
 

LIST PREZESA ZARZĄDU  

M.W. TRADE S.A. 
 

Szanowni Państwo, 
 

Miniony rok był dla Spółki M.W. TRADE S.A. 

okresem zdominowanym oczekiwaniem na 

uprawomocnienie się ostatniego z trzech 

postępowań wobec Skarbu Państwa w związku z 

ekspozycją po zlikwidowanej Gminie Ostrowice. 

Mimo uznania w marcu poprzedniego roku w 

całości zarzutów Spółki do informacji Wojewody 

Zachodniopomorskiego w przedmiocie zgłoszenia 

wierzytelności przysługujących Spółce, płatność ok. 

37 mln zł, stanowiąca ponad 60% kapitałów 

własnych, nastąpiła dopiero w drugiej połowie 

sierpnia. 

Ponadto Spółka odnotowała 19,7 mln zł 

przedterminowych spłat portfela, dzięki którym 

wygasiła 21,5 mln zł zobowiązań finansowych, 

zamykając 2021 rok wskaźnikiem zadłużenia na 

poziomie 12,2% (spadek o 28,7 p.p. względem roku 

2020) przy 50 mln zł środków pieniężnych. 

Jednocześnie w grudniu 2021 roku istotnie obniżył 

się poziom zobowiązań warunkowych (spadek r/r o 

41% do poziomu 30 mln zł). Pozostałe aktywa i 

zobowiązania finansowe oraz zobowiązania 

warunkowe amortyzowały się zgodnie z umownymi 

harmonogramami spłat. Nie zidentyfikowano 

pozycji defaultowych. 

Rachunek wyników odzwierciedla przede 

wszystkim rozliczenia aktywa i rezerwy z tytułu 

podatku odroczonego oraz odwrócenie odpisów z 

tytułu straty oczekiwanej konsumujące efekt ww. 

spłat. 

Spółka kontynuowała wprowadzony od 

początku pandemii koronawirusa Sars-Cov-2 

wzmożony monitoring sytuacji finansowej Klientów 

oraz zintensyfikowane działania przy zarządzaniu 

ryzykiem kredytowym i płynności.  

Osiągnięcie przez Zarząd wyznaczonych celów 

pozwoliły Walnemu Zgromadzeniu na podjęcie 20 

stycznia 2022 roku uchwały umożliwiającej 

przeprowadzenie skupu akcji własnych w ramach 

dostępnych środków zakumulowanych z zysków z 

lat ubiegłych. Transakcja ta realizowana w formie 

publicznego wezwania do zapisywania się na 

sprzedaż akcji Spółki realizowana jest wraz z 

Beyondream Investments Ltd. („BD”), podmiotem 

który zamierza przejąć kontrolę nad Spółką. 

 

 

 

 

 

Zgodnie z deklaracją BD, nowa strategia zostanie 

ogłoszona po rozliczeniu transakcji. 
 

Procesy i struktura organizacyjna zapewnia 

Spółce pełną zdolność operacyjną i niezbędne 

kompetencje do zarządzania istniejącym portfelem 

wierzytelności oraz zwiększania przychodów w 

ramach świadczonych usług pośrednictwa.  
 

W imieniu całego Zarządu chciałabym 

serdecznie podziękować całemu Zespołowi za 

zaangażowanie, nieszablonowe podejście oraz 

lojalność. Życzymy Wam dalszego rozwoju, 

spełnienia i satysfakcji. 

Podziękowania kierujemy również na ręce 

Naszych Kontrahentów oraz Akcjonariuszy, którzy 

obdarzyli nas zaufaniem w wyborze ścieżek realizacji 

wyznaczonych celów.  
 

Zapraszam do lektury raportu rocznego za 2021 rok. 

 
Z wyrazami szacunku 

 
Marlena Panenka-Jakubiak  

Prezes Zarządu 


