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Temat:          
Powołanie członków Zarządu spółki 
          
Podstawa prawna: 
Art. 56 pkt. 1 ust. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
            
Treść raportu:    
 

1. Zarząd Sfinks Polska S.A. („Spółka”, „Sfinks”) informuje, iż w dniu 18 czerwca 2015 r. Rada 
Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę o powołaniu na funkcję Wiceprezesa Zarządu z dniem  
1 lipca 2015 r. Pana Tomasza Gryna. 

 
Pan Tomasz Gryn posiada wieloletnie doświadczenie biznesowe w zarządzaniu, zwłaszcza w obszarze 
bankowości i rynku hipotecznego. Od 2014 roku pełni funkcję prezesa zarządu w spółce TN 
Inwestycje oraz doradcy zarządu w Etob-Warszawa Sp. z o.o. W 2014 roku był również prezesem 
spółki Orsnet. Wcześniej przez wiele lat związany z bankami, w tym w latach 2008-2014 z Raiffeisen 
Bank Polska SA (były Polbank EFG SA), w latach 2004-2008 z ING Bankiem Śląskim, od 2003 do 2004 
roku z Dominet Bankiem, zaś w latach 1996-2003 z Bankiem Pekao SA. Współtwórca, członek Rady 
Programowej i wykładowca szkolenia dla rzeczoznawców majątkowych organizowanego przez 
Związek Banków Polskich i Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Ponadto 
wykładowca z zakresu rynku hipotecznego, wyceny nieruchomości i sekurytyzacji wierzytelności 
hipotecznych. W latach 1998-2014 członek Prezydium Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości 
przy Związku Banków Polskich, a w latach 1998-2003 członek Rady Programowej Fundacji na Rzecz 
Kredytu Hipotecznego. Absolwent Politechniki Białostockiej, gdzie uzyskał tytuł mgr. inż. 
budownictwa, a także studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej – Studium Wyceny 
Nieruchomości oraz w Szkole Głównej Handlowej - Studium Bankowości. Ukończył liczne szkolenia 
 i kursy z zakresu zarządzania. 
 
Pan Tomasz Gryn nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na 
podstawie ustawy o KRS, nie wykonuje także działalności konkurencyjnej wobec Sfinks, nie 
uczestniczy w spółkach konkurencyjnych, jako wspólnik, a także nie jest członkiem organów spółek 
konkurencyjnych w stosunku do Sfinks w rozumieniu przepisów K. s. h. i Ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumenta. 
 

2. Zarząd Sfinks Polska S.A. („Spółka”, „Sfinks”) informuje, iż w dniu 18 czerwca 2015 r. Rada 
Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę o powołaniu na funkcję Wiceprezesa Zarządu z dniem 
 1 lipca 2015 r. Pana Jacka Kusia, pełniącego dotychczas w Sfinks funkcję Dyrektora Działu 
Finansów. 

 
Pan Jacek Kuś posiada doświadczenie biznesowe w zarządzaniu finansami. Ze spółką Sfinks Polska 
związany jest od 2009 roku, początkowo jako kierownik finansowy a następnie dyrektor działu 
finansowego. W latach 2008-2009 zatrudniony był w spółce Dominet na stanowisku kierownika 
finansowego. Wcześniej od 2007 do 2008 roku pełnił funkcję kierownika działu finansów w grupie 
Eiffage – Teodoro Gomes Alho SA oddział w Polsce. W latach 1998-2007 związany był z Thomson 
Multimedia Polska jako kontroler, a następnie kierownik finansowy. Jest absolwentem Politechniki 
Warszawskiej – Wydziału Inżynierii Produkcji, kierunek Zarządzanie Przedsiębiorstwem oraz Wydziału 



 
Elektrycznego, kierunek Automatyka i Inżynieria Komputerowa. Ukończył również Podyplomowe 
Studium Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz The Charted Institute of Management 
Accountants. 
 
Pan Jacek Kuś nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie 
ustawy o KRS, nie wykonuje także działalności konkurencyjnej wobec Sfinks, nie uczestniczy  
w spółkach konkurencyjnych, jako wspólnik, a także nie jest członkiem organów spółek 
konkurencyjnych w stosunku do Sfinks w rozumieniu przepisów K. s. h. i Ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumenta. 
 
Podstawa prawna 
§ 5 ust. 1 pkt 22 w związku z § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133). 
 
Podpisy osób reprezentujących Spółkę: 
 

Sylwester Cacek        Sławomir Pawłowski 
Prezes Zarządu        Wiceprezes Zarządu 
 
Otrzymują: 

1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 
2. Komisja Nadzoru Finansowego 
3. Polska Agencja Prasowa S.A.        


