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Treść:  
Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
Sfinks Polska Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad 
szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" 

 
 
Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami  
 
I.Z.1.9. informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę 
w okresie ostatnich 5 lat obrotowych, zawierające dane na temat dnia dywidendy, terminów 
wypłat oraz wysokości dywidend - łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję, 
Spółka nie stosuje powyższej zasady. 
Sfinks Polska S.A. w okresie ostatnich 5 lat obrotowych nie wypłacała dywidendy. Umowa 
Kredytowa zawarta z BOŚ S.A. w dniu 27.11.2015 r. zakłada, że pierwsza wypłata 
dywidendy, zaliczek na poczet dywidendy i innych płatności na rzecz akcjonariuszy nastąpić 
może nie wcześniej niż po 31.12.2018 r. , o czym spółka informowała Raportem bieżącym nr 
38/2015 z dnia 27. 11. 2015 r. 
 
 
I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane 
w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,  
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady. 
Spółka przekazuje w formie raportu bieżącego korektę prognozy w przypadku, gdy co 
najmniej jedna z prognozowanych pozycji różni się o co najmniej 10% w stosunku do danych 
przekazanych w prognozie. Prognoza jest monitorowana przez Spółkę na bazie danych 
zarządczych w cyklu publikacji raportów okresowych. W tym samym cyklu jest dokonywana 
ocena możliwości realizacji prognozy oraz ewentualne jej korekty. Kryterium oceny stanowi 
poziom wykonania wyników finansowych za zakończony okres, z uwzględnieniem 
sezonowości na przestrzeni roku oraz czynników ryzyka działalności Spółki, o czym Spółka 
informowała w Raporcie bieżącym nr 14/2014 z dnia 11.12. 2014 r. 
 
I.Z.1.11. informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu 
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły, 
Spółka nie stosuje powyższej zasady. 
W Sfinks Polska S.A. zgodnie z § 22 ust. 2 pkt 3 Statutu wybór biegłego rewidenta do 
przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki należy do kompetencji Rady 
Nadzorczej. Wyboru biegłego rewidenta Rada Nadzorcza dokonuje na podstawie zebranych 
przez Spółkę ofert, otrzymanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe każdorazowo wysyłane 
przynajmniej do 6 pierwszych pod względem osiągniętych przychodów podmiotów z listy 
publikowanej w znanych mediach (obecnie w Rzeczpospolitej), z uwzględnieniem opinii i 



rekomendacji Komitetu Audytu i Zarządu. W Spółce nie obowiązuje stała reguła dotycząca 
zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, niemniej Spółka 
stosuje przepisy Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym 
mówiące o tym, iż kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania sprawozdań 
spółki przez okres nie dłuższy niż 5 lat, chyba że nastąpi zmiana osobowa na stanowisku 
kluczowego biegłego rewidenta dedykowanego do badania sprawozdań Spółki. 
 
I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności 
w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać 
takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie 
zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji 
w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki 
różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji, 
Spółka nie stosuje powyższej zasady. 
Sfinks Polska S.A. stoi na stanowisku, iż istotą wyboru władz spółki oraz jej kluczowych 
menedżerów powinno być zrównoważenie i stosowanie wobec osób na tych stanowiskach 
kryteriów opierających się na wyłącznie na ich faktycznej wiedzy, umiejętnościach czy też 
doświadczeniu, które mogą stanowić dla spółki istotną wartość. Władze Spółki są świadome 
znaczenia różnorodności w doborze osób zasiadających we władzach Spółki oraz 
zajmujących stanowiska kluczowych menedżerów, a w podejmowanych decyzjach 
personalnych Spółka dokłada starań by uwzględnić także m.in. elementy różnorodności, takie 
jak płeć, wykształcenie, wiek i doświadczenie zawodowe. 
 
I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub 
mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, 
przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować 
również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich 
akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.  
Nie ma zastosowania. 
Akcje Sfinks Polska S.A. nie są zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub 
mWIG40, niemniej jednak spółka posiada stronę internetową w języku angielskim.  
 
 
Zarząd i Rada Nadzorcza 
 
II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza 
grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.  
Spółka nie stosuje powyższej zasady. 
Aktualny Regulamin Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. nie zawiera odpowiedniego zapisu 
dotyczącego stosowania powyższej zasady. Spółka dołoży starań, by wewnętrzne regulacje 
uwzględniały stosowanie tej zasady. 
 
II.Z.10.4. ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w 
rekomendacji I.R.2, albo informację o braku takiej polityki. 
Spółka nie stosuje powyższej zasady. 
Sfinks Polska S.A. nie prowadzi w istotnym zakresie działalności sponsoringowej, 
charytatywnej ani innej o zbliżonym charakterze, a z uwagi na incydentalny charakter takiej 
działalności nie posiada polityki w tym zakresie. 
 



 
Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi 
 
V.Z.5. Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co 
najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym zarząd zwraca się 
do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem 
zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki. Powyższemu obowiązkowi 
nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach 
prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład 
grupy kapitałowej spółki. 
 
W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem 
powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia 
wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej 
transakcji na interes spółki. 
Spółka nie stosuje powyższej zasady. 
W Sfinks Polska S.A. do kompetencji Rady Nadzorczej, zgodnie z Regulaminem Rady 
Nadzorczej, należy wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami 
Zarządu, akcjonariuszami Spółki dysponującymi 10% lub więcej głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego lub Podmiotami 
Powiązanymi z którąkolwiek z tych osób. 
 
 
Wynagrodzenia  
 
VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki 
wynagrodzeń, zawierający co najmniej: 

• 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń, 

2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków 
zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem 
kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad 
wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia 
lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i 
każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej, 

• 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i 
kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia, 

 

• 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w 
polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku, 

 

• 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, 
w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności 
funkcjonowania przedsiębiorstwa. 



 
Spółka nie stosuje powyższej zasady. 
W Sfinks Polska S.A. do kompetencji Rady Nadzorczej zgodnie z Regulaminem Rady 
Nadzorczej należy ustalanie wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz zasad 
wynagradzania innych członków kierownictwa Spółki. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały 
w tym zakresie po rekomendacji Komitetu ds. wynagrodzeń. Spółka nie posiada polityki 
wynagrodzeń. Spółka stoi na stanowisku, że brak jest uzasadnienia dla przedkładania 
walnemu zgromadzeniu corocznie oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń. O ile w 
odniesieniu do rady nadzorczej faktycznie jest to uzasadnione, a wręcz konieczne o tyle w 
przypadku zarządu spółek i ich pracowników nie ma potrzeby przedkładania walnemu 
zgromadzeniu tego dokumentu. Kompetencje w tym zakresie przypisane zostały w Kodeksie 
spółek handlowych radzie nadzorczej. Najważniejsze kwestie w tym zakresie są ujmowane w 
raportach rocznych, zatem to co jest szczególnie istotne jest upubliczniane. Spółka zwraca 
uwagę na możliwe niekorzystne skutki publikowania przez spółki w raporcie rocznym 
polityki wynagrodzeń ze wskazaniem przyjętego systemu wynagrodzeń, gdyż spowodować 
może to powstanie ryzyka naruszenia zasad, które w wielu przypadkach są de facto 
elementem tajemnicy przedsiębiorstwa i ułatwić konkurencyjnym podmiotom przejmowanie 
pracowników. 

 

Osoby reprezentujące spółkę 

  

 SYLWESTER CACEK, PREZES ZARZĄDU   

 DOROTA CACEK, WICEPREZES ZARZĄDU  
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