
 

Raport nr  14  

Temat: Aktualizacja Informacji na temat wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Mex 

Polska S.A.  

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne  

W nawiązaniu do opublikowanego raportu bieżącego  nr 6 w dniu 13 marca br. Zarząd Mex Polska 

S.A., przekazuje zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą na dzień sporządzenia niniejszego raportu,  

zaktualizowane informacje o wpływie epidemii koronawirusa na działalność Emitenta.   

Jak podano ww. raporcie bieżącym nr 6 z dnia 13 marca br. Emitent dostosował się do przepisów prawa 

i z dniem 14 marca 2020 r. zamknął dla klientów lokale gastronomiczne swoich wszystkich  sieci lokali 

gastronomicznych: Pijalnia Wódki i Piwa, The Mexican, PanKejk i Prosty Temat. Kilka z  lokali PanKejk 

prowadziły  dalej  działalność dozwoloną prawem , tj. sprzedaż posiłków z dostawą do klienta.  

W dniu 18 maja 2020 r. w związku z uchyleniem zakazu prowadzenia działalności gastronomicznej 

Spółki Grupy Kapitałowej Mex Polska S.A. z 47 posiadanych działających lokali przed zamknięciem 

uruchomiono – 37 lokali, a dodatkowo  5  uruchomione zostaną do końca tego tygodnia. Z uwagi na 

obostrzenia związane z przestrzeganiem zaleceń sanitarno-epidemiologicznych liczba miejsc 

dostępnych dla klientów została ograniczona o 52 do 75 % w stosunku do miejsc dostępnych przed 

wprowadzeniem ograniczeń, a uzyskane obroty w dniu 18 maja w porównaniu do obrotów dziennych 

uzyskanych rok temu w maju osiągnęły poziom 25 - 35 %. Zarząd Emitenta zaznacza, że w jego ocenie 

obecnie notowane niskie obroty mają charakter przejściowy z uwagi na zaistniałe okoliczności, a wraz 

ze znoszeniem kolejnych ograniczeń wynikających z konieczności powstrzymywania rozprzestrzeniania 

się pandemii COVID-19,  ulegną stopniowemu unormowaniu, tj. powrotu do notowanych przed 

wybuchem pandemii. 

Jednocześnie Zarządy Spółek Grupy Emitenta prowadzą intensywne działania mające na celu 

zapewnienie finansowania do momentu kiedy sytuacja ulegnie normalizacji. Składane są wnioski i 

pozyskiwane  środki pomocowe związane z dofinansowaniem wynagrodzeń pracowników z 

Wojewódzkich lub Powiatowych Urzędów Pracy za okres 3 miesięcy, pożyczek dla 

mikroprzedsiębiorców z Powiatowych Urzędów Pracy, uzyskaniu częściowego lub całkowitego 

umorzenia składek ZUS za okres 3 miesięcy oraz pozyskiwanie subwencji z Państwowego Funduszu 

Rozwoju. Z uwagi na zamknięcie lokali od 14 marca br. odnotowany spadek obrotów kwiecień 2020 do 

kwietnia 2019   przekroczył 75 %, tym samym  spodziewana ostateczna wartość pozyskanych subwencji 

winna przekroczyć 8% osiągniętych przez Grupę obrotów w roku poprzednim. Pozyskana subwencja 

finansowa jest w dużej części zwrotna - minimum w 25%, a ostateczna kwota zwracana będzie zależna 

od spełnienia warunków założonych w programie, tj. utrzymania średniego poziomu zatrudnienia oraz 

poziomu wygenerowanego wyniku na sprzedaży.  

Powyższe informacje zostały sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta na dzień publikacji 

niniejszego raportu bieżącego. Jednocześnie Emitent podkreśla, że z uwagi na dynamicznie zmieniające 

się uwarunkowania nie jest w stanie w wiarygodny sposób oszacować rozmiaru wpływu pandemii 

COVID-19 na sytuacje Grupy Emitenta.  



Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej z uwagi na fakt, że mogą one mieć 

znaczący wpływ na przyszłą sytuację finansową Grupy Emitenta, a tym samym istotny wpływa na 

wycenę jego na GPW. 


