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Leszek Czarnecki 

16 Bd Princesse Charlotte 

Monaco, Księstwo Monako 

M.W. Trade S.A. 

ul. Powstańców Śl. 125/200 

53-317 Wrocław 

 

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. 

Ponadto, w imieniu LC informuję, że: 

a) nie istnieją podmioty zależne od LC posiadające akcje MW Trade; 

b) LC nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do 

wykonywania prawa głosu z akcji MW Trade w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o 

Ofercie; 

c) LC nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, na podstawie których jest uprawniona lub 

zobowiązana do nabycia akcji MW Trade na warunkach wskazanych w art. 69 ust. 4 pkt 7 

Ustawy o Ofercie; oraz  

d) LC nie jest posiadaczem instrumentów finansowych w sposób bezpośredni lub pośredni 

odnoszących się do akcji Spółki, o których w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy o Ofercie.  
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e) Ze względu na nieistnienie okoliczności o których mowa w lit. c-d powyżej, oraz nieposiadaniu 

przez LC akcji MW Trade – łączna suma głosów, o której mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy o 

ofercie wynosi 0 (zero). 

 
 
Z poważaniem, 
 
 
__________________ 
Andrzej Foltyn   
Pełnomocnik 
 


