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RAPORT BIEŻĄCY  nr 29/2015 

  
Data sporządzenia:   
2015-11-13    
          
Skrócona nazwa emitenta:          
SFINKS          
 
Temat:          
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej  o otrzymaniu warunkowej decyzji kredytowej 
        
Podstawa prawna:  
Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – 
informacje poufne 
      
Treść raportu:  
Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, „Spółka”) z siedzibą w Piasecznie przekazuje niniejszym do 
publicznej wiadomości informację poufną o otrzymaniu warunkowej decyzji kredytowej wydanej przez 
Bank Ochrony Środowiska S.A., której przekazanie podmiotom wskazanym w art. 56 ust. 1 Ustawy o 

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. 
zm.) zostało przez Sfinks opóźnione  na podstawie art. 57 ust.  1  w/w ustawy.   
 
Informacja o opóźnieniu przekazania powyższej informacji poufnej do publicznej wiadomości przesłana 
została do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 10 listopada 2015 r. zaś jej treść brzmiała jak poniżej.  
 
„Zarząd Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, „Spółka”) zawiadamia Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu 
przekazania do publicznej wiadomości informacji o doręczeniu Spółce w dniu 10 listopada 2015 r. decyzji 
Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („BOŚ”) dotyczącej udzielenia Spółce kredytu 
inwestycyjnego w kwocie 81 702 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów siedemset dwa 
tysiące złotych 00/100) z terminem spłaty do listopada 2022 roku, z przeznaczeniem na spłatę obecnie 
funkcjonującego zadłużenia Sfinks Polska S.A. w banku PKO BP S.A. oraz ING Bank Śląski S.A. Udzielenie 
kredytu inwestycyjnego uzależnione  zostało od wyrażenia zgody przez obecnie finansujące Banki.   
Ze względu na wskazaną powyżej wartość kredytu inwestycyjnego, przekraczającą 10% sprzedaży z 
przychodów Spółki ze sprzedaży w ostatnich czterech kwartałach, zawarcie umowy w przedmiocie 
udzielenia kredytu stanowiłoby zawarcie umowy znaczącej. W przypadku ziszczenia się tego zdarzenia 
Sfinks Polska S.A. poinformuje o tym raportem bieżącym wraz ze wskazaniem warunków takiej 
transakcji, co nastąpi w terminie i zakresie zgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa. 
 
W opinii Zarządu Spółki  istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że przekazanie w chwili obecnej do 
publicznej wiadomości informacji o wydaniu przez BOŚ warunkowej decyzji kredytowej  spowodowałoby 
naruszenie słusznego interesu Sfinks Polska S.A., o którym mowa w  §2 pkt 1  Rozporządzenia Ministra 
Finansów  z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes 
emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej 
wiadomości informacji poufnych  poprzez jej  negatywny wpływ na przebieg  rozmów Sfinks Polska S.A. 
z ING Bankiem Śląskim S.A. w przedmiocie ustalenia warunków przedterminowej spłaty zadłużenia 
wynikającego z  Umów restrukturyzacyjnych zawartych z ING i PKO BP S.A. (raporty bieżące nr 47/2009 
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z dnia 10.04.2009 r. oraz nr 49/2009 z dnia 10.04.2009 r) i w rezultacie utrudnić działania Zarządu Spółki 
mające  na celu doprowadzenie do poprawy sytuacji finansowej Sfinks Polska S.A.  

  
Treść informacji objętej niniejszym zawiadomieniem zostanie przekazana podmiotom wskazanym w Art. 
56 ust. 1 Ustawy nie później niż do dnia 15 grudnia 2015r.  
W opinii Zarządu Sfinks Polska S.A opóźnienie przekazania niniejszej informacji poufnej do publicznej 
wiadomości nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej  natomiast pozwoli zapobiec jej 
możliwemu negatywnemu wpływowi na sytuację Spółki.  
Spółka zapewni zachowanie poufności treści powyższej informacji poufnej do chwili przekazania jej do 
publicznej wiadomości.„ 

 
Ujawnienie powyższej informacji poufnej w dniu dzisiejszym następuje w związku z zawarciem przez 
Sfinks Polska S.A. w  dniu 13 listopada 2015 r.  Aneksu nr  22 do Umowy Restrukturyzacyjnej z  ING 
Bankiem Śląskim S.A.  z dnia 08 kwietnia 2009 r. – o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym 
nr 28/2015 z dnia 13 listopada 2015 r.   
 
 
Podstawa prawna zawiadomienia: Artykuł 57 ust. 3 w związku z art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) 
 
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.        

 

  
 


