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Treść raportu:       

Art. 70 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 

(Dz.U. 2009  Nr 185 poz. 1439) 
 

Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, „Spółka”) z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 

70 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 (Dz.U. 2005 nr 184 

poz. 1539 z późn.zm.), (dalej „Ustawa”),  informuje, iż otrzymał w dniu 31 marca 2016 r. od Familiar 

S.A., SICAV-SIF, spółki prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga, zorganizowanej w formie societe 

anonyme jako spółki inwestycyjnej o kapitale zmiennym – specjalistycznego funduszu inwestycyjnego 

(societe d’investissement a capitale variable – fonds d’investissement specialise) z siedzibą w 

Luksemburgu, 12, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga (dalej 

„Fundusz”), zawiadomienie  przekazane na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2) Ustawy, w którym  Fundusz 

poinformował, iż  w wyniku zbycia przez niego w dniu 18 marca 2016 r.  108 000 akcji Sfinks Polska 

S.A. (dalej „transakcja”),  zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w Sfinks poniżej 5%.  

 

Fundusz poinformował, że: 

• przed dokonaniem transakcji posiadał 1 572 813 akcji Sfinks stanowiących 5,1989% kapitału 

zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 1 572 813 głosów na walnym 

zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, dających 5,1989% udziału w ogólnej liczbie głosów na 

walnym zgromadzeniu  akcjonariuszy Sfinks, 

• po dokonaniu transakcji Fundusz posiada 1 464 813 akcji Spółki, stanowiących 4,8419% 

kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 1 464 813 głosów na walnym 

zgromadzeniu akcjonariuszy Sfinks, dających 4,8419% udziału w ogólnej liczbie głosów na 

walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Sfinks  

 

Jednocześnie Fundusz zawiadomił, że nie istnieją podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje 

Sfinks, a także osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt) 3 lit c) Ustawy o ofercie.  
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