Raport bieżący nr 16/2015
Data: 15 lipca 2015 r.
Temat: Zawarcie aneksu do umowy znaczącej.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.
Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej jako „Spółka”), w nawiązaniu do raportów
bieżących nr 26/2013 z dnia 27 lipca 2013 roku oraz 28/2014 z dnia 11 września 2014 roku,
niniejszym informuje o zawarciu w dniu 15 lipca 2015 roku kolejnego aneksu do umowy pożyczki z
dnia 27 lipca 2013 roku (dalej jako „Aneks nr 2”).
Szczegółowe informacje na temat umowy pożyczki (dalej jako „Umowa”) oraz aneksu nr 1 Spółka
zawarła w powołanych powyżej raportach bieżących.
Na mocy Aneksu nr 2 strony dokonały następujących zmian w Umowie:
a. termin zwrotu pożyczki – cała kwota pożyczki podlegać będzie zwrotowi po upływie
42 miesięcy od dnia przekazania Spółce pierwszej transzy pożyczki, tj. do dnia 31 stycznia
2017 roku; po upływie 36 miesięcy od dnia przekazania Spółce pierwszej transzy pożyczki,
pożyczkodawca może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 3-miesiecznego okresu
wypowiedzenia.
b. oprocentowanie pożyczki – począwszy od dnia 1 lutego 2016 roku, wysokość oprocentowania
będzie równa WIBOR dla kredytów międzybankowych 1-miesięcznych w PLN z notowania na
dwa dni robocze przed datą ciągnienia i przed dniem aktualizacji stopy zmiennej
powiększonej o 5 punktów procentowych, z zastrzeżeniem że oprocentowanie całkowite nie
będzie niższe nić 6,66 %.
W Aneksie nr 2 nie zawarto postanowień dotyczących kar umownych.
Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.
Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest jej wartość, która przekracza 10 % kapitałów własnych
Spółki.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim.
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