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Raport bieżący 1/2014  

Data: 2 stycznia 2014 r. 

Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza. 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – znaczące pakiety akcji. 

 

Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”) informuje, iż w dniu 2 stycznia 2014 roku 

otrzymał od Domu Maklerskiego IDM S.A. z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej „DM IDMSA”) zawiadomienie o 

zmianie stanu posiadania akcji Spółki.  

 

Zgodnie z treścią zawiadomienia, w wyniku transakcji kupna akcji Spółki z dnia 23 grudnia 2013 roku, zwiększył się 

udział DM IDMSA w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce.  

 

Przed rozliczeniem powyższej transakcji DM IDMSA posiadał 306.686 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 4,82% w 

kapitale zakładowym Spółki. Akcje te uprawniały do wykonania 306.686 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co 

stanowiło 4,82% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.  

 

Po rozliczeniu powyższej transakcji DM IDMSA posiada 641.925 sztuk akcji Spółki, które stanowią 10,10% w kapitale 

zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 641.925 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 

10,10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.  

 

DM IDMSA poinformował także, że inne podmioty zależne od DM IDMSA nie posiadają akcji Spółki oraz że brak jest 

osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.    

 

Ponadto DM IDMSA poinformował, że uzależnia dalsze zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce od 

przyszłej sytuacji rynkowej.  

 

Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki: 

Paweł Kowalewski - Prezes Zarządu 

Piotr Mikołajczyk - Wiceprezes Zarząd 
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