
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
M.W. Trade SA 
ul. Powstańców Śląskich 125/200 
53-317 Wrocław 
tel.: 71 790 20 50, fax: 71 790 20 55 
e-mail: biuro@mwtrade.pl 

 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej; VI Wydział Gospodarczy 
KRS: 0000286915, NIP: 897-16-95-167, REGON: 933004286 
Kapitał zakładowy: 838 444,00 zł opłacony w całości 
 

 

 
Zawarcie umowy z Alior Bank SA – Program emisji obligacji 
  
Raport bieżący nr 65/2015 

9/12/2015 roku 
 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
         
Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że 9 grudnia 2015 roku wpłynęła do Spółki 
podpisana przez druga stronę – Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie (Bank) - umowa na 
realizację programu emisji obligacji (Umowa) (Program). 
 
Umowa z 4 grudnia 2015 roku określa maksymalną wartość Programu wynoszącą 30 mln złotych 
(przekraczającą poziom 10% kapitałów własnych Emitenta i spełniającą kryterium uznania tej 
transakcji za umowę znaczącą). 
 
Na podstawie Umowy Emitent zleca Bakowi organizację Programu, w ramach którego 
przeprowadzone zostaną wielokrotne emisje obligacji przez okres 3 lat od dnia zawarcia Umowy. 
 
Wykonanie zobowiązań Banku opisanych w Umowie w odniesieniu do emisji kolejnych transz 
obligacji będzie uzależnione od spełnienia następujących warunków (warunki zawieszające): 
dostarczenia przez Emitenta kompletu aktualnej dokumentacji i niezbędnych informacji; 
zachowania rzetelności i prawdziwości oświadczeń złożonych przez Emitenta w dokumentacji 
emisyjnej; niewystępowania żadnych zdarzeń stanowiących przyczynę rozwiązania Umowy; 
bieżącego wywiązywania się ze zobowiązań Spółki wynikających z Programu; innych 
zwyczajowych formalnych przesłanek umożliwiających dokonanie emisji poszczególnych transz. 
 
W Umowie nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych, a jej szczegółowe 
warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w transakcjach tego typu. 
 
Podstawa prawna przekazania raportu: 
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim 
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