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Informacja dotycząca prawomocnego umorzenia śledztwa w sprawie podejrzenia 
popełnienia przestępstwa polegającego na usiłowaniu wyłudzenia wypłaty środków 
pieniężnych z budżetu Skarbu Państwa poprzez zgłoszenie nieistniejących oraz prawnie 
nieprzysługujących wierzytelności Emitenta wobec Gminy Ostrowice. 
 
Raport bieżący nr 20/2020 

22/12/2020 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 12/2020 z 22 czerwca 2020 r., informuje, że w dniu dzisiejszym uzyskał 
informację o uprawomocnieniu się postanowienia Prokuratora Prokuratury Rejonowej Szczecin – 
Niebuszewo w Szczecinie z dnia 19 listopada 2020 roku sygn. akt. 2 Ds. 110.2020 o umorzeniu 
śledztwa w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na: 
1) usiłowaniu doprowadzenia Wojewody Zachodniopomorskiego do niekorzystnego 

rozporządzenia mieniem w związku ze zgłoszeniem wierzytelności przysługujących 
Emitentowi wobec byłej Gminy Ostrowice, w sytuacji kiedy część tych wierzytelności 
faktycznie nie istniała i nie przysługiwała Emitentowi; 

2) wyłudzeniu poświadczenia nieprawdy w okresie od 29 lipca 20216 roku do 8 listopada 2016 
roku, poprzez uzyskanie postanowienia Sądu Okręgowego w Koszalinie I Wydział Cywilny z 
dnia 29 lipca 2016 roku, sygn. akt I Co 97/16 zatwierdzającego ugodę mediacyjną nr 
MWT/35/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku oraz postanowienia Sądu Okręgowego w 
Koszalinie I Wydział Cywilny z dnia 8 listopada 2016 roku, sygn. akt I Co 148/16 
zatwierdzającego ugodę mediacyjną nr MWT/50/2016 z dnia 23 września 2016 roku, w sytuacji 
kiedy ww. ugody zawierały nieprawidłowe kwoty wierzytelności przysługujących Emitentowi 
wobec byłej Gminy Ostrowice, 

3) niedopełnieniu obowiązków przez Wójta Gminy Ostrowice poprzez zawarcie z Emitentem 
ww. ugód mediacyjnych. 
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