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Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji Spółki M.W. Trade S.A. 
 
Raport bieżący nr 31/2022 

05/4/2022 roku 
 
 
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 
         
 
Zarząd M.W. Trade SA („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości otrzymane 
w dniu 05 kwietnia 2022 r. od Pana Leszka Czarneckiego zawiadomienie o następującej treści: 
 
„W oparciu o art. 69 i 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1983 z późn.zm.) („Ustawa o ofercie”), niniejszym, w 
imieniu Leszka Czarneckiego („LC”), zawiadamiam, iż w dniu 25.03.2022 r. LC zbył pośrednio, 
za pośrednictwem kolejno Lc Corp BV z siedzibą w Haarlem („LC Corp”) oraz Getin Holding 
S.A. z siedzibą we Wrocławiu („GH”) 4.298.301 akcji M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
(„MW Trade”) uprawniających do 4.298.301 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 
51,27 % udziału w kapitale zakładowym MW Trade oraz 51,27 % ogólnej liczbie głosów w MW 
Trade. 
 
Wyżej wymieniona transakcja została zawarta na rynku regulowanym GPW, w związku z 
rozliczeniem transakcji z dnia 23.03.2022 r., do której doszło w wyniku zapisania się przez GH na 
sprzedaż akcji MW Trade w ramach wezwania z dnia 27.01.2022 r.  
 
Przed ww. zbyciem LC posiadał pośrednio – za pośrednictwem kolejno LC Corp i GH - 
4.298.301 akcji MW Trade uprawniających do 4.298.301 głosów na Walnym Zgromadzeniu, 
stanowiących 51,27 % udziału w kapitale zakładowym MW Trade oraz 51,27 % ogólnej liczbie 
głosów w MW Trade. 
 
Obecnie po ww. zbyciu LC nie posiada ani bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji i głosów w 
MW Trade.” 
 
Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku. 
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