RAPORT BIEŻĄCY nr 10/2020
Data sporządzenia:
2020-02-17
Skrócona nazwa emitenta:
SFINKS
Temat:
Informacja o zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz Statutu Spółki
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, „Spółka”) z siedzibą w Piasecznie informuje, że w dniu
17 lutego 2020 r. do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) o dokonaniu przez Sąd
w dniu 10 lutego 2020 r. wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców i
zmiany Statutu Spółki w zakresie § 7.
Podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 31 099 512,00 zł do kwoty 32 199 512,00 zł, tj. o kwotę
1 100 000 zł, dokonało się z chwilą wydania odcinków zbiorowych obejmujących łącznie 1 100 000
akcji serii L, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 67/2019, dlatego powyższy wpis
dokonany przez Sąd potwierdza stan prawny zaistniały wcześniej (wpis deklaratoryjny).
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 32 199 512,00 zł (trzydzieści dwa miliony sto dziewięćdziesiąt
dziewięć tysięcy pięćset dwanaście złotych) i dzieli się na 32 199 512 (trzydzieści dwa miliony sto
dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości
nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, tj.:
a)
100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A o numerach od 1 do 100.000,
b)
2.960.802 (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwie) akcje
serii B o numerach od 1 do 2.960.802,
c)
306.600 (słownie: trzysta sześć tysięcy sześćset) akcji serii C o numerach od 1 do
306.600,
d)
2.951.022 (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia
dwie) akcje serii D o numerach od 1 do 2.951.022,
e)
2.462.527 (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia
siedem) akcji serii E o numerach od 1 do 2.462.527,
f)
500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji serii G o numerach od 1 do 500.000,
g)
5.608.455 (słownie: pięć milionów sześćset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć)
akcji serii H o numerach od 1 do 5.608.455.
h)
7.216.220 (słownie: siedem milionów dwieście szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia)
akcji serii J o numerach od 1 do 7.216.220.
i)
2.210.374 (słownie: dwa miliony dwieście dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery)
akcji serii K o numerach od 1 do 2.210.374.
j)
3.536.842 (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści
dwa) akcje serii L o numerach od 1 do 3.536.842.
k)
846.670 (słownie: osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) akcji serii
M o numerach od 1 do nr 846. 670.
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l)

3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii N o numerach od 1 do
3.500.000.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Sfinks: 32 199 512.
Jedocześnie Sąd dokonał zarejestrowania zmiany Statutu Spółki w zakresie §7, co nastąpiło w związku
z ww. podwyższeniem kapitału zakładowego i dookreśleniem przez Zarząd Spółki jego wysokości w
Statucie. Poniżej Spółka przekazuje zarejestrowane brzmienie § 7 Statutu Sfinks, natomiast w
załączniku do niniejszego raportu Spółka dołącza aktualny tekst jednolity Statutu Sfinks.
„§ 7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 32 199 512,00 PLN (trzydzieści dwa miliony sto
dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwanaście złotych) i dzieli się na 32 199 512,00
(trzydzieści dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwanaście) akcje
zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, tj.:
a)

100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A o numerach od 1 do 100.000,

b)

2.960.802 (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwie) akcje
serii B o numerach od 1 do 2.960.802,

c)

306.600 (słownie: trzysta sześć tysięcy sześćset) akcji serii C o numerach od 1 do 306.600,

d)

2.951.022 (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dwie)
akcje serii D o numerach od 1 do 2.951.022,

e)

2.462.527 (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia
siedem) akcji serii E o numerach od 1 do 2.462.527,

f)

500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji serii G o numerach od 1 do 500.000,

g)

5.608.455 (słownie: pięć milionów sześćset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji
serii H o numerach od 1 do 5.608.455.

h)

7.216.220 (słownie: siedem milionów dwieście szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia)
akcji serii J o numerach od 1 do 7.216.220.

i)

2.210.374 (słownie: dwa miliony dwieście dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery)
akcji serii K o numerach od 1 do 2.210.374.

j)

j) 3.536.842 (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści
dwa) akcje serii L o numerach od 1 do 3.536.842.

k)

846.670 (słownie: osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) akcji serii
M o numerach od 1 do nr 846. 670.

l)

3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii N o numerach od 1 do
3.500.000.

2.

Kapitał zakładowy został pokryty w całości.

3.

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

KONTAKT:
Lidia Jasińska Sfinks Polska S.A.
Tel +48 22 702 71 00
e-mail: ir@sfinks.pl

4.

Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji
nowych akcji. Podwyższony kapitał zakładowy może zostać pokryty zarówno gotówką jak i
wkładami niepieniężnymi.

5.

Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa, a
także warranty subskrypcyjne.

6.
a)

Kapitał zakładowy może być podwyższony w ramach Kapitału Docelowego o kwotę 6
mln zł (sześć milionów złotych) w drodze emisji nowych akcji, na warunkach określonych
poniżej.
b) Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w granicach
Kapitału Docelowego, określonego w lit. a) powyżej, w terminie trzech lat liczonych od
dnia wpisania do rejestru zmiany statutu Spółki w przedmiotowym zakresie, w drodze
jednej lub kilku emisji.
c) Akcje emitowane w ramach kapitału Docelowego będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
d) Zarząd jest upoważniony, za zgodą Rady Nadzorczej do pozbawienia w całości
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach
Kapitału Docelowego oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w lit. e) poniżej,
w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału
Docelowego.
e) Zarząd Spółki jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych
lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach
Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne), z terminem
wykonania prawa zapisu lub objęcia akcji upływającym w dacie określonej przez Zarząd,
przy czym nie później niż z upływem okresu, o którym mowa w lit. b) powyżej. Zarząd jest
upoważniony do: ustalania warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub
odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub
zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania.
f) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału
zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, a w szczególności jest upoważniony do
ustalenia ceny emisyjnej akcji po uzyskaniu zgody wyrażonej przez Radę Nadzorczą, z
zastrzeżeniem, że cena emisyjna nie będzie niższa niż 85% średniej ceny rynkowej z okresu
ostatnich 2 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę podjęcia przez zarząd
uchwały w sprawie ustalenia ceny emisyjnej. Za średnią cenę rynkową, o której mowa
powyżej uważa się cenę, będącą średnią arytmetyczną ze średnich dziennych cen akcji
Spółki na rynku regulowanym ważonych wolumenem obrotu.
g) Zarząd jest upoważniony do wydania akcji w ramach kapitału Docelowego wyłącznie w
zamian za wkłady pieniężne.
7.

Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 35.000.000,00 (słownie: trzydzieści
pięć milionów) złotych i dzieli się na nie więcej niż 35.000.000 (słownie: trzydzieści pięć
milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w celu przyznania praw do
objęcia akcji serii L posiadaczom obligacji zamiennych wyemitowanych przez Spółkę na
podstawie Uchwały nr 25 podjętej w dniu 29 czerwca 2012r. przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki, serii A1 i obligacji zamiennych następnych serii A2, A3 itd.,
wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 25 podjętej w dniu 29 czerwca 2012r. przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (oznaczanych serią A1, A2, A3 itd.) zmienionej Uchwałą
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 33 z dnia 31 maja 2016 roku – z wyłączeniem
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8.

9.

prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości w stosunku do obligacji
zamiennych i nowych akcji. Prawo do objęcia akcji serii L w drodze zamiany obligacji
zamiennych może zostać wykonane w okresie od dnia emisji obligacji do dnia ich wykupu,
określonego w dotyczących ich warunkach emisji obligacji.
Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.550.000 (dwa miliony pięćset
pięćdziesiąt tysięcy] złotych i dzieli się na nie więcej niż 2.550.000 (dwa miliony pięćset
pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 1,00 (jeden)
złoty każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w celu
przyznania praw do objęcia akcji serii M posiadaczom 2.550.000 (dwa miliony pięćset
pięćdziesiąt tysięcy] warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych na podstawie
Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 grudnia 2013r.– z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości w stosunku do
warrantów subskrypcyjnych i akcji serii M. Prawo do objęcia akcji serii M może zostać
wykonane na warunkach i w terminach podanych tą Uchwałą.
Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.118.340 (słownie: jeden milion sto
osiemnaście tysięcy trzysta czterdzieści) złotych i dzieli się na nie więcej 1.118.340 (słownie:
jeden milion sto osiemnaście tysięcy trzysta czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o
wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego
zostało dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji serii O posiadaczom 1.118.340
(słownie: jeden milion sto osiemnaście tysięcy trzysta czterdzieści) warrantów subskrypcyjnych
serii B, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2017 r – z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki w całości w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii B i akcji serii O.
Prawo do objęcia akcji serii O może zostać wykonane na warunkach i w terminach podanych tą
Uchwałą.”

Załączniki:
Aktualny tekst jednolity Statutu Sfinks Polska S.A.

Podstawa prawna:
§5 pkt 1) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz. U. poz. 757).
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Sylwester Cacek
Prezes Zarządu
Otrzymują:
1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
2. Komisja Nadzoru Finansowego
3. Polska Agencja Prasowa S.A.
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Dorota Cacek
Wiceprezes Zarządu

