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Aneks nr 19 z dnia 9 marca 2012 roku 

do prospektu emisyjnego spółki „Mex Polska“ S.A. z siedzibą w Łodzi, 

zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 1 września 2011 roku 

 

 

Niniejszy Aneks nr 19 sporządzony został w związku z: 

 podjęciem w dniu 8 marca 2012 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. uchwały 

w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 grudnia 2011 roku 

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz 

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki. 

 podjęciem w dniu 8 marca 2012 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. uchwały 

w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 

oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki. 

 zawarciem przez Emitenta w dniu 8 marca 2012 roku z Rubicon Partners Narodowym Funduszem Inwestycyjnym 

S.A. z siedzibą w Warszawie umowy zobowiązującej do objęcia warrantów subskrypcyjnych „Mex Polska” S.A. 

 zawarciem przez Emitenta w dniu 8 marca 2012 roku z Rubicon Partners Corporate Finance S.A. z siedzibą 

w Warszawie umowy o świadczenie usług. 

 

W związku z podjęciem w dniu 8 marca 2012 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. 

wskazanych powyżej uchwał, do Prospektu wprowadza się następujące zmiany:  

 

Zmiana nr 1 

Pkt  21.1.7 części IV - Dokument rejestracyjny, str. 245, na końcu punktu uzupełnionego aneksem nr 5, 6, 8, 11, 12, 

oraz 14  

Dodaje się: 

 

Z uwagi na oddalenie postanowieniem z dnia 20 grudnia 2011 roku przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, 

XX Wydział Gospodarczy – KRS, wniosku Emitenta o podwyższenie warunkowe kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą 

niż 50.000 zł w drodze emisji nie więcej niż 500.000 Warrantów subskrypcyjnych serii A oraz zmiany Statutu Spółki, dnia 8 

marca 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. podjęło uchwałę nr 5 w przedmiocie uchylenia 

uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie emisji warrantów 

subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.  

Jednocześnie dnia 8 marca 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. podjęło uchwałę nr 8 

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz 

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki. Zgodnie z tą uchwałą Spółka wyemituje nie 

więcej niż 1.000.000 imiennych Warrantów subskrypcyjnych serii A. Uprawnionym do objęcia Warrantów subskrypcyjnych 

serii A jest Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Warranty 

subskrypcyjne są zbywalne. Jeden Warrant subskrypcyjny serii A będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji Spółki serii D.  

W celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych serii A podwyższono warunkowo 

kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 100.000 (sto tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 1.000.000 

(jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Akcje serii  D 

będą mogły być obejmowane przez posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych serii A, wyłącznie za wkłady pieniężne, poprzez 

złożenie oświadczenia w trybie art. 451 KSH w terminie do dnia 31 grudnia 2012 roku. Po tym terminie Warranty 

subskrypcyjne tracą ważność.  

Cena emisyjna akcji serii D wynosi 10 (dziesięć) złotych. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie od 1 stycznia 2011 

r. W interesie Spółki pozbawiono dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów subskrypcyjnych serii 

A oraz Akcji serii D.  

W związku z dokonanym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonuje się zmian w Statucie Spółki poprzez 

dodanie § 7a do Statutu Spółki, w następującym brzmieniu: 

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 100.000 zł (sto tysięcy) złotych i dzieli się na nie 

więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 

groszy) każda. 

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D 

posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 marca 2011 roku. 

3. Uprawnionym do objęci akcji serii D będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust 2. 

4. Prawo do objęcia akcji serii D będzie mogło być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2012 roku. 

 

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 marca 2012 roku, zawierający przedmiotowe uchwały, stanowi 

załącznik nr 4 do Prospektu.  

 

Zmiana nr 2 

Załączniki po części V Prospektu, uzupełnione aneksem nr 1 i 8 

Str. 316, Na końcu Załączników dodaje się:  

Załącznik nr 4 – Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z dnia 8 marca 2012 roku, 

sporządzony przed notariuszem Anną Bald w Łodzi za repertorium A nr 890/2012.  
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Przedmiotowy protokół stanowi załącznik nr 1 do niniejszego aneksu. 

 

 

W związku zawarciem przez Emitenta w dniu 8 marca 2012 roku z Rubicon Partners Narodowym Funduszem 

Inwestycyjnym S.A. z siedzibą w Warszawie umowy zobowiązującej do objęcia warrantów subskrypcyjnych „Mex 

Polska” S.A. oraz zawarciem przez Emitenta w dniu 8 marca 2012 roku z Rubicon Partners Corporate Finance S.A. 

umowy o świadczenie usług, do Prospektu wprowadza się następujące zmiany:  

 

Zmiana nr 3 

Pkt 22.1 części IV - Dokument rejestracyjny, str.  251, na końcu punktu uzupełnionego aneksem nr 3 i 18  

Dodaje się: 

 

Umowa zobowiązująca do objęcia Warrantów subskrypcyjnych „Mex Polska” S.A. zawarta dnia 8 marca 2012 roku 

pomiędzy „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi (zwanym dalej Emitentem), a Rubicon Partners Narodowym 

Funduszem Inwestycyjnym S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej Nabywcą). 

 

Przedmiot Umowy 

Przedmiot umowy stanowi zobowiązanie Nabywcy do zawarcia z Emitentem umowy o objęciu warrantów subskrypcyjnych 

„Mex Polska” S.A., wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 marca 2012 

roku (zwane dalej Warrantami). 

 

Obowiązki stron 

Nabywca zobowiązany jest do zawarcia umowy o objęciu Warrantów „Mex Polska” S.A. oraz objęcia i opłacenia 

co najmniej 150.000 (stu pięćdziesięciu tysięcy) akcji serii D w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Spółki zawiadomienia 

o zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału przez sąd rejestrowy, otrzymaniu Warrantów i otrzymaniu 

formularza zapisu na akcje serii D. 

 

Kara umowna 

W przypadku nie objęcia przez Nabywcę oferowanych mu Warrantów, Nabywca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz 

Emitenta kary umownej w kwocie stanowiącej iloczyn liczby nieobjętych Warrantów oraz ceny emisyjnej jednej akcji serii D 

tj. 10 zł.  

W przypadku nie wydania Nabywcy Warrantów, Emitent zobowiązany jest do zapłaty na rzecz nabywcy kary umownej 

w kwocie stanowiącej iloczyn liczby niewydanych Warrantów oraz ceny emisyjnej jednej akcji serii D tj. 10 zł.  

Zapłata kary umownej nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. 

 

Umowa jest istotna ze względu na przedmiot i wartość umowy. 

 

Zmiana nr 4 

Pkt 22.1 części IV - Dokument rejestracyjny, str.  251, na końcu punktu uzupełnionego aneksem nr 3 i 18  

Dodaje się: 

 

Umowa o świadczenie usług zawarta dnia 8 marca 2012 roku pomiędzy „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi 

(zwanym dalej Zamawiającym), a Rubicon Partners Corporate Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej 

Wykonawcą). 

 

Przedmiot Umowy 

Przedmiot umowy stanowi świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług doradczych i marketingowych. 

 

Obowiązki stron 

Na podstawie umowy Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług  polegających na przygotowaniu prezentacji 

o Zamawiającym, skierowanej do inwestorów oraz mediów, opracowaniu planu działania w zakresie kontaktów z mediami, 

przygotowaniu Zamawiającego do spotkań z inwestorami, udzielaniu konsultacji i rekomendacji w zakresie usług 

realizowanych na rzecz Zamawiającego, współpracy w zakresie przygotowania strategii promocyjnej Spółki.  

Wykonawca uzyskuje status wyłącznego doradcy Zamawiającego w zakresie usług. Zamawiający może zawrzeć z innym 

podmiotem umowę dotyczącą świadczenia usług o tym samym lub podobnym charakterze jedynie za zgodą Wykonawcy.  

 

Wynagrodzenie 

Zamawiający zobowiązany jest zapłacić na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie zmienne uzależnione od efektów działania, 

przy czym nie może być niższe niż 585.000 zł i wyższe niż 1.185.000 zł. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje podatku 

od towarów i usług (VAT). 

 

Okres obowiązywania 
Umowa wchodzi w życie z datą jej podpisania. Usługi nią objęte zostaną wykonane nie później niż do 31 grudnia 2012 roku. 

Umowa wygaśnie z upływem powyższego terminu. 

Umowa może zostać rozwiązana przez Wykonawcę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, jeżeli 

Zamawiający nie będzie współdziałał z Wykonawcą przy wykonywaniu umowy, rażąco naruszy inne postanowienia umowy, 

co uniemożliwi lub istotnie utrudni wykonanie umowy oraz w przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie należnego 
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Wykonawcy wynagrodzenia. Warunkiem wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę jest uprzednie wezwanie 

Zamawiającego do zaprzestania naruszeń umowy oraz wyznaczenie mu dodatkowego 14-dniowego terminu na zaniechanie 

tych naruszeń. 

 

Umowa jest istotna ze względu na wartość i przedmiot umowy. 

 


































