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RAPORT BIEŻĄCY  nr 40/2015 
  

 

Data sporządzenia:   

2015-12-16    

          

Skrócona nazwa emitenta:          

SFINKS          
 

Temat:          

Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znaczących  
    
Podstawa prawna:  
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
      
Treść raportu:  

Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, „Spółka”) z siedzibą w Piasecznie informuje, że w 
dniu 15.12.2015 r. wpłynęły do Spółki: 
 

• postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 03.12.2015 
r. w sprawie dokonania wpisu zastawu rejestrowego w rejestrze zastawów na prawie z 
rejestracji znaku towarowego Sfinks - numer prawa wyłącznego 105163, dla towarów 
i usług w klasach 29,34,42, chronionego pierwszeństwem od 24.07.1995 r., 

 
W/w znak towarowy nie ma zindywidualizowanej wartości ewidencyjnej, Spółka nie dysponuje 
również wyceną jego wartości jednak w opinii Zarządu Sfinks Polska S.A. stanowi on aktywo 
znaczące. 
 

• postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 03.12.2015 
r. w sprawie dokonania wpisu zastawu rejestrowego w rejestrze zastawów na środkach 
trwałych Spółki chociażby ich skład był zmienny - stanowiących znaczne aktywa 
Spółki 

 
Wartość bilansowa objętych zastawem rejestrowym środków trwałych wynosi 28.475.881,14 
PLN i stanowią one dla Spółki aktywa znaczące. 
 
W przypadku każdego z w/w aktywów znaczących zastawy rejestrowe zostały ustanowione na 
rzecz Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („BOŚ”) w celu zabezpieczenia 
wierzytelności BOŚ z tytułu: 
-  Umowy Kredytu Nieodnawialnego z dnia 27 listopada 2015 r.  dotyczącej udzielenia kredytu 
inwestycyjnego  wysokości 81 702 000,00 PLN, 
- Umowy Ramowej w sprawie zawierania transakcji skarbowych  w  BOŚ S.A. z dnia 27 
listopada 2015 r. oraz Umowy Dodatkowej w sprawie zawierania transakcji Swapa 
Procentowego  IRS w BOŚ S.A.  z dnia 27 listopada 2015 r. na podstawie której BOŚ  udzielił 
Sfinks  limitu na transakcje IRS w wysokości 10 500 000,00 PLN,  
o zawarciu których Sfinks informował w raporcie bieżącym nr 38/2015 z dnia 27 listopada 
2015 r. – „Zawarcie  znaczącej umowy z  Bankiem Ochrony Środowiska S.A.”.   
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Zastawy rejestrowe zostały ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 
138 303 000,00 PLN – dla każdego z zastawów. 
 

Kryterium uznania  wszystkich wymienionych powyżej aktywów za aktywa o znacznej 
wartości stanowi wartość przychodów ze sprzedaży Sfinks za okres ostatnich czterech 
kwartałów obrotowych. 
 
Według wiedzy  Spółki pomiędzy  Sfinks i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Sfinks, 
a Bankiem na rzecz którego ustanowiono zastaw i osobami nim zarządzającymi nie istnieją 
żadne powiązania. 
 
Podstawa prawna 
§ 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 7 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 (tj. Dz. U. 2014, poz. 133) 

  

Podpisy osób reprezentujących Spółkę: 

 

Sylwester Cacek                                             Jacek Kuś 

Prezes Zarządu                         Wiceprezes Zarządu 

 

 

Otrzymują: 

1. Komisja Nadzoru Finansowego 

2. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 

3. Polska Agencja Prasowa S.A.        



 

 

 
Sfinks Polska S.A. 05-500 Piaseczno, ul. Świętojańska 5a, tel. +48 22 7027 101, faks: +48 22 7027 132, www.sfinks.pl 

NIP 725-17-52-913 REGON  472247798 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS 0000016481 Kapitał zakładowy 26.752.842 PLN wpłacony w całości 

 

RAPORT BIEŻĄCY  nr 40/2015 
  

 

Data sporządzenia:   

2015-12-16    

          

Skrócona nazwa emitenta:          

SFINKS          
 

Temat:          

Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znaczących  
    
Podstawa prawna:  
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
      
Treść raportu:  

Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, „Spółka”) z siedzibą w Piasecznie informuje, że w 
dniu 15.12.2015 r. wpłynęły do Spółki: 
 

• postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 03.12.2015 
r. w sprawie dokonania wpisu zastawu rejestrowego w rejestrze zastawów na prawie z 
rejestracji znaku towarowego Sfinks - numer prawa wyłącznego 105163, dla towarów 
i usług w klasach 29,34,42, chronionego pierwszeństwem od 24.07.1995 r., 

 
W/w znak towarowy nie ma zindywidualizowanej wartości ewidencyjnej, Spółka nie dysponuje 
również wyceną jego wartości jednak w opinii Zarządu Sfinks Polska S.A. stanowi on aktywo 
znaczące. 
 

• postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 03.12.2015 
r. w sprawie dokonania wpisu zastawu rejestrowego w rejestrze zastawów na środkach 
trwałych Spółki chociażby ich skład był zmienny - stanowiących znaczne aktywa 
Spółki 

 
Wartość bilansowa objętych zastawem rejestrowym środków trwałych wynosi 28.475.881,14 
PLN i stanowią one dla Spółki aktywa znaczące. 
 
W przypadku każdego z w/w aktywów znaczących zastawy rejestrowe zostały ustanowione na 
rzecz Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („BOŚ”) w celu zabezpieczenia 
wierzytelności BOŚ z tytułu: 
-  Umowy Kredytu Nieodnawialnego z dnia 27 listopada 2015 r.  dotyczącej udzielenia kredytu 
inwestycyjnego  wysokości 81 702 000,00 PLN, 
- Umowy Ramowej w sprawie zawierania transakcji skarbowych  w  BOŚ S.A. z dnia 27 
listopada 2015 r. oraz Umowy Dodatkowej w sprawie zawierania transakcji Swapa 
Procentowego  IRS w BOŚ S.A.  z dnia 27 listopada 2015 r. na podstawie której BOŚ  udzielił 
Sfinks  limitu na transakcje IRS w wysokości 10 500 000,00 PLN,  
o zawarciu których Sfinks informował w raporcie bieżącym nr 38/2015 z dnia 27 listopada 
2015 r. – „Zawarcie  znaczącej umowy z  Bankiem Ochrony Środowiska S.A.”.   



 

 

 
Sfinks Polska S.A. 05-500 Piaseczno, ul. Świętojańska 5a, tel. +48 22 7027 101, faks: +48 22 7027 132, www.sfinks.pl 

NIP 725-17-52-913 REGON  472247798 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS 0000016481 Kapitał zakładowy 26.752.842 PLN wpłacony w całości 

 

 

Zastawy rejestrowe zostały ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 
138 303 000,00 PLN – dla każdego z zastawów. 
 

Kryterium uznania  wszystkich wymienionych powyżej aktywów za aktywa o znacznej 
wartości stanowi wartość przychodów ze sprzedaży Sfinks za okres ostatnich czterech 
kwartałów obrotowych. 
 
Według wiedzy  Spółki pomiędzy  Sfinks i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Sfinks, 
a Bankiem na rzecz którego ustanowiono zastaw i osobami nim zarządzającymi nie istnieją 
żadne powiązania. 
 
Podstawa prawna 
§ 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 7 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 (tj. Dz. U. 2014, poz. 133) 

  

Podpisy osób reprezentujących Spółkę: 

 

Sylwester Cacek                                             Jacek Kuś 

Prezes Zarządu                         Wiceprezes Zarządu 

 

 

Otrzymują: 

1. Komisja Nadzoru Finansowego 

2. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 

3. Polska Agencja Prasowa S.A.        


