
Uchwała nienumerowana

   
  

Uchwała wchodzi w   

  wiadczył, e w głosowaniu tajnym ł  
     nych głosów, w tym głosów „za” oddano
     ci cztery); głosów „przeciw”
nie oddano; głosów „wstrzymuj  ” nie oddano, a zatem uchwała została podj 

Uchwała nr 29/2010 z dnia 31.08.2010 r.
. W. Trade Spółki Akcyjnej we
Wrocławiu w sprawie uchylenia tajno 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   

  wiadczył, e w głosowaniu jawnym ł  
     nych głosów, w tym głosów „za” oddano
     ci cztery); głosów „przeciw”
nie oddano; głosów „wstrzymuj  ” nie oddano, a zatem uchwała została podj 

Uchwała nr 30/2010 z dnia 31.08.2010 r.
. W. Trade Spółki Akcyjnej we

Wrocławiu w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

Działaj  421 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
 

„Powołuje si    w składzie: Sebastian Kochaniec oraz Paweł Malik w
przeprowadzenia głosowania nad sprawami obj  

Uchwała wchodzi w   

  wiadczył, e w głosowaniu jawnym ł  
     nych głosów, w tym głosów „za” oddano
     ci cztery); głosów „przeciw”
nie oddano; głosów „wstrzymuj  ” nie oddano, a zatem uchwała została podj 

Uchwała nr 31/2010 z dnia 31.08.2010 r.



. W. Trade Spółki Akcyjnej we
Wrocławiu w sprawie przyj  

Działaj spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
 

   

Uchwała wchodzi w   

  wiadczył, e w głosowaniu jawnym ł  
     nych głosów, w tym głosów „za” oddano
     ci cztery); głosów „przeciw”
nie oddano; głosów „wstrzymuj  ” nie oddano, a zatem uchwała została podj 

Uchwała nr 32/2010 z dnia 31.08.2010 r.
. W. Trade Spółki Akcyjnej we

Wrocławiu w sprawie zmian w Statucie Spółki

  Statut Spółki w nast  


    

Spółka powstała w wyniku przekształcenia, na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III,
Rozdziałów 1 i 4 Ustawy z dnia 15 wrze nia 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94,
poz.1037), Spółki Biuro Usług Finansowych M.W. Trade Spółka z ograniczon   
  we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsi 
 d Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gosp
 

    

  Spółki jest Wrocław.

    

 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej i poza j
 Na obszarze swojego działania Spółka mo   oddziały i inne jednostki organizacyjne oraz
  spółki i przyst   do spółek  ju        
 

    

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

    

 Przedmiotem działalno ci Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalno 



 Działalno     
  
 Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 
           


  
 
 Pozostała działalno 
 Działalno  
 Działalno  
 Działalno    
 Pozostała działalno  usługowa w zakresie technologii informatycznych i 


          ziałalno


 Działalno 
 Pozostała działalno  usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nies
 
 Pozostałe po  
 Działalno 
 Działalno 
 
 Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
 Pozostała finansowa działalno  usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wył 
 

 Pozostała działalno   ca usługi finansowe, z wył    


   ci na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
   ciami własnymi lub dzier 
   
   
 Działalno 
 Działalno  
 Działalno  firm centralnych (head offices) i holdingów, z wył  


  
 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działaln      


 Działalno 
    


   y miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (
 
 Działalno 
 Działalno  zana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),
 Pozostała działalno        


  
     biurowych, wł  



    awa pozostałych maszyn, urz       


  awa własno ci intelektualnej i podobnych produktów, z wył 


 Działalno        


 Działalno 
 Pozostała działalno   
 Działalno 
 Działalno  usługowa zwi   obsług 
      pozostała specjalistyczna

działalno  
 Działalno   
 Działalno 
 Pozostała działalno   ca prowadzenie działalno    


 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej

 Działalno             prowadzona przez Spółk  
rachunek własny lub w po          


 Działalno 
 ta przez Spółk 

 Z zachowaniem wła ciwych przepisów prawa, zmiana przedmiotu działalno ci Spółki mo 
       

    
Władzami Spółki s 
 
 
  

    

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarz      
  cy po upływie roku obrotowego.

  e zwoła      d  nie zwoła go w
   

     cy co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mog
  zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umi   
 

        zwołane tak       
   

    

        
          y podejmowanie uchwał w
  



      du z działalno ci spółki oraz
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy or  
członkom organów spółki z wykonania przez nich obow 

            


  
       ytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomo  

wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
 Szczegółowe zasady organizowania i funkcjonowania W 


    

Walne Zgromadzenie zwoływane jest zgodnie z obowi      


    

  w siedzibie Spółki lub w miejscowo     giełdy,
     do obrotu giełdowego akcje Spółki (wył   
 e w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia ozna


    

              
uchwały Walnego Zgromadzenia s          głosów
   e uchwały w sprawie umorzenia akcji zapadaj      ¾ głosów
            enie kapitału
zakładowego czy z czystego zysku.

 Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszcz      
             
    szczegółowo umotywowany. Zdj       
         
 cia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyra 
     órzy zgłosili taki wniosek, popartej
    ¾ głosów.

    

    
   ci inny członek Rady Nadzorczej. W przypadku nieobe 
członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie otwiera 
 

    



 Rada Nadzorcza składa si  
 W skład Rady Nadzorczej wchodz       

członkowie.

    

 Kadencja  Rady Nadzorczej trwa dwa lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje si   


 Rada Nadzorcza lub poszczególni jej Członkowie wybi      
   odwołani uchwał  Walnego Zgromadzenia przed upływem kadencji Rady N
Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej,
   ciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

 Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpó 
 cego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji
członka Rady Nadzorczej.

 Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa równie  mierci, rezygnacji albo odwołania
go ze składu Rady Nadzorczej. Dla swej wa  ci rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady
  zło  

   
             
 

 Członkowie Rady Nadzorczej mog   
 Członkowie Rady Nadzorczej działaj        
  podejmowanie uchwał bez odbycia posiedzenia Rady, 
    na odległo 

    

 Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje co najmniej raz na kwartał jej Przewodnicz 
           
  cy Rady Nadzorczej zwołuje tak 
    du Spółki, Prezesa Zarz du Spółki lub członka Rady Nadzorczej.
   cy Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie   
 e je zwoła    
 

 Uchwała Rady mo         eli wszyscy jej członkowie zostali
   cia uchwały Rady na posiedzeniu wymagana jest ponad 
  ci jej członków, w tym Przewodnicz  

  Uchwały Rady Nadzorczej zapadaj      głosów oddanych, chyba   
  ce przepisy Kodeksu Spółek Handlowych wymagaj    
głosowania. W przypadku równo ci głosów rozstrzyga głos Przewodnicz 

 Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej o    


    

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalno   Spółki. Ponadto do kompetencji Rady
   



 powoływanie i odwoływanie członków Zarz du Spółki,
  du Spółki lub poszczególnych jego członków w czynno 
  ci wynagrodzenia oraz zasad wynagradzania Członków  
  du Spółki,
 udzielanie członkom Zarz    w działalno 

dla Spółki,
          
 ci rewizji finansowej w Spółce,

    du z działalno ci Spółki oraz sprawozdania finansowego za
ubiegły rok obrotowy, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
               
  cych podziału zysku albo pokrycia straty, a tak e składanie


  ółki,
 udzielanie zgody na poł 
      Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu


 zatwierdzenie limitów zadłu enia Spółki oraz podejmowanie decyzji co do zwi 


  ganie przez Spółk   
  

            
udziału w nieruchomo ci przez Spółk 

 opiniowanie proponowanych zmian Statutu Spółki oraz projektów innych uchwał przed


 opiniowanie kandydatury na prokurenta Spółki,
 udzielanie zgody na zawarcie przez spółk      
       cych poza zakres zwykłej
działalno ci Spółki lub niezwi   działalno ci Spółki, których ł 
 

           
składnikami maj tku lub innymi aktywami Spółki w ramach transakcji  
poza zakres zwykłej działalno ci Spółki lub niezwi    działalno 
Spółki, których warto 

      
zwykłej działalno ci Spółki w ramach limitu zatwierdzonego przez Rad   
podpisanie w imieniu Spółki jakichkolwiek weksli za  
            
           


    udzielanych w zakresie zwykłej działalno ci Spółki,
     cie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkac 

dokonanie innej inwestycji w inne spółki lub przyst   
         




       na składnikach maj tkowych Spółki (zastawów,
             


 ustanawianie przez Spółk     na składnikach jej maj    
     

     eli Komitet Audytu nie został powołany lub
   ce jego działanie.

    

Rada Nadzorcza w drodze uchwały powołuje w razie po ród swoich członków stałe b 
 ne zespoły lub komitety do wykonywania okre   działaj 
 i tryb działania zespołów i komitetów okre 
regulamin zespołu lub komitetu uchwalony przez Rad  

    

  d Spółki składa si  
 Członkowie Zarz   powoływani  i odwoływani przez Rad  
  du trwa trzy lata. Członków Zarz du powołuje si 
 Mandat Członka Zarz         
 cego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji
Członka Zarz 

 Poszczególni Członkowie Zarz      odwołani w ka dym czasie. Mandat Członka
 du, powołanego przed upływem danej kadencji Zarz     
  ciem mandatów pozostałych Członków Zarz 

 Mandat Członka Zarz       mierci, rezygnacji albo odwołania go ze
składu Zarz 

 Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarz    du Spółki zatwierdzony
  

    

  d kieruje działalno   Spółki oraz reprezentuje Spółk  
             


 Uchwały Zarz           głosów, a ka dy Członek Zarz 
dysponuje tylko jednym głosem. W przypadku równo ci głosów oddanych w głosowaniu
decyduje głos Prezesa Zarz 

 Udzielenie prokury wymaga uchwały podj  lnie przez wszystkich członków Zarz 
natomiast do odwołania prokury uprawniony jest ka dy z członków Zarz 

    

 Do składania o   w imieniu Spółki uprawnieni s  dwaj członkowie Zarz 
działaj cy ł cznie lub członek Zarz du działaj cy ł 

  wiadczenia składane Spółce oraz dor         
członków Zarz 



    

Funduszami własnymi Spółki s 
 kapitał zakładowy,
 kapitał zapasowy,
 kapitały rezerwowe.

    

       Statutu, kapitał zakładowy Spółki wynosi 818.860,00 zł
(słownie: osiemset osiemna    t złotych) i dzieli si 
 
 
 

   nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (słownie: dz 

    

 Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 32/2009 z
 dziernika 2009 r. kapitał zakładowy Spółki został w 
   859.660,00 zł (słownie: osiemset pi     
  t złotych), to jest o kwot        40.800,00 zł (słownie: czterdzie 
 cy osiemset złotych) poprzez emisj       408.000 (słownie: czterysta osiem
 cy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o warto ci nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesi
 

             
wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr
 

    

 Wszystkie akcje Spółki s 
   za udziały w Spółce Biuro Usług Finansowych M.W. T

Spółka z ograniczon    pstwie przekształcenia Spółki.

    

 
             

akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

    

  ytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu.



    
   , upływu terminu lub ziszczenia si 
    ci uchwały Walnego Zgromadzenia.

    

 Spółka mo     kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji lub  
 

     
 
  
 

    


    wył 
     
  szenia kapitału zakładowego, mo   on pokryty wkładami pieni 
     e poprzez przeniesienie na kapitał zakładowy rodków z kapitału
zapasowego lub kapitałów rezerwowych utworzonych z    
 

    

Spółka mo  

    

Spółka oprócz kapitału zapasowego, tworzonego zgodn      
  inne kapitały rezerwowe. O utworzeniu lub zniesieniu kapitału rezerwowego, jak
      yciu kapitału zapasowego lub kapitału rezerwowego r


    

  zanie Spółki mo           
uchwały Walnego Zgromadzenia podj      ¾ głosów oddanych w obecno 
 cych przynajmniej ¾ kapitału zakładowego.

 W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza likwidatorów Spółki i okre 


 Podział maj tku Spółki nast puje w stosunku do dokonanych wpłat na kapitał zakładowy Spółki.

    

 Kompetencje członków Zarz  
powołaniu likwidatorów.

             
 



 



tytuł: II. Przedmiot działalno ci Spółki –  

tytuł: II. Przedmiot działalno ci Spółki –  

tytuł: III. Kapitał Zakładowy Spółki. Akcje –  


tytuł: III. Władze Spółki –  

podtytuł: A. Walne Zgromadzenie –  

podtytuł: B. Rada Nadzorcza -  

podtytuł: C. Zarz  

tytuł: IV. Władze Spółki –  

podtytuł: A. Walne Zgromadzenie –  

podtytuł: B. Rada Nadzorcza -  

podtytuł: C. Zarz  

tytuł: IV. Zasady gospodarki finansowej Spółki –  


tytuł: V. Rachunkowo  Spółki –  

tytuł: V. Postanowienia ko  

tytuł: VI. Rozwi zanie i likwidacja Spółki –  


tytuł: VII. Postanowienia ko  

Uchwała wchodzi w   

  wiadczył, e w głosowaniu jawnym ł  
     nych głosów, w tym głosów „za” oddano
     ci cztery); głosów „przeciw”
nie oddano; głosów „wstrzymuj  ” nie oddano, a zatem uchwała została podj 

Uchwała nr 33/2010 z dnia 31.08.2010 r.



. W. Trade Spółki Akcyjnej we
Wrocławiu w sprawie uchylenia obowi  

Akcjonariuszy Spółki.

Działaj 
 

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla w cało   
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.”


Uchwała wchodzi w   

  wiadczył, e w głosowaniu jawnym ł  
     nych głosów, w tym głosów „za” oddano
     ci cztery głosy); głosów
„przeciw” nie oddano; głosów „wstrzymuj  ” nie oddano, a zatem uchwała została podj 

Uchwała nr 34/2010/ z dnia 31.08.2010 r.
. W. Trade Spółki Akcyjnej we

Wrocławiu w sprawie przyj półki.

Działaj 
 


Akcjonariuszy Spółki w brzmieniu stanowi cym Zał cznik nr 1 do niniejszego Protokołu.
  zywał pocz  



Uchwała wchodzi w   

  wiadczył, e w głosowaniu jawnym ł  
     nych głosów, w tym głosów „za” oddano
     ci cztery); głosów „przeciw”
nie oddano; głosów „wstrzymuj  ” nie oddano, a zatem uchwała została podj 

Uchwała nr 35/2010 z dnia 31.08.2010 r.
. W. Trade Spółki Akcyjnej we

Wrocławiu w sprawie uchylenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

Działaj 
 

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla w cało   
Nadzorczej Spółki.”


Uchwała wchodzi w ycie z dniem zarejestrowania przez wła  
 



  wiadczył, e w głosowaniu jawnym ł  
     nych głosów, w tym głosów „za” oddano
     ci cztery); głosów „przeciw”
nie oddano; głosów „wstrzymuj  ” nie oddano, a zatem uchwała została podj 

Uchwała nr 36/2010 z dnia 31.08.2010 r.
. W. Trade Spółki Akcyjnej we

Wrocławiu w sprawie przyj cia Regulaminu  Rady Nadzorczej Spółki.

Działaj 
 

ulamin Rady Nadzorczej Spółki w
 cym Zał cznik nr 2 do niniejszego Protokołu.”


Uchwała wchodzi w ycie z dniem zarejestrowania przez wła  
 

  wiadczył, e w głosowaniu jawnym ł  
     nych głosów, w tym głosów „za” oddano
     ci cztery); głosów „przeciw”
nie oddano; głosów „wstrzymuj  ” nie oddano, a zatem uchwała została podj 

Uchwała nr 37/2010 z dnia 31.08.2010 r.
. W. Trade Spółki Akcyjnej we

Wrocławiu w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Działaj 
 

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje niniejszy   z funkcji Członka
Rady Nadzorczej Spółki.”


Uchwała wchodzi w   

  wiadczył, e w głosowaniu tajnym ł  
     nych głosów, w tym głosów „za” oddano
     ci cztery); głosów „przeciw”
nie oddano; głosów „wstrzymuj  ” nie oddano, a zatem uchwała została podj 

Uchwała nr 38/2010 z dnia 31.08.2010 r.
. W. Trade Spółki Akcyjnej we

Wrocławiu w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Działaj 
 

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje niniejszy 
Członka Rady Nadzorczej Spółki.”




Uchwała wchodzi w   

  wiadczył, e w głosowaniu tajnym ł  
     nych głosów, w tym głosów „za” oddano
     ci cztery); głosów „przeciw”
nie oddano; głosów „wstrzymuj  ” nie oddano, a zatem uchwała została podj 

Uchwała nr 39/2010 z dnia 31.08.2010 r.
. W. Trade Spółki Akcyjnej we

Wrocławiu w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Działaj 
 

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje niniejszym Pana Wojciecha Kordel z funkcji Członka
Rady Nadzorczej Spółki.”


Uchwała wchodzi w   

  wiadczył, e w głosowaniu tajnym ł  
     nych głosów, w tym głosów „za” oddano
     ci cztery); głosów „przeciw”
nie oddano; głosów „wstrzymuj  ” nie oddano, a zatem uchwała została podj 

Uchwała nr 40/2010 z dnia 31.08.2010 r.
. W. Trade Spółki Akcyjnej we

Wrocławiu w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Działaj 
 

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje niniejszy 
Członka Rady Nadzorczej Spółki.”


Uchwała wchodzi w   

  wiadczył, e w głosowaniu tajnym ł  
     nych głosów, w tym głosów „za” oddano
     ci cztery); głosów „przeciw”
nie oddano; głosów „wstrzymuj  ” nie oddano, a zatem uchwała została podj 

Uchwała nr 41/2010 z dnia 31.08.2010 r.
. W. Trade Spółki Akcyjnej we

Wrocławiu w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Działaj 
 



„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym Pana Radosława Bonieckiego do pełnienia
funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.”

Uchwała wchodzi w   

  wiadczył, e w głosowaniu tajnym ł  
     nych głosów, w tym głosów „za” oddano
     ci cztery); głosów „przeciw”
nie oddano; głosów „wstrzymuj  ” nie oddano, a zatem uchwała została podj 

Uchwała nr 42/2010 z dnia 31.08.2010 r.
. W. Trade Spółki Akcyjnej we

Wrocławiu w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Działaj 
 

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje niniejszy   Beuch do pełnienia
funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.”

Uchwała wchodzi w   

  wiadczył, e w głosowaniu tajnym ł  
     nych głosów, w tym głosów „za” oddano
     ci cztery); głosów „przeciw”
nie oddano; głosów „wstrzymuj  ” nie oddano, a zatem uchwała została podj 

Uchwała nr 43/2010 z dnia 31.08.2010 r.
. W. Trade Spółki Akcyjnej we

Wrocławiu w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Działaj 
 

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym Pana Stanisława Wlazło do pełnienia
funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.”

Uchwała wchodzi w   

  wiadczył, e w głosowaniu tajnym ł  
     nych głosów, w tym głosów „za” oddano
     ci cztery); głosów „przeciw”
nie oddano; głosów „wstrzymuj  ” nie oddano, a zatem uchwała została podj 

Uchwała nr 44/2010 z dnia 31.08.2010 r.
. W. Trade Spółki Akcyjnej we

Wrocławiu w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.



Działaj 
 

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym Pana Grzegorza Tracza do pełnienia
funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.”

Uchwała wchodzi w   

  wiadczył, e w głosowaniu tajnym ł  
     nych głosów, w tym głosów „za” oddano
     ci cztery); głosów „przeciw”
nie oddano; głosów „wstrzymuj  ” nie oddano, a zatem uchwała została podj 

Uchwała nr 45/2010 z dnia 31.08.2010 r.
. W. Trade Spółki Akcyjnej we

Wrocławiu w sprawie upowa nienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu j
zmienionego Statutu Spółki.

Działaj c na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowy
 

     Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.”

Uchwała wchodzi w   

  wiadczył, e w głosowaniu jawnym ł  
     nych głosów, w tym głosów „za” oddano
     ci cztery); głosów „przeciw”
nie oddano; głosów „wstrzymuj  ” nie oddano, a zatem uchwała została podj 



Zał 




 


 Walne Zgromadzenie działa zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki,
       te przez Organy Spółki zasady zawarte w
dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.

    la zasady działania Walnego Zgromadzenia, prowadzen 
podejmowania uchwał.

  w drodze uchwały. Zmiany Regulaminu
przyjmowane w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia w       
uchwały, chyba e uchwała stanowi inaczej.

     pniony publicznie na stronie internetowej Spółki
oraz w siedzibie Spółki.

 Zwołanie Walnego Zgromadzenia


 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarz d Spółki.
    e zwoła        d nie zwoła go
    cy po upływie roku obrotowego lub w terminie przewi
       eli zwołanie go uzna za


  cy co najmniej połow  kapitału zakładowego lub co najmniej połow
ogółu głosów w Spółce mog  zwoła     
  

           kapitału
zakładowego mog  
   zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umi  
 

             


 zgłasza  Spółce projekty uchwał dotycz       
   

 dania i zgłoszenia, o których mowa w ust. 4  nale y zło    


 Projekty uchwał winny by    tkiem uchwał porz   
uchwał, które s  typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Waln

       uzasadnienie projektów uchwał albo zwróci       
podmiotu zwołuj  
 

   w siedzibie Spółki lub w miejscowo     giełdy,
     do obrotu giełdowego akcje Spółki (wył   



 e w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia ozna


 Walne Zgromadzenie Spółka zwołuje przez ogłoszenie    
Spółki oraz w sposób okre  
        
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłosze     
  

 Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porz     
   lone sprawy lub które zwołane zostało na taki wnios 
             
odwołane, je           
bezprzedmiotowe. Odwołanie nast puje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniaj 
jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcj   
       
 puje w tym samym trybie, co jego odwołanie, cho      
ulegał zmianie.

 


     ce akcjonariuszami Spółki na szesna 
  
  piły do podmiotu prowadz       
   
              
              
          
  prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu.

  ym Zgromadzeniu Spółka sporz 
    pnionego Spółce przez podmiot prowadz   
   
  
przysługuj cych im głosów jest wyło  du Spółki przez 3 dni powszednie przed
        
przesłana mu nieodpłatnie poczt  

    
 

            
   d Spółki,  chyba         
mogłaby narazi  Spółk         
poddawany pod głosowanie przez Przewodnicz cego niezwłocznie po podpisaniu listy obecno 



            prawo głosu
 cie lub przez pełnomocnika (pełnomocników).

 Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga
 



 Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej    
 

    odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.
 Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonar  
      ci pełnomocnictwa. Pełnomocnik mo    

pełnomocnictwa je  ci pełnomocnictwa.
 Pełnomocnik mo     jednego akcjonariusza i głosowa 
 

     
    oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z  a  
 

 Członkowie Zarz du, Rady Nadzorczej i pracownicy Spółki mog    pełnomocnikami na
 




           
   ci inny członek Rady Nadzorczej. W przypadku nieobe ci członków
  
 pnie bez nieuzasadnionej zwłoki zarz      
 


             


      ci udzielania głosu w sprawie zgłaszania
kandydatów. Osoby, których kandydatury zostały zgło    
               
 cy Walne Zgromadzenie, przy czym liczba zgłoszonych    
 

     głos tylko na jednego kandydata. Przewodnicz 
     głosów.


   


   
  cy powinien przeciwdziała      
          
       nych powodów składa   
     podpisania protokołu Walnego


     
a)  dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad,
b)  udzielanie głosu,
    
  dzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowy
e)  ogłaszanie wyników głosowa 
   




  cy zapewnia, by obrady przebiegały bez zb      
           
            


 Głosowania nad sprawami porz         
  pod głosowanie w tym trybie uchwał, które
  wpływa 


 Niezwłocznie po wyborze Przewodnicz   

zło yli wymagane pełnomocnictwa lub dokumenty upowa    


   ci, uzupełniaj 
          pnie zostaje wyło    


           
uzupełnieniu.

             cym protokół
notariuszem, stwierdza prawidłowo  zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno  
 cia uchwał, a nast pnie ogłasza to zebranym i przedstawia im porz 


   Członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarz 
 Członkowie Rady Nadzorczej oraz Członkowie Zarz  
  
  
     
Spółki.


        
     Komisji Uchwał i
    osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie głosowani   
              


         y czuwanie nad prawidłowym przebiegiem
głosowania, ustalanie wyników głosowania i podawani    
     zanych z prowadzeniem głosowania. W razie stwierdze
nieprawidłowo ci w przebiegu głosowania Komisja ma obowi zek niezwłocznego powiadomienia
   dego głosowania podpisuj 
członkowie Komisji Skrutacyjno - Mandatowej oraz Pr 
  Komisji Uchwał i Wniosków nale y formułowanie wniosków zgłaszanych przez


 Komisja Skrutacyjno – Mandatowa składa si  z 2 do 5 członków, których liczb   
  cy Walnego Zgromadzenia. Komisja Uchwał i Wniosków składa si
z 3 członków.



 Członków Komisji wybiera si  


  eli liczba kandydatów na członków Komisji jest równa liczbie członków, okre 
      wybór Komisji poprzez głosowanie na wszystkich kan
 

 W przypadku, gdy liczba kandydatów na członków komi     członków,
 lona w pkt. 3, wyboru członków Komisji dokonuje si  głosuj      
zgłoszonych kandydatów. W skład Komisji wchodz         
głosów. W razie uzyskania tej samej liczby głosów p    
 cy wybiera członka komisji poprzez losowanie.

   


       


             
  c głosu w kolejno ci zgłaszania si     głosu poza
   Członkom Zarz 

 Głos mo    
               

Zgromadzenia, któremu udzieli głosu. W dyskusji nad  
  głos jedynie dwa razy. Powtórne wyst    dłu  

  dowi Spółki i Radzie Nadzorczej przysługuje prawo d 
zgłoszone w trakcie dyskusji. Czas trwania odpowied 
   przedłu  

             
     
głos.


 Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszcz  
             


          przez zgłaszaj 
szczegółowo umotywowany.

         cie uchwały o zdj 
  


Uchwała b  ca przedmiotem głosowania powinna zosta  tak sformułowana, aby ka 
   cym przedmiot uchwały miał mo   
 


  cy udziela głosu poza porz           

zgłoszenia wniosku formalnego.
       wył         
      pod głosowanie w tym trybie Uchwał, które mog
wpływa 



   
  
  
   
d)  głosowanie bez dyskusji,
   w sposobie przeprowadzenia głosowania,
  
g) sprawdzenie liczby obecnych na zgromadzeniu głos

       rzez głosowanie zwykł    
głosów oddanych, po wysłuchaniu wnioskodawcy i przeciwnika wniosku. Przez zwykł
   głosów rozumie si    głosów „za” lub „przeciw” bez uwzgl dnienia głosów
  

  cy przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebranym
          cy poddaje pod głosowanie
     głosowania nad pozostałymi wnioskami.

 Odrzucony w głosowaniu wniosek formalny nie mo   zgłoszony ponownie w toku dyskusji
   


   e podczas Walnego Zgromadzenia zgłasza  projekty uchwał dotycz 
 

 W razie zgłoszenia przez akcjonariusza, podczas Walnego Zgromadzenia, projektu uchwały
      dku obrad, głosowaniu poddaje si   
projekt uchwały, a nast pnie pierwotny projekt uchwały, o ile projekt uchwały zgłoszonej przez
ał przyj ty w rezultacie głosowania.

 W razie głosowania nad poprawk  do projektu uchwały lub wniosku, głosowaniu poddaj 
  pnie projekt uchwały lub wniosek uzupełniony o t    
została ona przyj ta w rezultacie poprzedniego głosowania. W razie ni  
głosowaniu poddaje si  pierwotny projekt uchwały lub wniosku.


Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Członków Rady Na     
 yte wykształcenie, do        
                   
wła  


              kapitału

zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien by      
Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupam     
sposób powołania Rady Nadzorczej.

         zgłoszony Zarz    
   na było dokona       
zgłoszony po tym terminie mo  

  eli w skład Rady Nadzorczej wchodzi osoba, powołana    
  jedynie pozostali Członkowie Rady Nadzorczej.

     akcji, która przypada z podziału ogólnej
  członków rady, mog    
wyboru jednego członka Rady, nie bior  jednak udziału w wyborze pozostałych członków.



   
  w drodze głosowania, w którym uczestnicz 
których głosy nie zostały oddane przy wyborze człon    
drodze głosowania oddzielnymi grupami.

  
jednej grupy zdolnej do wyboru Członka Rady Nadzorc  
 dku obrad Walnego Zgromadzenia był przewidziany nie
zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

   dokonania wyboru co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania
       członków Rady
 

 W głosowaniu okre         dej akcji przysługuje tylko jeden głos bez
  


 Głosowanie jest jawne z zastrze  
 Tajne głosowanie Przewodnicz   
   ci członków władz Spółki. Poza tym nale     
głosowanie na          


 W przypadku, gdy głosowanie jest tajne Przewodnicz   
  akcjonariuszom karty do głosowania, na których zna   firmowa Spółki, data
Walnego Zgromadzenia, liczba przysługuj cych mu akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 Uchwały zapadaj        głosów, je    
spółek handlowych nie stanowi 

  e głosowa  
   e głosowa  jako pełnomocnik przy podj ciu uchwały dotycz   

wył  
 Uchwała jest powzi   eli liczba głosów oddanych za uchwał       

głosów przeciwnych „przeciw” i głosów „wstrzymuj  
 Obliczenia głosów dokonuje Przewodnicz     

osoba. W przypadku, gdy liczenie głosów odbywa si     
  dza ona protokół głosowania, który przekazuje Przew 
 cy po dokonaniu obliczenia głosów ogłasza wyniki gł

 Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu mo     
do liczenia głosów. Decyzj  


 Osoba głosuj    ciu Uchwały uprawniona jest do dania zaprotokołowania


         do protokołu jego pisemne
 

 


         

postanowienia Statutu Spółki, Uchwały władz Spółki oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych
  



 Spółka nie ponosi odpowiedzialno        
   ze Spółk 
do Spółki  korespondencji wysłanej przez akcjonariu  
 piło  z przyczyn niezale nych od Spółki.


 
na którym Regulamin został uchwalony.



Zał 







Rada Nadzorcza M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu (dalej zwana: „Spółk 
organem Spółki sprawuj cym stały nadzór nad jej działalno  


 Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz


        ce z Dobrych Praktyk Spółek


II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ


Rada Nadzorcza składa si  z od 5 do 7 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie Spółki.


 Kadencja  Rady Nadzorczej trwa dwa lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje si   


 Rada Nadzorcza lub poszczególni jej Członkowie wybi      
   odwołani uchwał  Walnego Zgromadzenia przed upływem kadencji Rady N
Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej,
   ciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

 Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpó 
 cego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji
członka Rady Nadzorczej.

 Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa równie  mierci, rezygnacji albo odwołania
go ze składu Rady Nadzorczej. Dla swej wa  ci rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady
  zło  

   
             
 

 Członkowie Rady Nadzorczej mog   


Rada Nadzorcza w drodze uchwały powołuje w razie po  ród swoich członków stałe b 
 ne zespoły lub komitety do wykonywania okre   działaj 
 i tryb działania zespołów i komitetów okre 
regulamin zespołu lub komitetu uchwalony przez Rad  






 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalno   Spółki. Ponadto do kompetencji Rady
   
 powoływanie i odwoływanie członków Zarz du Spółki,
  du Spółki lub poszczególnych jego członków w czynno 
  ci wynagrodzenia oraz zasad wynagradzania Członków  
  du Spółki,
 udzielanie członkom Zarz     w działalno  

dla Spółki,
          
 ci rewizji finansowej w Spółce,

    du z działalno ci Spółki oraz sprawozdania finansowego za
ubiegły rok obrotowy, o których mowa w art. 395§2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w
              
    cych podziału zysku albo pokrycia straty, a tak e składanie


  ółki,
 udzielanie zgody na poł 
      Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu


 zatwierdzenie limitów zadłu enia Spółki oraz podejmowanie decyzji co do zwi 


    ganie przez Spółk      
  

            
udziału w nieruchomo ci przez Spółk 

 opiniowanie proponowanych zmian Statutu Spółki oraz projektów innych uchwał przed


 opiniowanie kandydatury na prokurenta Spółki,
 udzielanie zgody na zawarcie przez spółk      
       cych poza zakres zwykłej
działalno ci Spółki lub niezwi   działalno ci Spółki, których ł 
 

           
składnikami maj tku lub innymi aktywami Spółki w ramach transakcji  
poza zakres zwykłej działalno ci Spółki lub niezwi     działalno 
Spółki, których warto 

      
zwykłej działalno ci Spółki w ramach limitu zatwierdzonego przez Rad   
podpisanie w imieniu Spółki jakichkolwiek weksli za  
            
           


    udzielanych w zakresie zwykłej działalno ci Spółki;
     cie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkac 

dokonanie innej inwestycji w inne spółki lub przyst   
 

       na składnikach maj tkowych Spółki (zastawów,
             




 ustanawianie przez Spółk     na składnikach jej maj    
     

       eli Komitet Audytu nie został powołany lub
   ce jego działanie.

     
   
   du i pracowników Spółki sprawozda   
   gi i wszelkie dokumenty Spółki.


                

wszystkich członków Zarz 
2. W miejsce członków Zarz    lub członków Zarz 
               
swojego członka, na okres nie dłu         
 ci członków Zarz 


 Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, je  

Spółki nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w lonym w Statucie Spółki.
          du z pisemnym wnioskiem o zwołanie


 Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, je 
zwołanie go uzna za wskazane, a Zarz d nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w
terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedn   


Umowy, na podstawie których członkowie Zarz          
imieniu Spółki przez Rad       jej członka do podpisania
umowy z członkiem Zarz            
 dzy Spółk  a członkami Zarz 

 ZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ


 Członkowie Rady Nadzorczej wykonuj    


 Członkiem Rady Nadzorczej mo        ca pełn    
 

 Członek Rady Nadzorczej powinien posiada      
         mu w sposób wła  


 Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnowa  z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby
to negatywnie wpłyn    działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania prze
uchwał.





 Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim m  dzie interes Spółki.
  dy członek Rady Nadzorczej powinien kierowa   powaniu interesem Spółki
       
które mogłyby rzutowa              
zgłasza   
 ci z interesem spółki.

 Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmowa  odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza
otrzymywała regularne i wyczerpuj    
Spółki.

 O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nad  
pozostałych członków Rady Nadzorczej i powstrzyma   od zabierania głosu w dyskusji oraz od
głosowania nad przyj ciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt

 Członek Rady Nadzorczej powinien przekaza   dowi Spółki informacj    
              
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powy        
        wpływ na stanowisko członka Rady
  

 Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczy      
składzie umo          


 Członkowie Rady Nadzorczej s   zani do zachowania tajemnicy słu   
  

 Członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego in  
 deksu Spółek Handlowych. W takim
wypadku Członek Rady Nadzorczej winien składa    czne, szczegółowe
sprawozdania z pełnionej funkcji.

  dy członek Rady Nadzorczej jest zobowi          
„Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW”, o kt




  
       swoich członków do samodzielnego pełnienia okre 
 

 Rada Nadzorcza wybiera zwykł      głosów ze swojego grona Przewodnicz  
 cego.  Członkowie Rady Nadzorczej mog    
pełni 

 Rada Nadzorcza, w drodze uchwały mo e powoływa   ród swoich członków zespoły lub
  . Koszty funkcjonowania tych komisji lub zespołów ponosi Spółka.


 Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje co najmniej raz na kwartał jej Przewodnicz 
           
  cy Rady Nadzorczej zwołuje tak 
    du Spółki, Prezesa Zarz du Spółki lub członka Rady Nadzorczej.
   cy Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie   
 e je zwoła    
 



 Uchwała Rady mo         eli wszyscy jej członkowie zostali
   cia uchwały Rady na posiedzeniu wymagana jest ponad 
  ci jej członków, w tym Przewodnicz  

  Uchwały Rady Nadzorczej zapadaj      głosów oddanych, chyba   
  ce przepisy Kodeksu Spółek Handlowych wymagaj    
głosowania. W przypadku równo ci głosów rozstrzyga głos Przewodnicz 


       w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie


     
Członków w szczególno ci: odwołania, odpowiedzialno    
  pne i jawne dla Członków Zarz 

       na posiedzenia pracowników Spółki lub inne osoby s
Spółki, je            
zaproszeniu osób trzecich podejmuje osoba zwołuj     



             
   wysłane listami poleconymi lub przy u     
wskazane przez Członków Rady Nadzorczej co najmniej
Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia    zwołane tak 
         
Wraz z zawiadomieniem przesyłane s  materiały dotycz   

        uprawniona do zwołania posiedzenia


  dkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powzi     
wszyscy jej członkowie s     cie uchwały. Wymogu powy 
        lonych działa         
uchronienia Spółki przed szkod     w przypadku uchwały, której przedmiotem jest
 dzy członkiem Rady Nadzorczej a Spółk 

Członkowie Rady Nadzorczej mog   udział w podejmowaniu uchwał, oddaj c swój głos na pi 
 rednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na pi  
 

    uchwały tak        
   wszyscy jej członkowie i wyra         
 

Uchwały Rady Nadzorczej mog         
podejmowanie uchwał przez Rad          
      na odległo    
poczta elektroniczna, wideokonferencja). Uchwała je  na, gdy wszyscy Członkowie Rady
 ci projektu uchwały.

Przy podejmowaniu uchwał w trybie obiegowym członko  swoje głosy
poprzez zło         
uchwały (egzemplarz obiegowy), b    dy z członków Rady Nadzorczej  składa podpis na
 bnym egzemplarzu proponowanej uchwały (kurenda). Do
    podejmowanie uchwał w trybie mieszanym przy ł    
form głosowania. Uchwał       zło 



W przypadku  podejmowania uchwał  przy wykorzystani  
  na odległo  członkowie Rady Nadzorczej oddaj  swoje głosy odpowiednio w formie słownej
lub w formie tekstowej. Uchwał        zło  

       ci członkom Rady, na najbli  
Rady, wykaz uchwał podj            
   na odległo 

           
         
   eli posiedzenie odbywało
 

              
członków, w szczególno ci: odwołania, ustalenia odpowiedzialno   
    pne i jawne dla członków Zarz du. Głosowania Rady Nadzorczej s
   tkiem głosowania w sprawie powołania, odwołania lub zawieszenia członka
 

Podejmowanie uchwał w trybach okre lonych w ust. 4 i 6 - 8 nie dotyczy powołania Człon 
oraz odwołania i zawieszania go w czynno 


 Uchwały Rady Nadzorczej s  protokołowane. Protokoły podpisuj  obecni członkowie Rady
 tokołach nale 
   nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, bior cych udział
    głosów oddanych na poszczególne uchwały, poda  
przeprowadzania i wynik głosowania.

 Do protokołów doł   bne członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeni
oraz nadesłane pó niej sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu 

 W przypadku podejmowania uchwał przy wykorzystaniu   
    na odległo       protokół. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje si


 W przypadku podejmowania uchwał w trybie pisemnym uchwały podpisywane s  
wszystkich Członków Rady Nadzorczej.

     protokołów z posiedze       tych  uchwał prowadzi
  

  ga protokołów z posiedze         
Spółki.

 


 Członkom Rady Nadzorczej mo   
  ci wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
 y do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki.

 Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego i  
    ustala Walne Zgromadzenie Spółki.


 Obsług    d Spółki.
     i materiałów Spółki.
 Koszty działalno ci Rady Nadzorczej  pokrywa Spółka.




 ycie z dniem zarejestrowania przez wła  
 


