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Zarząd Spółki Mex Polska S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 5/2020 z dnia
16.03.2020 r. i nr 14/2020 z dnia 19.05.2020 r. niniejszym przekazuje dalsze informacje o wpływie
epidemii koronawirusa na działalność Grupy Emitenta.
W dniu publikacji bieżącego raportu w ramach Grupy działają 44 z 47 punktów gastronomicznych,
które funkcjonowały przed okresem pandemii. Na skutek pandemii koronawirusa Covid-19
zamknięto 3 lokale gastronomiczne. Działające w lipcu lokale zrealizowały uśredniając przychody na
poziomie 87% obrotów odnotowanych w tym samym okresie roku poprzedniego, tj. przed wybuchem
pandemii. Poziom obrotów w niektórych z nich osiągnął wartość sprzedaży taką samą lub nawet
wyższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, ale są też pojedyncze lokale gdzie przychody ze
sprzedaży odnotowano na poziomie 60 – 70% ubiegłorocznych. Z uwagi na zamknięcia 3 punktów, o
których mowa powyżej, w ramach Grupy dokonano odpisu w koszty nakładów w obcych środkach
trwałych na ok. 1 mln zł. Natomiast biorąc pod uwagę lokale, w których utrzymują się spadki
przychodów rzędu 60 – 70%, a także prawdopodobieństwo nawrotu pandemii Zarząd uważa, że
istnieje ryzyko utworzenia dodatkowych odpisów aktualizacyjnych na nakłady w obcych środkach
oraz utracone aktywa na łączną sumę 1,7 mln zł.
Wg. oceny Zarządu Emitenta realizowane obroty Grupy byłyby wyższe aniżeli rok wcześniej, gdyby
nie brak turystów zagranicznych i studentów oraz efekt oddelegowania znacznej części pracowników
do pracy zdalnej, a także nadal obowiązujące w lokalach gastronomicznych obostrzenia sanitarne,
powodujące zmniejszenie ilość miejsc w salach konsumpcyjnych i ogródkach. Powyższe ograniczenia
znacząco zmniejszyły liczbę konsumentów w lokalach. We wszystkich placówkach gastronomicznych
Grupy Emitenta wdrożono wszelkie zalecane środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę
konsumentów i pracowników przed zakażeniem.
Jednocześnie Emitent informuje, że w ramach realizowanej strategii rozwoju Grupa w br. otworzyła
jeden lokal ze środków własnych i planuje otworzenie, co najmniej pięciu lokali franczyzowych do
końca bieżącego roku. Jednakże z uwagi na zmienność warunków w otoczeniu gospodarczym
wywołanych pandemią koronawirusa Zarząd zawiesza publikowane w raporcie bieżącym nr 21/2019
z dnia 03.12.2019 r. „Założenia strategiczne do planów rozwoju Mex Polska S.A. na lata 2020 – 2022”
plany rozwojowe, w których podano, że Grupa będzie w latach 2020 – 2022 rozwijała posiadaną ilość
placówek w tempie 9 lokali rocznie.
Dodatkowo w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 19.05.2020 r. Emitent informuje,
że zrealizował przedstawione tam plany pozyskania środków pomocowych w ramach tarcz
antykryzysowych.

Emitent informuje, że terminowo spłaca kredyty i inne zobowiązania finansowe, a także prowadzi
rozmowy ze swoim bankiem finansującym w celu dostosowania zasad współpracy do sytuacji
spowodowanej pandemią coronawirusa.
Z uwagi na trwający stan epidemii działalność Grupy Emitenta narażona jest na szereg ryzyk,
mogących mieć istotny wpływ na jego działalność w najbliższej przyszłości, w tym na tempo spadku
lub wzrostu przychodów i kosztów. Zarząd Emitenta na bieżąco analizuje otoczenie gospodarcze oraz
sytuację Grupy. Pojawiające się nowe uwarunkowania oraz ich wpływ na generowane wyniki
finansowe i sytuację gospodarczą Emitenta, będą komunikowane w trybie przewidzianym do
przekazywania tego typu informacji.
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