
 

 

MW TRADE (MWT): Zawarcie umowy generalnej z Idea Bank Polska SA 
 
Raport bieżący nr 18/2011 
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd MW Trade SA (Emitent) informuje, że w dniu 2 lutego 2011 roku wpłynęła do Spółki 
podpisana w dniu 27 stycznia 2011 roku przez Emitenta z Idea Bank Polska SA (Bank) umowa 
generalna kreująca model współpracy pomiędzy Stronami. Przedmiotem umowy jest określenie 
szczegółowych zasad współpracy pomiędzy Bankiem a Emitentem w zakresie finansowania przez 
Bank wykupu rat wierzytelności z tytułu umów zawieranych przez Emitenta w ramach jego 
działalności (wierzytelności Emitenta wobec SP ZOZ). 
 
Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 marca 2011 roku. Emitent na mocy umowy 
będzie sprzedawał Bankowi niesporne wierzytelności pieniężne przysługujące mu z tytułu 
zawieranych w ramach działalności Emitenta umów. 
 
W ramach niniejszej umowy maksymalny limit wykupu rat wierzytelności Strony ustaliły na kwotę 
70.000.000 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych), a maksymalny okres finansowania: do 
10 lat. 
 
Zabezpieczeniem wykonania umowy dla Banku będzie blokada środków pieniężnych na 
rachunku bankowym Emitenta oraz – w sytuacji wskazanej w umowie – Emitent zobowiązuje się 
wobec Banku do zapłaty za raty wierzytelności, które nie zostały spłacone przez dłużników do 
dnia zwrotnego przeniesienia wierzytelności Emitenta. Inne szczegółowe warunki umowy, w tym 
finansowe, nie odbiegają od standardów rynkowych. W umowie nie zostały zawarte 
postanowienia dotyczące kar umownych. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku. 
 
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość umowy, która przekracza 10% wartości 
kapitałów własnych Emitenta, a także strategiczny charakter kontrahenta oraz istotny potencjał 
dochodowy umowy. 
 
Podstawa prawna: 
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego  
państwem członkowskim.  
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