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Uchwały ZWZA podjęte 22.05.2019 r.  
 
Raport bieżący nr 6/2019 

22/05/2019 roku 
 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   
 
Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte 
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (ZWZA), które odbyło się 22 maja 
2019 roku. 
 
W odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania Emitent informuje, iż 
sprawozdania finansowe i sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta za rok obrotowy 2018 
będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach przyjętego porządku obrad zostały przekazane do 
publicznej wiadomości za pośrednictwem raportu okresowego rocznego w dniu 29 marca 2019 
roku, dokumenty zaś obejmujące dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sprawozdania Zarządu z 
działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 
2018 i ocenę wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018, a 
także sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 
oraz ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania 
ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę 
obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, będące 
przedmiotem zatwierdzenia w ramach przyjętego porządku obrad zostały opublikowane przez 
Emitenta przed terminem ZWZ za pośrednictwem raportu bieżącego nr 3/2019 w dniu 17 
kwietnia 2019 roku. 
 
Nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad ZWZA, nie 
wniesiono żadnego sprzeciwu, nie miało miejsca zgłoszenie projektów uchwał, które były poddane 
pod głosowanie, a nie zostały podjęte. 
 
Podstawa prawna: 
§ 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. 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. z 2018 r. poz. 757). 
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