
REGON: 100475941, NIP: 725-19-67-625, KRS: 0000299283 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy: 635.408,00 zł., opłacony w całości 

 
 

 1 

Mex Polska S.A. ul. Moniuszki 4a, 90-111 Łódź 
tel: (+48) 42 634 67 30, fax: (+48) 42 634 67 53, e-mail: biuro@mexpolska.pl,www.mexpolska.pl 

 

Raport bieżący 9/2013  

Data: 15 lutego 2013 r. 

Temat: Informacja o umorzeniu postępowań administracyjnych w sprawach cofnięcia zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych. 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne. 

 

Zarząd „Mex Polska” S.A. informuje, iż w dniu 15 lutego 2013 roku powziął informację o wydaniu w dniu 

31 stycznia 2013 roku przez Prezydenta Miasta Łodzi decyzji o umorzeniu postępowań w sprawach 

cofnięcia zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz 

piwa, powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18 % alkoholu przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży w placówce gastronomicznej „Pijalnia wódki i piwa” przy ul. Piotrkowskiej 

92 w Łodzi, wydanych przez Prezydenta Miasta Łodzi w dniu 6 marca 2012 roku o numerach: 

II/45/A/43/2012, II/45/C/34/2012 oraz w dniu 7 marca 2012 roku o numerze II/45/B/28/2012, na rzecz 

„Villa” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi – jednostki zależnej od Emitenta.  

 

O wszczęciu postępowań w niniejszej sprawie Zarząd Emitenta informował w raporcie bieżącym  

nr 30/2012 z dnia 7 września 2012 roku. 

 

W uzasadnieniach powyższych decyzji organ wskazał, że w toku przeprowadzonego postępowania 

wyjaśniającego zebrano obszerny materiał dowodowy, z którego nie wynikało, że w przedmiotowym 

lokalu doszło do naruszenia zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, jak również nie 

stwierdzono zakłócania ładu i porządku publicznego w najbliższej okolicy lokalu, które pozostawałyby w 

związku ze sprzedaż i podawaniem napojów alkoholowych.  

Nie stwierdzono naruszenia przez Spółkę żadnych przepisów Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

 

Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż ma ona istotny 

wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta.  

 

 

Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki: 

Paweł Kowalewski - Prezes Zarządu 

Piotr Mikołajczyk - Wiceprezes Zarząd 
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