Raport bieżący nr 31/2015
Data: 5 października 2015 r.
Temat: Ustanowienie zastawu rejestrowego na prawie ochronnym na znaku towarowym.
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 29/2015
z dnia 15 września 2015 roku niniejszym informuje, że w dniu 5 października 2015 roku powziął
informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Wydział XV Gospodarczy –
Rejestru Zastawów postanowienia z dnia 28 września 2015 roku o wpisie zastawu rejestrowego na
przysługującym Spółce prawie ochronnym na znaku towarowym słowno-graficznym "Pijalnia Wódki i
Piwa" – numer 260736. Zgodnie z otrzymanym zaświadczeniem wpis zastawu nastąpił dnia 28 września
2015 roku.
Zastaw rejestrowy na znaku towarowym „Pijalnia Wódki i Piwa” został ustanowiony na zabezpieczenie
wierzytelności przysługującej pożyczkodawcy od Spółki w wysokości 2.500.000 zł wraz z odsetkami z
tytułu umowy pożyczki z dnia 27 lipca 2013 roku, o której Spółka informowała raportami bieżącymi nr
26/2013 z dnia 27 lipca 2013 roku, nr 28/2014 z dnia 11 września 2014 roku oraz nr 16/2015 z dnia 15
lipca 2015 roku
Wartość prawa ochronnego na znaku towarowym „Pijalnia Wódki i Piwa” według wyceny biegłego
wynosi 11.075.000 zł (jedenaście milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
Najwyższa suma zabezpieczenia odpowiada wartości przedmiotu zastawu.
Znak towarowy nie ma wartości ewidencyjnej ponieważ został wytworzony przez Spółkę we własnym
zakresie.
Z uwagi na wartość znaku towarowego, która przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta, został on
uznany za aktywo o znacznej wartości.
Pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi a osobą, na rzecz której ustanowiono
zastaw rejestrowy nie istnieją żadne powiązania.
W związku z ustanowieniem zastawu rejestrowego na prawie ochronnym na znaku towarowym
„Pijalnia Wódki i Piwa", wygasły poręczenia osobiste udzielone przez p. Pawła Kowalewskiego i p.
Andrzeja Domżała.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 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
Piotr Mikołajczyk – Wiceprezes Zarządu

