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RAPORT BIEŻĄCY nr  14/2017  
  

Data sporządzenia:   

06 czerwca 2017 r.   

          

Skrócona nazwa emitenta:      

SFINKS          
 

Temat: Otrzymanie oferty zawarcia umowy przeniesienia praw do sieci Piwiarnia Warki wraz z 
umową o współpracy 
         
Podstawa prawna: 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   

 

Treść raportu: 

Zarząd Sfinks Polska S.A. (Sfinks, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Grupy Żywiec 

S.A. (GŻ) ofertę zawarcia umowy przeniesienia praw do sieci franczyzowej „Piwiarnia Warki”, w skład 

której wchodzą umowy franczyzy (67 lokali), znak towarowy „Piwiarnia” oraz środki trwałe (Umowa 

Przeniesienia) oraz zawarcia dwudziestoletniej umowy o współpracy, której celem będzie 

zapewnienie wyłącznej sprzedaży w w/w sieci franczyzowej produktów GŻ w kategorii piwa oraz 
cydru (Umowa Współpracy), dalej łącznie Oferta. Do oferty załączone zostały  powyższe umowy. 

 

GŻ złożyła Emitentowi ofertę w związku z prowadzonymi przez obie strony negocjacjami, o których  

rozpoczęciu Emitent poinformował  w dniu 06 czerwca 2017 r. w  raporcie bieżącym nr 13/2017 -  

„Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu negocjacji”. GŻ dokonała oceny tych 

negocjacji i w jej rezultacie ostatecznie ustaliła warunki, na jakich skłonna jest zawrzeć ze Sfinks 

umowy, o których mowa powyżej. 

 

W zakresie Umowy Przeniesienia oferta przewiduje m.in.: cenę 12 mln zł netto, płatną w ciągu 6 lat,  
w terminach wskazanych w Umowie, zobowiązanie Sfinks do rozwoju, prowadzenie sieci lokali 

Piwiarnia przez okres co najmniej 20 lat. 

 

W zakresie Umowy Współpracy oferta przewiduje m.in.: wyłączność sprzedaży w sieci Piwiarnia 

Warki produktów GŻ w kategorii piwa i cydru w okresie trwania tej umowy, minimalne poziomy 

sprzedaży tych produktów.  

 

Składając Sfinksowi wiążącą GŻ ofertę, w oparciu o art. 66 §1 kodeksu cywilnego, GŻ wyznaczyła 

Emitentowi 30 dniowy termin na jej przyjęcie. W przypadku gdy Sfinks nie prześle podpisanych umów  

we wskazanym terminie lub dokona bez zgody GŻ jednostronnych zmian w Umowach, oferta 
wygaśnie.  

 

Sfinks dokona analizy otrzymanej oferty i o jej przyjęciu lub odrzuceniu poinformuje stosownym 

raportem bieżącym. W przypadku przyjęcia oferty przez Sfinks, przeniesienie praw będzie dodatkowo 

uzależnione od stanowiska UOKiK. 

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę: 

 
Sylwester Cacek                        Tomasz Gryn 
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Otrzymują: 

1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 

2. Komisja Nadzoru Finansowego 
3. Polska Agencja Prasowa S.A.  

      
 


