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Zmiany w składzie Zarządu Sfinks Polska S.A. 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, „Emitent”) z siedzibą w Zalesiu Górnym informuje, że w dniu 
16 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza Sfinks podjęła uchwały w sprawie powołania do Zarządu Emitenta, 
obok sprawującego nadal funkcję Prezesa Zarządu Sylwestra Cacka,  następujących osób: 
Jacka Kusia -  na stanowisko Wiceprezesa Zarządu z dniem 1 lipca 2021 r.,  
Amira El Malla -  na stanowisko Wiceprezesa Zarządu z dniem 21 czerwca 2021r.,  
Mateusza Cacka - na stanowisko Wiceprezesa Zarządu z dniem 21 czerwca 2021r., 
 
na wspólną kadencję, trwającą do dnia 6 lutego 2024r.  
 
W załączeniu Emitent przekazuje informacje dotyczące posiadanego przez w/w osoby wykształcenia, 
kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej. 
 
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, żadna z ww. osób nie prowadzi działalności konkurencyjnej w 
stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec 
Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, jak również nie jest 
członkiem organu konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników 
Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 
  
Ponadto Rada Nadzorcza Emitenta podjęła w dniu  16 czerwca 2021 r.  uchwałę w sprawie odwołania 
Pani Doroty Cacek z Zarządu Spółki i pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu z dniem 21 czerwca 2021 
r.  

  
  Sylwester Cacek                    Dorota Cacek  
   Prezes Zarządu                 Wiceprezes Zarządu  
 
Otrzymują:   
1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie  

2. Komisja Nadzoru Finansowego  

3. Polska Agencja Prasowa S.A.  

 
 



 

Załącznik do raportu bieżącego nr 26/2021  

Jacek Kuś – wiceprezes zarządu Sfinks Polska ze spółką związany od 2009 roku, początkowo jako 

kierownik finansowy, a następnie dyrektor działu finansowego. W latach 2015-2019 sprawował funkcję 

wiceprezesa zarządu Sfinks Polska SA. W kolejnych latach zajmował się rozwojem projektów 

biznesowych w ramach grupy związanymi z rozwojem sprzedaży w dodatkowych kanałach (m.in. 

delivery oraz  dania gotowe). Posiada bogate doświadczenie w zarzadzaniu finansami. W latach 2008-

2009 zatrudniony był w spółce Dominet na stanowisku kierownika finansowego. Wcześniej od 2007 do 

2008 roku pełnił funkcję kierownika działu finansów w grupie Eiffage – Teodoro Gomes Alho SA oddział 

w Polsce. W latach 1998-2007 związany był z Thomson Multimedia Polska jako kontroler, a następnie 

kierownik finansowy. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Ukończył również Podyplomowe 

Studium Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz posiada międzynarodowy certyfikat 

rachunkowości biznesowej CIMA. 

Amir El Malla – wiceprezes zarządu – ze Sfinks Polska związany od 2009 roku. Początkowo pełnił 

obowiązki dyrektora regionalnego, a następnie od 2012 r. sprawował funkcje dyrektorskie związane z 

zarządzaniem i rozwojem sieci. Zanim dołączył do Sfinks Polska przez kilka lat  działał jako 

przedsiębiorca, prowadząc własny lokal gastronomiczny oraz sklep internetowy. Jest absolwentem 

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. 

Bogdana Jańskiego w Warszawie.   

Mateusz Cacek – wiceprezes zarządu – ze spółką jest związany od 2013. W tym okresie przez wiele lat 

zajmował się rozwojem sieci, w tym franczyzy piastując stanowiska kierownicze. Od 2020 pełni w spółce 

funkcję dyrektora marketingu. W latach 2008-2012 był wiceprezesem klubu piłkarskiego RTS Widzew 

Łódź, zaś w latach 2007-2008 zasiadał w radzie nadzorczej spółki Sportlive24, działającej w branży 

wydawniczo-mediowej. Ukończył stosunki międzynarodowe w Collegium Civitas w Warszawie. 
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