Raport bieżący nr 36/2015
Data: 9 listopada 2015 r.
Temat: Zawarcie znaczącej umowy.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.
Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 9
listopada 2015 roku Spółka zawarła z podmiotem zależnym – „Ase” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(„Pożyczkobiorca”) porozumienie dotyczące konsolidacji i spłaty pożyczek udzielonych
Pożyczkobiorcy przez Spółkę („Porozumienie”).
Z tytułu umów pożyczek zawartych pomiędzy Stronami w okresie od listopada 2011 roku do
października 2014 roku, których termin spłaty przypada w okresie od stycznia 2016 roku do
października 2017 roku, Pożyczkobiorca posiada wobec Spółki zobowiązania z tytułu należności
głównej na łączną kwotę 1.499.853,75 zł. Na mocy zawartego Porozumienia Strony dokonały
konsolidacji udzielonych pożyczek, ujednolicenia stopy procentowej oraz ustalenia terminów i
pozostałych warunków spłaty.
Skonsolidowana pożyczka oprocentowana będzie w wysokości 8% w skali roku. Kwota główna
wierzytelności zostanie spłacona w wysokościach i terminach ustalonych w harmonogramie
stanowiącym załącznik do Porozumienia. Termin płatności pierwszej raty przypada na dzień 30
grudnia 2015 roku, natomiast ostatnia rata zostanie uiszczona do końca grudnia 2024 roku.
Strony zgodnie postanowiły, że w przypadku terminowej spłaty należności głównej Spółka może
umorzyć Pożyczkobiorcy odsetki.
W Porozumieniu nie zawarto postanowień dotyczących kar umownych, nie zastrzeżono również
warunku ani terminu.
Porozumienie zawarte zostało w związku z pismem skierowanym do Spółki od zarządu
Pożyczkobiorcy, w którym zawarty został wniosek o zmianę warunków spłaty pożyczek, z uwagi na
trudną sytuację finansową Pożyczkobiorcy.
Z uwagi na wartość przedmiotu Porozumienia, która przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta,
zostało ono uznane za znaczącą umowę.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim.
Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki:
Paweł Kowalewski – Prezes Zarządu
Paulina Walczak – Wiceprezes Zarządu

