
 
 

Zawiadomienie o nabyciu akcji spółki publicznej – M.W. Trade SA 

Zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi i 

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 w sprawie przekazywania i 

udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi,  niniejszym 

podaję następujące informacje:  

 

1. Oznaczenie podmiotu obowiązanego do przekazania informacji:  

 

Rafał Wasilewski - Prezes Zarządu M.W. Trade SA; podmiot blisko związany: Beyondream 

Investments Limited 

 

2. Wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej 
osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem:  
 
Transakcja kupna akcji M.W. Trade SA przez Beyondream Investments Limited  - podmiot 
zależny w rozumieniu  art. 4 pkt 15 Ustawy o ofercie publicznej od Prezesa Zarządu M.W. Trade 
SA – Rafała Wasilewskiego (powiązanie z członkiem organu zarządzającego M.W. Trade SA). 
 
3. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja:  
 
Zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela M.W. Trade SA z siedzibą we Wrocławiu. 
 
4. Rodzaj transakcji (kupno lub sprzedaż) i tryb jej zawarcia: 
 
Transakcje kupna akcji; transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie SA w trybie sesyjnym zwykłym. 
 
5. Data i miejsce zawarcia transakcji oraz cena i wolumen transakcji: 
 
25 kwietnia 2012 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA: nabycie 10374 

zdematerializowanych akcji na okaziciela M.W. Trade SA po cenie 9,2636 zł za jedną akcję; łączna 

cena nabycia akcji wyniosła 96 100,2 zł brutto. 

6. Data i miejsce sporządzenia informacji oraz podpis osoby przekazującej informację: 
 
27 kwietnia 2012 roku, Wrocław 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Zawiadomienie o nabyciu akcji spółki publicznej – M.W. Trade SA 

Zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi i 

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 w sprawie przekazywania i 

udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi,  niniejszym 

podaję następujące informacje:  

 

1. Oznaczenie podmiotu obowiązanego do przekazania informacji:  

 

Rafał Wasilewski - Prezes Zarządu M.W. Trade SA; podmiot blisko związany: Beyondream 

Investments Limited 

 

2. Wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej  
osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem:  
 
Transakcja kupna akcji M.W. Trade SA przez Beyondream Investments Limited  - podmiot 
zależny w rozumieniu  art. 4 pkt 15 Ustawy o ofercie publicznej od Prezesa Zarządu M.W. Trade 
SA – Rafała Wasilewskiego (powiązanie z członkiem organu zarządzającego M.W. Trade SA). 
 
3. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja:  
 
Zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela M.W. Trade SA z siedzibą we Wrocławiu. 
 
4. Rodzaj transakcji (kupno lub sprzedaż) i tryb jej zawarcia: 
 
Transakcje kupna akcji; transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie SA w trybie sesyjnym zwykłym. 
 
5. Data i miejsce zawarcia transakcji oraz cena i wolumen transakcji: 
 
26 kwietnia 2012 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA: nabycie 3761 

zdematerializowanych akcji na okaziciela M.W. Trade SA po cenie 9,9796 zł za jedną akcję; łączna 

cena nabycia akcji wyniosła 37 533,25 zł brutto. 

6. Data i miejsce sporządzenia informacji oraz podpis osoby przekazującej informację: 
 
27 kwietnia 2012 roku, Wrocław 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
Zawiadomienie o nabyciu akcji spółki publicznej – M.W. Trade SA 

Zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi i 
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 w sprawie przekazywania i 
udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi,  niniejszym 
podaję następujące informacje: 
 

 
 

1. Oznaczenie podmiotu obowiązanego do przekazania informacji:  

 

Rafał Wasilewski - Prezes Zarządu M.W. Trade SA; podmiot blisko związany: Beyondream 

Investments Limited 

 

2. Wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej 
osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem:  
 
Transakcja kupna akcji M.W. Trade SA przez Beyondream Investments Limited  - podmiot 
zależny w rozumieniu  art. 4 pkt 15 Ustawy o ofercie publicznej od Prezesa Zarządu M.W. Trade 
SA – Rafała Wasilewskiego (powiązanie z członkiem organu zarządzającego M.W. Trade SA). 
 
3. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja:  
 
Zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela M.W. Trade SA z siedzibą we Wrocławiu. 
 
4. Rodzaj transakcji (kupno lub sprzedaż) i tryb jej zawarcia: 
 
Transakcje kupna akcji; transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie SA w trybie sesyjnym zwykłym. 
 
5. Data i miejsce zawarcia transakcji oraz cena i wolumen transakcji: 
 
27 kwietnia 2012 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA: nabycie 5865 
zdematerializowanych akcji na okaziciela M.W. Trade SA po cenie 10,3743 zł za jedną akcję; 
łączna cena nabycia akcji wyniosła 60 845,11 zł brutto. 

6. Data i miejsce sporządzenia informacji oraz podpis osoby przekazującej informację: 
 
27 kwietnia 2012 roku, Wrocław 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


