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PROJEKTY UCHWAŁ 

 
Uchwała nr 12/2010 z dnia 25.05.2010 r. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki 
Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej 
 
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:  
 
„Dokonuje się wyboru Pani/Pana ……………. na Przewodniczącego 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”  
 
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. -------------------
----------------- 

 
Uchwała nr 13/2010 z dnia 25.05.2010 r. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki 
Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie uchylenia tajności głosowania przy 

wyborze komisji skrutacyjnej. 
 

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:--------------------------
------------------------- 
 
„Uchyla się tajność głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej, powoływanej 
w celu przeprowadzenia głosowania nad sprawami objętymi ww. porządkiem 
obrad.”-------------------- 
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.----------------------------------------
----------------- 
 
Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż  
w głosowaniu jawnym „za” oddano ………….. (………………………………………………………) głosów, 
głosów „przeciw” oddano ………...(………………………………………………………) nie oddano, 
wstrzymało się od głosowania ………...(………………………………………………………) głosów. --------- 
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Uchwała nr 14/2010 z dnia 25.05.2010 r. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki 
Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. 

 
Działając na podstawie art. 414 w zw. z art. 420 § 3 i art. 421 § 2 Kodeksu spółek 
handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co 
następuje: 
 
„Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie: _____________ oraz 
_____________ w celu przeprowadzenia głosowania nad uchwałami, objętymi 
ww. porządkiem obrad.”------------------ 
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.----------------------------------------
-----------------  
 
Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż  
w głosowaniu jawnym „za” oddano ………….. (………………………………………………………) głosów, 
głosów „przeciw” oddano ………...(………………………………………………………) nie oddano, 
wstrzymało się od głosowania ………...(………………………………………………………) głosów. --------- 

 
Uchwała nr 15/2010 z dnia 25.05.2010 r. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki 
Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie przyjęcia porządku obrad. 

 
Działając na podstawie art. 402 § 2 i art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych, 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:------------
------------------------------- 
 
„Przyjmuje się zaproponowany przez Przewodniczącego Zgromadzenia na 
wstępie porządek obrad.”--------------------------------------------------------------------
-------------------------------------- 
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.----------------------------------------
----------------- 
 
Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż  
w głosowaniu jawnym „za” oddano ………….. (………………………………………………………) głosów, 
głosów „przeciw” oddano ………...(………………………………………………………) nie oddano, 
wstrzymało się od głosowania ………...(………………………………………………………) głosów. --------- 

 
W tym miejscu Przewodniczący przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej, 
stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu, które zostało rozpatrzone 
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.  
 

Uchwała nr 16/2010 z dnia 25.05.2010 r. 
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Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki 
Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Spółki za rok obrotowy 2009. 
 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek 
Handlowych oraz  
§ 22 punkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, 
co następuje: -- 
 
„Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 
obrotowy 2009.”------ 
 
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. --------- 

 
Uchwała nr 17/2010 z dnia 25.05.2010 r. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki 
Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki za rok obrotowy 2009. 
 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek 
Handlowych oraz § 22 punkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy Spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------------
----------------------------------------------------------- 
 
„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z 
działalności Spółki za rok obrotowy 2009.”----------------------------------------------
---------------------------------------- 
  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------
---------------- 
 
Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż  
w głosowaniu jawnym „za” oddano ………….. (………………………………………………………) głosów, 
głosów „przeciw” oddano ………...(………………………………………………………) nie oddano, 
wstrzymało się od głosowania ………...(………………………………………………………) głosów. --------- 

 
 

Uchwała nr 18/2010 z dnia 25.05.2010 r. 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki 

Akcyjnej we Wrocławiu o podziale zysku netto za rok obrotowy 2009.  
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Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------
--------------------------------------- 
 
„Walne Zgromadzenie postanawia, że wypracowany w roku obrotowym 2009 
zysk netto  
w kwocie 3 mln 069 tyś. zł zostaje w całości przekazany na kapitał zapasowy.” --
----------------- 
 
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. --------- 

 
Uchwała nr 19/2010 z dnia 25.05.2010 r. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki 
Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Rafałowi Wasilewskiemu, 

Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 
roku obrotowym 2009. 

 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek 
Handlowych oraz  
§ 22 punkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie M.W. Trade S.A. 
uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------
-------------------------------- 
 
„Walne Zgromadzenie udziela Rafałowi Wasilewskiemu, Prezesowi Zarządu, 
absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.” -------------------
---------------- 
 
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. --------- 

 
 
 



 
 

 6

 
Uchwała nr 20/2010 z dnia 25.05.2010 r. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki 
Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Sebastianowi Kochańcowi, 

Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego 
obowiązków w roku obrotowym 2009. 

 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek 
Handlowych oraz  
§ 22 punkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie M.W. Trade S.A. 
uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------
-------------------------------- 
 
„Walne Zgromadzenie udziela Sebastianowi Kochańcowi, Wiceprezesowi 
Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 
2009.” ------------------- 
 
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. --------- 

 
Uchwała nr 21/2010 z dnia 25.05.2010 r. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki 
Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Marcinowi Mańdziakowi, 
byłemu Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2009. 
 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek 
Handlowych oraz  
§ 22 punkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie M.W. Trade S.A. 
uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------
-------------------------------- 
 
„Walne Zgromadzenie udziela Marcinowi Mańdziakowi, byłemu Członkowi 
Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 
2009.” ------------------- 
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------
----------------- 
 



 
 

 7

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż  
w głosowaniu tajnym „za” oddano ………….. (………………………………………………………) głosów, 
głosów „przeciw” oddano ………...(………………………………………………………) nie oddano, 
wstrzymało się od głosowania ………...(………………………………………………………) głosów. --------- 

 
Uchwała nr 22/2010 z dnia 25.05.2010 r. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki 
Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Grzegorzowi Kuci, byłemu 

Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków 
w roku obrotowym 2009. 

 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek 
Handlowych oraz  
§ 22 punkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie M.W. Trade S.A. 
uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------
-------------------------------- 
 
„Walne Zgromadzenie udziela Grzegorzowi Kuci, byłemu Członkowi Zarządu, 
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.” --
----------------------------------- 
 
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. --------- 

 
Uchwała nr 23/2010 z dnia 25.05.2010 r. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki 
Akcyjnej odpowiedzialnością) we Wrocławiu w sprawie udzielenia 

Tomaszowi Mączce, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z 
wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. 

 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek 
Handlowych oraz § 22 punkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie M.W. 
Trade S.A. uchwala, co następuje: ----- 
 
„Walne Zgromadzenie udziela Tomaszowi Mączce, Przewodniczącemu Rady 
Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 
obrotowym 2009.” ------------------- 
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------
----------------- 
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Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż  
w głosowaniu tajnym „za” oddano ………….. (………………………………………………………) głosów, 
głosów „przeciw” oddano ………...(………………………………………………………) nie oddano, 
wstrzymało się od głosowania ………...(………………………………………………………) głosów. --------- 

 
Uchwała nr 24/2010 z dnia 25.05.2010 r. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki 
Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Małgorzacie Wasilewskiej, 

Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez 
nią obowiązków w roku obrotowym 2009. 

 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek 
Handlowych oraz  
§ 22 punkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie M.W. Trade S.A. uchwala, co 
następuje: --- 
 
„Walne Zgromadzenie udziela Małgorzacie Wasilewskiej, Wiceprzewodniczącej 
Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 
obrotowym 2009.” ------- 
 
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. --------- 

 
Uchwała nr 25/2010 z dnia 25.05.2010 r. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki 
Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Szymonowi Karpi ńskiemu, 
Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2009. 
 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek 
Handlowych oraz  
§ 22 punkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie M.W. Trade S.A. uchwala, co 
następuje: --- 
 
„Walne Zgromadzenie udziela Szymonowi Karpińskiemu, Członkowi Rady 
Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 
obrotowym 2009.” ------------------- 
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------
----------------- 
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Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż  
w głosowaniu tajnym „za” oddano ………….. (………………………………………………………) głosów, 
głosów „przeciw” oddano ………...(………………………………………………………) nie oddano, 
wstrzymało się od głosowania ………...(………………………………………………………) głosów. --------- 

 
Uchwała nr 26/2010 z dnia 25.05.2010 r. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki 
Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Radosławowi Solanowi, 

byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez 
niego obowiązków w roku obrotowym 2009. 

 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek 
Handlowych oraz § 22 punkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie M.W. 
Trade S.A. uchwala, co następuje: ----- 
 
„Walne Zgromadzenie udziela Radosławowi Solanowi, byłemu Członkowi Rady 
Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 
obrotowym 2009.” ------------------- 
 
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. --------- 

 
Uchwała nr 27/2010 z dnia 25.05.2010 r. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki 
Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Dawidowi Sukaczowi, byłemu 

Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego 
obowiązków w roku obrotowym 2009. 

 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek 
Handlowych oraz  
§ 22 punkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie M.W. Trade S.A. uchwala, co 
następuje: --- 
 
„Walne Zgromadzenie udziela Dawidowi Sukaczowi, byłemu Członkowi Rady 
Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 
obrotowym 2009.” ------------------- 
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------
----------------- 
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Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż  
w głosowaniu tajnym „za” oddano ………….. (………………………………………………………) głosów, 
głosów „przeciw” oddano ………...(………………………………………………………) nie oddano, 
wstrzymało się od głosowania ………...(………………………………………………………) głosów. --------- 

 
Uchwała nr 28/2010 z dnia 25.05.2010 r. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki 
Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Mirosławowi Nowickiemu, 
byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez 

niego obowiązków w roku obrotowym 2009. 
 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek 
Handlowych oraz  
§ 22 punkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie M.W. Trade S.A. uchwala, co 
następuje: --- 
 
„Walne Zgromadzenie udziela Mirosławowi Nowickiemu, byłemu Członkowi 
Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 
obrotowym 2009.” ---- 
 
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. --------- 

 
Uchwała nr 29/2010 z dnia 25.05.2010 r. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki 
Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Piotrowi Serei, byłemu 

Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego 
obowiązków w roku obrotowym 2009. 

 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek 
Handlowych oraz  
§ 22 punkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie M.W. Trade S.A. uchwala, co 
następuje: --- 
 
„Walne Zgromadzenie udziela Piotrowi Serei, byłemu Członkowi Rady 
Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 
obrotowym 2009.” ------------------- 
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------
----------------- 
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Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż  
w głosowaniu tajnym „za” oddano ………….. (………………………………………………………) głosów, 
głosów „przeciw” oddano ………...(………………………………………………………) nie oddano, 
wstrzymało się od głosowania ………...(………………………………………………………) głosów. --------- 
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FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA 

 
 
 

PEŁNOMOCNICTWO 
 
 

Akcjonariusz:  
 
Ja/Działając w imieniu* 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…  
(IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA lub FIRMA AKCJONARIUSZA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ)  
 
…………………………………………………...………………………………………….. 
…………………………………………………………  
(NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA lub NR KRS / NR REJESTRU AKCJONARIUSZA NIEBĘDĄCEGO 
OSOBĄ FIZYCZNĄ)  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….. 
(NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO DOKUMENT TOŻSAMOŚCI lub OZNACZENIE ORGANU REJESTROWEGO)  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..........
..... 
(NR PESEL/NIP AKCJONARIUSZA)  
 
Adres zamieszkania/siedziby oraz dane kontaktowe Akcjonariusza:  
Miasto, Kod pocztowy: 
…………..………………………………………………………………………………………………………………..…. 
Ulica i nr 
lokalu……………….……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Kontakt e-
mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Kontakt telefoniczny: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
niniejszym udzielam pełnomocnictwa:  
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…  
(IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA lub FIRMA PEŁNOMOCNIKA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ)  
 
…………………………………………………...………………………………………….. 
…………………………………………………………  
(NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA lub NR KRS / NR REJESTRU PEŁNOMOCNIKA NIEBĘDĄCEGO 
OSOBĄ FIZYCZNĄ)  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….. 
(NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO DOKUMENT TOŻSAMOŚCI lub OZNACZENIE ORGANU REJESTROWEGO)  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..........
..... 
(NR PESEL/NIP PEŁNOMOCNIKA)  
 
Adres zamieszkania/siedziby oraz dane kontaktowe PEŁNOMOCNIKA:  
Miasto, Kod pocztowy: 
…………..………………………………………………………………………………………………………………..…. 
Ulica i nr 
lokalu……………….……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Kontakt e-
mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Kontakt telefoniczny: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy M.W. Trade S.A. z 
siedzibą we Wrocławiu, które zostało zwołane na dzień 25 maja 2010 r. i wykonywania prawa 
głosu z _________________ (określić liczbę akcji objętych umocowaniem). Pełnomocnik 
może/nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.  
 
 
…………………………………………………………………………...  
(Podpis akcjonariusza / osób reprezentuj ących akcjonariusza)  
 
…………………………………………………………………………...  
(Miejscowo ść i data wystawienia pełnomocnictwa)  
 
 
*)  Niepotrzebne skreślić 
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FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOC NIKA 

 
 

FORMULARZ  
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  

NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY M.W . TRADE S.A. Z SIEDZIBĄ 
WE WROCŁAWIU W DNIU 25 MAJA 2010 R. 

 
Akcjonariusz :  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…  
(IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA lub FIRMA AKCJONARIUSZA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ)  
 
…………………………………………………...………………………………………….. 
…………………………………………………………  
(NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA lub NR KRS / NR REJESTRU AKCJONARIUSZA NIEBĘDĄCEGO 
OSOBĄ FIZYCZNĄ)  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….. 
(NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO DOKUMENT TOŻSAMOŚCI lub OZNACZENIE ORGANU REJESTROWEGO)  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..........
..... 
(NR PESEL/NIP AKCJONARIUSZA)  
 
Adres zamieszkania/siedziby oraz dane kontaktowe Akcjonariusza:  
Miasto, Kod pocztowy: …………..……………………………………………………………………………………………………………….. 
Ulica i nr lokalu……………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
Kontakt e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Kontakt telefoniczny: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Pełnomocnik:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…  
(IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA lub FIRMA PEŁNOMOCNIKA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ)  
 
…………………………………………………...………………………………………….. 
…………………………………………………………  
(NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO PEŁNOMOCNIKA lub NR KRS / NR REJESTRU PEŁNOMOCNIKA NIEBĘDĄCEGO 
OSOBĄ FIZYCZNĄ)  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….. 
(NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO DOKUMENT TOŻSAMOŚCI lub OZNACZENIE ORGANU REJESTROWEGO)  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..........
..... 
(NR PESEL/NIP PEŁNOMOCNIKA)  
 
Adres zamieszkania/siedziby oraz dane kontaktowe Akcjonariusza:  
Miasto, Kod pocztowy: …………..……………………………………………………………………………………………………………….. 
Ulica i nr lokalu……………….……………………………………………………………………………………………………………………. 
Kontakt e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Kontakt telefoniczny: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Zastrzeżenia: 
1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza. 
2. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza. 
3. Korzystanie z formularza nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika 
obecnego na Walnym Zgromadzeniu. 
4. Możliwość korzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki 
sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu. 
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Proponowana tre ść uchwały nr 12/2010 z dnia 25.05.2010 r. 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W . Trade Spółki Akcyjnej we 

Wrocławiu w sprawie wyboru przewodnicz ącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej 

 
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:  
 
„Dokonuje się wyboru Pani/Pana ……………. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy.”  
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwa łą:  
 
Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją* 
…………………………..…………………………………………………………………………...……………… 
 
Liczba akcji/głosów: ……………../…………….  
Oddanie głosu**):   
 
Głos „za” ………………………….  
Głos „przeciw” ………………………….  
Głos „wstrzymuj ący si ę” ………………………….  
 
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): TAK/NIE 
***)  
 
*) Niepotrzebne skreślić  
**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,  
***) Niepotrzebne skreślić  

 
 

Proponowana tre ść uchwały nr 13/2010 z dnia 25.05.2010 r. 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W . Trade 

Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie uchylenia ta jności 
głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. 

 
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: 
 
„Uchyla się tajność głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej, 
powoływanej w celu przeprowadzenia głosowania nad sprawami objętymi 
ww. porządkiem obrad.” 
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwa łą:  
 
Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją* 
…………………………..…………………………………………………………………………...…………… 
 
Liczba akcji/głosów: ……………../…………….  
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Oddanie głosu**):   
 
Głos „za” ………………………….  
Głos „przeciw” ………………………….  
Głos „wstrzymuj ący si ę” ………………………….  
 
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): TAK/NIE 
***)  
 
*) Niepotrzebne skreślić  
**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,  
***) Niepotrzebne skreślić  

 
 

Proponowana tre ść uchwały nr 14/2010 z dnia 25.05.2010 r. 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W . Trade 

Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie wyboru komis ji 
skrutacyjnej. 

 
Działając na podstawie art. 414 w zw. z art. 420 § 3 i art. 421 § 2 Kodeksu 
spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
uchwala, co następuje: 
 
„Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie: _____________ oraz 
_____________ w celu przeprowadzenia głosowania nad uchwałami, 
objętymi ww. porządkiem obrad.” 
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwa łą:  
 
Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją* 
…………………………..…………………………………………………………………………...…………… 
 
Liczba akcji/głosów: ……………../…………….  
Oddanie głosu**):   
 
Głos „za” ………………………….  
Głos „przeciw” ………………………….  
Głos „wstrzymuj ący si ę” ………………………….  
 
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): TAK/NIE 
***)  
 
*) Niepotrzebne skreślić  
**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,  
***) Niepotrzebne skreślić  

 
 

Proponowana tre ść uchwały nr 15/2010 z dnia 25.05.2010 r. 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W . Trade 

Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie przyj ęcia porz ądku obrad. 
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Działając na podstawie art. 402 § 2 i art. 404 § 2 Kodeksu spółek 
handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co 
następuje: 
 
„Przyjmuje się zaproponowany przez Przewodniczącego Zgromadzenia 
na wstępie porządek obrad.” 
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwa łą:  
 
Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją* 
…………………………..…………………………………………………………………………...…………… 
 
Liczba akcji/głosów: ……………../…………….  
Oddanie głosu**):   
 
Głos „za” ………………………….  
Głos „przeciw” ………………………….  
Głos „wstrzymuj ący si ę” ………………………….  
 
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): TAK/NIE 
***)  
 
*) Niepotrzebne skreślić  
**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,  
***) Niepotrzebne skreślić  

 
 

Proponowana tre ść uchwały nr 16/2010 z dnia 25.05.2010 r. 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W . Trade 

Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie zatwierdzeni a 
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 200 9. 

 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek 
Handlowych oraz  
§ 22 punkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 
uchwala, co następuje: -- 
 
„Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 
obrotowy 2009.”------ 
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwa łą:  
 
Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją* 
…………………………..…………………………………………………………………………...…………… 
 
Liczba akcji/głosów: ……………../…………….  
Oddanie głosu**):   
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Głos „za” ………………………….  
Głos „przeciw” ………………………….  
Głos „wstrzymuj ący si ę” ………………………….  
 
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): TAK/NIE 
***)  
 
*) Niepotrzebne skreślić  
**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,  
***) Niepotrzebne skreślić  

 
 

Proponowana tre ść uchwały nr 17/2010 z dnia 25.05.2010 r. 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W . Trade 

Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie zatwierdzeni a 
sprawozdania Zarz ądu z działalno ści Spółki za rok obrotowy 2009. 

 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek 
Handlowych oraz § 22 punkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala, co następuje: 
 
„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z 
działalności Spółki za rok obrotowy 2009.” 
  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwa łą:  
 
Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją* 
…………………………..…………………………………………………………………………...…………… 
 
Liczba akcji/głosów: ……………../…………….  
Oddanie głosu**):   
 
Głos „za” ………………………….  
Głos „przeciw” ………………………….  
Głos „wstrzymuj ący si ę” ………………………….  
 
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): TAK/NIE 
***)  
 
*) Niepotrzebne skreślić  
**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,  
***) Niepotrzebne skreślić  

 
 

Proponowana tre ść uchwały nr 18/2010 z dnia 25.05.2010 r. 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W . Trade 

Spółki Akcyjnej we Wrocławiu o podziale zysku netto  za rok 
obrotowy 2009.  
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Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:  
 
„Walne Zgromadzenie postanawia, że wypracowany w roku obrotowym 
2009 zysk netto  
w kwocie 3 mln 069 tyś. zł zostaje w całości przekazany na kapitał 
zapasowy.” 
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwa łą:  
 
Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją* 
…………………………..…………………………………………………………………………...…………… 
 
Liczba akcji/głosów: ……………../…………….  
Oddanie głosu**):   
 
Głos „za” ………………………….  
Głos „przeciw” ………………………….  
Głos „wstrzymuj ący si ę” ………………………….  
 
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): TAK/NIE 
***)  
 
*) Niepotrzebne skreślić  
**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,  
***) Niepotrzebne skreślić  

 
 

Proponowana tre ść uchwały nr 19/2010 z dnia 25.05.2010 r. 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W . Trade 

Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia R afałowi 
Wasilewskiemu, Prezesowi Zarz ądu, absolutorium z wykonywania 

przez niego obowi ązków w roku obrotowym 2009. 
 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek 
Handlowych oraz  
§ 22 punkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie M.W. Trade 
S.A. uchwala, co następuje:  
 
„Walne Zgromadzenie udziela Rafałowi Wasilewskiemu, Prezesowi 
Zarządu, absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.”  
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
  
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwa łą:  
 
Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją* 
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…………………………..…………………………………………………………………………...…………… 
 
Liczba akcji/głosów: ……………../…………….  
Oddanie głosu**):   
 
Głos „za” ………………………….  
Głos „przeciw” ………………………….  
Głos „wstrzymuj ący si ę” ………………………….  
 
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): TAK/NIE 
***)  
 
*) Niepotrzebne skreślić  
**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,  
***) Niepotrzebne skreślić  

 
 

Proponowana tre ść uchwały nr 20/2010 z dnia 25.05.2010 r. 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W . Trade 
Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia S ebastianowi 

Kocha ńcowi, Wiceprezesowi Zarz ądu, absolutorium z wykonywania 
przez niego obowi ązków w roku obrotowym 2009. 

 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek 
Handlowych oraz  
§ 22 punkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie M.W. Trade 
S.A. uchwala, co następuje:  
 
„Walne Zgromadzenie udziela Sebastianowi Kochańcowi, Wiceprezesowi 
Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 
obrotowym 2009.”  
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwa łą:  
 
Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją* 
…………………………..…………………………………………………………………………...…………… 
 
Liczba akcji/głosów: ……………../…………….  
Oddanie głosu**):   
 
Głos „za” ………………………….  
Głos „przeciw” ………………………….  
Głos „wstrzymuj ący si ę” ………………………….  
 
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): TAK/NIE 
***)  
 
*) Niepotrzebne skreślić  
**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,  
***) Niepotrzebne skreślić  
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Proponowana tre ść uchwały nr 21/2010 z dnia 25.05.2010 r. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W . Trade 
Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia M arcinowi 

Mańdziakowi, byłemu Członkowi Zarz ądu, absolutorium z 
wykonywania przez niego obowi ązków w roku obrotowym 2009. 

 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek 
Handlowych oraz  
§ 22 punkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie M.W. Trade 
S.A. uchwala, co następuje:  
 
„Walne Zgromadzenie udziela Marcinowi Mańdziakowi, byłemu Członkowi 
Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 
obrotowym 2009.”  
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwa łą:  
 
Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją* 
…………………………..…………………………………………………………………………...…………… 
 
Liczba akcji/głosów: ……………../…………….  
Oddanie głosu**):   
 
Głos „za” ………………………….  
Głos „przeciw” ………………………….  
Głos „wstrzymuj ący si ę” ………………………….  
 
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): TAK/NIE 
***)  
 
*) Niepotrzebne skreślić  
**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,  
***) Niepotrzebne skreślić  

 
 
 

Proponowana tre ść uchwały nr 22/2010 z dnia 25.05.2010 r. 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W . Trade 
Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia G rzegorzowi 

Kuci, byłemu Członkowi Zarz ądu, absolutorium z wykonywania przez 
niego obowi ązków w roku obrotowym 2009. 

 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek 
Handlowych oraz  
§ 22 punkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie M.W. Trade 
S.A. uchwala, co następuje:  
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„Walne Zgromadzenie udziela Grzegorzowi Kuci, byłemu Członkowi 
Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 
obrotowym 2009.”  
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwa łą:  
 
Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją* 
…………………………..…………………………………………………………………………...…………… 
 
Liczba akcji/głosów: ……………../…………….  
Oddanie głosu**):   
 
Głos „za” ………………………….  
Głos „przeciw” ………………………….  
Głos „wstrzymuj ący si ę” ………………………….  
 
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): TAK/NIE 
***)  
 
*) Niepotrzebne skreślić  
**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,  
***) Niepotrzebne skreślić  

 
 

Proponowana tre ść uchwały nr 23/2010 z dnia 25.05.2010 r. 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W . Trade 

Spółki Akcyjnej odpowiedzialno ścią) we Wrocławiu w sprawie 
udzielenia Tomaszowi M ączce, Przewodnicz ącemu Rady Nadzorczej, 

absolutorium z wykonywania przez niego obowi ązków w roku 
obrotowym 2009. 

 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek 
Handlowych oraz § 22 punkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie M.W. 
Trade S.A. uchwala, co następuje: 
 
„Walne Zgromadzenie udziela Tomaszowi Mączce, Przewodniczącemu 
Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 
roku obrotowym 2009.” 
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
  
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwa łą:  
 
Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją* 
…………………………..…………………………………………………………………………...…………… 
 
Liczba akcji/głosów: ……………../…………….  
Oddanie głosu**):   
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Głos „za” ………………………….  
Głos „przeciw” ………………………….  
Głos „wstrzymuj ący si ę” ………………………….  
 
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): TAK/NIE 
***)  
 
*) Niepotrzebne skreślić  
**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,  
***) Niepotrzebne skreślić  

 
 

Proponowana tre ść uchwały nr 24/2010 z dnia 25.05.2010 r. 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W . Trade 
Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia M ałgorzacie 

Wasilewskiej, Wiceprzewodnicz ącej Rady Nadzorczej, absolutorium 
z wykonywania przez ni ą obowi ązków w roku obrotowym 2009. 

 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek 
Handlowych oraz  
§ 22 punkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie M.W. Trade S.A. 
uchwala, co następuje: 
 
„Walne Zgromadzenie udziela Małgorzacie Wasilewskiej, 
Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez 
nią obowiązków w roku obrotowym 2009.” 
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwa łą:  
 
Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją* 
…………………………..…………………………………………………………………………...………………
….. 
 
Liczba akcji/głosów: ……………../…………….  
Oddanie głosu**):   
 
Głos „za” ………………………….  
Głos „przeciw” ………………………….  
Głos „wstrzymuj ący si ę” ………………………….  
 
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): TAK/NIE 
***)  
 
*) Niepotrzebne skreślić  
**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,  
***) Niepotrzebne skreślić  

 
 

Proponowana tre ść uchwały nr 25/2010 z dnia 25.05.2010 r. 
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Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W . Trade 
Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia S zymonowi 

Karpi ńskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z 
wykonywania przez niego obowi ązków w roku obrotowym 2009. 

 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek 
Handlowych oraz  
§ 22 punkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie M.W. Trade S.A. 
uchwala, co następuje: --- 
 
„Walne Zgromadzenie udziela Szymonowi Karpińskiemu, Członkowi Rady 
Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 
obrotowym 2009.” 
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwa łą:  
 
Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją* 
…………………………..…………………………………………………………………………...…………… 
 
Liczba akcji/głosów: ……………../…………….  
Oddanie głosu**):   
 
Głos „za” ………………………….  
Głos „przeciw” ………………………….  
Głos „wstrzymuj ący si ę” ………………………….  
 
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): TAK/NIE 
***)  
 
*) Niepotrzebne skreślić  
**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,  
***) Niepotrzebne skreślić  

 
 

Proponowana tre ść uchwały nr 26/2010 z dnia 25.05.2010 r. 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W . Trade 
Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia R adosławowi 

Solanowi, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolut orium z 
wykonywania przez niego obowi ązków w roku obrotowym 2009. 

 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek 
Handlowych oraz § 22 punkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie M.W. 
Trade S.A. uchwala, co następuje:  
 
„Walne Zgromadzenie udziela Radosławowi Solanowi, byłemu Członkowi 
Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 
roku obrotowym 2009.”  
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
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Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwa łą:  
 
Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją* 
…………………………..…………………………………………………………………………...…………… 
 
Liczba akcji/głosów: ……………../…………….  
Oddanie głosu**):   
 
Głos „za” ………………………….  
Głos „przeciw” ………………………….  
Głos „wstrzymuj ący si ę” ………………………….  
 
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): TAK/NIE 
***)  
 
*) Niepotrzebne skreślić  
**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,  
***) Niepotrzebne skreślić  

 
 

Proponowana tre ść uchwały nr 27/2010 z dnia 25.05.2010 r. 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W . Trade 

Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia D awidowi 
Sukaczowi, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolu torium z 
wykonywania przez niego obowi ązków w roku obrotowym 2009. 

 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek 
Handlowych oraz  
§ 22 punkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie M.W. Trade S.A. 
uchwala, co następuje: 
 
„Walne Zgromadzenie udziela Dawidowi Sukaczowi, byłemu Członkowi 
Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 
roku obrotowym 2009.”  
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwa łą:  
 
Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją* 
…………………………..…………………………………………………………………………...…………… 
 
Liczba akcji/głosów: ……………../…………….  
Oddanie głosu**):   
 
Głos „za” ………………………….  
Głos „przeciw” ………………………….  
Głos „wstrzymuj ący si ę” ………………………….  
 
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): TAK/NIE 
***)  
 
*) Niepotrzebne skreślić  
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**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,  
***) Niepotrzebne skreślić  

 
 
 

Proponowana tre ść uchwały nr 28/2010 z dnia 25.05.2010 r. 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W . Trade 
Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia M irosławowi 
Nowickiemu, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, absol utorium z 
wykonywania przez niego obowi ązków w roku obrotowym 2009. 

 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek 
Handlowych oraz  
§ 22 punkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie M.W. Trade S.A. 
uchwala, co następuje: 
 
„Walne Zgromadzenie udziela Mirosławowi Nowickiemu, byłemu 
Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego 
obowiązków w roku obrotowym 2009.” 
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwa łą:  
 
Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją* 
…………………………..…………………………………………………………………………...………………
….. 
 
Liczba akcji/głosów: ……………../…………….  
Oddanie głosu**):   
 
Głos „za” ………………………….  
Głos „przeciw” ………………………….  
Głos „wstrzymuj ący si ę” ………………………….  
 
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): TAK/NIE 
***)  
 
*) Niepotrzebne skreślić  
**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,  
***) Niepotrzebne skreślić  

 
 

Proponowana tre ść uchwały nr 29/2010 z dnia 25.05.2010 r. 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W . Trade 

Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia P iotrowi Serei, 
byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wy konywania 

przez niego obowi ązków w roku obrotowym 2009. 
 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek 
Handlowych oraz  



 
 

 27 

§ 22 punkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie M.W. Trade S.A. 
uchwala, co następuje: 
 
„Walne Zgromadzenie udziela Piotrowi Serei, byłemu Członkowi Rady 
Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 
obrotowym 2009.”  
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwa łą:  
 
Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją* 
…………………………..…………………………………………………………………………...…………… 
Liczba akcji/głosów: ……………../…………….  
Oddanie głosu**):   
 
Głos „za” ………………………….  
Głos „przeciw” ………………………….  
Głos „wstrzymuj ący si ę” ………………………….  
 
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): TAK/NIE 
***)  
 
*) Niepotrzebne skreślić  
**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,  
***) Niepotrzebne skreślić  

 
 


