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Ruszają zapisy dodatkowe na akcje Mex Polska 

Informacja prasowa 

 

Jeszcze tylko w środę i czwartek w DM IDMSA będzie można składać zapisy na akcje Mex 

Polska w pierwszej ofercie publicznej akcji. Do objęcia pozostało jeszcze 190 448 akcji 

spośród 1 mln walorów zaoferowanych inwestorom w ramach IPO. Cena emisyjna wynosi 10 

zł za akcję. 

- W zapisach podstawowych inwestorzy złożyli zapisy i opłacili już 809 552 akcji. Warto zwrócić uwagę, że 

objęte zostało wszystkie 800 000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Jest to bardzo dobry 

wynik biorąc pod uwagę wyjątkowo nerwową sytuację na giełdzie w ostatnich dniach. Od Oferującego 

docierają do nas sygnały, że zainteresowanie wśród inwestorów indywidualnych ofertą, jak i samą spółką, 

jest naprawdę duże, jednak wiele osób nie zdecydowało się na złożenie zapisu ze względu na ogólną 

sytuację rynkową – mówi Paweł Kowalewski, prezes Zarządu Mex Polska S.A. 

- Dzisiejsza i wczorajsza sesja wniosły sporo optymizmu na GPW. Liczymy, że zachęci to niektórych 

inwestorów indywidualnych do ponownego rozważenia inwestycji w nasze akcje i pójścia w ślady 

inwestorów instytucjonalnych  – dodaje prezes Kowalewski.  

W przypadku zapisów dodatkowych nie występuje podział na transze – mogą ich dokonywać zarówno 

inwestorzy indywidualni, jak i instytucjonalni. 

Analitycy DM IDMSA wycenili akcje Mex Polska metodą DCF oraz metodą porównawczą. Wycena metodą 

DCF, uwzględniająca obecny kształt Grupy i planowaną ekspansję konceptów restauracyjnych i klubów 

muzycznych, dała wartość akcji Mex Polska w przedziale 10,2 – 12,5 zł za akcję, z wartością centralną   

w wysokości 11,2 zł za akcję. Wycena metodą porównawczą Grupy z 12 spółkami z sektora 

gastronomicznego oraz prowadzącymi kluby muzyczne notowanymi na europejskich giełdach wskazała 

cenę akcji Mex Polska w przedziale 8,2 – 12,8 zł za akcję.  

- Jeśli porównamy wskaźnik C/Z Mex Polska z innymi, notowanymi na GPW podmiotami, widać wyraźnie, 

że nasze akcje zostały zaoferowane po atrakcyjnej cenie, która uwzględnia już znaczną przecenę na 

szerokim parkiecie. W spokojniejszych czasach na rynku moglibyśmy z pewnością uzyskać lepsze 

parametry oferty. Uważamy jednak, że branża gastronomiczna w Polsce jest w przededniu bardzo 

wyraźnego wzrostu, który zamierzamy wykorzystać i dlatego zdecydowaliśmy o przeprowadzeniu oferty, 



nawet pomimo trudnej sytuacji rynkowej. Jak widać po dotychczasowym zainteresowaniu inwestorów - 

była to odpowiednia decyzja – wyjaśnia Paweł Kowalewski. 

Aby dodatkowo zachęcić inwestorów indywidualnych do uczestnictwa w ofercie Mex Polska przygotował 

niezwykle atrakcyjny program lojalnościowy „Poczuj smak swoich inwestycji”. Inwestorzy indywidualni, 

którzy złożą zapisy na akcje, w zależności od poziomu zaangażowania, będą mogli otrzymać złote albo 

srebrne karty na okaziciela uprawniające do odpowiednio 30- i 20 proc. rabatów w restauracjach The 

Mexican, Browar de Brasil oraz wszystkich klubach muzycznych grupy. 

Karty Złote, uprawniające do 30 proc. rabatu w lokalach prowadzonych przez grupę Mex Polska, 

otrzymają inwestorzy indywidualni, którzy złożą i opłacą zapisy na przynajmniej 1 001 akcji. Karty 

Srebrne, uprawniające do 20 proc. rabatu uzyskają osoby, które dokonają i opłacą zapisy na od 500 do 

1 000 akcji. Ze zniżek będzie można korzystać przez rok od dnia przydziału akcji. Karty rabatowe 

akcjonariuszy, którzy nie sprzedadzą walorów spółki przez 12 miesięcy od dnia przydziału akcji, 

zachowają ważność do końca 2013 r.  

 

INFORMACJE O SPÓŁCE 

Mex Polska jest spółką holdingową, zarządzającą sieciami restauracji i klubów muzycznych 

zlokalizowanych w największych miastach Polski oraz najpopularniejszych kurortach turystycznych. 

Grupa jest właścicielem jedynej o zasięgu ogólnopolskim sieci restauracji meksykańskich The Mexican (10 

lokali) oraz restauracji brazylijskich Browar de Brasil (2 lokale), posiada także cztery kluby muzyczne: 

Opera i Desperados w Warszawie, Bedroom w Łodzi oraz Bed we Wrocławiu. Pod koniec kwietnia 2011 r. 

spółka z grupy Mex Polska uruchomiła w Krakowie pierwszy lokal w nowym, nawiązującym do czasów 

PRL-u, koncepcie pod nazwą Pijalnia Wódki i Piwa. Kolejny lokal w tym koncepcie został otwarty we 

wrześniu w Poznaniu.   

 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

Aleksandra Kurowska  

Senior IR Manager / Media Expert 

Agencja Support Sp. z o.o.  

a.kurowska@agencjasupport.pl 

tel: +48 602 660 560 

 

Niniejsza informacja ma wyłącznie charakter promocyjny. Informacje o publicznej ofercie akcji serii C zostały 
opublikowane w prospekcie emisyjnym, dostępnym w wersji elektronicznej na stronach internetowych Emitenta pod 
adresem: www.mexpolska.pl oraz Oferującego: www.idmsa.pl. Prospekt emisyjny jest jedynym prawnie wiążącym 
dokumentem zawierającym informacje o spółce Mex Polska S.A. i publicznej ofercie jej akcji.  

http://www.mexpolska.pl/
http://www.idmsa.pl/

