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Raport bieżący 7/2013
Data: 23 stycznia 2013 r.
Temat: Informacja poufna – zawarcie umów o współpracy.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.
Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, informuje że w 23 stycznia 2013 roku Spółka zawarła dwie
umowy o współpracy z Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej CCHBC).
Przedmiotem umów jest określenie zasad i warunków sprzedaży produktów CCHBC na rzecz
poszczególnych podmiotów prowadzących działalność w ramach sieci lokali Emitenta. Umowy określają
również zakres usług marketingowych świadczonych na rzecz CCHBC.
Z tytułu wskazanych umów Emitent otrzyma od CCHBC za czas ich obowiązywania, wynagrodzenie o
łącznej wartości 847.500 zł.
Z uwagi na specyfikę działalności sieciowej prowadzonej przez Emitenta, w umowach zawarte zostało
postanowienie, na mocy którego CCHBC będzie uprawniona do rozwiązania umów jedynie w przypadku,
gdy Emitent w terminie 7 dni kalendarzowych od zaprzestania wykonywania usług w danym lokalu
gastronomicznym należącym do sieci, nie dokona zwrotu na rzecz CCHBC proporcjonalnej części
wynagrodzenia wynikającego z danej umowy (z powodu zmniejszenia się ilości lokali, w których
wykonywane są usługi). W takiej sytuacji strony niezwłocznie podpiszą stosowny aneks do umowy.
Zmniejszenie ilości lokali gastronomicznych objętych umowami nie będzie miało wpływu na obowiązki
realizacji limitów wartości obrotów handlowych oraz limitów wartości miesięcznych zamówień, których
wykonanie w takiej sytuacji spoczywać będzie na pozostałych podmiotach prowadzących działalność w
ramach sieci.
Umowy zostały zawarte na czas określony do dnia 31 grudnia 2015 roku.
Pozostałe postanowienia wskazanych umów o współpracy nie odbiegają od powszechnie stosowanych
dla tego typu umów.
Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż zawarcie wskazanych
umów może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta.
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