
Raport bieżący nr 29/2015  

Data: 15 września 2015 r. 

Temat: Zawarcie znaczącej umowy.   

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. 

 

Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 

26/2013 z dnia 27 lipca 2013 roku, nr 28/2014 z dnia 11 września 2014 roku oraz nr 16/2015 z dnia 15 

lipca 2015 roku informuje, że w wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy pożyczki zawartej w 

dniu 27 lipca 2013 roku, Spółka zawarła w dniu 14 września 2015 roku z pożyczkodawcą (osobą 

fizyczną) umowę o ustanowieniu zastawu rejestrowego na prawie ochronnym na znaku towarowym 

„Pijalnia Wódki i Piwa” („Umowa”).  

 

Umowa zawarta została w celu zabezpieczenia wierzytelności pożyczkodawcy wobec Spółki w 

wysokości 2.500.000 zł wraz z odsetkami z tytułu umowy pożyczki z dnia 27 lipca 2013 roku.  

Wartość przedmiotu zastawu tj. wartość prawa ochronnego na znaku towarowym „Pijalnia Wódki i 

Piwa” wynosi 11.075.000 zł (jedenaście milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Określona w  

Umowie najwyższa suma zabezpieczenia odpowiada wartości przedmiotu zastawu.  

W Umowie nie zawarto postanowień dotyczących kar umownych, nie zastrzeżono również warunku 

ani terminu.  

 

Z uwagi na wartość przedmiotu zastawu i odpowiadającą jej wartość najwyższej sumy zabezpieczenia, 

Umowa została uznana za znaczącą. 

 

Jednocześnie Spółka informuje, że po dokonaniu przez sąd wpisu zastawu na prawie ochronnym na 

znaku towarowym „Pijalnia Wódki i Piwa" do rejestru zastawów, wygasną poręczenia osobiste 

udzielone przez p. Pawła Kowalewskiego i p. Andrzeja Domżała.  

O wpisie zastawu do rejestru zastawów Spółka poinformuje w odrębnym raporcie.  

 

Informacje o zmianie terminu spłaty pożyczki i obniżeniu jej oprocentowania zostały przekazane w 

raporcie bieżącym nr 16/2015  z dnia 15 lipca 2015 roku.   

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 

niebędącego państwem członkowskim.  

 

Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki: 

Paweł Kowalewski - Prezes Zarządu 

Piotr Mikołajczyk - Wiceprezes Zarządu 

 


