
 

 

M.W. TRADE (MWT): Emisja obligacji 

 
Raport bieżący nr 61/2011 
 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
M.W. Trade SA z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, iż w dniu 26.05.2011 roku 
Emitent pomyślnie przeprowadził publiczną emisję Obligacji na okaziciela serii D/2011. Środki 
pozyskane z emisji Obligacji będą przeznaczone w szczególności na spłatę Obligacji serii 
A/2011. Zarząd M.W. Trade SA informuje, że nie istnieją przesłanki mogące wpłynąć na 
zdolność Emitenta do wywiązania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji. 
 
Emitent wyemitował Obligacje serii D/2011 o łącznej wartości 20 mln PLN. Wartość nominalna 
jednej Obligacji serii D/2011 wynosi 100 PLN. Obligacje oferowane były po cenie emisyjnej 
równej wartości nominalnej Obligacji. 
 
Obligacje serii D/2011 oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej ustalanej w 
oparciu o stałą marże i zmienną stawkę referencyjną. Oprocentowanie wypłacane jest po każdym 
półrocznym okresie odsetkowym. Obligacje serii D/2011 zostaną wykupione w terminie 2 lat od 
daty przydziału, nie później niż pierwszego dnia roboczego następującego po terminie wykupu 
Obligacji serii D/2011 po cenie nominalnej powiększonej o należne odsetki za ostatni okres 
odsetkowy. Obligacje serii D/2011 nie uprawniają do żądania świadczenia niepieniężnego od 
Emitenta. Obligacje te nie są zabezpieczone.  
 
Obligacje nie mają formy dokumentu oraz zostały wpisane w ewidencji, o której mowa w art. 5a 
ust.2 Ustawy o Obligacjach. 
 
Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta wg sprawozdania niezbadanego przez audytora na 
ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji, tj. pierwszego 
kwartału 2011 roku, wynosi 50 mln PLN. Emitent planuje zwiększać wartość zobowiązań 
poprzez emisje dłużnych papierów wartościowych, w celu dalszego pozyskiwania kapitału. 
 
Podstawa prawna: 
§ 5 ust.1 pkt.11 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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