zakładowego jest skuteczna i nie powoduje obowiązku wykupu akcji tych Akcjonariuszy, którzy nie
zgadzają się na tę zmianę.
Szczegółowy sposób przebiegu Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. określa Regulamin Walnego
Zgromadzenia Spółki, który dostępny jest na stronie internetowej SIMPLE S.A.: www.simple.com.pl w
zakładce relacje inwestorskie.

ZARZĄD
Zarząd działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, postanowieo Statutu i
uchwalonego przez Zarząd Regulaminu. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki oraz
reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Pierwszy Zarząd jest powołany na okres dwóch lat, następne na
okresy
trzyletnie.
Do
składania
oświadczeo
w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki i składania podpisów upoważnieni są łącznie dwaj
Członkowie Zarządu lub Członek Zarządu i prokurent. Zasady działania Zarządu określające w
szczególności rodzaje spraw wymagające uchwały Zarządu określi regulamin uchwalony przez Zarząd.
Uchwalenie regulaminu i jego zmian wymaga obecności wszystkich Członków Zarządu i większości ¾
głosów. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów

decyduje głos Prezesa Zarządu. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie
zastrzeżonych kompetencjami innych organów Spółki. Zarząd zobowiązany jest zarządzad majątkiem i
sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegad prawa,
postanowieo niniejszego statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę
Nadzorczą
w granicach ich kompetencji.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie I Wiceprezes lub Wiceprezes Zarządu.
Zwołujący powinien zawiadomid członków Zarządu o zwołaniu posiedzenia Zarządu, co najmniej na 3
dni przed terminem tego posiedzenia na piśmie lub pocztą elektroniczną. W nagłych przypadkach
Prezes
lub
w
jego
zastępstwie
I Wiceprezes lub Wiceprezes Zarządu może zarządzid inny sposób i termin zawiadomienia członków
Zarządu
o dacie posiedzenia.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Zarząd uważany jest za zdolny do
podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został skutecznie powiadomiony o
mającym się odbyd posiedzeniu w czasie umożliwiającym jemu uczestnictwo w posiedzeniu oraz na
posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu. Posiedzenia Zarządu
odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez zwołującego.
Regulamin Zarządu określa szczegółowo procedurę zwoływania posiedzeo Zarządu, sposób
podejmowania uchwał w tym ich głosowania i protokołowania oraz zakres spraw, w których Zarząd
może podejmowad uchwały. Zgodnie z Regulaminem Zarząd ma obowiązek w terminie
umożliwiającym zaopiniowanie tych dokumentów przygotowad oraz przedłożyd Radzie Nadzorczej
sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.
Regulamin Zarządu dostępny jest na stronie internetowej SIMPLE S.A.: www.simple.com.pl
Na dzieo 31 grudnia 2010 roku skład Zarządu SIMPLE S.A. przedstawiał się następująco:
Bogusłw Mitura

– Prezes Zarządu

Przemysław Gnitecki

– Wiceprezes Zarządu

Michał Siedlecki

– Wiceprezes Zarządu

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku nie nastąpiły zmiany w
składzie Zarządu.
Na dzieo 31 grudnia 2011 roku skład Zarządu SIMPLE S.A. przedstawiał się następująco:

Bogusław Mitura - Prezes Zarządu
Doktor nauk technicznych, inżynier.
Absolwent Politechniki Warszawskiej - Instytutu Organizacji Zarządzania oraz Studiów Doktoranckich
na Politechnice Warszawskiej w zakresie Organizacji i Zarządzania. Specjalista w zakresie
projektowania systemów informatycznych .W latach 1979- 1984 pracował w przemyśle, miedzy
innymi w Centrum Naukowo-Produkcyjnym Samolotów Lekkich oraz w Instytucie Organizacji
Przemysłu Maszynowego, gdzie zarządzał projektami informatycznymi. W latach 1984-1996 -

pracownik naukowy w Instytucie Organizacji Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz w Katedrze
Organizacji i Ekonomiki Przedsiębiorstw SGGW. W latach 1992-1994 - Dyrektor, a następnie
Dyrektor Naczelny w InterAms Sp. z o.o. W latach 1994- 2007 współzałożyciel oraz wiceprezes
Zarządu ABG S.A. Od 2007 inwestor finansowy działający na rynku IT.

Przemysław Gnitecki - Wiceprezes Zarządu
Ukooczył studia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.
Przebieg pracy zawodowej:
1995 – 1997 MIS Sp. z o.o. – zatrudniony na stanowisku Analityka – Programisty
1998 – 2000 Sycomex Polska – zatrudniony na stanowisku Analityka – Programisty C/C++
2000 – 2001 Finexa Inc – zatrudniony na stanowisku Java/Oracle Developer/Release Manager
2001 – 2005 ABG Sp. z o.o. – zatrudniony na stanowisku Głównego Architekta. Był głównym
architektem
i jednym z głównych twórców systemu IACS – obsługującego unijne dopłaty
bezpośrednie dla rolników.
2005 – 2006 ABG S.A. – zatrudniony na stanowisku Dyrektora Pionu Professional Services
2006 – 2009 ABG S.A. – zatrudniony na stanowisku CTO (Chief Technology Officer)
2007 – 2008 Instytut Innowacji i Społeczeostwa Informacyjnego (Centrum Badawczo-Rozwojowego
Grupy ABG) – pełnił funkcję Prezesa Zarządu
Od 2008 roku pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej Vedia S.A. (notowanej na NewConnect). Nie
figuruje
w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Michał Siedlecki - Wiceprezes Zarządu
Ukooczył studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej w Instytucie
Organizacji i Zarządzania.
W latach 1983-1988 był zatrudniony w następujących firmach:
1982-1987 - Instytut Organizacji Przemysłu Maszynowego - na stanowisku starszego asystenta
1987-1988 - "InterAms II" Sp. z o.o. na stanowisku projektant systemów
Współzałożyciel i akcjonariusz, w Spółce był zatrudniony na stanowisku Głównego Projektanta
Systemów.
W latach 1992-1997 członek Zarządu Spółki odpowiedzialny za rozwój.
Po roku 1997 wrócił na stanowisko Głównego Projektanta Systemów i zajmował się tworzeniem
podstawowego produktu firmy – systemu SIMPLE SYSTEM V.
Od czerwca 2006 roku zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu SIMPLE S.A. odpowiedzialnego za
rozwój produktów SIMPLE.
W grudniu 2007 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Od stycznia do lipca 2009 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu SIMPLE S.A. a od lipca 2009 roku
do stycznia 2010 roku doradcy Zarządu.

ODWOŁYWANIE I POWOŁYWANIE PROKURY
W okresie od 1.01.2011 do 31.12.2011 funkcję prokurenta pełniła Regina Kuliś.

