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Ustanowienie zastawu rejestrowego – Bank Zachodni WBK SA 
  
Raport bieŜący nr 85/2014 

24/12/2014 roku 
 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe 
         
Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, Ŝe 23 grudnia 2014 roku wpłynęło do 
Spółki postanowienie Sądu Rejonowego (z 19 grudnia 2014 roku) o wpisie do rejestru zastawów 
zastawu rejestrowego na wierzytelnościach Emitenta wobec jego dłuŜników, wynikających  
z wcześniej zawartych umów (Projekty).  
 
Wartość Projektów będących przedmiotem zabezpieczenia przekroczyła poziom 10% kapitałów 
własnych Emitenta, spełniła kryterium uznania aktywów za aktywa o znaczącej wartości. 
 
PowyŜsza czynność została wykonana pod zabezpieczenie umów kredytowych zawartych między 
Bankiem Zachodnim WBK SA z siedzibą we Wrocławiu (Bank) a Spółką, tj. umowy o multilinię 
z 10 grudnia 2014 roku w kwocie 16 mln (zob. rb 78/2014), umowy o kredyt w rachunku 
bieŜącym z 19 stycznia 2010 roku na kwotę 19 mln (zob. rb 74/2014), umowy o kredyt 
rewolwingowy z 24 lutego 2012 roku na kwotę 15 mln zł (zob. rb 74/2014) oraz umowy o kredyt 
obrotowy z 9 lipca 2013 roku w kwocie 9 mln (zob. rb 15/2014). 
 
Wartość ewidencyjna Projektów w księgach rachunkowych Spółki (na 10 grudnia 2014 roku) 
wyniosła ok. 30,03 mln złotych.  
 
Między M.W. Trade SA a Bankiem nie występują jakiekolwiek powiązania, prócz biznesowych. 
 
Podstawa prawna przekazania raportu: 
§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieŜących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim 
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