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Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w M.W. Trade S.A.  
 
Raport bieżący nr 16/2019 

3/09/2019 roku 
 
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji   
      
Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent), niniejszym informuje, że w dniach 19 i 22 sierpnia 
2019 roku powziął informację o wpływie do Spółki od Beyondream Investments Limited z 
siedzibą w Larnaka, Cypr (Akcjonariusz), zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 
Ustawy o ofercie publicznej (…), w którym Akcjonariusz ten poinformował o transakcjach na 
akcjach Emitenta dokonanych w dniach 14 sierpnia 2019 r. oraz 21 sierpnia 2019 r. 
 
Poniżej Spółka przekazuje pełną treść otrzymanych zawiadomień:  
 
Na podstawie art. 69 ust. z 29.07.2005 r. w imieniu Beyondream Investments Ltd z siedzibą Arch 
Makariou III, Frixos Court, Larnaka. Cypr zawiadamiam, iż dnia 14.08.2019 r. Spółka 
Beyondream Investments Ltd zwiększyła udział w ogólnej liczbie głosów w spółce M.W. Trade 
SA w wyniku transakcji na rynku regulowanym  poprzez zakup 33 000 akcji ww. spółki po 
średniej cenie 3 zł 55 gr. zwiększając udział z 1 585 000 akcji do dnia poprzedzającego transakcje 
do 1 618 000 akcji. Co daje udział w ogólnej liczbie głosów 19,3%. Przed ww. transakcją 
akcjonariusz posiadał 1 585 000 akcji co dawało 18,9% udziału w ogólnej liczbie głosów. 
 
Na podstawie art. 69 ust. z 29.07.2005 r. w imieniu Beyondream Investments Ltd z siedzibą Arch 
Makariou III, Frixos Court, Larnaka. Cypr zawiadamiam, iż dnia 21.08.2019 r. Spółka 
Beyondream Investments Ltd zwiększyła udział w ogólnej liczbie głosów w spółce M.W. Trade 
SA w wyniku transakcji na rynku regulowanym poprzez zakup 17 000 akcji ww. spółki po 
średniej cenie 3 zł 48 gr. zwiększając udział z 1 618 000 akcji do dnia poprzedzającego transakcje 
do 1 635 000 akcji. Co daje udział w ogólnej liczbie głosów 19,5% Przed ww. transakcją 
akcjonariusz posiadał 1 618 000 akcji co dawało 19,3% udziału w ogólnej liczbie głosów.   
 
Powyższe transakcje nie spełniają wymogów przekazania raportu na podstawie art. 69 ustawy o 
ofercie jednakże Spółka publikuje je zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami.  
 
Marlena Panenka-Jakubiak  – Prezes Zarządu 
Iwona Bednarska - Prokurent 
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