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Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki  
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Art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej   
            
Treść raportu:    
Zarząd Sfinks Polska S.A. („Spółka”, „Sfinks”) informuje, że w dniu 03 stycznia 2020 r. otrzymał od Marioli 
Krawiec-Rzeszotek zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz         
o spółkach publicznych, w którym poinformowała o przekroczeniu przez nią i Andrzeja Rzeszotek 5% ogólnej 
liczby głosów w Spółce w związku  z dokonaną transakcją: 
 
Poniżej Spółka przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia: 
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu ja niżej podpisana Mariola 
Krawiec-Rzeszotek, informuję, iż w dniu 31 grudnia 2019 r. w wyniku pozasesyjnej transakcji kupna akcji zwykłych 
na okaziciela Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, „Spółka”) dokonałam nabycia 545 000 (słownie: pięćset czterdzieści pięć 
tysięcy ) sztuk akcji Sfinks Polska S.A. 
Przed dniem nabycia akcji, o których mowa powyżej, posiadałam 40 046 (czterdzieści tysięcy czterdzieści sześć) 
sztuk akcji Sfinks Polska S.A.,  co stanowiło 0,12 % udziału w kapitale zakładowym Spółki  oraz 0,12 %  ogólnej 
liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki tj. uprawniających do 40 046 (czterdzieści tysięcy czterdzieści 
sześć) głosów z akcji Spółki.  Mąż mój, Andrzej Rzeszotek posiadał na dzień nabycia przez ze mnie akcji , o którym 
mowa wyżej,   1 211 100  (milion dwieście jedenaście tysięcy sto) sztuk akcji Sfinks Polska S.A., co stanowiło 3,76 
% udziału w kapitale zakładowym Spółki  oraz 3,76 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki tj. 
uprawniających do  1 211 100  (milion dwieście jedenaście tysięcy sto) głosów z akcji Spółki. Łącznie przed 
dokonaniem przeze mnie w/w transakcji posiadaliśmy 3,88 % udziału w kapitale zakładowym Sfinks Polska S.A. 
oraz 3,88% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 
Po transakcji posiadam 585 046 (pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści sześć) sztuk akcji Sfinks Polska 
S.A., co stanowi 1,81 %  udziału w kapitale zakładowym Spółki i 1,81 %  ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do 585 046 (pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści sześć) głosów 
z akcji Spółki, a łącznie posiadamy  1 796 146 (milion siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści 
sześć) sztuk akcji Sfinks Polska S.A., co stanowi 5,57 %  udziału w kapitale i 5,57 %  ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu Spółki i uprawnia do 1 796 146 (milion siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto 
czterdzieści sześć) głosów z akcji Spółki.  W związku z powyższym nastąpiło, przeze mnie i męża (łącznie) 
przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Sfinks Polska S.A. 
Nie występują podmioty jak i osoby zależne ode mnie i mojego męża Andrzeja Rzeszotek, posiadające akcje Sfinks 
Polska S.A. Mój mąż ani ja nie posiadamy innych instrumentów finansowych emitowanych przez Sfinks Polska S.A. 
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