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Informacja dotycząca wierzytelności przysługujących Emitentowi od Gminy Ostrowice 
 
Raport bieżący nr 3/2020 

9/4/2020 roku 
 
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 
         
Zarząd M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”, „Spółka”), nawiązując do 
raportu bieżącego 18/2018 z 23 lipca 2018 r., informuje, że w dniu dzisiejszym odebrał 
oświadczenia Wojewody Zachodniopomorskiego datowane na 30 marca 2020 r., dotyczące 
uchylenia się od skutków prawnych ugody zawartej w dniu 27 czerwca 2016 r. przez Emitenta z 
Gminą Ostrowice w przedmiocie uznania przez Gminę Ostrowice ciążących na niej zobowiązań 
wobec Spółki na kwotę 32 874 003,98 zł, a także uchylenia się od skutków prawnych ugody 
zawartej w dniu 23 września 2016 r. przez Emitenta z Gminą Ostrowice w przedmiocie uznania 
przez Gminę Ostrowice ciążących na niej zobowiązań wobec Spółki na kwotę 2 478 131,77 zł. 
Powyższe wierzytelności Spółki wobec Gminy zostały zgłoszone Wojewodzie 
Zachodniopomorskiemu pismem z dnia 19 lutego 2019 r. Jednocześnie Zarząd Emitenta 
wskazuje, że nie otrzymał jakiegokolwiek oświadczenia Wojewody Zachodniopomorskiego w 
zakresie wierzytelności stwierdzonej nakazem zapłaty z dnia 22 stycznia 2018 r., wydanym przez 
Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt: I Nc 33/18, która została 
zgłoszona Wojewodzie Zachodniopomorskiemu w/w pismem z dnia 19 lutego 2019 r. na łączną 
kwotę 1 644 430,65 zł. 
 
Zarząd Emitenta oświadcza, że w/w dwa oświadczenia woli Wojewody Zachodniopomorskiego 
są w ocenie Emitenta w całości bezpodstawne, a ponadto bezskuteczne. 
 
Po dokonaniu przez Zarząd Emitenta szczegółowej analizy otrzymanych dokumentów oraz 
rozważeniu wszystkich środków ochrony prawnej przysługujących Spółce, podjęte zostaną 
decyzje w przedmiocie dalszego procedowania w związku z wierzytelnościami przysługującymi 
M.W. Trade S.A. wobec zlikwidowanej Gminy Ostrowice, której zobowiązania przejął Skarb 
Państwa reprezentowany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, o czym Spółka poinformuje 
w drodze kolejnego raportu bieżącego. 
 
Marlena Panenka-Jakubiak – Prezes Zarządu 
Grzegorz Rojewski – Członek Zarządu 
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