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PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 1/2010 z dnia 31.03.2010 r.
. W. Trade Spółki Akcyjnej we
Wrocławiu w sprawie wyboru przewodnicz 

Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej

Działaj c na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowy
 

  


Uchwała wchodzi w   


  wiadczył, e uchwała została podj  
w głosowaniu tajnym „za” oddano ………….. (……………………………
głosów, głosów „przeciw” oddano ………...(………………………………
oddano, wstrzymało si  od głosowania ………...(………………………………………………………)
głosów. ---------

Uchwała nr 2/2010 z dnia 31.03.2010 r.
. W. Trade Spółki Akcyjnej we

Wrocławiu w sprawie uchylenia tajno ci głosowania


Działaj c na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowy
 


   głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej, powoływanej w celu
przeprowadzenia głosowania nad sprawami obj  



Uchwała wchodzi w   


  wiadczył, e uchwała została podj  
w głosowaniu jawnym „za” oddano ………….. (……………………………
głosów, głosów „przeciw” oddano ………...(………………………………
oddano, wstrzymało si  od głosowania ………...(………………………………………………………)
głosów. ---------

Uchwała nr 3/2010 z dnia 31.03.2010 r.
. W. Trade Spółki Akcyjnej we

Wrocławiu w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Działaj  421 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
 

„Powołuje si    w składzie: ……….. oraz ……….. w celu przeprowadzeni
głosowania nad uchwałami, obj  


Uchwała wchodzi w   


  wiadczył, e uchwała została podj  
w głosowaniu jawnym „za” oddano ………….. (……………………………
głosów, głosów „przeciw” oddano ………...(………………………………
oddano, wstrzymało si  od głosowania ………...(………………………………………………………)
głosów. ---------

Uchwała nr 4/2010 z dnia 31.03.2010 r.
. W. Trade Spółki Akcyjnej we

Wrocławiu w sprawie przyj  

Działaj spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
 


    


Uchwała wchodzi w   


  wiadczył, e uchwała została podj  
w głosowaniu jawnym „za” oddano ………….. (……………………………
głosów, głosów „przeciw” oddano ………...(………………………………
oddano, wstrzymało si  od głosowania ………...(………………………………………………………)
głosów. ---------



Uchwała nr 5/2010 z dnia 31.03.2010 r.
. W. Trade Spółki Akcyjnej we

Wrocławiu w sprawie powołania Członka Rady Nadzorcz

Działaj c na podstawie § 25 ust.1 punkt c) Statutu Spółki, 
 

 zku ze zło eniem rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej 
Dawida Sukacza, powołuje niniejszym na członka Rady 


Uchwała wchodzi w   

  wiadczył, e uchwała została podj  
w głosowaniu tajnym „za” oddano ………….. (……………………………
głosów, głosów „przeciw” oddano ………...(………………………………
oddano, wstrzymało si  od głosowania ………...(………………………………………………………)
głosów. ---------

Uchwała nr 6/2010 z dnia 31.03.2010 r.
. W. Trade Spółki Akcyjnej we

Wrocławiu w sprawie powołania Członka Rady Nadzorcz

Działaj c na podstawie § 25 ust.1 punkt c) Statutu Spółki, 
 

„Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym na członka  


Uchwała wchodzi w   

  wiadczył, e uchwała została podj  
w głosowaniu tajnym „za” oddano ………….. (……………………………
głosów, głosów „przeciw” oddano ………...(………………………………
oddano, wstrzymało si  od głosowania ………...(………………………………………………………)
głosów. ---------

Uchwała nr 7/2010 z dnia 31.03.2010 r.
. W. Trade Spółki Akcyjnej we

Wrocławiu w sprawie nabycia akcji własnych Spółki n 
pkt 8 Kodeksu spółek handlowych)

„Działaj pkt 8 Kodeksu spółek handlowych
 
1. Walne Zgromadzenie udziela Spółce upowa nienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spół
handlowych, do nabywania akcji własnych Spółki, na  
   akcje Spółki w pełni pokryte.
3. Nabycie akcji własnych mo    
a) składanie zlece 





d) ogłoszenie wezwania na akcje.
 nienia akcji własnych Spółki nie mo   ł 
   e ł  
akcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego Spółk
5. Nabywanie akcji własnych Spółki mo    w okresie nie dłu  

zł (jeden grosz).
0 zł (dziesi  złotych). W ka 
      
    Spółki, okre 
Spółk 
8. Ł czna cena nabycia akcji własnych, powi   
2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych).
    interesem Spółki, po zasi    
nabywanie akcji przed upływem okresu upowa nienia lub przed wyczerpaniem cało  
   z nabycia akcji własnych Spółki w cało 
 
  d Spółki., który zadecyduje tak 
sposobie rozdysponowania nabytymi przez Spółk  akcjami. Nabyte przez Spółk  akcje własne mog
   
   d Spółki do dokonania wszelkich czynno 
 zanych z nabyciem akcji własnych oraz ich pó 
  ci w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba
 
   d Spółki.”

Uchwała wchodzi w   

  wiadczył, e uchwała została podj  
w głosowaniu jawnym „za” oddano ………….. (……………………………
głosów, głosów „przeciw” oddano ………...(………………………………
oddano, wstrzymało si  od głosowania ………...(………………………………………………………)
głosów. ---------

Uchwała nr 8/2010 z dnia 31.03.2010 r.
. W. Trade Spółki Akcyjnej we

Wrocławiu w sprawie utworzenia i u ycia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabyc
akcji własnych Spółki

Działaj  łek
handlowych oraz § 39 Statutu Spółki Nadzwyczajne Wa
 

  kapitał rezerwowy w wysoko ci 2.000.000,00 zł (dwa
miliony złotych).
2. Utworzenie kapitału rezerwowego nast   ci 2.000.000,00 zł (dwa
miliony złotych) z kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z wymogami art. 348 § 1 Kodeksu spółek



handlowych, a kapitał zapasowy Spółki ulegnie odpow 
kapitału rezerwowego.
3. Utworzony kapitał rezerwowy w cało   na finansowanie nabywania przez Spółk
akcji własnych (wraz z kosztami ich nabywania), stosownie do Uchwały nr 7/2010 Nadzwyczajnego
0 r. w sprawie nabycia akcji własnych na
 
 czenia nabywania akcji przed upływem tego terminu.
  rodki kapitału rezerwowego zostan
wykorzystane, kapitał ten zostaje rozwi zany z upływem tego terminu, a kwota tych 
  kszenie kapitału zapasowego. Powy   
  czenia nabywania akcji własnych przez Spółk 

Uchwała wchodzi w   


  wiadczył, e uchwała została podj  
w głosowaniu jawnym „za” oddano ………….. (……………………………
głosów, głosów „przeciw” oddano ………...(………………………………
oddano, wstrzymało si  od głosowania ………...(………………………………………………………)
głosów. ---------



UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

Uzasadnienie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M.W. Trade Spółki
Akcyjnej zwołanego na dzie  tkiem uchwał porz 


 de Spółki
 d przedstawia uzasadnienie projektów uchwał  Nadzwy
Zgromadzenia M.W. Trade Spółki Akcyjnej zwołanego n 

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 5/2010/:

Uchwała zostaje podj     z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez
Pana Dawida Sukacza i powołania w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej, w trybie § 25
ust. 3 Statutu Spółki M.W. Trade, zgodnie z którym   gu dwóch tygodni od upływu kadencji
chłonka  Rady Nadzorczej, ust pienia członka Rady Nadzorczej lub wyga  cia mandatu członka
 dzie mianowany pełny skład Rady Nadzorczej przez Wa
   tymczasowo uzupełnione  uchwała
pozostałych członków Rady Nadzorczej. Tymczasowi członkowie Rady Nadzorczej  b  
  cych członków Rady Nadzorczej przez Walne


Uzasadnienie do projektu uchwały nr 6/2010/:

Powołanie dodatkowego członka Rady Nadzorczej M.W. Trade Spółki Akcyjnej umo liwi wyłonienie
 głych rewidentach, i ich
  
publicznym. Nowy członek Rady Nadzorczej b dzie posiadał kompetencje w dziedzinie
 

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 7/2010/:

      w roku 2009 wycena spółki
 gała warto     gowa spółki, Zarz   
Spółce upowa nienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spół
własnych Spółki, w szczególno ci nabywania akcji własnych po cenie ni    
 dzie korzystna dla długoterminowych akcjonariuszy Spółki i nie jest sprzeczna z interesami

    
     spadki kursu akcji Spółki poni   
        Spółki.
    
i ładu korporacyjnego.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 8/2010/:

  ciem uchwały w sprawie nabywania akcji własnych, w  
akcji własnych przez M.W. Trade Spółk   dne jest utworzenia kapitału rezerwowego
dla pokrycia szczególnego wydatku Spółki.



PEŁNOMOCNICTWO



Ja/Działaj 



     



  
  



   






  

  

 

 


niniejszym udzielam pełnomocnictwa:



  I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA lub FIRMA PEŁNOMOCNIKA NIE    



KRS / NR REJESTRU PEŁNOMOCNIKA NIEB  
  



   





(NR PESEL/NIP PEŁNOMOCNIKA)

ŁNOMOCNIKA:
  

  

 

 



  we Wrocławiu, które zostało zwołane na dzie  
prawa głosu z _________________ (okre        
Pełnomocnik mo    dalszych pełnomocnictw.


 


  i data wystawienia pełnomocnictwa)

 




DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA


  WE WROCŁAWIU W DNIU 31 MARCA 2010 R.





     



  
  



   






  

  

 

 


Pełnomocnik:





  I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA lub FIRMA PEŁNOMOCNIKA NIE    



(NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO PEŁNOMOCNIKA lub NR KRS / NR REJESTRU PEŁNOMOCNIKA NIEB  
  



   



(NR PESEL/NIP PEŁNOMOCNIKA)


  

  

 

 


  uchwały nr 1/2010 Walnego Zgromadzenia M.W. Trade  
Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r.:

Uchwała nr 1/2010/ z dnia 31.03.2010 r.
. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w

 


Działaj c na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowy
 
  

Uchwała wchodzi w   

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwał 

Pełnomocnik mo e głosowa  według własnego uznania/Zgodnie z poni   



Liczba akcji/głosów: ……………../…………….
Oddanie głosu**):

Głos „za” ………………………….
Głos „przeciw” ………………………….
Głos „wstrzymuj  

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (mo liwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): 


 
**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymuj  



 

  uchwały nr 2/2010 Walnego Zgromadzenia M.W. Trade  
Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r.:

Uchwała nr 2/2010/ z dnia 31.03.2010 r.
. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w

 ci głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej

Działaj c na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowy
 

     głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej, powoływanej w celu
przeprowadzenia głosowania nad sprawami obj  

Uchwała wchodzi w   

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwał 

Pełnomocnik mo e głosowa  według własnego uznania/Zgodnie z poni   



Liczba akcji/głosów: ……………../…………….
Oddanie głosu**):

Głos „za” ………………………….
Głos „przeciw” ………………………….
Głos „wstrzymuj  

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (mo liwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): 


 
**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymuj  
 

  uchwały nr 3/2010 Walnego Zgromadzenia M.W. Trade  
Wrocławiu z dnia 31.03.2010 r.:

Uchwała nr 3/2010/ z dnia 31.03.2010 r.
. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w



Działaj  421 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
 

„Powołuje si    w składzie: ……….. oraz ……….. w celu przeprowadzeni
głosowania nad uchwałami, obj  



Uchwała wchodzi w   

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwał 

Pełnomocnik mo e głosowa  według własnego uznania/Zgodnie z poni   



Liczba akcji/głosów: ……………../…………….
Oddanie głosu**):

Głos „za” ………………………….
Głos „przeciw” ………………………….
Głos „wstrzymuj  

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (mo liwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): 


 
**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymuj  
 

  uchwały nr 4/2010 Walnego Zgromadzenia M.W. Trade  
Wrocławiu z dnia 31.03.2010 r.:

Uchwała nr 4/2010/ z dnia 31.03.2010 r.
. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w

  

Działaj spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
 

    

Uchwała wchodzi w   

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwał 

Pełnomocnik mo e głosowa  według własnego uznania/Zgodnie z poni   



Liczba akcji/głosów: ……………../…………….
Oddanie głosu**):

Głos „za” ………………………….
Głos „przeciw” ………………………….
Głos „wstrzymuj  



Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (mo liwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): 


 
**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymuj  
 

  uchwały nr 5/2010 Walnego Zgromadzenia M.W. Trade  
Wrocławiu z dnia 31.03.2010 r.

Uchwała nr 5/2010 z dnia 31.03.2010 r.
. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w

sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działaj c na podstawie § 25 ust.1 punkt c) Statutu Spółki, 
 
 zku ze zło eniem rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej 
Dawida Sukacza, powołuje niniejszym na członka Rady

Uchwała wchodzi w   

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwał 

Pełnomocnik mo e głosowa  według własnego uznania/Zgodnie z poni   



Liczba akcji/głosów: ……………../…………….
Oddanie głosu**):

Głos „za” ………………………….
Głos „przeciw” ………………………….
Głos „wstrzymuj  

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (mo liwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): 


 
**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymuj  
 



  uchwały nr 6/2010 Walnego Zgromadzenia M.W. Trade  
Wrocławiu z dnia 31.03.2010 r.:

Uchwała nr 6/2010 z dnia 31.03.2010 r.
. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w

sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działaj c na podstawie § 25 ust.1 punkt c) Statutu Spółki, 
 
„Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym na członka 

Uchwała wchodzi w   

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwał 

Pełnomocnik mo e głosowa  według własnego uznania/Zgodnie z poni   



Liczba akcji/głosów: ……………../…………….
Oddanie głosu**):

Głos „za” ………………………….
Głos „przeciw” ………………………….
Głos „wstrzymuj  

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (mo liwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): 


 
**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymuj  
 

  uchwały nr 7/2010 Walnego Zgromadzenia M.W. Trade  
Wrocławiu z dnia 31.03.2010 r.:

Uchwała nr 7/2010 z dnia 31.03.2010 r.
. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w

sprawie nabycia akcji własnych Spółki na podstawie  
Walne Zgromadzenie (art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spół

„Działaj pkt 8 Kodeksu spółek handlowych
 
1. Walne Zgromadzenie udziela Spółce upowa nienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spół
handlowych, do nabywania akcji własnych Spółki, na  
   akcje Spółki w pełni pokryte.
3. Nabycie akcji własnych mo    
a) składanie zlece 


d) ogłoszenie wezwania na akcje.
 nienia akcji własnych Spółki nie mo   ł 
   e ł  
akcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego Spółk



5. Nabywanie akcji własnych Spółki mo    w okresie nie dłu  

zł (jeden grosz).
0 zł (dziesi  złotych). W ka 
      
    Spółki, okre 
Spółk 
8. Ł czna cena nabycia akcji własnych, powi   
2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych).
    interesem Spółki, po zasi    
nabywanie akcji przed upływem okresu upowa nienia lub przed wyczerpaniem cało  
   z nabycia akcji własnych Spółki w cało 
 
  d Spółki., który zadecyduje tak 
sposobie rozdysponowania nabytymi przez Spółk  akcjami. Nabyte przez Spółk  akcje własne mog
   
   d Spółki do dokonania wszelkich czynno 
 zanych z nabyciem akcji własnych oraz ich pó 
  ci w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba
 
   d Spółki.”

Uchwała wchodzi w   

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwał 

Pełnomocnik mo e głosowa  według własnego uznania/Zgodnie z poni   



Liczba akcji/głosów: ……………../…………….
Oddanie głosu**):

Głos „za” ………………………….
Głos „przeciw” ………………………….
Głos „wstrzymuj  

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (mo liwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): 


 
**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymuj  
 

  uchwały nr 8/2010 Walnego Zgromadzenia M.W. Trade  
Wrocławiu z dnia 31.03.2010 r.:



Uchwała nr 8/2010 z dnia 31.03.2010 r.
. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w
 ycia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych Spółki
Działaj  łek
handlowych oraz § 39 Statutu Spółki Nadzwyczajne Wa
 
  kapitał rezerwowy w wysoko ci 2.000.000,00 zł (dwa
miliony złotych).
2. Utworzenie kapitału rezerwowego nast   ci 2.000.000,00 zł (dwa
miliony złotych) z kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z wymogami art. 348 § 1 Kodeksu spółek
handlowych, a kapitał zapasowy Spółki ulegnie odpow 
kapitału rezerwowego.
3. Utworzony kapitał rezerwowy w cało   na finansowanie nabywania przez Spółk
akcji własnych (wraz z kosztami ich nabywania), stosownie do Uchwały nr 7/2010 Nadzwyczajnego
0 r. w sprawie nabycia akcji własnych Spółki
 
Kodeksu spółek handlowych), w terminie do dnia 29 m 
nabywania akcji przed upływem tego terminu.
  rodki kapitału rezerwowego zostan
wykorzystane, kapitał ten zostaje rozwi zany z upływem tego terminu, a kwota tych 
  kszenie kapitału zapasowego. Powy   
  czenia nabywania akcji własnych przez Spółk 

Uchwała wchodzi w   

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwał 

Pełnomocnik mo e głosowa  według własnego uznania/Zgodnie z poni   



Liczba akcji/głosów: ……………../…………….
Oddanie głosu**):

Głos „za” ………………………….
Głos „przeciw” ………………………….
Głos „wstrzymuj  

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (mo liwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): 


 
**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymuj  
 


 




