
 

RAPORT BIEŻĄCY nr 67/2019 
Data sporządzenia: 

2019-12-23      

Skrócona nazwa emitenta:          

SFINKS  

Temat: 

Wydanie akcji serii L  Sfinks Polska S.A. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego  

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 w dniu 23 grudnia 2019 r. doszło do wydania przez Emitenta odcinków zbiorowych, 

obejmujących łącznie 1 100 000 (milion sto tysięcy) akcji serii  L („Akcje”), obligatariuszom obligacji serii A2 

zamiennych na akcje zwykłe serii L („Obligatariusze”).  Z chwilą ich wydania, stosownie do art. 452 §1 K.s.h., nastąpiło 

nabycie przez Obligatariuszy praw z  tych Akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o sumę  ich wartości 

nominalnej. 

Wobec powyższego kapitał zakładowy Emitenta wynosi obecnie 32 199 512,00 zł oraz dzieli się na 32 199 512 akcji 

o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, dających łącznie  32 199 512 głosów na walnym zgromadzeniu.  

W/w objęte akcje serii L stanowią łącznie 3,42%, kapitału zakładowego oraz 3,42%, ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu Emitenta.  

Struktura kapitału zakładowego po wydaniu  Akcji wygląda następująco: 
a) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A o numerach od 1 do 100.000, 
b) 2.960.802 (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwie) 
akcje serii B o numerach od 1 do 2.960.802, 
c) 306.600 (słownie: trzysta sześć tysięcy sześćset) akcji serii C o numerach od 1 do 
306.600, 
d) 2.951.022 (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia 
dwie) akcje serii D o numerach od 1 do 2.951.022, 
e) 2.462.527 (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset 
dwadzieścia siedem) akcji serii E o numerach od 1 do 2.462.527, 
f) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji serii G o numerach od 1 do 500.000, 
g) 5.608.455 (słownie: pięć milionów sześćset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) 
akcji serii H o numerach od 1 do 5.608.455. 
h) 7.216.220 (słownie: siedem milionów dwieście szesnaście tysięcy dwieście 
dwadzieścia) akcji serii J o numerach od 1 do 7.216.220. 
i) 2.210.374 (słownie: dwa miliony dwieście dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt 
cztery) akcji serii K o numerach od 1 do 2.210.374. 
j) 3.536.842 (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści dwa) 
akcje serii L o numerach od 1 do 3.536.842. 
k) 846.670 (słownie: osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) akcji 
serii M o numerach od 1 do 846.670. 
l) 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii N o numerach od 1 do 
3.500.000. 
 



 

Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po wydaniu w/w akcji serii L wynosi 32.018.340 PLN  

Podstawa prawna:  

§ 5 pkt 8 i § 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim.  
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