
             RAPORT BIEŻĄCY  nr 31/2006  
  
          
Data sporządzenia:  2006-05-31       
          
Skrócona nazwa emitenta:          
SFINKS          
          
Temat:         
Informacja o złożeniu wniosku o dopuszczeniu akcji do obrotu na rynku regulowanym na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. oraz o wykluczeniu akcji z obrotu na 
RPW CeTO  
 
             
Podstawa prawna          
Regulamin Obrotu RPW CeTO Załącznik nr 1 § 24 ust 1 pkt 3;  
Ustawa z 29.07.2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – art. 56 ust 1 
pkt 2        
          
Treść raportu:  
 
Zarząd Spółki SFINKS POLSKA S.A. z siedzibą w Łodzi podaje do wiadomości, że w  dniu 
dzisiejszym tj. 31 maja 2006 r. otrzymał podjętą w dniu 30 maja 2006r. uchwałę Zarządu 
MTS-CeTO SA w sprawie wykluczenia z obrotu 8.780.951 (osiem milionów siedemset 
osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, 
C, D i E o wartości nominalnej 1 zł każda.  
Ostatni dzień obrotu akcjami wyznaczony został na dzień obrotu bezpośrednio poprzedzający 
dzień ich wprowadzenia do obrotu na rynku giełdowym.   
 
Ponadto Zarząd Spółki SFINKS POLSKA S.A. z siedzibą w Łodzi podaje do wiadomości, że 
Spółka w dniu dzisiejszym złożyła wniosek o dopuszczeniu papierów wartościowych do 
obrotu na rynku regulowanym podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie SA. 
Wnioskiem objętych jest do 9.280.951 (dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy 
dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł, tj: 

−  100.000 (sto tysięcy) akcji serii A o numerach od 1 do 100.000,  
− 2.960.802 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwie) akcje serii B 

o numerach od 1 do 2.960.802, 
− 306.600 (trzysta sześć tysięcy sześćset) akcji serii C o numerach od 1 do 306.600,  
− 2.951.022 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dwie) akcje 

serii D o numerach od 1 do 2.951.022,  
− 2.462.527 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia 

siedem) akcji serii E o numerach od 1 do 2.462.527, 
− od 400.000 (czterystu tysięcy) do 500.000 (pięciuset tysięcy) akcji nowej emisji serii F 

o numerach od 1 do nie mniej niż 400.000 i nie więcej niż 500.000. 
 
 
 
 



Podpisy osób reprezentujących Spółkę  
 
 
 
Michał Seider 
Członek Zarządu 
 
Otrzymują: 

1. MTS CeTO 
2. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 
3. Polska Agencja Prasowa S.A.  
4. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA. 

 
        


