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Treść raportu:  

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie  („Sfinks”, „Emitent”) informuje o zawarciu w dniu  27 

kwietnia 2018 r. z Grupą Żywiec  S.A. (GŻ) wieloletniej Umowy o współpracy dotyczącej sieci Sphinx, 

Chłopskie Jadło oraz WOOK („Umowa współpracy”). 

 
Umowa o współpracy dotyczy wyłącznej sprzedaży, począwszy od 27.10.2018 r., produktów GŻ w 

kategorii piwo, piwo bezalkoholowe oraz cydr („Produkty”) w sieci lokali Sphinx, Chłopskie Jadło oraz 

WOOK (Lokale). Zakup Produktów do Lokali będzie się odbywał za pośrednictwem dystrybutorów 

współpracujących z GŻ.  

 

Szacowana wartość należnego Sfinks od GŻ wynagrodzenia z tytułu świadczeń opisanych w Umowie o 

współpracy wynosi około 15,5 mln PLN, a jego płatność jest rozłożona w okresie jej  trwania. 

 

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów oraz od 

warunków umów dotychczas posiadanych przez Spółkę. 

 

Umowa o współpracy jest kolejną zawartą z GŻ, obok łączącej już Strony Umowy o współpracy z dnia 

30.06.2017 r., umową dotyczącą produktów Grupy Żywiec S.A., której celem jest zapewnienie w 

lokalach sieci Sfinks, jednolitych, określonych przez GŻ  standardów w zakresie wyszynku, serwowania  

oraz ekspozycji  w/w produktów w Lokalach, w sposób dostosowany do standardu działania lokali 

gastronomicznych. W powyższym zakresie Umowa będzie realizowana w Lokalach przy wykorzystaniu 

dostarczonego przez GŻ do Lokali wyposażenia. 

Ponadto, w dniu dzisiejszym Strony podpisały także Aneks do łączącej je  Umowy Przeniesienia z dnia 

30.06.2017 r. dotyczącej nabycia sieci franczyzowej „Piwiarnia” („Aneks”’ „Umowa Przeniesienia), o 

której  Emitent informował w rb 15/2017 i 31/2017. Na mocy Aneksu, Strony zawiesiły płatność części 

ceny należnej GŻ z tytułu Umowy Przeniesienia tj. kwoty 5, 7 mln PLN  - będzie ona płatna  wraz z 

ostatnia ratą tj. w roku 2023. 
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