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Temat  

Aktualizacja informacji nt. subskrypcji akcji serii P – zawarcie umowy objęcia akcji serii P z 
Sylwestrem Cackiem 
 
Podstawa prawna:  
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 
 
Treść raportu: 
Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Sfinks”, „Spółka” „Emitent”), w nawiązaniu 
do raportów bieżących nr 32/2019 i 35/2019 informuje, że w dniu 11 lipca 2019 r. Emitent 
zawarł z Panem Sylwestrem Cackiem – akcjonariuszem Sfinks będącym jednocześnie 
Członkiem Zarządu Spółki („Akcjonariusz”) – umowę objęcia 2 500 000 (dwóch milionów 
pięciuset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii P Emitenta o wartości nominalnej 1 
(jeden) PLN każda akcja, emitowanych na podstawie Uchwały nr 1 z dnia 29.04.2019 r. Zarządu 
Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii P z 
wyłączeniem prawa poboru, w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 7 ust. 6 
Statutu, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P do obrotu na rynku 
regulowanym oraz ich dematerializacji i zmiany statutu Spółki („Uchwała Zarządu”), („Umowa 
Objęcia”). Łączna cena emisyjna za w/w Akcje serii P wynosi 2 500 000,00 PLN (dwa miliony 
pięćset tysięcy złotych). Jednocześnie strony Umowy Objęcia uchyliły zawartą przez Spółkę i 
Akcjonariusza umowę objęcia akcji z dnia 25 lutego 2019 r., o której Emitent informował 
raportem bieżącym nr 13/2019. 
 
Objecie Akcji serii P na podstawie Umowy Objęcia uzależnione jest od otrzymania przez 
Emitenta wpłaty na Akcje serii P, co zgodnie z Uchwałą Zarządu oraz Umową Objęcia powinno 
nastąpić w terminie do dnia 29 lipca 2019 r. Emitent informuje ponadto, że w przypadku 
dokonania wpłaty przez Akcjonariusza zostanie osiągnięty minimalny próg emisji Akcji serii P, 
określony Uchwałą Zarządu na nie mniej niż 2.000.000,00 PLN. 
 
Jednocześnie Emitent informuje, że równocześnie z zawarciem Umowy Objęcia Pan Sylwester 
Cacek  przyjął dodatkowo ofertę objęcia 3 000 000 (trzech milionów) sztuk Akcji serii P o 
wartości nominalnej 1,00 PLN jedna akcja i łącznej cenie emisyjnej 3 000 000,00 PLN (trzy 
miliony złotych), akceptując w tymże oświadczeniu prawo Sfinks do przydzielenia 
Akcjonariuszowi do objęcia mniejszej niż w/w  liczbie Akcji serii P w przypadku skorzystania 
przez innych akcjonariuszy posiadających 1/100 akcji w kapitale zakładowym z prawa 
pierwszeństwa przewidzianego Uchwałą Zarządu. Zawarcie umowy objęcia akcji wskazanych 
w niniejszym akapicie i ich opłacenie powinno nastąpić do 29 lipca 2019 r. 
 
Jednocześnie Emitent wskazuje, że Spółka zawarła umowę objęcia 500.000 Akcji serii P z innym 
inwestorem, który dokonał wpłaty za w/w akcje.  
 



O kolejnych istotnych działaniach związanych z emisją Akcji serii P Spółka będzie informowała 
w kolejnych  raportach.  
 
Podpisy osób reprezentujących Spółkę: 
 Dorota  Cacek                                                      Dariusz Strojewski 
Wiceprezes Zarządu                                    Wiceprezes Zarządu 
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1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 
2. Komisja Nadzoru Finansowego 
3. Polska Agencja Prasowa S.A. 
 


