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KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 

Z DNIA 27 MAJA 2011 R. 
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SFINKS POLSKA S.A. 

ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 13 MAJA 2011 R.

 

Niniejszy komunikat aktualizujący nr 1 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2 

Ustawy o Ofercie. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie zostały zdefiniowane 

w Prospekcie. 

 

W związku z koniecznością: (i) uściślenia określonego w Prospekcie trybu korzystania z uprawnienia do 

uchylenia się od skutków prawnych zapisu na Akcje serii J, zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie, oraz (ii) 

wyeliminowania błędu w formularzu zapisu na Akcje serii J - wprowadzone zostają następujące zmiany 

w zakresie organizacji i prowadzenia subskrypcji Akcji serii J oraz w formularzu zapisu stanowiącym załącznik 

do Prospektu (Część V Prospektu): 

 

str. 263, punkt 5.1.7 Części IV Prospektu, 

po zdaniu: 

Jeżeli po rozpoczęciu Oferty Publicznej zostanie udostępniony aneks do Prospektu dotyczący zdarzenia lub 

okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji serii J, o których Emitent powziął wiadomość 

przed przydziałem, inwestor, który złożył zapis na Akcje serii J przed udostępnieniem aneksu, może uchylić 

się od skutków prawnych złożonego zapisu, składając w POK Oferującego oświadczenie na piśmie w terminie 

2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu.  

dodaje się: 

Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych zapisu na Akcje serii J przyjętego przez inną niż 

Oferujący firmę inwestycyjną, może zostać złożone w dowolnym POK firmy inwestycyjnej, która przyjęła dany 

zapis na Akcje serii J. 

 

str. 279, punkt 1, Części V Prospektu, 

było: 

8. Cena emisyjna Akcji Serii J wynosi 5,65 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia cztery grosze) za jedną Akcję 

Serii J. 

jest: 

8. Cena emisyjna Akcji Serii J wynosi 5,65 zł (słownie: pięć złotych sześćdziesiąt pięć groszy) za jedną Akcję 

Serii J. 
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Emitent  

Imię i nazwisko Funkcja/stanowisko Podpis 

Mariola Krawiec - Rzeszotek Prezes Zarządu, 

dwóch członków zarządu łącznie 

 

Jacek Woźniewicz Członek Zarządu, 

dwóch członków zarządu łącznie 
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Firma inwestycyjna (Oferujący) 

Imię i nazwisko Funkcja/stanowisko Podpis 

Wojciech Pątkiewicz Prezes Zarządu, 

dwóch członków zarządu łącznie 

 

Ryszard Czerwiński Wiceprezes Zarządu, 

dwóch członków zarządu łącznie 

 

 

 

 

 

 

 


