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Zakończenie negocjacji z udziałowcami „Da Grasso” Sp. z o.o.   
        
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:   
 

W związku z otrzymanym w dniu dzisiejszym tj. 23 września 2015 r. od Udziałowców spółki Da Grasso sp. z 

o.o. oświadczeniem, Zarząd Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, „Spółka”) niniejszym podaje do wiadomości, 

iż Udziałowcy Da Grasso Sp.  z o.o.  oświadczyli, że nie widzą możliwości uzgodnienia warunków 

transakcji  sprzedaży udziałów Da Grasso Sp. z o.o.  i nie będą kontynuować ze Sfinks negocjacji w 

przedmiocie zbycia tych udziałów. 
W związku z powyższym należy uznać, iż strony negocjacji  nie doszły do porozumienia w przedmiocie 

warunków transakcji nabycia przez „Sfinks Polska” S.A. 100% udziałów w kapitale zakładowym  „Da 

Grasso” Sp. z o.o. 
W opinii Zarządu Spółki, z punktu widzenia interesów „Sfinks Polska” S.A. oczekiwania Udziałowców „Da 

Grasso” Sp. z o.o. nie mogły zostać zaakceptowane. 
 

Niniejszy raport Sfinks przekazuje nawiązując do raportów bieżących: 
- 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.” 
- raportu bieżącego nr 22/2015 z dnia 08.09.2015 r. – „Otrzymanie przez Sfinks Polska S.A. oświadczenia 

udziałowców Da Grasso Sp. z o.o. w sprawie negocjacji” 
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Otrzymują: 

1. Komisja Nadzoru Finansowego 

2. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

3. Polska Agencja Prasowa S.A.        


