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Raport bieżący 34/2012
Data: 31 października 2012 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 informuje, iż w dniu 31 października 2012 roku zawarł z MEX
MASTER sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi Umowę ramową rozwoju sieci franchisingowej „Pijalnia Wódki i
Piwa”.
Przedmiotem umowy jest powierzenie MEX MASTER sp. z o.o. organizacji rozwoju konceptu „Pijalni
Wódki i Piwa”.
MEX MASTER sp. z o.o. jako organizator sieci franchisingowej zobowiązał się do:
 tworzenie nowych lokali gastronomicznych w koncepcie „Pijalnia Wódki i Piwa” poprzez
zakładanie spółek operatorskich prowadzących te lokale w oparciu o umowy franchisingu
zawierane pomiędzy nimi a „Mex Polska” S.A. oraz sprawowania nadzoru i kontroli nad
funkcjonowaniem lokali gastronomicznych uruchomionych w związku z zawarciem umowy.
„Mex Polska” S.A. przyznała MEX MASTER sp. z o.o. prawo wyłączności w organizacji rozwoju konceptu
„Pijalni Wódki i Piwa” na terytorium kraju oraz zobowiązała się wspierać MEX MASTER sp. z o.o. w
zakresie niezbędnym do uruchomienia lokali w tym koncepcie oraz wdrażania procedur nadzoru i
kontroli.
Zawarcie przedmiotowej umowy nie wyłącza możliwości otwierania i prowadzenia bezpośrednio przez
„Mex Polska” S.A. lub spółki od niej zależne lokali gastronomicznych w koncepcie „Pijalni Wódki i Piwa”.
Z tytułu naruszenia określonych postanowień przedmiotowej umowy, strony zobowiązane są do
uiszczenia kar umownych w określonych w umowie wysokościach.
Umowa została zawarta na okres trzech lat z możliwością przedłużenia na dalszy czas oznaczony.
Wynagrodzenie należne „Mex Polska” S.A. z tytułu przedmiotowej umowy zależne będzie od liczby lokali
uruchomionych przez MEX MASTER sp. z o.o. oraz wysokości uzyskanych przez nie obrotów netto w
danym miesiącu kalendarzowym.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przyjęcie założenia, że w okresie jej obowiązywania tj. 3 lat,
Mex Sa. z tytułu tejże umowy otrzyma kwotę przekraczającą wartość 10% kapitałów własnych Emitenta
wynoszących na dzień 30 czerwca 2012 11.286.713,80 zł.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim.
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