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KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Mex Polska S.A. 

Informacja prasowa 

 

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła dziś prospekt emisyjny Mex Polska S.A.  

sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji serii C. Oferującym jest Dom Maklerski 

IDMSA.  

 

− W przyszłym tygodniu opublikujemy prospekt emisyjny. W konsultacji z Oferującym zdecydowaliśmy, 

że pomimo trudnej sytuacji rynkowej przeprowadzimy publiczną ofertę akcji jeszcze w tym miesiącu. 

Oczywiście, zdajemy sobie sprawę z faktu, że wiele firm odwołało lub przesunęło w ostatnim czasie IPO, 

jednak jesteśmy optymistami co do powodzenia naszej oferty, gdyż inwestorzy, z którymi spotykaliśmy 

się przy okazji realizacji innych projektów wyrażali duże zainteresowanie Mex Polska   – zapowiada Paweł 

Kowalewski, prezes zarządu Mex Polska S.A.  

  

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

zlokalizowanych w największych miastach Polski oraz najpopularniejszych kurortach turystycznych. 

 

Grupa jest właścicielem ogólnopolskiej sieci restauracji meksykańskich The Mexican (10 lokali) oraz 

restauracji brazylijskich Browar de Brasil (2 lokale), zarządza także czterema klubami muzycznymi: Opera 

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

z Grupy Mex Polska uruchomił w Krakowie pierwszy lokal w nowym, nawiązującym do czasów PRL-u 

koncepcie, pod nazwą Pijalnia Wódki i Piwa.  

 

W ciągu najbliższych miesięcy spółki z Grupy zamierzają otworzyć kolejne restauracje i kluby muzyczne, 

które zostaną częściowo sfinansowane wpływami z oferty publicznej.  

 

- Rynek gastronomiczny w Polsce nie tylko rozwija się bardzo szybko, ale ma przed sobą wciąż ogromny 

potencjał wzrostowy – podkreśla Paweł Kowalewski. − Kwoty przeznaczane przez gospodarstwa domowe 

na usługi restauracyjne i hotelarskie wynoszą obecnie w Polsce ok. 3,5 proc. ogółu wydatków, przy 

średniej w UE na poziomie 9,5 proc.1  Ten dystans będzie się sukcesywnie zmniejszał, nie tylko dzięki 

rosnącej zamożności naszego społeczeństwa, ale też coraz bardziej intensywnego trybu życia Polaków, co 

przekłada się na częstszy wybór restauracji, zamiast gotowania w domu. Sektor skorzysta także na 

                                                           
1
 dane Eurostatu za 2009 r. 



zbliżających się Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej Euro 2012, kiedy do Polski zjadą setki tysięcy 

kibiców z całej Europy. Widzimy przed tym rynkiem duże szanse rozwoju i zamierzamy je dobrze 

wykorzystać, inwestując w zwiększanie skali działania, do czego przyczynią się środki pozyskane z oferty 

publicznej – wyjaśnia Paweł Kowalewski.  

 

− Jednocześnie warto podkreślić, że segment, w którym działamy rozwija się stabilnie nawet w okresie 

spowolnienia gospodarczego. W ciągu ostatnich lat nasze restauracje i kluby odnotowywały sukcesywny 

wzrost liczby klientów – dodaje Paweł Kowalewski.  

 

Oferta restauracyjna Grupy Mex Polska mieści się w segmencie casual dining - docelową grupą 

konsumencką są klienci średniozamożni oraz turyści. Do bardziej zamożnych osób skierowana jest oferta 

klubów muzycznych. 

 

Grupa Mex Polska rozwija się bardzo dynamicznie – w ciągu ostatnich trzech lat grupa kapitałowa blisko 

trzykrotnie zwiększyła przychody ze sprzedaży, a zysk netto – ponad czterokrotnie. W 2010 r. 

skonsolidowane przychody wyniosły 29,6 mln zł (wobec 16,6 mln zł w 2009 r. oraz 10,9 mln zł w 2008 

r.), a zysk netto grupy sięgnął 4,3 mln zł (0,5 mln zł w 2009 r. oraz 1 mln zł w 2008 r.).  
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Niniejsza informacja ma wyłącznie charakter informacyjno-promocyjny. Informacje o publicznej ofercie akcji zostaną 
opublikowane w prospekcie emisyjnym, który dostępny będzie w wersji elektronicznej na stronach internetowych 
Spółki pod adresem: www.mexpolska.pl oraz Oferującego: www.idmsa.pl 


