
WNIOSEK  

Marcina Mańdziaka 

o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy M.W. Trade S.A. we Wrocławiu zwołanego na dzień 31.03.2010r. 

 

Niniejszym żądam umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy M.W. Trade S.A. we Wrocławiu zmienionego punktu 8 w następującym brzmie-

niu: 

8. Wybór Członków Rady Nadzorczej (uzupełnienie, odwołanie i powołanie nowych Członków 

Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. we Wrocławiu). 

 

W związku z powyższym przedstawiam projekty następujących uchwał. 

 

PROJEKT UCHWAŁY NR 6/2010 z dnia 31.03.2010r. 

Uchwała nr 6/2010 z dnia 31.03.2010 r. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we 

Wrocławiu w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej 

Działając na podstawie § 25 ust.1 punkt c) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy uchwala, co następuje: 

„Walne Zgromadzenie odwołuje niniejszym ………………… z funkcji członka Rady Nadzorczej” 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż 

w głosowaniu tajnym „za” oddano ………….. (………………………………………………………) 

głosów, głosów „przeciw” oddano ………...(………………………………………………………) nie 

oddano, wstrzymało się od głosowania ………...(………………………………………………………) 

głosów. --------- 

 

PROJEKT UCHWAŁY NR 7/2010 z dnia 31.03.2010r. 

Uchwała nr 7/2010 z dnia 31.03.2010 r. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we 

Wrocławiu w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej 

Działając na podstawie § 25 ust.1 punkt c) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy uchwala, co następuje: 

„Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym na członka Rady Nadzorczej …………………………..” 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 



Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż 

w głosowaniu tajnym „za” oddano ………….. (………………………………………………………) 

głosów, głosów „przeciw” oddano ………...(………………………………………………………) nie 

oddano, wstrzymało się od głosowania ………...(………………………………………………………) 

głosów. --------- 

 

 

 

 

PROJEKT UCHWAŁY NR 8/2010 z dnia 31.03.2010r. 

Uchwała nr 8/2010 z dnia 31.03.2010 r. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we 

Wrocławiu w sprawie nabycia akcji własnych Spółki na podstawie i w granicach upoważnienia 

udzielonego przez Walne Zgromadzenie (art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych) 

„Działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: 

1. Walne Zgromadzenie udziela Spółce upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek 

handlowych, do nabywania akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale. 

2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte. 

3. Nabycie akcji własnych może nastąpić poprzez składanie zleceń maklerskich – z wyłączeniem 

transakcji pakietowych. 

4. Liczba nabytych w okresie upoważnienia akcji własnych Spółki nie może przekroczyć łącznie 

1.600.000 akcji (jeden milion sześćset tysięcy), co oznacza że łączna wartość nominalna nabytych 

akcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego Spółki. 

5. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 29 marca 

2015 r. 

6. Minimalna cena nabycia jednej akcji wynosi 0,01 zł (jeden grosz). 

7. Maksymalna cena nabycia jednej akcji wynosi 10,00 zł (dziesięć złotych). W każdym jednak 

przypadku maksymalna cena nabycia jednej akcji nie może być wyższa niż 0,8 wartości księgowej 

przypadającej na jedną akcję Spółki, określonej w ostatnio (przed nabyciem) opublikowanym przez 

Spółkę raporcie okresowym. 

8. Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia nie będzie wyższa niż 

2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych). 

9. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, może zakończyć 

nabywanie akcji przed upływem okresu upoważnienia lub przed wyczerpaniem całości środków 

przeznaczonych na ich nabycie, albo też zrezygnować z nabycia akcji własnych Spółki w całości lub 

części. 



10. Przyczyny lub cel nabycia akcji zostaną ustalone przez Zarząd Spółki., który zadecyduje także o 

sposobie rozdysponowania nabytymi przez Spółkę akcjami. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą 

zostać przeznaczone także do dalszej odsprzedaży. 

11. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych 

związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich późniejszym rozdysponowaniem, w tym ewentualną 

odsprzedażą. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabywania, 

cena, termin nabycia akcji oraz warunki późniejszego rozdysponowania, w tym ewentualnej 

odsprzedaży, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.” 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż 

w głosowaniu jawnym „za” oddano ………….. (………………………………………………………) 

głosów, głosów „przeciw” oddano ………...(………………………………………………………) nie 

oddano, wstrzymało się od głosowania ………...(………………………………………………………) 

głosów. --------- 

 

 

Uzasadnienie do projektów uchwał nr 6, 7 i 8 

Ze względu na fakt dodania jednej uchwały zmianie ulega numeracja uchwał zaproponowanych przez 

Zarząd Spółki w ten sposób, że dotychczasowa uchwała o nr 7 została oznaczona jako nr 8, a dotych-

czasowa uchwała o nr 8 jako nr 9.  

 

Ze względu na treść  uchwał nr 6 i 7 zmianie ulec musi także treść punktu 8 porządku obrad Nadzwy-

czajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade S.A. we Wrocławiu zwołanego na dzień 

31.03.2010r. 

 

 

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 6 i 7. 

 Zgadzając się co do zasady z celowością wprowadzenia do Rady Nadzorczej osoby posiadającej 

kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów, wskazać należy, że powołanie Komitetu Audytu 

możliwe jest także przy 5-cio osobowym składzie Rady Nadzorczej. Jednocześnie niepowoływanie 

kolejnego członka Rady Nadzorczej pozwoli ograniczyć w tym zakresie koszty. Natomiast parzysta 

ilość członków Rady Nadzorczej zawsze będzie powodowała ewentualne problemy przy podejmowa-

niu przez nią decyzji. Nieparzysta ilość członków Rady Nadzorczej znacznie upraszcza proces działa-

nia i podejmowania decyzji. Stąd też w celu wprowadzenia do Rady Nadzorczej osoby o wyżej wska-

zanych kompetencjach należałoby odwołać jednego z dotychczasowych członków Rady Nadzorczej i 

w to miejsce powołać osobę o tego typu uprawnieniach.      

 



Uzasadnienie do projektu uchwały nr 8. 

Zgadzając się co do zasady z uzasadnieniem projektu uchwały nr 7 (nr 8 w niniejszym projekcie) 

przedstawionym przez Zarząd Spółki, w szczególności w zakresie nabywania akcji własnych spółki 

poniżej wartości księgowej, wskazać należy, że pełną i niezachwianą transparentność transakcji naby-

wania akcji własnych może nastąpić tylko w przypadku składania zleceń maklerskich (z wyłączeniem 

transakcji pakietowych). Jest to zarówno w interesie samej spółki jak i jej akcjonariuszy. W tym za-

kresie nabywanie akcji będzie się opierało dodatkowo o przepisy Unii Europejskie w tym dyrektywę 

2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003r. „w sprawie wykorzystywania 

poufnych informacji i manipulacji na rynku” wraz z Rozporządzeniem Komisji (WE nr 2273/2003,) z 

dnia 22 grudnia 2003r. wykonującym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w od-

niesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych. 

 

 


