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Zawiadomienie o zbyciu akcji spółki publicznej – M. W. Trade SA 
 
 
 
„Działając na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej  
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539, z późniejszymi zmianami), w związku ze zmniejszeniem przeze 
mnie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej M.W. Trade SA z siedzibą we Wrocławiu do wielkości 
poniżej 5% zawiadamiam, co następuje: 
 
 

1. Data i rodzaj zdarzenia powoduj ącego zmian ę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: 
 
W dniu 3 sierpnia 2010 roku nastąpiło rozliczenie przez KDPW transakcji sprzedaży przeze mnie 690900 akcji 
M.W. Trade SA. Transakcja została zrealizowana w dniu 29 lipca 2010 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych 
SA w wyniku odpowiedzi na publiczne  wezwanie  do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki M.W. Trade SA. 

 
2. Liczba akcji posiadanych przed zmian ą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakła dowym 

spółki oraz liczbie głosów z tych akcji i ich proce ntowym udziale w ogólnej liczbie głosów. 
 
Przed zmianą, o której mowa powyżej, posiadałam 690900 akcji M.W. Trade SA, stanowiących 8,44% udziału w 
kapitale zakładowym M.W. Trade SA, uprawniających do 690900 głosów na walnym Zgromadzeniu M.W. Trade 
SA i stanowiących 8,44% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu M.W. Trade SA, a wraz z Panią 
Bogumiłą Szulc łącznie w rozumieniu art. 87 ust.1 pkt. 5 w związku z art.87 ust 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 
roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz 
o spółkach publicznych posiadałam 710500 akcji spółki M.W. Trade SA stanowiących 8,7% udziału w kapitale 
zakładowym M.W. Trade SA, uprawniających do 710500 głosów na Walnym Zgromadzeniu M.W. Trade SA i 
stanowiących 8,7% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu M.W Trade SA. 
 

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procent owym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz 
o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udz iale w ogólnej liczbie głosów. 

 
Aktualnie nie posiadam akcji M.W. Trade SA. 
 

4. Informacja dotycz ąca zamiarów dalszego zwi ększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 
12 miesi ęcy od zło żenia zawiadomienia oraz celu zwi ększania tego udziału – w przypadku, gdy 
zawiadomienie jest składane w zwi ązku z osi ągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby 
głosów. 

 
W najbliższym czasie nie wykluczam nabywania akcji M.W. Trade SA, a w przypadku ich nabycia nie wykluczam 
zbywania akcji M.W. Trade SA. Decyzję będę podejmowała w zależności od sytuacji rynkowej i ceny akcji M.W. 
Trade SA. 
 

5. Informacja o podmiotach zale żnych od akcjonariusza dokonuj ącego zawiadomienia, 
posiadaj ących akcje spółki. 

 
Nie ma podmiotów zależnych ode mnie, posiadających akcje M.W. Trade SA. 
 
 
 
 
Alicja Szulc 


