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Raport bieżący nr 55/2011 

Podstawa prawna:  

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

 
Zarząd M.W. Trade SA (Emitent) informuje, iż w dniu 19 maja 2011 roku powziął informację o 
dokonaniu w dniu 12 maja 2011 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmiany w Statucie Spółki, 
przyjętej Uchwałą numer 31/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 marca 2011 
roku, o następującej treści: 
 
§ 24 Statutu otrzymał następujące brzmienie: 
 
„1.  Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 32/2009 z 
dnia 29 października 2009 roku kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony do 
kwoty nie większej niż 859.660,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset 
sześćdziesiąt złotych), to jest o kwotę nie większą niż 40.800,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy 
osiemset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 408.000 (słownie: czterysta osiem tysięcy) akcji 
zwykłych  na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, z 
uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
numer 30/2011 z dnia 29 marca 2011 roku. 
2. Akcje serii D obejmowane będą przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A 
wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 
31/2009 z dnia 29 października 2009 roku z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 29/2011 z dnia 29 marca 2011 roku." 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
numer 31/2011 z dnia 29 marca 2011roku upoważniło Radę Nadzorczą Emitenta do ustalenia 
tekstu jednolitego zmienionego Statutu M.W. Trade SA. Emitent poinformuje o ustaleniu tekstu 
jednolitego Statutu przez Radę Nadzorczą w oddzielnym komunikacie. 
 
 
Podstawa prawna: 
§ 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, 
poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych 
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 33 poz. 259 ze zmianami). 
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