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Zarząd M.W. Trade SA, działając na podstawie § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy w trybie przepisów § 91 ust. 
5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych 
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przedstawia niniejsze 
oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę w roku obrotowym 2013. 
 

1. Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Spółka 
 
Spółka podlega zbiorowi zasad ładu korporacyjnego określonego w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek 
Notowanych na GPW” przyjętym Uchwałą nr 19/1307/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie SA 21 listopada 2012 roku (obowiązującym od 1 stycznia 2013 roku), 
którego pełne brzmienie zamieszczone jest na stronie www.corp-gov.gpw.pl.  

 
2. Wskazanie zakresu, w jakim Spółka odstąpiła od postanowień zbioru zasad ładu 
korporacyjnego oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia 
 

W roku 2013 Spółka podlegała zbiorowi zasad w wersji stanowiącej Załącznik do Uchwały Nr 
19/1307/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 21 listopada 2012 
roku, konsekwentnie dokładając wszelkich starań mających na celu jak najlepsze dostosowanie do 
wytycznych. Jednocześnie Emitent wskazuje, Ŝe posiada ograniczony wpływ na moŜliwość 
zaimplementowania wszystkich zasad ładu korporacyjnego przez kaŜdego z adresatów rekomendacji 
corporate governance oraz nie moŜe zagwarantować, Ŝe reguły będą przestrzegane przez podmioty, na 
zachowanie których Spółka nie ma wpływu.  
 
Zakres, w jakim Spółka odstąpiła w 2013 roku od stosowania w sposób trwały lub przejściowy zasad 
określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, obejmuje następujące 
punkty: 
 
a) zasadę I.5.: „Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka 
wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków 
organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów 
nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 
grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek 
notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. 
(2009/385/WE)”. 
 
Spółka podejmie starania, aby polityka wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania w Spółce docelowo były 
dostosowane do wytycznych określonych w ww. zaleceniu Komisji Europejskiej.  
 
b) zasadę I.12 „Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom moŜliwość wykonywaniu osobiście lub przez 
pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego 
zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”.  
 
W ocenie Spółki przebieg dotychczasowych Walnych Zgromadzeń M.W. Trade SA w sposób 
wystarczający zapewnia akcjonariuszom udział w obradach Walnego Zgromadzenia oraz korzystanie w 
tym zakresie z praw im przysługującym. Biorąc pod uwagę konieczność przeprowadzenia wielu czynności 
techniczno – prawno – organizacyjnych, a takŜe związane z nimi koszty i ryzyka oraz znikome 
doświadczenie rynku w tym zakresie (stwarzające warunki do generowania powaŜnych błędów). W miarę 
upowszechniania się wykorzystania nowoczesnych technologii oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa ich stosowania, Spółka rozwaŜy wprowadzenie zmian w Ŝycie.  
 
c) zasadę II.1.7.: „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej (…) pytania 
akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego 
zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.” 
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Przebieg obrad WZA Spółki protokołowany jest przez notariusza, stąd Spółka nie widzi potrzeby 
prowadzenia tak szczegółowego zapisu przebiegu obrad, który by zawierał wszystkie wypowiedzi i pytania. 
O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach WZA decyduje Przewodniczący zgromadzenia, 
kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi Ŝądaniami akcjonariuszy. Spółka 
uznaje, Ŝe zapewnia to w wystarczający sposób transparentność obrad Zgromadzeń. 
 
d) zasadę II.2.: „Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej równieŜ w języku 
angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt. 1” . 
 
Spółka prowadzi stronę internetowa w języku angielskim w nieco węŜszym zakresie, aniŜeli wskazany w 
ww. punkcie. Z uwagi na obecną strukturę akcjonariatu oraz zakres działalności Spółki, Zarząd Spółki nie 
widzi uzasadnienia dla ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z bezwzględną realizacją 
przedmiotowej zasady (tj. w zakresie tłumaczeń raportów bieŜących i okresowych, czy dokumentacji 
korporacyjnej). Spółka zakłada, Ŝe zasada ta będzie przez nią w przyszłości stosowana w pełni. 
 
e) zasadę II.9a) „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej (…) zapis 
przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo”, 

oraz 
f) zasadę IV.10 „Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom moŜliwość udziału w walnym zgromadzeniu 
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:  
1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,  
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się 
w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niŜ miejsce obrad”.  
 
Spółka implementuje nowoczesne metody komunikacji z rynkiem adekwatnie do istniejącego 
zapotrzebowania interesariuszy i struktury jej akcjonariatu. M.W. Trade SA nie przewiduje transmitowania 
przebiegu obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet i upublicznienia go na swojej 
stronie internetowej. W ocenie Zarządu dotychczasowy przebieg Walnych Zgromadzeń Emitenta nie 
wskazuje na potrzebę dokonywania takiej transmisji ani rejestracji. W ocenie Spółki niestosowanie ww. 
zasady nie będzie wywierać negatywnych skutków, a w szczególności nie będzie miało wpływu na 
ograniczenie praw lub interesów akcjonariuszy.  
 

3. Cechy stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w 
odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych 

 
System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań 
finansowych realizowany jest w Spółce poprzez wypracowane procedury sporządzania, zatwierdzania i 
publikacji raportów okresowych. Proces sporządzania sprawozdań finansowych nadzoruje Pion 
Finansowo-Księgowy/Pion Controllingu Spółki, którym zawiaduje Dyrektor Finansowy - Członek 
Zarządu M.W. Trade SA. Wszystkie sporządzone sprawozdania finansowe podlegają weryfikacji Zarządu 
Spółki.  
W trakcie roku obrotowego Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we 
wszystkich dziedzinach jej działalności, równieŜ dokonując oceny sprawozdań finansowych w zakresie ich 
zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.  
Sprawozdania półroczne oraz sprawozdania roczne zatwierdzone przez Zarząd, weryfikowane 
(odpowiednio: przeglądane lub badane) są przez niezaleŜnego biegłego rewidenta, wybieranego przez 
Radę Nadzorczą.  
Roczne sprawozdania finansowe M.W. Trade SA przedstawiane są Walnemu Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy w celu ich zatwierdzenia.  
Tak przyjęty system kontroli nad sprawozdaniami finansowymi zapewnia wiarygodność oraz zgodność z 
przepisami prawa i innymi regulacjami.  

 
4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety 
akcji 
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W 2013 roku akcjonariusze znaczący posiadali następujące pakiety akcji: 
 

Akcjonariusze Spółki 

Stan na 1 stycznia 2013 roku 

Stan na 31 grudnia 2013 roku 

liczba akcji/liczba 
głosów na WZA 

udział w kapitale 
zakładowym/udział 

w ogólnej liczbie 
głosów na WZA (%) 

liczba akcji/liczba 
głosów na WZA 

udział w kapitale 
zakładowym/udział 

w ogólnej liczbie 
głosów na WZA 

(%) 

Getin Holding SA 4 298 301 51,27%       4 298 301    51,27% 

Rafał Wasilewski  
z Beyondream Investments Ltd 

 1 670 000  19,92%       1 680 000*    20,04% 

Quercus TFI SA  878 110  10,47%          878 110    10,47% 

Pozostali       1 538 029    18,34%       1 528 029    18,22% 

Razem       8 384 440    100,00%       8 384 440    100,00% 
 
*Zmiany dotyczące znacznych pakietów akcji w 2013 roku:  
12 czerwca 2013 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Prezesa Zarządu – Pana Rafała 
Wasilewskiego w trybie art. 69 Ustawy o ofercie. Pan Rafał Wasilewski poinformował o przekroczeniu 
20% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Zgodnie z treścią zawiadomienia, 5 i 6 
czerwca 2013 roku, podmiot zaleŜny od Akcjonariusza - Beyondream Investmets Limited z siedzibą w 
Nikozji - nabył łącznie 10.000 akcji Spółki. 
 
Od zakończenia omawianego roku obrotowego struktura akcjonariatu znaczącego, na dzień zatwierdzenia 
niniejszego oświadczenia, tj. 24 lutego 2014 roku, uległa następującym zmianom: 
 

Akcjonariusze Spółki 

Stan na 31 grudnia 2013 roku 

 
Stan na 24 lutego 2014 roku 

liczba akcji/liczba 
głosów na WZA 

udział w kapitale 
zakładowym/udział 

w ogólnej liczbie 
głosów na WZA (%) 

liczba akcji/liczba 
głosów na WZA 

udział w kapitale 
zakładowym/udział 

w ogólnej liczbie 
głosów na WZA 

(%) 

Getin Holding SA       4 298 301    51,27%       4 298 301    51,27% 

Rafał Wasilewski  
z Beyondream Investments Ltd 

      1 680 000    20,04%       1 680 000    20,04% 

Quercus TFI SA          878 110    10,47%       1 046 340*    12,48% 

Pozostali       1 528 029    18,22%       1 359 799    16,21% 

Razem       8 384 440    100,00%       8 384 440    100,00% 
 
 
* 29 stycznia 2014 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie (na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie) od 
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (Quercus TFI SA) o zwiększeniu stanu posiadania 
akcji Emitenta. 
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Quercus TFI SA, działając w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych - QUERCUS Parasolowy 
SFIO, QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ oraz QUERCUS Absolute Return FIZ (Fundusze), 
zawiadomiło o zwiększeniu przez Fundusze wspólnie udziału w ogólnej liczbie głosów w M.W. Trade SA 
oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów. 
Zmiana dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów, w stosunku do 
zawiadomienia z 22 czerwca 2011 roku, nastąpiła 27 stycznia 2014 roku w związku z transakcją na rynku 
regulowanym. 
 

5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne 
uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki wraz z opisem tych uprawnień 
 

Spółka nie emitowała papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do 
M.W. Trade SA. 

 
6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu oraz 
ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki 

 
Akcje Spółki nie są objęte ograniczeniami dotyczącymi przenoszenia prawa własności oraz ograniczeniami 
w zakresie wykonywania prawa głosu, za wyjątkiem ograniczeń wynikających z ogólnie obwiązujących 
przepisów prawa. 

 
7. Zasady dotyczące powoływania i odwoływania organów zarządzających i nadzorczych 
Spółki oraz ich uprawnienia i zasady działania 

 
a) Zarząd 

 
■ Zarząd M.W. Trade SA składa się z dwóch do pięciu osób. Członkowie Zarządu są powoływani i 

odwoływani przez Radę Nadzorczą. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej, 
trzyletniej kadencji. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego 
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia 
funkcji Członka Zarządu. Poszczególni Członkowie Zarządu mogą być odwołani w kaŜdym 
czasie. Mandat Członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa 
równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu. Mandat Członka 
Zarządu wygasa równieŜ wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.  

■ Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający 
łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. Zarząd kieruje działalnością Spółki 
i reprezentuje ją we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.  
Do kompetencji Zarządu naleŜą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, 
niezastrzeŜone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu do kompetencji innych organów 
Spółki. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z naleŜytą starannością 
wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień Statutu Spółki oraz uchwał 
powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji. Uchwały 
Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.  
Zarząd Spółki działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu 
Spółki, dostępnego publicznie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej 
oraz zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. 

 
b) Rada Nadzorcza 

 
■ Rada Nadzorcza Spółki M.W. Trade SA powoływana i odwoływana jest przez Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 
członków. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną dwuletnią kadencję. Mandaty 
członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady 
Nadzorczej. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa równieŜ wskutek śmierci, rezygnacji albo 
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odwołania go ze składu Rady Nadzorczej. Dla swej waŜności rezygnacja z pełnienia funkcji 
członka Rady Nadzorczej powinna być złoŜona Zarządowi w formie pisemnej. Członkowie Rady 
Nadzorczej mogą być wybierani ponownie do Rady następnych kadencji.  
Rada Nadzorcza działa zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, postanowieniami 
Statutu Spółki, uchwalonym przez Walne Zgromadzenie dostępnym publicznie Regulaminem 
Rady Nadzorczej, określającym jej organizację i sposób wykonywania czynności oraz zasadami 
Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.  

■ Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Ponadto do kompetencji Rady 
Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach, naleŜy: 

� powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, 
� czasowe zawieszanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków w czynnościach, 
� ustalanie wysokości wynagrodzenia oraz zasad wynagradzania Członków Zarządu, 
� zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki, 
� udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangaŜowanie się w działalność konkurencyjną dla 

Spółki, 
� wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz do dokonywania 

czynności rewizji finansowej w Spółce, 
� ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok 

obrotowy, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zakresie ich 
zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu 
dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a takŜe składanie Walnemu Zgromadzeniu 
corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, 

� zatwierdzanie rocznego budŜetu, planu biznesowego oraz planu strategicznego Spółki, 
� udzielanie zgody na połączenie z innym podmiotem, 
� opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu, 
� zatwierdzenie limitów zadłuŜenia Spółki oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich 

limitów, 
� udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań finansowych, których wartość 

przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, 
� udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, uŜytkowania wieczystego lub udziału w 

nieruchomości przez Spółkę, 
� opiniowanie proponowanych zmian Statutu Spółki oraz projektów innych uchwał przed ich 

przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu, 
� opiniowanie kandydatury na prokurenta Spółki, 
� udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, innej transakcji lub kilku powiązanych umów 

lub innych transakcji wykraczających poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z 
podstawową działalności Spółki, których łączna wartość przekracza 1.000.000 zł, 

� udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierŜawienie i rozporządzenie jakimikolwiek składnikami 
majątku lub innymi aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres zwykłej 
działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których wartość 
przekracza 500.000 zł, 

� wyraŜanie zgody na udzielenie poręczenia, z wyjątkiem poręczeń udzielanych w zakresie zwykłej 
działalności Spółki w ramach limitu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą, podpisanie w imieniu 
Spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz 
podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub 
podmiotów, których wartość przekracza 1.000.000 zł, 

� zatwierdzanie limitu kwoty poręczeń udzielanych w zakresie zwykłej działalności Spółki, 
� udzielanie zgody na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach lub dokonanie innej 

inwestycji w inne spółki lub przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia, w przypadku gdy 
wartość pojedynczej inwestycji przekracza 500.000 zł, 

� zatwierdzanie limitu kwoty obciąŜeń na składnikach majątkowych Spółki (zastawów, hipotek lub 
innych obciąŜeń) oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów, 

� ustanawianie przez Spółkę obciąŜeń na składnikach jej majątku, w przypadku, gdy wartość takich 
obciąŜeń przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, 
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� wykonywanie zadań Komitetu Audytu, jeŜeli Komitet Audytu nie został powołany lub istnieją 
przeszkody uniemoŜliwiające jego działanie. 
 
8. Opis zasad zmiany Statutu 

 
Zmiana Statutu Spółki naleŜy do kompetencji Walnego Zgromadzenia i wymaga powzięcia uchwały przez 
Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów. 
Zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, w przypadku zamierzonej zmiany Statutu w 
ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia ujęte zostają dotychczas obowiązujące postanowienia oraz 
treść proponowanych zmian. Po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmian w 
Statucie Spółki, Zarząd Spółki zgłasza ten fakt do sądu rejestrowego. Zgłoszenie zmiany Statutu winno 
nastąpić w terminach wskazanych w Kodeksie Spółek Handlowych. Zmiana dokonana w Statucie 
obowiązuje z chwilą zarejestrowania jej przez sąd.  
Następnie Rada Nadzorcza ustala tekst jednolity Statutu uwzględniający wprowadzone zmiany, o ile Walne 
Zgromadzenie udzieli Radzie Nadzorczej upowaŜnienia w tym zakresie. 

 
9. Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz 
praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania 

 
Zasady działania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade SA (Walne Zgromadzenie, WZA), 
jego zasadnicze uprawnienia oraz prawa Akcjonariuszy i sposób ich wykonywania uregulowane są w 
Statucie Spółki, dostępnym publicznie Regulaminie Walnego Zgromadzenia przy uwzględnieniu zasad 
Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. W stosunku do ww. dokumentów, jak i w sprawach 
nieuregulowanych tymi dokumentami, nadrzędne zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek 
handlowych. 
 

a) Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia 
 
Walne Zgromadzenie Spółki obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
zwołuje Zarząd Spółki i odbywa się ono nie później niŜ sześć miesięcy po upływie roku obrotowego. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek 
akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego; Rada Nadzorcza 
Spółki, jeŜeli uzna jego zwołanie za wskazane; akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału 
zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce oraz akcjonariusze upowaŜnieni przez Sąd 
rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Ksh. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 
dwóch tygodni od przedstawienia przez akcjonariuszy Ŝądania jego zwołania. 
Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w 
sposób określony dla przekazywania informacji bieŜących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych. Ogłoszenie dokonywane jest co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego 
Zgromadzenia. Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu, chyba Ŝe w ogłoszeniu o zwołaniu 
Walnego Zgromadzenia oznaczone zostanie inne miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, a gdy Walne Zgromadzenie zwołuje Rada 
Nadzorcza albo akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej 
połowę ogółu głosów w Spółce, porządek obrad ustala odpowiednio Rada Nadzorcza albo ci 
akcjonariusze. 
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku 
ich nieobecności inny członek Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności członków Rady Nadzorczej 
Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Przed przystąpieniem 
do obrad następuje wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który kieruje przebiegiem 
Zgromadzenia. KaŜdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo kandydować na stanowisko 
Przewodniczącego. Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem jest 
czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania i obliczanie oddanych głosów. 
Uchwały podjęte na Zgromadzeniu zamieszczane są w protokole z Walnego Zgromadzenia 
sporządzonym w formie aktu notarialnego. 
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Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów obecnych, o ile przepisy 
prawa lub Statutu nie stanowią inaczej. Walne Zgromadzenie moŜe podejmować uchwały jedynie w 
sprawach objętych porządkiem obrad. W przedmiotach nieobjętych porządkiem obrad uchwały mogą być 
podjęte pod warunkiem, Ŝe reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych akcjonariuszy 
nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. 
 

b) Zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia 
 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia naleŜy w szczególności: 

� rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 
działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, 

� udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 
� podział zysku lub określenie sposobu pokrycia strat, 
� wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu 

Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 
� zbycie i wydzierŜawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na 

nim prawa uŜytkowania, 
� zmiana Statutu Spółki, 
� emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa, 
� uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia oraz regulaminu Rady Nadzorczej, 
� określenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 
� powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 
� ustalanie dnia dywidendy, 
� rozwiązanie Spółki, 
� utworzenie, kaŜdorazowe uŜycie i likwidacja kapitału rezerwowego, 
� inne sprawy przewidziane Statutem i przepisami Kodeksu spółek handlowych. 

 
c) Prawa Akcjonariuszy i sposoby ich wykonywania 

 
Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz głosować osobiście lub przez 
swoich pełnomocników. Pełnomocnik moŜe reprezentować więcej niŜ jednego akcjonariusza i głosować 
odmiennie z akcji kaŜdego akcjonariusza. Zasady dotyczące wykonywania prawa głosu przez 
pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela. Pełnomocnictwo do 
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w 
postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waŜnego kwalifikowanego 
certyfikatu. 
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście 
dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). 
Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i uŜytkownicy, którym 
przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeŜeli są wpisani do 
księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa w 
Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. 
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą 
Ŝądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliŜszego Walnego Zgromadzenia. śądanie 
powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niŜ na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym 
terminem Zgromadzenia. śądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej 
proponowanego punktu porządku obrad. śądanie moŜe zostać złoŜone w postaci elektronicznej. Zarząd 
jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niŜ na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem 
Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na Ŝądanie akcjonariuszy. 
Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Uczestniczący w Walnym 
Zgromadzeniu akcjonariusze mają liczbę głosów równą liczbie posiadanych akcji. Akcjonariusz 
uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu ma prawo stawiania wniosków i zgłaszania sprzeciwów, 
zadawania pytań członkom Rady Nadzorczej, Zarządu i biegłemu rewidentowi oraz Ŝądania udzielenia 
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informacji w trybie odpowiednich przepisów Ksh, jak równieŜ do przedstawiania zwięzłego uzasadnienia 
swego stanowiska. 
KaŜdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych 
porządkiem obrad Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad 
obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.  
Akcjonariuszom obecnym na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członków Rady 
Nadzorczej, przysługuje prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej powoływanych i 
odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. 
Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez 
biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. 
Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. 

 
10. Skład osobowy organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących oraz 
jego zmiany 

 
a) Zarząd 
W 2013 roku Zarząd Spółki funkcjonował w następującym składzie*: 
 

■ Rafał Wasilewski – Prezes Zarządu, 
■ Dariusz Strojewski – Członek Zarządu, 
■ Maciej Mizuro - Członek Zarządu. 

 
* Dodatkowa informacja: 
23 maja 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała na nową, trzyletnią kadencję (rozpoczynającą się 27 
maja 2013 roku) Zarząd Emitenta w osobach: Pan Rafał Wasilewski (Prezes Zarządu), Pan Dariusz 
Strojewski (Członek Zarządu), Pan Maciej Mizuro (Członek Zarządu). 
 
Skład Zarządu M.W. Trade SA na dzień zatwierdzenia niniejszego oświadczenia pozostał bez zmian. 
 

c) Rada Nadzorcza 
 

Rada Nadzorcza Spółki na 01.01.2013 roku funkcjonowała w następującym składzie*: 
 

■ Rafał Juszczak - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
■ Jarosław Augustyniak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 
■ Leszek Czarnecki – Członek Rady Nadzorczej, 
■ Grzegorz Tracz – Członek Rady Nadzorczej, 
■ Małgorzata Wasilewska – Członek Rady Nadzorczej. 

 
*Zmiany, jakie zaszły w ciągu 2013 roku: 

1. 3 kwietnia 2013 roku wpłynęła do Spółki informacja od Pana Grzegorza Tracza o rezygnacji z 
pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta bez podania przyczyny decyzji. 

2. 5 kwietnia 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało do składu 
Rady Nadzorczej, na okres wspólnej dwuletniej kadencji (trwającej od 16 czerwca 2011 roku), 
Pana Bartosza Chytłę. 

3. Jednocześnie ZWZA wyłoniło skład RN na nową kadencję, rozpoczynającą się 17 czerwca 2013 
roku, w osobach: Pan Leszek Czarnecki, Pan Rafał Juszczak, Pan Bartosza Chytła, Pan Jarosław 
Augustyniak i Pani Małgorzata Wasilewska. 

4. 4 września 2013 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Bartosza Chytły o rezygnacji z 
pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na 30 września 2013 roku. 

5. 9 października 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało do 
składu Rady Nadzorczej Pana Marcina Sycińskiego. 

6. 9 grudnia 2013 roku Organ formalnie wyłonił szefostwo w osobach: Pan Rafał Juszczak – 
Przewodniczący, Pan Jarosław Augustyniak – Wiceprzewodniczący. 

 



Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego - 2013 rok 

 

S
tr
o
n
a
 1
0
 

W skład Rady Nadzorczej Spółki na 31.12.2013 roku wchodzili: 
■ Rafał Juszczak - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
■ Jarosław Augustyniak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 
■ Leszek Czarnecki – Członek Rady Nadzorczej, 
■ Małgorzata Wasilewska – Członek Rady Nadzorczej, 
■ Marcin Syciński – Członek Rady Nadzorczej. 

 
Skład Rady Nadzorczej M.W. Trade SA na dzień zatwierdzenia niniejszego oświadczenia pozostał bez 
zmian. 

Wrocław, 24 lutego 2014 roku 
 
 
 
 

------------------------------------------ -------------------------------------- ------------------------------------------ 
Rafał Wasilewski Dariusz Strojewski Maciej Mizuro 

Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu 
 


