Raport bieżący nr 19/2015
Data: 22 lipca 2015 r.
Temat: Ujawnienie stanu posiadania akcji Spółki.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – znaczące pakiety akcji.
Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382), zwanej dalej
„Ustawą o ofercie”, niniejszym informuje, że w dniu 22 lipca 2015 roku otrzymała następujące
zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie:
1. zawiadomienie od Andrzeja Domżała o nabyciu przez niego 655.678 akcji Spółki, na skutek
zawartej w dniu 12 czerwca 2015 roku Umowy objęcia akcji i przeniesienia własności udziałów
stanowiących przedmiot wkładu niepieniężnego (wymiana udziałów na akcje) oraz dokonanej
w dniu 20 lipca 2015 roku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Zgodnie z treścią zawiadomienia Andrzej Domżał przed ww. zdarzeniem nie posiadał akcji
Spółki. Aktualnie posiada 655.678 akcji Spółki, co stanowi 8,55% w kapitale zakładowym Spółki,
Akcje te uprawniają do wykonania 655.678 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co
stanowi 8,55% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Jednocześnie poinformowano, że podmiotem zależnym od Andrzeja Domżała, posiadającym
akcje Spółki jest Milduks Limited z siedzibą w Nikozji oraz że brak jest osób, o których mowa w
art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy o ofercie.
2. zawiadomienie od Joanny Kowalewskiej o nabyciu przez nią 655.678 akcji Spółki, na skutek
zawartej w dniu 12 czerwca 2015 roku Umowy objęcia akcji i przeniesienia własności udziałów
stanowiących przedmiot wkładu niepieniężnego (wymiana udziałów na akcje) oraz dokonanej
w dniu 20 lipca 2015 roku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Zgodnie z treścią zawiadomienia Joanna Kowalewska przed ww. zdarzeniem nie posiadała akcji
Spółki. Aktualnie posiada 655.678 akcji Spółki, co stanowi 8,55% w kapitale zakładowym Spółki,
Akcje te uprawniają do wykonania 655.678 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co
stanowi 8,55% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Jednocześnie poinformowano, że w stosunku do Joanny Kowalewskiej brak jest podmiotów
o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 5) Ustawy o ofercie oraz brak osób, o których mowa w
art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy o ofercie.
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