
Wroclaw, dnia 15 l ipca 2010 r.

Rafal Wasilewski
zam. Marmurowa 11a:
52-234 Wroclaw
PESEL: 75091300274

Zarz4d
M.W. Trade S.A.
ul. Powstaic6w Sleskich
125t200
53-317 Wroclaw

Zawiadomienie o zbyciu akcji sp6lki publicznej - M.W. Trade S.A.

Zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi i Rozpozadzeniem
l\4inistra Finansdw z dnia 15 listopada 2005 w sprawie pzekazywania i udostgpniania informacji o niektorycn
transakcjach inslrumentami finansowymi, niniejszym podajQ nastgpujEce informacje:

f . imie i nazwisko osoby obowiqzanej do pzekazania informac.ii:

Rafal Wasilewski - Prczes Zazqdu N4.W. Trade S.A.

2. wskazanie ptzyczyny przekazania informacji, z okrecleniem wigzi prawnej lEczqcej osobg obowiEzanq oo
pzekazania informacji z emitentem:

zbycie akcji M.W. Trade S.A. pzez Prezesa Zazqdu M.W. Trade S.A.

3. wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, ktdrych dotyczy informacja:

zdematerializowane akcje zwykle na okaziciela l\4.W. Trade S.A. z siedzibq we Wroclawiu

4. rodzaj transakcji (kupno lub sprzedaz) i tryb jej zawarcia:

spzedaz akcji (wniesienie akcji do spolki); na podstawie Umowy objecia i wkladu z dnia 15 lipca 2O1O t. otaz
uchwaly o podwyzszeniu kapitalu zakladowego w sp6lce Beyondream Investments Limited z dnia 12lipca 2O1O
r., Rafal Wasilewski wniost do Beyondream Investments Limited z siedzibq w Nikozji, 1 Avlonos street, Maria
House, P. C. 1075, Nikozja, Cypr wpisanej do pzez Ministerstwo Sprawiedliwo6ci iPorzAdku Publicznego
Republiki Cypryjskiej do cypryjskiego rejestru spolek pod numerem HE 268156, w zamian za udzialy w kapitate
zakladowym tej spolki (26 675 udzial6w o wartosci nominalnej 1 EUR, stanowiEcych 84,21o/o udzial6w w kapitale
zakladowym Beyondream Investments Limited)

5. date imiejsce zawarcia transakcji:

15.07.2010 r. ze strony Rafala Wasilewskiego - Wroclaw, Polska; ze strony Beyondream Investments Limited
Nikozja, Cypr

6. cene iwolumen kansakcji i

1 090 000 (slownie: milion dziewiecdziesiEt tysiecy) zdematerializowanych akcji na okaziciela M.W. Trade S.A.
o wartosci nominalne.i 0,10 zt (slownie: dziesigc groszy) ka2da, w zamjan za udzialy w kapitale zakladowym
Beyondream lnvestments Limited (26 675 udzial6w o wartosci nominalnej I EUR, stanowiqcych 84,21% udziatdw
w kapitale zakladowym Beyondream Investments Limited)

7. date imiejsce spozqdzenia informacji oraz podpis osoby przekazujEcej informacje.

15lioca 2010 r.. Wroclaw

't:,i //,1"/'


