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Aneks nr 24 z dnia 27 kwietnia 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 24 sporządzony został w związku z: 

 powzięciem przez Emitenta w dniu 27 kwietnia 2012 roku informacji o zawarciu w dniu 27 kwietnia 2012 roku 

umowy o współpracy pomiędzy Grupą Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu, a Cafe II Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie, która to umowa została uznana za istotną ze względu na wartość i przedmiot umowy; 

 

W związku z powzięciem przez Emitenta informacji o zawarciu w dniu 27 kwietnia 2012 roku umowy o współpracy 

pomiędzy Grupą Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu, a Cafe II Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która to umowa została 

uznana za istotną ze względu na wartość i przedmiot umowy, do Prospektu wprowadza się następujące zmiany: 

 

Zmiana nr 1 

Pkt 6.4.3 części IV - Dokument rejestracyjny, str. 58 na końcu opisu umów zawartych przez Cafe II Sp. z o.o., 

uzupełnionego aneksem nr 17 

Dodaje się: 

Umowa o współpracy zawarta dnia 27 kwietnia 2012 roku pomiędzy Grupą Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu (zwaną 

dalej Producentem) a Cafe II Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

 

Okres obowiązywania 

Umowa została zawarta na czas określony od dnia 11 stycznia 2012 roku do dnia 10 stycznia 2015 roku.  

 

Przedmiot Umowy 

Przedmiotem umowy jest prowadzenie promocji produktów Producenta przez Cafe II Sp.  z o.o. oraz zapewnienie wyłącznej 

sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie Producenta w lokalu Cafe II Sp. z o.o. – „Pijalnia Wódki i Piwa”, 

położonym w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 19 lok. A.  

 

Prawa i obowiązki stron  

Producent zobowiązuje się do stałej dostawy Cafe II Sp. z o.o. piw znajdujących się w asortymencie producenta, montażu 

w lokalu urządzeń barowych do rozlewu piwa, umieszczenia urządzeń chłodniczych, a także do przekazania Cafe II Sp. z o.o. 

materiałów firmowych. 

Cafe II Sp. z o.o. będzie wykonywała zobowiązanie poprzez sprzedaż na zasadzie wyłączności produktów Producenta 

w określonej ilości oraz wykonywania usług marketingowo-promocyjnych w lokalu i ogródku restauracji. W zamian 

za świadczenia Cafe II Sp. z o.o., Producent zobowiązuje się do zapłaty na rzecz spółki określonego w umowie 

wynagrodzenia.  

 

Klauzule dodatkowe 

W przypadku naruszenia postanowień umowy Cafe II Sp. z o.o. zobowiązana jest do zapłaty na rzecz Producenta kar 

umownych określonych w umowie.  

 

Umowa ta została uznana przez Emitenta za istotną z uwagi na przedmiot i wartość umowy. Wynagrodzenie wynikające 

z umowy oraz wysokość kar umownych objęte zostały wnioskiem o zwolnienie z obowiązku publikacji w prospekcie na 

podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej.  

 


