
Aneks nr 2 do Prospektu emisyjnego „Mex Polska“ S.A

Aneks nr 2 z dnia 12 września 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 2 sporządzony został w związku z:

zawarciem w dniu 8 września 2011 roku umowy pomiędzy Eurozet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a Emitentem, która 	
to umowa została uznana za istotną ze względu na wartość umowy;

przesunięciem planowanych terminów otwarcia: restauracji „Browar de Brasil” w Łodzi przez spółkę Villa Sp. z o.o., lo-	
kali „Pijalnia Wódki i Piwa” w Sopocie i w Warszawie przez spółkę Cafe II Sp. z o.o. oraz lokalu „Pijalnia Wódki i Piwa” we 
Wrocławiu przez spółkę Mex P Sp. z o.o. 

W związku z zawarciem w dniu 8 września 2011 roku umowy pomiędzy Eurozet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a Emiten-
tem, do Prospektu wprowadza się następujące zmiany:

Zmiana nr 1
Pkt 22.1 części IV - Dokument rejestracyjny, str. 251, na końcu punktu 
Dodaje się: 
INNE UMOWY

Umowa zawarta dnia 8 września 2011 roku pomiędzy Eurozet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej Eurozet) 
a Emitentem 

Okres obowiązywania
Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 czerwca 2012 roku. 

Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest zaplanowanie i wyemitowanie przez Eurozet spotów reklamowych na antenie stacji radiowych, wskaza-
nych szczegółowo w załączniku do umowy, oraz inne działania promocyjne za cenę 300 000 zł brutto.

Prawa i obowiązki stron
Emisja spotów reklamowych będzie odbywać się na podstawie zleceń, zawierających termin, godzinę emisji, ilość emisji i długość 
spotu oraz nazwę stacji radiowych, na antenie których odbywać się ma emisja. 

Klauzule dodatkowe
W przypadku nie wykorzystania całej wartości umowy do dnia jej obowiązywania Eurozet ma prawo żądać od Emitenta kary 
umownej równej wartości niewykorzystanego świadczenia. 

Umowa jest istotna ze względu na wartość i przedmiot umowy.

W związku przesunięciem planowanych terminów otwarcia: restauracji „Browar de Brasil” w Łodzi przez spółkę Villa Sp. 
z o.o., lokali „Pijalnia Wódki i Piwa” w Sopocie i w Warszawie przez spółkę Cafe II Sp. z o.o. oraz lokalu „Pijalnia Wódki 
i Piwa” we Wrocławiu przez spółkę Mex P Sp. z o.o., do Prospektu wprowadza się następujące zmiany:

Zmiana nr 2
Pkt 5.2.2 części IV - Dokument rejestracyjny, str. 44, na końcu opisu inwestycji Villa Sp. z o.o. polegającej na adaptacji lo-
kalu na restauracje „Browar de Brasil” w Łodzi  
Dodaje się: 
Z uwagi na złożoność prowadzonych prac budowlano - adaptacyjnych w lokalu, w którym ma zostać otwarta restauracja, planowa-
ny termin otwarcia przesunięty został na październik 2011 roku. Przesunięcie planowanego terminu otwarcia nie wpływa na pro-
gnozę wyników Grupy Kapitałowej Emitenta przedstawioną w pkt 13 części IV Prospektu. 

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 ada-
ptacji lokalu na restauracje „Pijalnia wódki i piwa” w Sopocie
oraz
Pkt 5.2.3 części IV - Dokument rejestracyjny, str. 44, na końcu opisu inwestycji spółki Cafe II Sp. z o.o. polegającej na ada-
ptacji lokalu na restauracje „Pijalnia wódki i piwa” w Warszawie, której otwarcie planowano na wrzesień 2011 roku
oraz
Pkt 5.2.3 części IV - Dokument rejestracyjny, str. 44, na końcu opisu inwestycji spółki Mex P Sp. z o.o. polegającej na ada-
ptacji lokalu na restauracje „Pijalnia wódki i piwa” we Wrocławiu
Dodaje się: 
Z uwagi na przedłużający się proces podpisywania umowy na najem lokalu, w którym ma zostać otwarta restauracja, otwarcie re-
stauracji planowane jest w IV kwartale 2011 roku. Przesunięcie planowanego terminu otwarcia nie wpływa na prognozę wyników 
Grupy Kapitałowej Emitenta przedstawioną w pkt 13 części IV Prospektu.


