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Raport bieżący 33/2012  

Data: 15 października 2012 r. 

Temat: Informacja o podjęciu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu decyzji o 

utrzymaniu w mocy zaskarżonych decyzji Prezydenta Miasta Poznania.  

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

 

Zarząd „Mex Polska” S.A. informuje, iż w dniu 15 października 2012 roku powziął informację o podjęciu 

w dniu 27 września 2012 roku przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu decyzji o 

utrzymaniu w mocy zaskarżonych decyzji Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 lipca 2012 roku nr DG-

III.7340.6.165.2012 w przedmiocie: 

1. uchylenia decyzji ostatecznej Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 sierpnia 2011 roku w 

sprawie zezwolenia nr II/198/A/188/2011 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 

4,5 % alkoholu oraz piwa, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w lokalu przy ul. 

Wrocławskiej 8 lok. 1, udzielonemu „Mex P” sp. z o.o. oraz odmowy „Mex P” sp. z o.o. wydania 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa, 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w lokalu przy ul. Wrocławskiej 8 lok. 1 w 

Poznaniu; 

2. uchylenia decyzji ostatecznej Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 sierpnia 2011 roku w 

sprawie zezwolenia nr II/198/B/149/2011 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających 

powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży w lokalu przy ul. Wrocławskiej 8 lok. 1, udzielonemu „Mex P” sp. z o.o. oraz odmowie 

„Mex P” sp. z o.o. wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających 

powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży w lokalu przy ul. Wrocławskiej 8 lok. 1 w Poznaniu;  

3. uchylenia decyzji ostatecznej Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 sierpnia 2011 roku w 

sprawie zezwolenia nr II/198/C/124/2011 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających 

powyżej 18 % alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w lokalu przy ul. 

Wrocławskiej 8 lok. 1, udzielonemu „Mex P” sp. z o.o. oraz odmowie „Mex P” sp. z o.o. wydania 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu, 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w lokalu przy ul. Wrocławskiej 8 lok. 1 w 

Poznaniu;  

 

Zarząd Mex Polska pragnie zaznaczyć, że uchylenie decyzji o wydaniu zezwolenia na sprzedaż alkoholu 

w lokalu przy ul. Wrocławskiej 8 w Poznaniu i następnie odmowa wydania decyzji na sprzedaż 

napojów alkoholowych na rzecz  Mex P sp. z o.o. wynikało, nie z powodu rodzaju prowadzonej 

działalności i naruszeń ustawy o wychowaniu w trzeźwości, a z powodu dostrzeżenia przez organ błędu 

formalnego, który wystąpił w momencie ubiegania się o zgodę na sprzedaż alkoholu w tym punkcie. W 

ocenie Zarządu Emitenta  decyzje wydane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu są 

niesłuszne, w związku z czym złożone zostaną na nie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

Decyzje winny być uchylone co umożliwi kontynuację działalności w tym lokalu. 
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O wydaniu decyzji przez Prezydenta Miasta Poznania oraz zapowiedzi złożenia stosownych odwołań do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Zarząd Emitenta informował w raporcie bieżącym nr 26/2012 

z dnia 14 sierpnia 2012 roku.    

 

Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż wskazane decyzje 

mogą mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta.  

 

Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki: 

Paweł Kowalewski - Prezes Zarządu 

Piotr Mikołajczyk - Wiceprezes Zarządu 
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