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Mex Polska: sukces IPO, wszystkie akcje objęte 

Informacja prasowa 

 

Mex Polska S.A., spółka holdingowa zarządzającą sieciami restauracji i klubów muzycznych, 

z sukcesem zakończyła pierwszą publiczną ofertę akcji. Mimo bardzo trudnej sytuacji na 

rynkach finansowych objętych zostało 1 mln akcji serii C,  a więc wszystkie oferowane 

inwestorom w ramach IPO. Dziś Zarząd Mex Polska dokonał przydziału walorów.  Cena 

emisyjna wynosiła 10 zł za akcję, a wartość całej oferty sięgnęła 10 mln zł.  

- Cieszę się, że oferta naszej spółki zainteresowała inwestorów, nawet pomimo wyjątkowo trudnej 

sytuacji na giełdzie - mówi Paweł Kowalewski, prezes zarządu Mex Polska. – Rozwijamy się bardzo 

dynamicznie, a pozyskane z oferty środki pozwolą nam na realizację planów ekspansji i zwiększenie liczby 

otwieranych lokali. Dzięki temu w jeszcze większym stopniu skorzystamy na boomie w gastronomii 

spodziewanym w związku z EURO 2012 – dodaje Kowalewski. 

W zapisach podstawowych w transzy Inwestorów Instytucjonalnych objętych zostało 800 000 akcji – czyli 

całość oferowanej puli, a inwestorzy indywidualni zapisali się na 9 522 akcje. Kolejne 190 448 walorów 

znalazło nabywców w środę i czwartek w ramach zapisów dodatkowych, w których nie występował 

podział na transze.   

Mex Polska zaproponował inwestorom indywidualnym atrakcyjny program lojalnościowy „Poczuj smak 

swoich inwestycji”. Osoby fizyczne, które złożyły i opłaciły zapisy na co najmniej 1 001 akcji otrzymają 

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

Srebrne, uprawniające do 20 proc. rabatu dostaną osoby fizyczne, które opłaciły zapisy na od 500 do 

1 000 akcji. Z rabatów będzie można korzystać przez rok od dnia przydziału akcji. Kto nie sprzeda akcji 

przez 12 miesięcy od dnia przydziału akcji, prawo do rabatów w restauracjach The Mexican, Browar de 

Brasil oraz we wszystkich klubach muzycznych grupy Mex Polska zatrzyma 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/

