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Temat:          

 Otrzymanie przez Sfinks Polska S.A. oświadczenia udziałowców „Da Grasso” Sp. z o.o.  w sprawie 
negocjacji  
        
Podstawa prawna:  

Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – 
informacje poufne 
      
Treść raportu:   
Spółka Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, „Spółka”) z siedzibą w Piasecznie, w nawiązaniu do: 

- raportu bieżącego nr 17/2015 z dnia 18.06.2015 r. – „Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o 

zawarciu Umowy o zachowaniu poufności z Da Grasso Sp. z o.o.”  

- raportu bieżącego nr  18/2015 z dnia 19.06.2015 r. – „Zawarcie umowy intencyjnej zawierającej główne 

warunki transakcji nabycia udziałów Da Grasso Sp. z o.o.”  

- raportu bieżącego nr 20/2015 z dnia 14.07.2015 r. – „Zawarcie aneksu do umowy intencyjnej 

zawierającej główne warunki transakcji nabycia udziałów Da Grasso Sp. z o. o.” 

 

informuje o wpłynięciu do Spółki w dniu 08 września 2015 r. oświadczeń skierowanych przez Karolinę 

Rozwandowicz oraz Magdalenę Piróg – udziałowców Da Grasso Sp. z o.o. i zarazem Stron zawartej przez 

Sfinks w dniu 19 czerwca 2015 r. Umowy intencyjnej dotyczącej nabycia udziałów Da Grasso Sp. z o.o. 

(dalej „Udziałowcy”), w których poinformowały Spółkę, że nie widzą obecnie możliwości uzgodnienia 

warunków transakcji sprzedaży udziałów na przedstawionych przez Sfinks warunkach, wobec czego 

uważają kontynuowanie negocjacji, w tym w szczególności udostępnianie dalszych danych dotyczących 

Da Grasso Sp. z o.o., za nieuzasadnione. Jednocześnie Sfinks Polska S.A. została wezwana do zwrócenia 

uzyskanych w toku negocjacji danych i dokumentów oraz usunięcia ich kopii zachowanych na 

magnetycznych bądź elektronicznych nośnikach informacji. 

  

Wobec otrzymania przez Sfinks powyższego stanowiska Udziałowców, istnieje ryzyko, że Strony nie 

dokonają ustalenia ostatecznej treści umowy zbycia udziałów Da Grasso do dnia 30 września 2015 r., o 

którym to terminie Sfinks informował w raporcie bieżącym nr 20/2015 przywołanym powyżej. 

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę: 
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Prezes Zarządu         Wiceprezes Zarządu 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Komisja Nadzoru Finansowego 

2. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

3. Polska Agencja Prasowa S.A.        


