
 

RAPORT BIEŻĄCY nr 66/2019 
Data sporządzenia: 

2019 -12-19      

Skrócona nazwa emitenta:          

SFINKS  

Temat: 

Otrzymanie oświadczeń o zamianie obligacji serii A2 na akcje serii L 

Podstawa prawna: 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Treść raportu: 

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego 

 nr 63/2019 niniejszym informuje, że Spółka otrzymała w dniu 19 grudnia 2019 r. od osób fizycznych posiadających 

obligacje serii A2 zamiennych na akcje serii L Spółki (Obligatariusze) oświadczenia o zamianie łącznie 1100 sztuk 

ww. obligacji na akcje serii L (Obligacje). W wyniku realizacji praw z Obligacji Obligatariusze obejmują łącznie 

1 100 000 akcji Spółki serii L po cenie zamiany 1 PLN za każdą akcję, w łącznej kwocie wynoszącej 1 100 000.00 PLN. 

W zamian za Obligacje wydane zostanie łącznie 1 100 000 akcji serii L.  

Wskutek złożenia powyższych oświadczeń brak jest Obligacji (obligacji serii A2 Spółki), w wykonaniu uprawnień, z 

których nie zostały złożone oświadczenia o ich zamianie na akcje. 

Złożenie przez Emitenta do sądu rejestrowego zgłoszenia o podwyższeniu kapitału zakładowego w wyniku 

dokonania zamiany Obligacji na akcje Spółki nastąpi, zgodnie z art. 452 §§ 2-4 Kodeksu spółek handlowych, 

najpóźniej do 7 stycznia 2020 r. 

Struktura kapitału zakładowego Emitenta po dokonaniu ww. zamiany Obligacji na akcje Emitenta: 

- liczba nowych akcji: 1 100 000, 

- liczba głosów z nowych akcji na walnym zgromadzeniu: 1 100 000, 

- dotychczasowa wysokość kapitału zakładowego Emitenta: 31 099 512,00 zł, 

- wysokość kapitału zakładowego Emitenta z uwzględnieniem nowych akcji: 32 199 512,00 zł, 

- łączna liczba wszystkich akcji (w tym nowe akcje): 32 199 512, 

- ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu (w tym głosy z nowych akcji): 32 199 512, 

- udział nowych akcji w kapitale zakładowym: 3,42%, 

- udział liczby głosów z nowych akcji na walnym zgromadzeniu w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu: 

3,42%. 
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