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Temat:          

Powołanie członka Zarządu Sfinks Polska S.A. 
          
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 („Spółka”, „Sfinks”) informuje, że w dniu 16  listopada 

2015 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała począwszy od dnia 1 grudnia 2015 r. Pana Bogdana Bruczko w 

skład Zarządu Spółki, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Sfinks Polska S.A.  

 

Pan Bogdan Bruczko pełni obecnie funkcję prezesa zarządu w spółkach z branży gastronomicznej - 

Shanghai Express Sp. z o.o. oraz W-Z.Pl Sp. z o. o. W latach 2009 - 2014 sprawował funkcję wiceprezesa 

zarządu Sfinks Polska. Zanim rozpoczął karierę w grupie kapitałowej Sfinks był związany z bankowością. 

W latach 2000 - 2009 pracował w Dominet SA oraz w Dominet Banku, gdzie od 2006 r. pełnił funkcję 

wiceprezesa zarządu. Odpowiadał za Pion Kredytów, Pion Operacji, w tym za obsługę klienta i 

zarządzanie jakością w sieci placówek. Nadzorował także realizację celów sprzedażowych, w tym 

zajmował się rozbudowywaniem działalności banku o pośrednictwo kredytowe. Wcześniej pełnił m.in. 

funkcje dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego i zastępcy dyrektora w Departamencie 

Windykacji. Ukończył Finanse i Bankowość na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. 

 

Pan Bogdan Bruczko 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 konsumentów. 

 

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        Jacek Kuś 

Prezes Zarządu       Wiceprezes Zarządu 

 

Otrzymują: 

1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 

2. Komisja Nadzoru Finansowego 

3. Polska Agencja Prasowa S.A.        


