
 
RAPORT BIEŻĄCY nr 27 /2018 

  

Data sporządzenia:   

2018-06-06       

          

Skrócona nazwa emitenta:          

SFINKS          
 

Temat:          

Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR  
 

Podstawa prawna 

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki 

zarządcze. 

 

Treść raportu:  

 

Zarząd Sfinks Polska S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 6 czerwca 2018 r. Spółka otrzymała od osoby 

zarządzającej, powiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR dotyczące objęcia w dniu 

5 czerwca 2018 r. akcji serii M w związku z zamianą warrantów subskrypcyjnych w ramach programu 

motywacyjnego. 

 Emitent przekazuje treść ww. powiadomienia w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 

2. Komisja Nadzoru Finansowego 

3. Polska Agencja Prasowa S.A.    

     

 



 

 

 

Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR 

1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej 

a) Nazwa/Nazwisko Sylwester Cacek 

2 Powód powiadomienia 

a) Stanowisko/status Osoba pełniąca obowiązki zarządcze – Prezes Zarządu Sfinks 
Polska S.A., a jednocześnie osoba blisko związana z inną osobą 
pełniącą obowiązki zarządcze Panią Dorotą Cacek – Wiceprezes 
Zarządu Sfinks Polska S.A. 

b) Pierwotne powiadomienie/zmiana  Powiadomieni pierwotne 

3 
 

Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego 
aukcje lub monitoruj ącego aukcje 

a) Nazwa Sfinks Polska S.A. 

b)  LEI 259400LIGOIHAFVV3O28 

4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubryk ę tę należy wypełnić dla (i) każdego 
rodzaju instrumentu; (ii) każ dego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego 
miejsca, w którym przeprowadzono transakcje 

a) Opis instrumentu finansowego, 
rodzaj instrumentu  
Kod identyfikacyjny 

Akcje serii M Sfinks Polska S.A. mające formę dokumentu. 
Pozostałe akcje Sfinks Polska S.A dopuszczone do obrotu 
giełdowego oznaczone są kodem ISIN PLSFNKS00011 

b) Rodzaj transakcji Objęcie w dniu 5 czerwca 2018 r. akcji serii M w związku z 
wykonaniem uprawnienia wynikającego z warrantów 
subskrypcyjnych serii A przyznanych w ramach programu 
motywacyjnego. Akcje serii M mają formę dokumentu i tym 
samym prawa ww. akcji powstały w związku z ich wydaniem w 
dniu 5 czerwca 2018 r.  

c) 
 

Cena i wolumen  Cena Wolumen 
1   PLN 433.332 

d) 
 

Informacje zbiorcze 
− Łączny wolumen 
− Cena 

 
Łączny wolumen: 433.332 
Cena – 1 PLN 
 

e) Data transakcji  5 czerwca 2018 r.  

f) Miejsce transakcji Transakcja dokonana poza system obrotu 
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