
Temat:  

Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem Spółki w trybie art. 428 KSH 

 

Podstawa prawna:  

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

 

Treść:  

Zarząd M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”, „Spółka”), przekazuje odpowiedzi 

udzielone na pytania zadane przez akcjonariusza Spółki podczas Walnego Zgromadzenia Emitenta w 

trybie art. 428 § 5 KSH.  

 

Pytanie nr 1: Proszę o szczegóły udzielonej gwarancji spłaty zobowiązania w kwocie 3 mln PLN: (i) 

nazwa i ewentualne powiązania z MWT podmiotu, którego zobowiązanie gwarantuje MWT, (ii) jaki 

jest termin zapłaty pierwotnego zobowiązania, które jest gwarantowane przez MWT, (iii) ile wynosi 

wynagrodzenie z tytułu udzielonej gwarancji i czy MWT otrzymało stosowną zapłatę 

 

Odpowiedź: Szczegóły dotyczące udzielonej gwarancji znajdują są w nocie nr 27 Sprawozdania 

finansowego M.W. Trade S.A. za 2019 rok.  

„W ramach umowy podpisanej w 2010 roku Spółka zobowiązała się do zapłaty na rzecz wierzyciela 

zobowiązania pieniężnego dłużnika za wynagrodzeniem w formie prowizji uzależnionej od wartości 

spłaconego zobowiązania. Zgodnie z umową Spółka udzieliła bezterminowej gwarancji spłaty 

zobowiązania na rzecz wierzyciela do kwoty 3.000 tys. PLN. Na dzień bilansowy gwarancja z tego 

tytułu nie była wykorzystywana.” Zgodnie ze stosowaną polityką rachunkowości, w momencie 

aktywacji umowy, wypłacone środki pojawiają się w pozycji aktywów finansowych. 

M.W. Trade SA poza podstawową działalnością nie udzielała poręczeń i gwarancji, które nie byłyby 

umowami typowymi dla działalności Spółki, i których charakter nie wynikałby z bieżącej działalności 

operacyjnej. 

Reasumując, udzielona gwarancja, o której mowa w nocie nr 27, jest jednym z oferowanych przez 

Spółkę produktów, z którego jednak wierzyciel nie korzystał w okresie objętym sprawozdaniem 

finansowym za 2019 r. (jak również we wcześniejszych okresach sprawozdawczych). Wobec tego, a 

także faktu, że wynagrodzenie Spółki należne jest dopiero w momencie skorzystania z gwarancji, w 

analizowanym okresie Spółka nie pobierała z tego tytułu wynagrodzenia. 

Umowa podpisana w 2010 r. obejmuje wierzytelności przyszłe, wobec czego do czasu skorzystania 

przez wierzyciela z gwarancji Spółki, nie jest możliwe wskazanie terminu spłaty zobowiązania nią 

objętego. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. 

Podmiot, któremu została udzielona gwarancja nie jest w żaden sposób powiązany ze Spółką, jednak z 

uwagi na treść umowy zawartej przez strony, a także ochronę tajemnicy handlowej Spółki, Zarząd na 

podstawie art. 428 §2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych odmawia 

wskazania szczegółowych danych dotyczących Klienta. 

 

Pytanie nr 2: Umowy poręczenia z Idea Bank S.A.: (i) ile wynosi wynagrodzenie MWT z tytułu 

udzielonych poręczeń i w jakiej wielkości zostało ujęte w wynikach 2019 r. 

 

Odpowiedź: Na składowe wynagrodzenia z tytułu udzielonych poręczeń składa się: wynagrodzenie za 

udzielenie poręczenia oraz wynagrodzenie za wykonanie poręczenia. W związku z brakiem nowych 



poręczeń w 2019 roku oraz brakiem zdarzeń w postaci wykonania poręczenia, Spółka nie rozpoznała 

w rachunku wyników przychodów z tego tytułu w analizowanym okresie. Szczegółowe informacje 

dotyczące wynagrodzenia Spółki z tytułu udzielonych poręczeń stanowią istotne dane z punktu 

widzenia prowadzonej przez Spółkę działalności, stanowiące tajemnicę handlową oraz mające 

strategiczny wpływ na prowadzoną działalność, ich ujawnienie może mieć wpływ na obniżenie pozycji 

Spółki na rynku, a także osłabienie jej potencjału finansowego, a co za tym idzie – wyrządzić Spółce 

szkodę, wobec czego Zarząd na podstawie art. 428 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks 

spółek handlowych odmawia udzielenia bardziej szczegółowej odpowiedzi na zadane pytanie. 

 

Pytanie nr 3: Ze sprawozdania finansowego za rok 2019 wynika, że 6 osób (średniorocznie) 

zatrudnionych było w dziale sprzedaży. Jakie jest sumaryczne wynagrodzenie tych osób wraz z 

narzutami (ZUS) w roku 2019? 

 

Odpowiedź: W nocie nr 33 Sprawozdania finansowego M.W. Trade S.A. za 2019 rok zawarta jest 

informacja o przeciętnym zatrudnieniu w Spółce w roku zakończonym 31 grudnia 2019 roku oraz 31 

grudnia 2018 roku. Liczby te zawierają również etaty nieefektywne. Stan etatów w styczniu 2019 

zdecydowanie odbiega od stanu na koniec roku. W dziale sprzedaży ujęte są również stanowiska 

middle-office odpowiedzialne za administrowanie portfelem klientów. Sumaryczny koszt 

wynagrodzenia działu sprzedaży wliczając w to etaty nieefektywne i stanowiska middle-office wraz z 

narzutami wynosił w 2019 roku 430 tys. PLN. 

 

Pytanie nr 4: W sprawozdaniu z działalności Zarządu w części 2 (kontraktacja i przychody ze 

sprzedaży) napisano, ze w roku 2019 nie było kontraktacji bilansowej, natomiast kontraktacja 

pozabilansowa wyniosła ok. 28 mln PLN. Proszę o przedstawienie jakie były przychody z tytułu nowej 

sprzedaży (pozabilansowej) w roku 2019, jakie były jej koszty (dział sprzedaży, delegacje, samochody 

służbowe, etc) i jaką Spółka zanotowała marżę z tego tytułu. 

 

Odpowiedź: Zgodnie z notą nr 12.1. Sprawozdania finansowego M.W. Trade S.A. za 2019 rok Spółka 

rozpoznała przychód z pośrednictwa w łącznej wysokości 544 tys. PLN. Natomiast koszty 

przyporządkowane sprzedaży pozabilansowej w 2019 roku wynosiły 341 tys. PLN. 

 

Szczegółowa podstawa prawna:  

§ 19 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 

państwem członkowskim. 


