
 

 

21.09.2011 r. 

Od jutra zapisy na akcje Mex Polska 

Informacja prasowa 

Od jutra rozpoczynają się zapisy na akcje Mex Polska. Cena emisyjna ustalona została  

na poziomie 10 zł za walor.  Zapisy można składać do 26 września w punktach obsługi 

klienta DM IDMSA. 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.  

 

 - W ciągu ostatnich dni odbyliśmy szereg interesujących spotkań z inwestorami instytucjonalnymi. Nasza 

oferta spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem. Jednak w związku z obecną sytuacją na rynku, 

inwestorzy oczekują większego dyskonta - dlatego zdecydowaliśmy się na ustalenie ceny na niższym 

poziomie - 10 zł za akcję. Wskaźnik C/Z naszej firmy wynosi przy tej cenie 10,20 (bez uwzględnienia 

emisji akcji serii C, przy założeniu prognoz na 2011 r.), czyli dwu- i trzykrotnie mniej niż w przypadku 

innych spółek branżowych notowanych na GPW, które osiągają zyski. Przy uwzględnieniu prognozy na 

2012 r. i wpływów z emisji wskaźnik ten jest jeszcze bardziej atrakcyjny, osiągając wartość 8,11. 

Wskazuje to na znaczny potencjał wzrostu kursu akcji po debiucie – podkreśla Paweł Kowalewski, prezes 

zarządu Mex Polska S.A. i zarazem jeden z głównych akcjonariuszy spółki. 

- Pomimo, iż z oferty pozyskamy nieco mniejszy kapitał, niż pierwotnie zakładaliśmy, zamierzamy 

zrealizować cele emisyjne w zaplanowanym zakresie. Na sfinansowanie dalszego rozwoju sieci restauracji  

i klub wykorzystamy, oprócz generowanych operacyjnie środków, również inne dostępne źródła, takie jak 

kredyt czy obligacje – wyjaśnia Paweł Kowalewski. 



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. 

 

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 (wzrost o 19% r/r), a w 2012 r., m.in. dzięki środkom pozyskanym  

z emisji, wzrośnie wg prognozy do poziomu 7,6 mln zł  (wzrost o blisko 50% w ujęciu rocznym.  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.).  

 

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.   

 

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. 

Zakładane maksymalne wpływy brutto z emisji akcji: 10 mln zł  

 

 

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/

