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Wrocław, 28 marca 2022 r. 

 

Komisja Nadzoru Finansowego 

ul. Piękna 20 

00-549 Warszawa 

skr. poczt. 419 

oraz 

M.W. Trade S.A.  

ul. Powstańców Śląskich 125/200 

53-317 Wrocław 

KRS: 0000286915 

(„Spółka”) 

 

Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy o ofercie1 niniejszym zawiadamiamy 

o osiągnięciu przez Spółkę oraz Beyondream Investments Limited, spółkę prawa cypryjskiego, z siedzibą w Larnace (59 

Griva Digeni), wpisaną do rejestru pod numerem HE268156 („BD”), łącznie 89,59% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 

Osiągnięcie przedmiotowego progu nastąpiło 25 marca 2022 r. w wyniku rozliczenia wezwania do zapisywania się na 

sprzedaż wszystkich pozostałych akcji Spółki („Rozliczenie Wezwania”), ogłoszonego zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o 

ofercie 27 stycznia 2022 r. przez Spółkę oraz BD w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy o ofercie 

(„Porozumienie”). 

1. Przed Rozliczeniem Wezwania Spółka nie posiadała indywidualnie akcji Spółki. 

2. Przed Rozliczeniem Wezwania BD posiadała indywidualnie 1.680.000 akcji Spółki, reprezentujących 20,04% 

wszystkich akcji w Spółce i w kapitale zakładowym Spółki, oraz uprawniających do 1.680.000 głosów w Spółce, 

reprezentujących 20,04% wszystkich głosów w Spółce. 

3. W wyniku Rozliczenia Wezwania strony Porozumienia posiadają łącznie 7.511.901 akcji Spółki, reprezentujących 

89,59% wszystkich akcji w Spółce i w kapitale zakładowym Spółki, oraz uprawniających do 7.511.901 głosów w 

Spółce, reprezentujących 89,59% wszystkich głosów w Spółce. 

4. W wyniku Rozliczenia Wezwania nie zmienił się indywidualny stan posiadania akcji BD wskazany w pkt 2 powyżej. 

5. W wyniku Rozliczenia Wezwania Spółka nabyła 5.831.901 akcji Spółki, reprezentujących 69,56% wszystkich akcji w 

Spółce i w kapitale zakładowym Spółki, oraz uprawniających do 5.831.901 głosów w Spółce, reprezentujących 

69,56% wszystkich głosów w Spółce. Niezależnie od stanu posiadania akcji Spółki przez Spółkę, Spółka stosownie do 

art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień 

do ich zbycia lub do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.  

6. Żadna ze stron Porozumienia nie posiada innych podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki. W odniesieniu 

do stron Porozumienia nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c. ustawy o ofercie. 

 
1 ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych („ustawa o ofercie”) 
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7. Strony Porozumienia nie posiadają instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności 

bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji Spółki, z którymi związane są prawa 

głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, lub odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają 

skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w zdaniu poprzedzającym, 

niezależnie od tego, czy instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie pieniężne, a o których mowa w art. 69b 

ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy o ofercie. W związku z powyższym Strony Porozumienia nie posiadają głosów z akcji 

wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 7) i 8) ustawy o ofercie, natomiast łączna suma liczby głosów stron 

Porozumienia oraz jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce został wskazany powyżej. 

8. Strony Porozumienia na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy o ofercie wskazały w Porozumieniu, że obowiązki 

informacyjne stron Porozumienia określone w tej ustawie będą wykonywane przez Spółkę. 

W imieniu Spółki (działającej w imieniu stron Porozumienia): 

 

______________ 

Marlena Panenka-Jakubiak 

______________ 

Grzegorz Rojewski 

 


