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Raport bieżący 26/2013
Data: 27 lipca 2013 r.
Temat: Zawarcie znaczącej umowy.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.
Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej jako „Spółka”) informuje, iż w dniu 27 lipca 2013 roku Spółka
zawarła umowę pożyczki (dalej: "Umowa Pożyczki").
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Oznaczenie stron Umowy Pożyczki
 Pożyczkobiorca – Spółka
 Pożyczkodawca – osoba fizyczna
Oznaczenie przedmiotu Umowy Pożyczki
 kwota pożyczki – 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych)
 oprocentowanie pożyczki – 12 % w skali roku
Istotne warunki Umowy Pożyczki
 pożyczka zostanie wypłacona Spółce w dwóch transzach
 spłata pożyczki nastąpi po upływie 18 miesięcy od dnia przekazania Spółce pierwszej transzy. Umowa
przewiduje możliwość zawarcia kolejnej pożyczki na okres 12 miesięcy
 odsetki będą płatne miesięcznie w terminie 7 dni od dnia zakończenia każdego kolejnego miesiąca ich
naliczania
Specyficzne warunki Umowy Pożyczki
 spłata pożyczki zabezpieczona została poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Spółki w
jednostkach zależnych – Mex K sp. z o.o., „Mex P” sp. z o.o. oraz poręczenie osobiste zabezpieczone
wekslowo przez panów Andrzeja Domżała i Pawła Kowalewskiego
 dodatkowo spłata pożyczki zabezpieczona zostanie poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach
Spółki w zgłoszonych do rejestru przedsiębiorców spółkach PWiP Warszawa sp. z o.o., PWiP Wrocław sp. z
o.o., PWiP Gdańsk sp. z o.o., PWiP Łódź sp. z o.o., PWiP Poznań sp. z o.o. oraz PWiP Kraków sp. z o.o.,
powstałych w wyniku podziału jednostek zależnych – Mex K sp. z o.o., „Mex P” sp. z o.o., Cafe II sp. z o.o.
oraz „Villa” sp. z o.o., po dokonaniu ich wpisu do rejestru przedsiębiorców
 ponadto spłata pożyczki zabezpieczona zostanie poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na prawie
ochronnym na znaku towarowym „Pijalnia Wódki i Piwa” zgłoszonym do Urzędu Patentowego RP pod
numerem Z.404622, po dokonaniu jego rejestracji
Zastrzeżone kary umowne
W Umowie pożyczki nie zastrzeżono żadnych kar umownych.
Zastrzeżenie warunku lub terminu
Umowa Pożyczki wchodzi w życie pod warunkiem wyrażenia zgody na jej zawarcie przez Radę Nadzorczą Spółki
w terminie do dnia 3 sierpnia 2013 roku.
Kryterium uznania Umowy Pożyczki za znaczącą
Udzielona kwota pożyczki przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.
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Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki:
Paweł Kowalewski - Prezes Zarządu
Piotr Mikołajczyk - Wiceprezes Zarządu
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