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Podstawa prawna: 
Art. 56 pkt. 1 ust. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe  
            
Treść raportu:    
 
Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Sfinks”, „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień  
28 września 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w siedzibie 
Sfinks w Piasecznie( 05-500), przy ul. Świętojańskiej 5a o godzinie 10.00. Treść ogłoszenia o zwołaniu 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz szczegółowe warunki uczestnictwa, a także treść 
projektów uchwał wraz z uzasadnieniem znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. 
 
Podpisy osób reprezentujących Spółkę: 
 

 

       
Sylwester Cacek            Dorota Cacek  
Prezes Zarządu        Wiceprezes Zarządu 
 
 
Otrzymują: 

1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 
2. Komisja Nadzoru Finansowego 
3. Polska Agencja Prasowa S.A.    
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OGŁOSZENIE ZARZĄDU SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

SFINKS POLSKA S.A. 
 
 
Piaseczno, dnia  01 września  2015 r. 
 
 
Zarząd Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie(„Spółka ”), działając na podstawie art. 
398, art. 399 §1 w związku z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 28 
września 2015 roku na godzin ę 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ” lub 
„Walne  Zgromadzenie ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Piasecznie, 
przy ul. Świętojańskiej 5a. 
 
Porządek obrad: 
 

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie 

jego zdolności podejmowania uchwał. 
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki. 
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 
 
1. Dzień rejestracji uczestnictwa i prawo do uczestnictwa w NWZ 
 
1.1. Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z art. 
4061 KSH, tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego 
Zgromadzenia, tj. w dniu  12 września 2015 r . (dalej zwanym „Dniem Rejestracji ”), które zgłoszą 
żądanie, o którym mowa w pkt. 1.2. 
 
1.2. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki zgłoszone nie wcześniej, niż po 
ogłoszeniu o zwołaniu NWZ (ogłoszenie zostało dokonane w dniu  01 września 2015 r.)  i nie później 
niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 
nie później niż w dniu 14 września 2015 r ., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych 
wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 
 
1.3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 KSH 
zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki przy ul. Świętojańskiej 5a w Piasecznie, w godzinach od 
8:00 do 15:00, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach                  
23 września - 25 wrze śnia 2015 r . Akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Biura 
Zarządu Spółki oraz żądać odpisu tej listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. W okresie trzech dni 
powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 23 września -  25 wrze śnia 2015 
r. akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa 
w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być 
wysłana.  
 
Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub  przez 
osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone osobiście do Biura Zarządu Spółki 
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ir@sfinks.pl lub wysłane faksem na 
nr +48 22 702 71 32. 
 
Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba 
zgłaszająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub 
osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:  
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(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, 
paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość 
akcjonariusza, albo  

(ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego 
rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób 
fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu 
lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do 
reprezentowania akcjonariusza; lub  

(iii) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu 
pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do 
reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego 
urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika. 

 
2. Procedury uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu 
 
2.1. Prawo do żądania umieszczenia okre ślonych spraw w porz ądku obrad Walnego 
Zgromadzenia 
Zgodnie z art. 401 § 1 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną 
dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do żądania umieszczenia określonych spraw w 
porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie 
później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 07 września  
2015 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego 
punktu porządku obrad. Żądanie w formie pisemnej może zostać złożone osobiście w Biurze Zarządu 
Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ir@sfinks.pl lub wysłane faksem na 
nr +48 22 702 71 32. 
 
2.2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotycz ących spraw wprowadzonych do porz ądku 
obrad Walnego Zgromadzenia 
Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną 
dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do zgłaszania Spółce przed terminem 
Walnego Zgromadzenia na piśmie osobiście w Biurze Zarządu Spółki lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres ir@sfinks.pl lub faksem na nr +48 22 702 71 32 projektów uchwał dotyczących 
spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać 
wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ.  
 
Do żądań oraz zgłoszeń akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa w pkt. 2.1. oraz pkt. 2.2. 
powyżej powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza 
lub  osób działających w jego imieniu, w tym: 

(i) zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, 
na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że 
jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on, co najmniej jedną 
dwudziestą kapitału zakładowego Spółki; 

(ii) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, 
paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość 
akcjonariusza; albo  

(iii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego 
rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób 
fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu oraz kopie 
dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego 
tożsamość osoby uprawnionej do reprezentowania akcjonariusza, lub  

(iv) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu 
pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do 
reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego 
urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika. 
 

2.3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas Walnego Zgromadzenia 
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Każdy z akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa może podczas Walnego Zgromadzenia 
zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty uchwał 
powinny być zgłaszane na piśmie. 
 
2.4. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu; 
pełnomocnictwa 
 
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać 
prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może 
uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania akcjonariusza lub przez pełnomocnika. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu 
dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Pełnomocnicy lub reprezentanci akcjonariuszy innych 
niż osoby fizyczne winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające 
osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Zgodnie z art. 4121 § 2 KSH, pełnomocnictwo 
do uczestnictwa w NWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci 
elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę nie 
później niż w 2 (drugim) dniu powszednim przed terminem Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres ir@sfinks.pl lub faksem na nr +48 22 702 71 32 poprzez przesłanie na 
wskazany adres lub numer dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, bądź w 
przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania 
akcjonariusza. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o 
udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać jako załącznik:  

(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, 
paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo  

(ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego 
rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób 
fizycznych) podpisanych na pełnomocnictwie do reprezentowania akcjonariusza oraz 
kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu 
poświadczającego tożsamość tych osób.  

 
W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo 
podejmowania działań związanych z identyfikacją akcjonariusza i pełnomocnika, w  szczególności ma 
prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. 
Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji lub nie przedstawienie 
żądanych dokumentów będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa 
i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym 
Zgromadzeniu. W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania 
od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: 

(i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, 
paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo  

(ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej 
za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do 
potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego 
dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do 
reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego, 
paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób 
fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. 

 
Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez 
wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu. 
 
Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, 
pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym 
Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na 
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istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z 
instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest 
wyłączone. 
 
Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na 
język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. 
 
2.5 Możliwo ść uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i oddawania głosów przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej 
 
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się w 
trakcie Walnego Zgromadzenia i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej. Statut Spółki ani Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości 
wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. 
 
3. Materiały dotycz ące Walnego Zgromadzenia 
 
Osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być 
przedstawiona NWZ, w tym projekty uchwał lub uwagi Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące 
spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do 
porządku obrad przed terminem NWZ na stronie głównej witryny internetowej Spółki www.sfinks.pl w 
zakładce „INWESTORZY � WALNE ZGROMADZENIA � NADZWYCZAJNE WALNE 
ZGROMADZENIE 28 WRZEŚNIA  2015 R.” oraz w dni powszednie w siedzibie Spółki pod adresem 
ul. Świętojańska 5a, w Piasecznie godzinach od 8:00 do 15:00. 
 
4. Rejestracja obecno ści na Walnym Zgromadzeniu 
 
Osoby uprawnione do uczestniczenia w NWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do 
głosowania bezpośrednio w sali obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego 
Zgromadzenia. 
 
5. Pozostałe informacje 
 
Informacje dotyczące NWZ będą udostępniane na stronie głównej witryny internetowej Spółki 
www.sfinks.pl w zakładce „INWESTORZY � WALNE ZGROMADZENIA � NADZWYCZAJNE 
WALNE ZGROMADZENIE 28 WRZEŚNIA 2015 R.”.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SFINKS POLSKA S.A. 

W DNIU  28 WRZEŚNIA 2015 R. 
 

Uchwała nr 1 z dnia 28 wrze śnia 2015 roku 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzib ą w Piasecznie, 

dotycz ąca wyboru Przewodnicz ącego Zgromadzenia 
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie powołuje 
na Przewodniczącego Zgromadzenia …………………... 

 
 

Uchwała nr 2 z dnia 28 wrze śnia 2015 roku 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzib ą w Piasecznie, dotycz ąca 

powołania Komisji Skrutacyjnej 
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie w skład 
Komisji Skrutacyjnej powołuje: 
1. ………………………………………. 
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2. ………………………………………. 
 
 

Uchwała nr 3 z dnia 28 wrze śnia  2015 roku 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzib ą w Piasecznie,  

dotycz ąca przyj ęcia porz ądku obrad Zgromadzenia 
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie przyjmuje 
porządek obrad: 
 

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie 

jego zdolności podejmowania uchwał. 
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Spółki. 
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 
  

 
Uchwała nr 4  z dnia 28 wrze śnia 2015 roku. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzib ą  
w Piasecznie w sprawie zmian statutu Spółki 

 
Stosownie do art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks 
Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie postanawia:  

 
§ 1 

W § 6 statutu Spółki dodać następujące punkty ze wskazaniem przedmiotu działalności: 
„32) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi PKD 47 
 33) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 96.09.Z „  

 
§ 2 

Zmienić dotychczasowy § 10 ust. 1 statutu Spółki:  
 
„1. Zarząd składa się z od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez 
Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza Członkowie Zarządu powoływani 
są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat.” 
 
i nadać mu się następujące brzmienie: 
 
„1. Zarząd składa się z od 2 (dwóch) do 6 (sześciu) członków powoływanych i odwoływanych przez 
Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani 
są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat.” 

 
 

§ 3 
Dodać do § 22 Statutu ust. 3 o następującej treści: 
 
„W Spółce funkcjonuje Komitet Audytu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych 
rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o 
nadzorze publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1011 tj.) Komitet Audytu  składa się z trzech osób 
wyłonionych spośród członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem zdania poniżej. W sytuacji 
funkcjonowania Rady Nadzorczej w składzie pięcioosobowym funkcję Komitetu Audytu może 
realizować Rada Nadzorcza w pełnym składzie na podstawie uchwały podjętej przez Radę 
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Nadzorczą. Kompetencje i zasady funkcjonowania Komitetu Audytu określa regulamin Komitetu 
Audytu ustalany i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.” 
 

§ 4 
Zmienić dotychczasowy § 32 statutu Spółki: 
 
„Rokiem obrotowym Spółki jest okres dwunastu kolejnych miesięcy rozpoczynający się od 01 grudnia 
każdego roku, a kończący się 30 listopada roku następnego, z tym zastrzeżeniem, iż pierwszy rok 
obrotowy po dokonaniu zmiany Statutu Spółki rozpocznie się 01 stycznia 2014 roku, a zakończy 30 
listopada 2015 roku. Rok obrotowy Spółki jest rokiem podatkowym.” 
 
i nadać mu się następujące brzmienie: 
 
„Rokiem obrotowym Spółki jest okres dwunastu kolejnych miesięcy rozpoczynający się od 1 stycznia 
każdego roku a kończący się 31 grudnia, z tym zastrzeżeniem, iż pierwszy rok obrotowy po dokonaniu 
zmiany Statutu Spółki rozpocznie się 1 grudnia 2015 roku a zakończy 31 grudnia 2016 roku. Rok 
obrotowy Spółki jest rokiem podatkowym.” 

 
UZASADNIENIE 

 do projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.  
z siedzib ą w Piasecznie zwołanego na dzie ń 28 września 2015 r. 

w  zakresie zmian statutu Spółki  
 
Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie przedkłada następujące uzasadnienie do projektu 
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 września 2015 r.             
dotyczącej zmian statutu Spółki: 
 
ZMIANA STATUTU W ZAKRESIE POSZERZENIA SKŁADU ZARZ ĄDU I PRZEDMIOTU 
DZIALALNOSCI SPOŁKI 
Możliwość poszerzenia składu Zarządu do 6 osób oraz poszerzenie przedmiotu działalności Spółki 
mogą przyczynić się do realizacji założonych przez Spółkę celów. 
 
ZMIANA STATUTU SPÓŁKI W ZAKRESIE ROKU OBROTOWEGO 
Obecnie rok obrotowy Spółki nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Zaproponowana zmiana 
polega na przyjęciu roku obrotowego tożsamego z rokiem kalendarzowym i ma na celu zwiększenie 
przejrzystości raportowanych wyników finansowych Spółki i Grupy  Kapitałowej, w szczególności                  
w zakresie porównywalności raportowanych okresów, jak również porównywalności z wynikami innych 
podmiotów.  
Ponadto z uwagi na planowane akwizycje ujednolicenie roku obrotowego dla wszystkich podmiotów 
Grupy byłoby, przy zachowaniu obecnego roku obrotowego Spółki w krótkim okresie niewykonalne, co 
prowadziłoby do wzrostu kosztów sporządzania jednolitych planów finansowych Grupy Kapitałowej i 
poszczególnych spółek tworzących Grupę, jak również sprawozdań skonsolidowanych.  
Z powyższych względów Zarząd Spółki postuluje o zmianę roku obrotowego docelowo na pokrywający 
się z  rokiem kalendarzowym. 
 
ZMIANA STATUTU SPÓŁKI DOTYCZACA KOMITETU AUDYTU  
Wprowadzenie  zapisu dotyczącego Komitetu Audytu ma na celu uregulowanie najważniejszych 
zasad dotyczących działania Komitetu Audytu w  statucie spółki Sfinks Polska S.A. W ocenie Zarządu 
Sfinks Polska S.A. Komitet Audytu jest  fundamentalnym elementem Spółki  odgrywając istotną rolę w 
zwiększeniu efektywności Rady Nadzorczej w zakresie kontroli wewnętrznej Spółki oraz usprawnienia 
prac Rady. W związku z powyższym, mając  na uwadze rozwój Spółki jak również obowiązujące 
przepisy prawa i rekomendacje organów administracji publicznej zasadnym jest uregulowanie jego 
obowiązywania w statucie Spółki. 
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PROPONOWANE ZMIANY STATUTU  SPÓŁKI: 
 

I.  Obecne brzmienie § 6 Statutu: 
„§ 6 

1. Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw - PKD 10.39.Z 
2. Destylowanie, ratyfikowanie i mieszanie alkoholi - PKD 11.01.Z 
3. Produkcja win gronowych - PKD 11.02.Z 
4. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 

41.10.Z  
5. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - PKD 42 
6. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie – PKD 46.1 
7. Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - PKD 46.3 
8. Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej - PKD 46.5 
9. Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia - PKD 46.6 
10. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów - PKD 46.76.Z 
11. Pozostały transport lądowy pasażerski - PKD 49.3 
12. Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami – 

PKD 49.4 
13. Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport - PKD 52 
14. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne - PKD 56.10 
15. Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała 

gastronomiczna działalność usługowa - PKD 56.2 
16. Przygotowywanie i podawanie napojów - PKD 56.30.Z 
17. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz 

działalność powiązana - PKD 62.0 
18. Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 

- PKD 64 
19. Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 

emerytalnych - PKD 66.1 
20. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - PKD 68 
21. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - PKD 69.20.Z 
22. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 

finansowych - PKD 70.10.Z 
23. Doradztwo związane z zarządzaniem - PKD 70.2 
24. Reklama - PKD 73.1 
25. Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z 
26. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana - PKD 74.90.Z 
27. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych – PKD-77.3 
28. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – PKD -81.10.Z 
29. Działalność centrów telefonicznych (call center) - PKD 82.20.Z 
30. Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 82.9 
31. Działalność wspomagająca edukację - PKD 85.60.Z” 
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 Proponowane  brzmienie § 6  Statutu:  

„§ 6 

Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1. Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw - PKD 10.39.Z 
2. Destylowanie, ratyfikowanie i mieszanie alkoholi - PKD 11.01.Z 
3. Produkcja win gronowych - PKD 11.02.Z 
4. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 

41.10.Z  
5. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - PKD 42 
6. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie – PKD 46.1 
7. Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - PKD 46.3 
8. Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej - PKD 46.5 
9. Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia - PKD 46.6 
10. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów - PKD 46.76.Z 
11. Pozostały transport lądowy pasażerski - PKD 49.3 
12. Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami – 

PKD 49.4 
13. Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport - PKD 52 
14. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne - PKD 56.10 
15. Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała 

gastronomiczna działalność usługowa - PKD 56.2 
16. Przygotowywanie i podawanie napojów - PKD 56.30.Z 
17. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz 

działalność powiązana - PKD 62.0 
18. Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 

- PKD 64 
19. Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 

emerytalnych - PKD 66.1 
20. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - PKD 68 
21. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - PKD 69.20.Z 
22. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 

finansowych - PKD 70.10.Z 
23. Doradztwo związane z zarządzaniem - PKD 70.2 
24. Reklama - PKD 73.1 
25. Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z 
26. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana - PKD 74.90.Z 
27. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych – PKD-77.3 
28. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – PKD -81.10.Z 
29. Działalność centrów telefonicznych (call center) - PKD 82.20.Z 
30. Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 82.9 
31. Działalność wspomagająca edukację - PKD 85.60.Z 
32. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi - 

PKD 47 
33. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 96.09.Z„ 
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II. Obecne brzmienie § 10 ust. 1 Statutu: 

„§ 10 
1.Zarząd składa się z od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych 
przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. 
Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 5 
(pięć) lat.” 
 
Proponowane  brzmienie § 10 ust. 1  Statutu:  

„§ 10 
1. Zarząd składa się z od 2 (dwóch) do 6 (sześciu) członków powoływanych i odwoływanych 
przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Członkowie 
Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat.” 

 
 

III. Dodanie do § 22 Statutu ust. 3 o nast ępującej tre ści: 

„W Spółce funkcjonuje Komitet Audytu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o 
biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1011 tj.) Komitet 
Audytu  składa się z trzech osób wyłonionych spośród członków Rady Nadzorczej, z 
zastrzeżeniem zdania poniżej. W sytuacji funkcjonowania Rady Nadzorczej w składzie 
pięcioosobowym funkcję Komitetu Audytu może realizować Rada Nadzorcza w pełnym 
składzie na podstawie uchwały podjętej przez Radę Nadzorczą. Kompetencje i zasady 
funkcjonowania Komitetu Audytu określa regulamin Komitetu Audytu ustalany i zatwierdzany 
przez Radę Nadzorczą.” 

IV. Obecne brzmienie § 32 Statutu: 

„§ 32 
„Rokiem obrotowym Spółki jest okres dwunastu kolejnych miesięcy rozpoczynający się od 01 
grudnia każdego roku, a kończący się 30 listopada roku następnego,  z tym zastrzeżeniem, iż 
pierwszy rok obrotowy po dokonaniu zmiany  Statutu Spółki rozpocznie się 01 stycznia 2014 
roku, a zakończy 30 listopada 2015 roku. Rok obrotowy Spółki jest rokiem podatkowym” 
 
Proponowane  brzmienie § 32  Statutu: 

„§ 32 
Rokiem obrotowym Spółki jest okres dwunastu kolejnych miesięcy rozpoczynający się  
od 1 stycznia każdego roku a kończący się 31 grudnia, z tym zastrzeżeniem, iż pierwszy rok 
obrotowy po dokonaniu zmiany Statutu Spółki rozpocznie się 1 grudnia 2015 roku  
a zakończy 31 grudnia 2016 roku. Rok obrotowy Spółki jest rokiem podatkowym.” 
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