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(Raport bieżący nr 44/2021) 

23.12.2021 

Informacja o zawarciu istotnej umowy 

Zarząd Getin Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu  23.12.2021 roku zawarł z M.W. Trade 

S.A. z siedzibą we Wrocławiu („MWT”), Beyondream Investments Ltd z siedzibą w Larnace (Cypr) 

(„BI”) oraz Panem Rafałem Wasilewskim („RW”) Umowę dotyczącą sprzedaży akcji w ramach 

publicznego wezwania („Umowa”), której przedmiotem jest określenie praw i obowiązków stron do 

przeprowadzenia i realizacji wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, o którym mowa w art. 74 

ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz. U. 2021 poz. 

1983 ze zm.) („Wezwanie”).  

W odpowiedzi na Wezwanie Emitent zamierza zbyć na rzecz wzywających wszystkie posiadane akcje 

MWT w liczbie 4.298.301, które stanowią 51,27% kapitału zakładowego MWT i dają prawo do 51,27% 

głosów w walnym zgromadzeniu MWT.  Cena zbywanych akcji wyniesie 5,00 (pięć) zł za jedną akcję. 

Strony Umowy mogą ją wypowiedzieć lub od niej odstąpić (w zależności od przypadku), do momentu 

ogłoszenia Wezwania, w określonych sytuacjach, w szczególności jeżeli:  

1. cena za jedną akcję ustalona przez strony Umowy (tj. 5,00 PLN) będzie niższa niż minimalna 

cena, która powinna zostać zapłacona w Wezwaniu zgodnie z Ustawą o Ofercie, oraz 

2. Walne Zgromadzenie MWT nie wyrazi zgody na przeprowadzenie przez MWT skupu akcji 

własnych. 

Zgodnie z Umową, Wezwanie zostanie ogłoszone przez MWT i BI pod warunkiem zawarcia umowy 

organizacyjnej między MWT, BI i RW przy czym MWT, BI i RW nie są zobowiązani do jej zawarcia. 

Umowa przewiduje także zobowiązanie Emitenta do udzielenia BI  na jej żądanie pożyczki pieniężnej 

w maksymalnej wysokości 652.200 zł na warunkach rynkowych i na okres do 23 grudnia 2023 roku  

pod warunkiem udzielenia zabezpieczenia jej spłaty. 

W przypadku pełnej realizacji sprzedaży w ramach wezwania, Emitent utraci status akcjonariusza (w 

tym akcjonariusza dominującego) MWT.   

Szczegółowe informacje dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji zawierać będą 

stosowne raporty bieżące MW Trade SA.  

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z 

dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.” 
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