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Skrócona nazwa emitenta:          
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Temat: dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji Sfinks Polska S.A. 
 
Podstawa prawna 
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 – stosownie do wymogu wynikającego z 
§ 34 ust 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych (Dz.U nr 209, poz. 1744) - podaje do wiadomości, iż w dniu dzisiejszym tj. 06 
czerwca 2006r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA podjął uchwałę w 
sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na 
okaziciela serii A, B, C, D, E i F oraz praw do akcji serii F spółki „SFINKS POLSKA” SA 
 
Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi podaje do wiadomości treść uchwały nr 
171/2006 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 6 czerwca 
2006r.: 
„§ 1 
Na podstawie § 3 ust 1 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu 
giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki „SFINKS 
POLSKA” SA, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda: 

− 100.000 (sto tysięcy) akcji serii A,  
− 2.960.802 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwie) akcje serii B, 
− 306.600 (trzysta sześć tysięcy sześćset) akcji serii C,  
− 2.951.022 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dwie) akcje 

serii D,  
− 2.462.527 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia 

siedem) akcji serii E, 
− od 400.000 (czterysta tysięcy) do 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii F, pod 

warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku 
emisji akcji serii F. 

§ 2 
Na podstawie § 14 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu 
giełdowego na rynku podstawowym od 400.000 (czterysta tysięcy) do 500.000 (pięćset 
tysięcy) praw do akcji serii F. 
§ 3 
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.” 
 
 
 
 



Podpisy osób reprezentujących Spółkę  
 
 
Piotr Mikołajczyk 
Prezes Zarządu 
 
Otrzymują: 

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

       


