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12 września 2011 r. 

Mex Polska: nawet 30 proc. rabat w restauracjach i klubach  

dla akcjonariuszy 

Informacja prasowa 

Spółka Mex Polska, rozpoczynająca 16 września book building w ramach IPO, zamierza 

uhonorować nowych akcjonariuszy kartami rabatowymi w ramach programu 

lojalnościowego „Poczuj smak swoich inwestycji”. Złote i srebrne karty na okaziciela 

uprawniać będą do 30- i 20 proc. zniżek w restauracjach The Mexican, Browar de Brasil oraz 

wszystkich klubach muzycznych grupy. 

- Chcemy, aby inwestorzy, którzy zaufają firmie i zdecydują się zainwestować w jej rozwój, poczuli się 

faktycznymi współwłaścicielami restauracji i klubów Mex Polska – wyjaśnia Paweł Kowalewski, prezes 

zarządu spółki.  

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

otrzymają inwestorzy indywidualni, który złożą zapis na przynajmniej 1 001 akcji. Karty Srebrne, 

uprawniające do 20 proc. rabatu uzyskają osoby, które dokonają zapisu 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. Szczegółowy regulamin programu lojalnościowego opublikowany został  w prospekcie emisyjnym 

spółki. 

 
Z emisji nowych akcji serii C w ramach pierwszej oferty publicznej Mex Polska chce pozyskać  

ok. 11,6 mln zł netto. Środki te zostaną wykorzystane na przyspieszenie rozwoju grupy poprzez otwarcie 

nowych klubów muzycznych oraz restauracji.  Oferującym akcje jest Dom Maklerski IDMSA. 

 
W opublikowanym dziś raporcie analitycznym brokera na temat spółki analitycy DM IDMSA wycenili jej 

walory metodą DCF w przedziale 10,2 zł - 12,5 zł na akcję, z wartością centralną w wysokości 11,2 zł za 

akcję. Wycena metodą porównawczą grupy Mex Polska z 12 spółkami z sektora gastronomicznego oraz  

z podmiotami prowadzącymi kluby muzyczne notowanymi na europejskich giełdach (AmRest, Capital, 

Greene, Groupe Flo, Ibersol, Individual, Luminar, Marston, Mitchells, Prezzo, Restaurant Group, Rosinter) 

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

 
Analitycy DM IDMSA podkreślają w raporcie, że segment casual dining, w którym prowadzi działalność 

grupa kapitałowa Mex Polska charakteryzuje się dużą atrakcyjnością i posiada potencjał do dynamicznego 

rozwoju. Zgodnie z prognozami Deloitte Polska, segment ten będzie rósł w tempie ok. 6% rocznie do 
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2015 roku. Zwrócono uwagę, że również drugi główny obszar działalności grupy – rynek klubów 

muzycznych cechował się w latach ubiegłych rozwojem, a zainteresowanie tego typu rozrywką wśród 

konsumentów wzrasta. Wycena DM IDMSA uwzględnia plany ekspansji w zakresie restauracji The 

Mexican, Browar de Brasil, Pijalni Wódki i Piwa oraz klubów muzycznych. 

 
Plany inwestycyjne Mex Polska zakładają otwarcie w 2011 r. jeszcze dwóch restauracji Browar de Brasil, 

trzech Pijalni Wódki i Piwa oraz jednego klubu muzycznego. W 2012 r. grupa zamierza otworzyć co 

najmniej dwa kluby muzyczne, cztery Pijalnie Wódki i Piwa oraz jedną restaurację Browar de Brasil. 

 
Po I półroczu 2011 r. skonsolidowane przychody netto spółki wyniosły 16,4 mln zł w porównaniu  

do 12,8 mln zł w analogicznym okresie 2010 r. Zysk netto przekroczył 1 mln zł, wobec 1,8 mln zł  

po pierwszych sześciu miesiącach 2010 r. 

 
- W 2010 oraz w I połowie obecnego roku zrealizowaliśmy szereg dużych inwestycji, obejmujących 

uruchomienie 2 restauracji The Mexican, restauracji Browar de Brasil, dwóch klubów muzycznych oraz 

Pijalni Wódki i Piwa. Tak dynamiczny rozwój sieci wiąże się jednak zarówno z wyższymi kosztami 

finansowymi i amortyzacji, jak i przejściowym okresem, w którym nowo otwarte lokale - dochodząc 

jeszcze do optymalnego poziomu przychodów - generują już koszty operacyjne w pełnej wysokości, 

wymagając jednocześnie zwiększonych nakładów na promocję i reklamę. Z tych względów zysk netto  

w I półroczu br. nie wzrastał w tak szybkim tempie jak sprzedaż – wyjaśnia Paweł Kowalewski.  

 

– Chciałbym jednak podkreślić, że restauracje, które otwarliśmy w ubiegłym roku, w drugim półroczu  

tego roku osiągną  zakładany, docelowy poziom przychodów. Również wrocławski klub Bed i łódzki klub 

Bedroom - uruchomione w roku ubiegłym, w fazę pełnej sprzedaży wejdą w okresie jesienno-zimowym  

2011 r. Zarówno te, jak i kolejne realizowane przez nas inwestycje, umożliwią nam skokowy wzrost 

przychodów i zysków – na koniec 2011 r. przewidujemy zwiększenie zysku o 19 proc. r/r, a w 2012 r. 

powinien wzrosnąć on o blisko 50 proc. w ujęciu rocznym  –  wskazuje Paweł Kowalewski. 

 

Zgodnie z prognozą spółki skonsolidowane przychody na koniec 2011 r. sięgną 45,4 mln zł (wzrost  

o 53 proc. r/r), a w 2012 r. wyniosą 61,8 mln zł (wzrost o 36 proc. r/r). Zysk netto grupy na koniec  

2011 r. przekroczyć ma 5,1 mln zł, a w 2012 r., m.in. dzięki środkom pozyskanym z emisji, wzrośnie  

wg prognozy do poziomu 7,6 mln zł, a EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) wyniesie wg prognozy  

10,2 mln zł w 2011 r. oraz 14,5 mln zł w 2012 r., wzrastając o odpowiednio o ok. 41 i 42 proc. 

 

W 2010 r. przychody grupy kapitałowej Mex Polska wyniosły 29,6 mln zł (wobec 16,6 mln zł w 2009 r. 

oraz 10,9 mln zł w 2008 r.), a zysk netto sięgnął 4,3 mln zł (0,5 mln zł w 2009 r. oraz 1 mln zł  

w 2008 r.).  

 



3 

 

 

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), 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 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 3 września w Poznaniu.   
 

KONSTRUKCJA OFERTY: 

Spółka zaoferuje inwestorom 1 000 000 akcji serii C, w tym: 
• w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 800 000 akcji; 
• w Transzy Otwartej: 200 000 akcji. 

Przedział cenowy, w którym będą przyjmowane Deklaracje Nabycia w book-building, wynosi od 10 zł do 
12,5 zł za akcję.  
Zakładane maksymalne wpływy brutto z emisji akcji: 12,5 mln zł  
 

HARMONOGRAM OFERTY 

Składanie Deklaracji Nabycia: 16-20 września 2011 r., do godz. 16.00 

Planowane podanie do publicznej wiadomości ostatecznej 

ceny oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w 

poszczególnych transzach: 

21 września 2011 r. 

Otwarcie Publicznej Subskrypcji: 22 września 2011 r. 

Przyjmowanie podstawowych zapisów na Akcje Oferowane: 22-26 września 2011 r. 

Zamknięcie Publicznej Subskrypcji, w przypadku nie 

przeprowadzania zapisów dodatkowych: 
26 września 2011 r. 

Podanie do publicznej wiadomości informacji o liczbie Akcji 

Oferowanych, na które będzie można  składać zapisy,  

w ramach zapisów dodatkowych: 

27 września 2011 r. 

Przyjmowanie dodatkowych zapisów na Akcje Oferowane: 28-29 września 2011 r. 

Zamknięcie Publicznej Subskrypcji, w przypadku 

przeprowadzania zapisów dodatkowych: 
29 września 2011 r. 

Planowany przydział Akcji Oferowanych: 
do 6 dni roboczych po dniu zamknięcia 

Publicznej Subskrypcji 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

Aleksandra Kurowska  
Senior IR Manager / Media Expert 
Agencja Support Sp. z o.o.  
a.kurowska@agencjasupport.pl 
tel: +48 602 660 560 
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Niniejsza informacja ma wyłącznie charakter informacyjno-promocyjny. Informacje o publicznej ofercie akcji zostały 

opublikowane w prospekcie emisyjnym, dostępnym w wersji elektronicznej na stronach internetowych Emitenta pod 

adresem: www.mexpolska.pl oraz Oferującego: www.idmsa.pl 


