
 

 

 
 

Uchwała nr 46/2010 z dnia 21.12.2010 r.  

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

Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, spośród osób 

uprawnionych do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Pana Tomasza Mączkę. 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

W głosowaniu tajnym łącznie oddano 1 483 001 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 1 483 

001; głosów „przeciw” nie oddano; głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała 

została podjęta.  

 

Uchwała nr 47/2010 z dnia 21.12.2010 r.  

Nadzwyczajnego 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy uchwala, co następuje: 

 

„Uchyla się tajność głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej, powoływanej w celu 

przeprowadzenia głosowania nad sprawami objętymi porządkiem obrad.” 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

W głosowaniu jawnym łącznie oddano 1 483 001 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 1 483 

001; głosów „przeciw” nie oddano; głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała 

została podjęta.  

 

Uchwała nr 48/2010 z dnia 21.12.2010 r. 

Nadzwyczajnego 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, 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: 

 

„Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie: Jacek Prusisz oraz Robert Fijołek w celu 

przeprowadzenia głosowania nad uchwałami, objętymi porządkiem obrad.” 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

W głosowaniu jawnym łącznie oddano 1 483 001 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 1 483 

001; głosów „przeciw” nie oddano; głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała 

została podjęta.  

 

 

 

 



 

 

 

Uchwała nr 49/2010 z dnia 21.12.2010 r. 

Nadzwyczajnego 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, Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: 

 

„Przyjmuje się przedstawiony przez Przewodniczącego Zgromadzenia porządek obrad.” 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

W głosowaniu jawnym łącznie oddano 1 483 001 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 1 483 

001; głosów „przeciw” nie oddano; głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała 

została podjęta.  

 
Uchwała nr 50/2010 z dnia 21.12.2010 r.  

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

Wrocławiu w sprawie sporządzania przez M.W. Trade S.A. sprawozdań finansowych zgodnie z 

„MSR” w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 
 

Działając na podstawie art. 45 ust. 1b i 1c Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 

z 2002 Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co 

następuje:  

 

„Postanawia się, iż sprawozdania finansowe M.W. Trade S.A., począwszy od sprawozdania 

finansowego za rok obrotowy 2010, który rozpoczął się z dniem 1 stycznia 2010 r., sporządzane będą 

zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie 

rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej „MSR”, a w zakresie nieuregulowanym przez 

MSR, przy odpowiednim stosowaniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.” 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

W głosowaniu jawnym łącznie oddano 1 483 001 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 1 483 

001; głosów „przeciw” nie oddano; głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała 

została podjęta.  

 

 
 
 

 
 
 

 


