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Treść raportu:    

 

Zarząd Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, „Spółka”) informuje, że w dniu 16 marca 2015 r. Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały dotyczące Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.,  

o których Spółka poinformowała w RB 11/2015. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. podjęło uchwałę o ustaleniu liczby 

Członków obecnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki na siedem osób.  

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. powołało nowego Członka Rady Nadzorczej 

Spółki w osobie Pana Wojciecha Sobczaka. 

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21, 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 

roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami 

prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 roku nr 33, poz. 259 z późn. 

zm.). 

 

W załączniku do Raportu przedstawiona jest sylwetka nowego Członka Rady Nadzorczej Sfinks 

Polska S.A. 

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę: 

 

Dorota Cacek      Sławomir Pawłowski  

 

Wiceprezes Zarządu      Wiceprezes Zarządu 

 

Otrzymują: 

1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 

2. Komisja Nadzoru Finansowego 

3. Polska Agencja Prasowa S.A.    

 

 



 
Załącznik do Raportu bieżącego nr 12/ 2015 

 

Notka biograficzna 

 

Pan Wojciech Sobczak   –   Członek Rady Nadzorczej 

Jest absolwentem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gdzie uzyskał tytuł Magistra 

Nauk Społecznych. Obecnie pełni funkcję prezesa zarządu w spółce MasterLogistic Sp. z o. o. 

Równolegle (od 2010) jest doradcą w Wentworth tech sp. z o.o. w zakresie restrukturyzacji 

finansowania, restrukturyzacji kapitałowej oraz przy transakcjach M&A i SPO. W 2014 roku 

zasiadał w zarządzie przedsiębiorstwa Destylacje Polskie Sp. z o.o., odpowiadając za 

przygotowanie spółki do procesu sprzedaży i ewentualnego procesu IPO. Wcześniej, od 2012 do 

2014 roku pełnił funkcję wiceprezesa w Skotan S.A., w której był również dyrektorem finansowym. 

Od 2007 do 2012 roku zajmował się doradztwem strategicznym dla zarządów w zakresie przejęć i 

przygotowania do procesu IPO. W latach 2008-2010 był związany ze spółką Suwary S.A., gdzie 

pełnił obowiązki wiceprezesa, a następnie prezesa. Od 2007 do 2008 roku był prezesem NFI 

Krezus S.A., a wcześniej w latach 2006-2007 zajmował stanowisko specjalisty ds. klientów 

strategicznych w Regionalnym Oddziale Korporacyjnym PKO BP S.A.. Przez siedemnaście lat 

pracował w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP S.A., gdzie przeszedł drogę od maklera 

papierów wartościowych do doradcy dyrektora, odpowiadając m.in. za tworzenie sieci i procedur 

biura maklerskiego, doradztwo strategiczne w zakresie IPO i SPO, a także organizowanie i 

koordynowanie transakcji na rynku pierwotnym. Posiada bogate doświadczenie w pracy w 

organach nadzorczych. Od 2001 zasiadał, jako członek lub przewodniczący, w radach nadzorczych 

takich spółek jak Skotan, Makrum (Immobile), Alchemia, Prortektor,  Braster czy Daxin. 

Pan Wojciech Sobczak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności 

wykonywanej w Sfinks Polska S.A. oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych wobec Sfinks 

jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie 

uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Wojciech Sobczak   

nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. 
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