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Aneks nr 8 z dnia 16 grudnia 2011 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 8 sporządzony został w związku z: 

 podjęciem w dniu 14 grudnia 2011 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadze „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,  

 powzięciem przez Emitenta w dniu 14 grudnia 2011 roku informacji o zawarciu w dniu 30 listopada 2011 roku 

przez Polski Holding Nieruchomości S.A. i Cafe II Sp. z o.o. porozumienia w przedmiocie rozwiązania 

za porozumieniem stron umowy najmu nr 161/2010 dotyczącej lokalu nr C o powierzchni 147,50 m2 przy 

ul. Świętokrzyskiej 36 w Warszawie oraz zaniechaniu inwestycji polegającej na otwarciu w przedmiotowej 

lokalizacji restauracji „The Mexican”. 

 

W związku z podjęciem w dniu 14 grudnia 2011 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadze „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, do Prospektu 

wprowadza się następujące zmiany:  

 

Zmiana nr 1 

Pkt  21.1.7 części IV - Dokument rejestracyjny, str. 245, na końcu punktu  

Dodaje się: 

 

Dnia 14 grudnia 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. podjęło Uchwałę nr 6 w sprawie emisji 

warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia 

kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki, zgodnie z którą Spółka wyemituje nie więcej niż 500.000 (pięćset  tysięcy) 

imiennych Warrantów subskrypcyjnych serii A. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane do objęcia w drodze 

oferty prywatnej nie więcej niż 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) podmiotom wybranym przez Zarząd spośród podmiotów 

zainteresowanych. 1 (jeden) Warrant subskrypcyjny serii A będzie uprawniał do objęcia 1 (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 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 

500.000 (pięciuset tysięcy) 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 par. 451 KSH w terminie do 30 czerwca 2012 roku. Na podstawie 

przedmiotowej uchwały upoważniono Zarząd Emitenta do określenia ceny emisyjnej Akcji serii D, przy czym cena ta nie 

może być niższa niż 10 (dziesięć) złotych. Ustalenie ceny emisyjnej Akcji serii D wymaga zatwierdzenia przez Radę 

Nadzorczą Spółki. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji serii D 

posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie przedmiotowej uchwały. 

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 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 

nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) 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 wyemitowanym przez Spółkę na podstawie uchwały 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 grudnia 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 30 czerwca 2012 roku. 

 

Ponadto przedmiotem dyskusji na NWZ Spółki była m.in. rekomendacja Zarządu Emitenta o wprowadzeniu akcji 

do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, w sytuacji wyczerpania wszelkich możliwości i niemożności 

spełnienia warunków dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie S.A. Proponowane 

rozwiązanie określone zostało przez część Akcjonariuszy jako nie rekomendowane  z ich punktu widzenia.  

 

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 grudnia 2011 roku stanowi załącznik nr 3 do Prospektu.  
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Zmiana nr 2 

Do Prospektu dodaje się załącznik nr 3 – Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska“ S.A. z dnia 

14 grudnia 2011 roku. Przedmiotowy protokół stanowi załącznik nr 1 do niniejszego aneksu. 

 

W związku z powzięciem przez Emitenta w dniu 14 grudnia 2011 roku informacji o zawarciu w dniu 30 listopada 

2011 roku przez Polski Holding Nieruchomości S.A. i Cafe II Sp. z o.o. porozumienia w przedmiocie rozwiązania 

za porozumieniem stron umowy najmu nr 161/2010 dotyczącej lokalu nr C o powierzchni 147,50 m2 przy 

ul. Świętokrzyskiej 36 w Warszawie oraz zaniechaniu inwestycji polegającej na otwarciu w przedmiotowej lokalizacji 

restauracji „The Mexican”, do Prospektu wprowadza się następujące zmiany:  

  

Zmiana nr 3 

Pkt 5.2.3 części IV - Dokument rejestracyjny, str. 44, na końcu opisu inwestycji spółki Cafe II Sp. z o.o. polegającej 

na adaptacji lokalu na restaurację „The Mexican” w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej  

Dodaje się: 

W związku z zawarciem w dniu 30 listopada 2011 roku przez spółkę Cafe II Sp. z o.o. z wynajmującym - Polski Holding 

Nieruchomości S.A. (następcą prawnym DIPSERVICE w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie) porozumienia na mocy 

którego umowa najmu lokalu użytkowego przy ul. Świętokrzyskiej 36 w Warszawie została rozwiązana, spółka zaniechała 

inwestycji polegającej na otwarciu w przedmiotowej lokalizacji restauracji „The Mexican”.  

 

 

 






































