
 

RAPORT BIEŻĄCY nr 58/2019 
Data sporządzenia:   
2019-10-25       
         
Skrócona nazwa emitenta:          
SFINKS          
 
Temat:          
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 Sfinks Polska S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 25 października 2019 r. Rada 
Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Sylwestra Cacka na Prezesa Zarządu 
Sfinks Polska S.A., na wspólną kadencję tj. trwającą do dnia 6 lutego 2024 r. 
Pan Sylwester Cacek nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na 
podstawie ustawy o KRS, nie wykonuje także działalności konkurencyjnej wobec Sfinks, nie uczestniczy 
w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik, a także nie jest członkiem organów spółek 
konkurencyjnych w stosunku do Sfinks w rozumieniu przepisów K. s. h. i Ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów. W załączeniu Emitent przekazuje informacje dotyczące posiadanego przez  Prezesa 
Zarządu wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy 
zawodowej. 
 
Ponadto Rada Nadzorcza Emitenta podjęła w dniu 25 października 2019 r. uchwałę w sprawie 
odwołania Pana Dariusza Strojewskiego z Zarządu Spółki i pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. 
 
Powyższe uchwały obowiazują od dnia podjęcia.  
  
 
Podpisy osób reprezentujących Spółkę: 
 
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 rb 58/2019 

Sylwester Cacek – prezes zarządu Sfinks Polska. Poprzednio w Sfinksie piastował stanowisko prezesa 

zarządu w okresie od sierpnia 2011 do lipca 2019, a także od czerwca 2009 r. do kwietnia 2010 r., zaś 

w okresie od maja 2010 do sierpnia 2011 r. zasiadał w radzie nadzorczej tej spółki. Zanim zaangażował 

się zarządczo i kapitałowo w Sfinks Polska, przez wiele lat współtworzył i zarządzał w randze prezesa 

grupą kapitałową Dominet, w ramach której poprzez franczyzę rozwijany był ogólnopolski Dominet 

Bank. W 2007 r. Dominet SA, a wraz z nim Dominet Bank, zostały z sukcesem sprzedane 

międzynarodowej grupie Fortis. W swojej karierze Sylwester Cacek zasiadał także w radach 

nadzorczych spółek takich jak: Dominet Bank SA, Impel SA. Był udziałowcem klubu piłkarskiego RTS 

Widzew Łódź SA. Działa także jako inwestor kapitałowy – poza Sfinksem posiada znaczący pakiet akcji 

w kanadyjskiej firmie biotechnologicznej Helix BioPharma. Sylwester Cacek jest absolwentem Polskiej 

Międzynarodowej Szkoły Zarządzania. Studiował także na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym 

Politechniki Warszawskiej oraz w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. 
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