
Raport bieżący nr 8/2021 

Data: 12 marca 2021 r. 

Temat: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji  

 
Zarząd "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi ("Emitent"), niniejszym informuje, że w dniu 12 marca 2021 

roku Emitent otrzymał od Familiar S.A., SICAV-SIF, spółki prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga, 

zorganizowanej w formie societe anonyme jako spółka inwestycyjna o kapitale zmiennym – 

specjalistycznego funduszu inwestycyjnego (societe d’investissement a capital variable – fonds 

d’investissement specialise) z siedzibą w Luksemburgu, 12, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxemburg, 

Wielkie Księstwo Luksemburga, zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Mex 

Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi, o następującej treści:  

 

„Niniejszym Familiar S.A., SICAV-SIF, spółka prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga, zorganizowana w 

formie societe anonyme jako spółka inwestycyjna o kapitale zmiennym – specjalistycznego funduszu 

inwestycyjnego (societe d’investissement a capital variable – fonds d’investissement specialise) z 

siedzibą w Luksemburgu, 12, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga 

(„Fundusz”), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), informuje, iż w związku z zawarciem transakcji kupna w 

dniu 5 marca 2021 r. (rozliczonej w dniu 9 marca 2021 r.) 101 326 akcji spółki pod firmą Mex Polska 

S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”), Fundusz przekroczył 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.  

 

Przed dokonaniem ww. transakcji Fundusz posiadał 382 556 akcji Spółki, stanowiących 4,9907 % 

kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 382 556 głosów na walnym zgromadzeniu 

akcjonariuszy Spółki, dających 4,9907 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 

akcjonariuszy Spółki. 

 

Po dokonaniu ww. transakcji Fundusz posiadał 483 882 akcji Spółki, stanowiących 6,3125 % kapitału 

zakładowego i uprawniających do wykonywania 483 882 głosów na walnym zgromadzeniu 

akcjonariuszy Spółki, dających 6,3125 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 

akcjonariuszy Spółki. 

 

Fundusz aktualnie posiada (tj. po rozliczeniu transakcji zawartych w dniu 10.03.2021 r.) 491 017 akcji 

Spółki, stanowiących 6,4056 % kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywani a 491 017 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, dających 6,4056 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki. 

 

Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie.  

 

Fundusz ponadto informuje, iż nie istnieją podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki, a 

także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit c) Ustawy o ofercie”.  

Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki:  

Paweł Kowalewski – Prezes Zarządu 

Piotr Mikołajczyk – Wiceprezes Zarządu 
 


