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Raport bieżący 15/2013  

Data: 10 maja 2013 r. 

Temat: Podjęcie przez spółki zależne uchwał o podziale przez wydzielenie. 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne. 

 

Zarząd „Mex Polska” S.A. informuje, iż w dniu 10 maja 2013 roku odbyły się Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenia spółek zależnych: Cafe II sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Mex K sp. z o.o. z siedzibą w 

Krakowie, „Mex P” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi i „Villa” sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, których 

przedmiotem było powzięcie uchwały o ich podziale przez wydzielenie. 

 

W wyniku odbycia powyższych Zgromadzeń, podjęte zostały następujące uchwały: 

 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Cafe II sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podjęło Uchwałę Nr 3, 

mocą której postanowiło dokonać podziału Cafe II sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez wydzielenie 

trzech nowych spółek:  

 PWiP Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

 PWiP Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 

 PWiP Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 

na warunkach określonych w Planie Podziału przyjętym przez Zarząd Cafe II sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie dnia 27 marca 2013 roku. Podział dokonany został bez obniżania kapitału zakładowego Spółki 

Dzielonej, a wydzielenie zostało sfinansowane poprzez obniżenie kapitału własnego Spółki Dzielonej 

innego niż kapitał zakładowy, tj. poprzez obniżenie kapitału zapasowego Cafe II sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie, na podstawie art. 542 § 4 k.s.h. 

 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Mex K sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie podjęło Uchwałę Nr 3, 

mocą której postanowiło dokonać podziału Mex K sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przez wydzielenie 

jednej nowej spółki:  

 PWiP Kraków sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 

na warunkach określonych w Planie Podziału przyjętym przez Zarząd Mex K sp. z o.o. z siedzibą w 

Krakowie dnia 28 marca 2013 roku. Podział dokonany został przez obniżenie kapitału zakładowego Spółki 

Dzielonej, na podstawie art. 542 § 4 k.s.h. Jednocześnie, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Mex 

K sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie podjęło Uchwałę Nr 4 w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego 

spółki oraz Uchwałę Nr 5 w przedmiocie zmiany umowy spółki w powyższym zakresie.  

 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Mex P” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi podjęło Uchwalę Nr 3, 

mocą której postanowiło dokonać podziału „Mex P” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przez wydzielenie jednej 

nowej spółki: 

 PWiP Poznań sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 

na warunkach określonych w Planie Podziału przyjętym przez Zarząd „Mex P” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 

dnia 28 marca 2013 roku. Podział dokonany został bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, 

a wydzielenie zostało sfinansowane poprzez obniżenie kapitału własnego Spółki Dzielonej innego niż 
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kapitał zakładowy, tj. poprzez obniżenie kapitału zapasowego „Mex P” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, na 

podstawie art. 542 § 4 k.s.h.  

 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Villa” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi podjęło Uchwałę nr 3, mocą 

której postanowiło dokonać podziału „Villa” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przez wydzielenie jednej nowej 

spółki: 

 PWiP Łódź sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 

na warunkach określonych w Planie Podziału przyjętym przez Zarząd „Villa” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 

dnia 28 marca 2013 roku. Podział dokonany został bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, 

a wydzielenie zostało sfinansowane poprzez obniżenie kapitału własnego Spółki Dzielonej innego niż 

kapitał zakładowy, tj. poprzez obniżenie kapitału zapasowego „Villa” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, na 

podstawie art. 542 § 4 k.s.h. 

 

 

Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż podział spółek 

zależnych przez wydzielenie może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta.  

 

 

 

Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki: 

Paweł Kowalewski - Prezes Zarządu 

Piotr Mikołajczyk - Wiceprezes Zarząd 
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