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RAPORT BIEŻĄCY nr  68/2019 

 
Data sporządzenia:   
2019-12-31     
          
Skrócona nazwa emitenta:          
SFINKS          
 
Temat:          
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania  
        
Podstawa prawna: 
Art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej   
            
Treść raportu:    
Zarząd Sfinks Polska S.A. („Spółka”, „Sfinks”) informuje, że w dniu 31.12.2019 r. otrzymał od Anmar 
Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Anmar”) zawiadomienie  przekazane na podstawie 
art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w którym 
poinformowano o zmianie udziału Anmar w ogólnej liczbie głosów  w Sfinks tj. udział ten wskutek 
podwyższenia kapitału zakładowego  Spółki do kwoty  32.199.512,00 PLN, spadł do poziomu poniżej 
5% ogólnej liczby głosów. 
 
Poniżej Spółka przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia: 
 
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych, ja niżej podpisany Dariusz Górnicki działając w imieniu Anmar Development Sp. 
z o.o. z siedzibą w Warszawie  wpisaną do KRS pod nr 0000306007 informuję co następuje. Skutkiem 
wydania przez Emitenta Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie odcinków zbiorowych obejmujących 
łącznie 1.100.000 (milion sto tysięcy) akcji serii „L” nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego 
Emitenta do kwoty 32.199.512,00 pln (trzydzieści dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy 
pięćset dwanaście). O tym zdarzeniu Emitent poinformował raportem bieżącym nr 67/2019 z dnia 23 
grudnia 2019 roku. Wskutek tego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta zmianie uległ udział 
Anmar Development Sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów w spółce Sfinks Polska S.A. – udział ten spadł 
do poziomu poniżej 5 %  ogólnej liczby głosów jak również poniżej 5 % ilości akcji w podwyższonym 
kapitale zakładowym Emitenta.  
W okresie kolejnych 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia Anmar Development Sp. z o.o. 
nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów w Sfinks Polska S.A.   
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Otrzymują: 

1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 
2. Komisja Nadzoru Finansowego 

3. Polska Agencja Prasowa S.A.       


