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Raport bieżący 36/2012
Data: 9 listopada 2012 r.
Temat: Rozwiązanie 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 9 listopada 2012 roku powziął
informację o podpisaniu w dniu 8 listopada 2012 roku przez jednostkę zależną Aad sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie porozumienia o rozwiązaniu umowy najmu z dnia 21 stycznia 2010 roku zwartej
z „GANT PMR sp. z o.o. RYNEK” s.k.a. z siedzibą we Wrocławiu.
Rozwiązanie umowy najmu nastąpiło za porozumieniem stron w dniu podpisania porozumienia tj. 8
listopada 2012 roku.
Przedmiotem umowy najmu był lokal użytkowy położony przy ul. Rynek 60 we Wrocławiu
o powierzchni 383,72 m2, w którym Aad sp. z o.o. prowadziła działalność w formie klubu muzycznego
pod nazwą „Bed Club”.
Przyczyną rozwiązania umowy najmu było generowanie ujemnych przepływów finansowych
z działalności Aad sp. z o.o. prowadzonej w lokalu.
Skutkiem finansowym wynikającym z rozwiązania przedmiotowej umowy i zakończenia działalności
klubu jest odpis aktualizujący niezamortyzowane wartości nakładów inwestycyjnych poniesionych przez
Aad sp. z o.o. na działalność prowadzoną w lokalu w wysokości 2.350.000 zł, który zostanie ujęty w
sprawozdaniu finansowym Aad sp. z o.o. oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym „Mex
Polska” S.A. za 2012 rok. Zakończenie przez Aad sp. z o.o. prowadzenia działalności w formie „Bed Clubu”
we Wrocławiu wpłynie pozytywnie na wyniki operacyjne spółki oraz Grupy Kapitałowej „Mex Polska”
S.A. w latach przyszłych.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 5 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.
Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki:
Paweł Kowalewski - Prezes Zarządu
Piotr Mikołajczyk - Wiceprezes Zarząd
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