
Raport bieżący nr 20/2015  

Data: 28 lipca 2015 r. 

Temat: Nabycie aktywów o znacznej wartości – nabycie udziałów w Mex Master sp. z o.o. 

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

 

Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 6/2015 

i nr 12/2015 niniejszym informuje, że w dniu 28 lipca 2015 roku Spółka powzięła informację o rejestracji 

przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS w dniu  21 lipca 2015 

roku zmiany w strukturze właścicieli Mex Master sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi tj. o dokonaniu wpisu 

Spółki jako właściciela 100 % udziałów w Mex Master sp. z o.o., w związku z zawarciem w dniu 12 

czerwca 2015 roku Umowy objęcia akcji i przeniesienia własności udziałów stanowiących przedmiot 

wkładu niepieniężnego (wymiana udziałów na akcje) i rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki, o której poinformowano w raporcie bieżącym nr 18/2015.  

 

W wyniku opisanych powyżej okoliczności, Spółka nabyła od Andrzeja Domżała i Joanny Kowalewskiej  

wszystkie posiadane przez nich udziały w Mex Master sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, tj. 100 udziałów o 

wartości nominalnej po 50 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 5.000 zł, stanowiących 100% kapitału 

zakładowego Mex Master sp. z o.o. oraz taki sam udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników. 

Udziały w Mex Master sp. z o.o. o wartości 3.934.068 zł zostały nabyte w zamian za 1.311.356 akcji 

serii E Spółki. Aktywa zostały nabyte przez Spółkę na zasadzie wymiany – wymiana udziałów na akcje, 

w związku z czym uznać należy, że źródłem finansowania nabycia aktywów były środki własne Spółki.  

 

Jak wskazano powyżej, udziały w Mex Master sp. z o.o. nabyte zostały od dotychczasowych wspólników 

tj. Andrzeja Domżała – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz od Joanny Kowalewskiej – żony 

Prezesa Zarządu Spółki.  

W wyniku przeprowadzonej transakcji Spółka stała się podmiotem kontrolującym spółkę Mex Master 

sp. z o.o.  

 

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta. 

 

 

Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki: 

Paweł Kowalewski - Prezes Zarządu 

Piotr Mikołajczyk - Wiceprezes Zarząd 

 

 

 

 

 

 


