Raport bieżący nr 24/2015
Data: 3 sierpnia 2015 r.
Temat: Zawarcie znaczących umów.
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”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2015
z dnia 18 czerwca 2015 roku, informuje, iż w dniu 3 sierpnia 2015 roku Spółka zawarła jako kupujący z
osobą fizyczną jako sprzedającym 4 (cztery) umowy sprzedaży udziałów, których przedmiotem jest
nabycie przez Spółkę: 48 udziałów w MEX BISTRO I sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie za cenę 1.517.336
zł (jeden milion pięćset siedemnaście tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych); 48 udziałów w MEX
BISTRO II sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu za cenę 1.585.207 zł (jeden milion pięćset osiemdziesiąt pięć
tysięcy dwieście siedem złotych); 48 udziałów w MEX BISTRO V sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie za cenę
621.265 zł (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych); 48 udziałów w MEX
BISTRO IX sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu za cenę 236.986 zł (dwieście trzydzieści sześć tysięcy
dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych).
Zgodnie z każdą z umów, cena zostanie uiszczona w następujący sposób:
- 25% ceny jako zaliczka w terminie 7 dnia od dnia zawarcia umowy, przelewem na rachunek
bankowy sprzedającego
- pozostała część ceny bezpośrednio przez bank udzielający Kupującemu kredytu inwestycyjnego na
sfinansowanie danej transakcji, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
W umowach nie zastrzeżono żadnych kar umownych. Na podstawie każdej z umów, sprzedaż udziałów
będących jej przedmiotem nastąpi pod warunkiem uzyskania przez Spółkę, najpóźniej do dnia 31
sierpnia 2015 roku kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie przedmiotowej transakcji (warunek ma
charakter zawieszający). Spółce przysługuje umowne prawo odstąpienia od każdej z umów do dnia 31
sierpnia 2015 roku. Zabezpieczeniem zwrotu zaliczek uiszczonych przez Spółkę na podstawie każdej z
umów są weksle własne „in blanco” wystawiony przez sprzedającego.
Łączna wartość wszystkich opisanych powyżej umów wynosi 3.960.794 zł (trzy miliony dziewięćset
sześćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote).
Wskazana kwota przekracza 10% kapitałów własnych Spółki i stanowi kryterium uznania
przedmiotowych umów za znaczące.
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.
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