Transfer of experiential and innovative teaching
methods for business education
Leonardo da Vinci Project
Transfer of Innovation
2010-1-PL1-LEO05-11462

Sphinx
Wskazówki dla nauczycieli
Jacek Jastrzębski
Sławomir Kalinowski

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla
jedynie stanowisko autora/ów. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą
odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób
wykorzystania zawartych w niej informacji.

1

© Jacek Jastrzębski i Sławomir Kalinowski; żadna część tej publikacji nie może być
kopiowana, przechowywana, przekazywana, reprodukowana ani rozpowszechniana w żadnej
formie i żadnymi środkami bez zgody autorów.

2

Niniejsze studium przypadku składa się z dwóch części, które powinny zostać omówione
jedna po drugiej. Grupą docelową są studenci studiów MBA i studiów podyplomowych.
Studium to dotyczy następujących obszarów tematycznych:

1.

Strategiczne zarządzanie finansami – jak zaplanować program rozwoju firmy i jak
zgromadzić fundusze potrzebne na finansowanie jej wzrostu.

2.

Fuzje i przejęcia – kiedy przejęcie innej firmy jest opłacalne.

Aby móc uczestniczyć w dyskusji studenci powinni uprzednio ukończyć następujące kursy:
1.

Zasady gospodarki finansowej przedsiębiorstwa

2.

Zasady rachunkowości finansowej

3.

Zasady funkcjonowania rynków kapitałowych.

Zagadka Sfinksa I:
Dyskusję dotyczącą tej części można zacząć od zadania następujących pytań:
Co byś zrobił na miejscu Morawskiego?
Co byś zrobił na miejscu McGovern'a?
Studentów można podzielić na dwie grupy. Członkowie jednej grupy przyjmują rolę
Tomasza Morawskiego i zastanawiają się nad takimi kwestiami jak: Czy sprzedałbyś swoje
udziały? Jeśli tak to ile? Jakie są argumenty za i przeciw sprzedaży akcji?
Członkowie grupy przyjmującej rolę Henry'ego McGovern'a rozważają następujące pytania:
Czy starałbyś się przekonać Morawskiego do sprzedaży? Jakie są argumenty za i przeciw
nabyciu akcji Sfinksa?
Podczas dyskusji studenci powinni zwrócić szczególną uwagę na indywidualne cechy
Morawskiego i McGovern'a.
Sfinks S.A. jest rozwijającą się spółką, ale bystrzy studenci powinni dostrzec pewne
wątpliwości i zagrożenia:
1.

Czy kierownictwo jest w stanie kontrolować gwałtownie rozwijającą się organizację
działająca na zasadzie franczyzy?

2.

Czy organizacja sieci franczyzy pod marką Sphinx jest efektywna?

3.

Czy sądzisz, że spółka Sfinks mogłaby zgromadzić fundusze konieczne dla
finansowania dalszego rozwoju za rozsądną cenę?

4.

Czy decyzja nabycia restauracji Chłopskie Jadło była słuszna?

5.

Czy decyzja wejścia na rynki zagraniczne była słuszna?
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Zagadka Sfinksa II:
Omawianie części drugiej powinno rozpocząć się od streszczenia podstawowych faktów
z części pierwszej i przypomnienia wydarzeń towarzyszących zakupowi akcji Sfinksa przez
American Restaurants. Sytuacja, która nastąpiła po przejęciu kontroli nad Sfinksem przez
American Restaurants mijała się z oczekiwaniami obu stron. Tomasz Morawski nadal miał
znaczne udziały w Sfinks S.A. ale nie miał kontroli nad firmą, którą stworzył; McGovern
natomiast jest zmuszony zarządzać firmą w niespodziewanie złej sytuacji finansowej.
Czy Morawski powinien czuć się oszukany?
Czy McGovern powinien czuć się rozczarowany?
Pierwsza część dyskusji powinna prowadzić do wyciągnięcia wniosków dotyczących błędów
popełnionych przez Tomasza Morawskiego i Henry'ego McGovern'a.
Następnie prowadzący pyta: Co należy teraz zrobić?
Studentów znów można podzielić na dwie grupy: jedna odgrywa rolę Morawskiego a druga
McGovern'a. Grupa Morawskiego powinna zdecydować czy sprzedać resztę udziałów, czy
też starać się odzyskać kontrolę nad firmą. Grupa McGovern'a rozstrzyga dylemat czy
sprzedać udziały w Sfinksie i ponieść znaczną stratę, czy raczej utrzymać kontrolę
i przeprowadzić głęboką restrukturyzację spółki.
Poniżej znajduje się zakończenie tej historii, z którym studenci powinni zostać zapoznani po
zakończeniu dyskusji. Naturalnie prowadzący może korzystać z przedstawionych tu
informacji podczas trwania dyskusji.

Pan Morawski odzyskuje Sphinx
Zdaniem Tomasza Morawskiego sytuacja finansowa spółki Sfinks S.A. nie była aż tak
katastrofalna. Na początku stycznia 2009 r. Morawski, ciągle posiadając 28% udziałów
spółki, złożył wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
podczas którego przeprowadzono by zmiany w radzie nadzorczej. Jego głównym celem było
objęcie funkcji prezesa firmy, choć nigdy wcześniej nie był prezesem Sfinks S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA), które zostało zwołane
z inicjatywy Morawskiego miało się odbyć 18 lutego 2009 r. Po ogłoszeniu tych planów cena
akcji Sfinksa spadła do poziomu 7,8 zł. Analitycy twierdzili, że kluczowe znaczenie dla
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przyszłości spółki będzie miało zachowanie Commercial Union OFE (11,8% akcji). 12
stycznia 2009 r. fundusz ten poinformował, że chce powołać rewidenta do spraw
szczególnych, który sprawdzi księgi Sfinks Polska SA i zdecyduje, która ze stron sporu ma
rację. Oczekiwania dotyczące NWZA wydawały się bardzo obiecujące dla rynku, a cena akcji
do końca stycznia wzrosła do 11,67 zł. Na początku lutego 2009 r. Morawski przedstawił
ofertę skierowaną do American Restaurants i innych funduszy inwestycyjnych dotyczącą
zakupu akcji Sfinksa za 10,9 zł. Oferta ta nie spotkała się z zainteresowaniem, ale cena
rynkowa akcji utrzymywała się nieco poniżej 11 zł. Nie trwało to jednak długo. 17 lutego
2009 r. zarząd Sfinksa w porozumieniu z wierzycielami złożył w sądzie wniosek o ogłoszenie
upadłości. We wniosku stwierdzono, że przedsiębiorstwo nie jest w stanie spłacać swoich
kredytów bankowych.
NWZA rozpoczęło się od sprawozdania zarządu wyjaśniającego powody ogłoszenia
upadłości. Rachunki bankowe spółki zostały zablokowane, spłaty kredytów bankowych
zawieszono, a przejęcia komornicze utrudniały prowadzenie codziennej działalności. Co
więcej, restauracje Sphinx odnotowały spadek liczby klientów (-17% w styczniu 2009).
W południe podano informację, że PKO BP unieważniło umowy kredytowe i zażądało ich
pełnej spłaty do 27 lutego. Podczas debaty Tomasz Morawski przedstawił plan
dokapitalizowania Sfinksa i zgłosił swoją gotowość do objęcia stanowiska prezesa. Po
rozpoczęciu głosowania uaktywnili się inwestorzy finansowi. Commercial Union OFE złożył
wniosek o powołanie rewidenta do spraw szczególnych w celu dokonania oceny sytuacji
finansowej spółki. OFE Polsat zaproponował, aby rewident dodatkowo sprawdził, czy
rzeczywiście były podstawy do rozpoczęcia postępowania upadłościowego. Ta ostatnia
propozycja została przyjęta. Następnie NWZA odroczono do 4 marca. Zmiany w radzie
nadzorczej nie zostały poddane pod głosowanie.
W komunikacie po NWZA zarząd Sfinks Polska SA zadeklarował gotowość do
restrukturyzacji spółki. Pierwszym krokiem byłoby wycofanie się z inwestycji zagranicznych,
sprzedaż Chłopskiego Jadła i zamknięcie wszystkich restauracji generujących straty.
Należało ponadto wykazać większe zdecydowanie w sprawie opłat franczyzowych.
Wkrótce jednak na zarząd Sfinksa spadły nowe kłopoty. Sąd odrzucił wniosek o ogłoszenie
upadłości z powodu błędów formalnych. ING Bank Śląski unieważnił kolejną umowę
kredytową i zażądał spłaty 47,9 mln zł do 26 lutego. Obciążony problemem niewypłacalności,
zarząd zgodził się, by T. Morawski został wierzycielem firmy. Morawski wystąpił
z propozycją pożyczenia spółce pieniędzy na opóźnione płatności czynszu za lokale wynajęte
pod działalność restauracji. Zależało mu na tym, by nie stracić tych lokalizacji.
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25 lutego Morawski ogłosił po raz kolejny ofertę kupna akcji Sfinksa. Tym razem
zaproponował cenę 9,9 zł. W wywiadzie dla „Parkietu”, Henry McGovern zadeklarował chęć
sprzedaży akcji Morawskiemu lub nawiązania z nim współpracy w celu podjęcia niezbędnych
działań prowadzących do poprawy sytuacji spółki.
27 lutego 2009 r. zarząd Sfinks Polska SA w porozumieniu z wierzycielami złożył w sądzie
ponowny wniosek o ogłoszenie upadłości wraz ze skorygowanymi załącznikami. Zarząd
poinformował również, że spółka nie jest w stanie zapłacić wynagrodzenia rewidentowi ds.
szczególnych i w związku z tym nie podpisano umowy z BDO Numerica. Druga oferta
Tomasza Morawskiego, ważna do 2 marca, nie została przyjęta, ani przez AmRest ani przez
fundusze OFE. Kiedy NWZA zebrało się ponownie, debatę odłożono o kolejne cztery dni.
Niedziela 8 marca 2009 r. była punktem zwrotnym w walce o władzę w Sfinks S.A. Podczas
NWZA (część trzecia) American Restaurants zadeklarowała, że sprzeda wszystkie swoje akcje
Sfinksa (3 061 786) za kwotę 30 464 771 złotych. Pięciu nowych członków popieranych przez
Tomasza Morawskiego zastąpiło przedstawicieli American Restaurants w radzie nadzorczej.
Morawski zdobył poparcie inwestorów finansowych po oświadczeniu, że nawiązał
współpracę z grupą inwestorów gotowych, by dokapitalizować Sfinksa kwotą 50 mln złotych.
Dwa dni później nowy zarząd powołał Tomasza Morawskiego na stanowisko prezesa zarządu
spółki.
Kim byli owi tajemniczy inwestorzy? Ujawniono to już 26 marca 2009r. AmRest sprzedał
wszystkie swoje akcje Sfinksa spółce OrsNet kontrolowanej przez Sylwestra Cacka,
założyciela Dominet Banku. „Moja inwestycja w Sfinksa na tym etapie pozwoli firmie
przetrwać ten krytyczny moment i przywrócić jej wiarygodność wobec inwestorów
i partnerów finansowych,” powiedział Sylwester Cacek, główny udziałowiec OrsNet. Na
początku kwietnia 2009 r. S. Cacek pożyczył Sfinksowi 30 mln złotych aby spółka mogła
wypełnić swoje zobowiązania finansowe. Umożliwiło to spółce podpisanie nowych umów z
bankami w sprawie restrukturyzacji jej długów. PKO BP, Reiffeisen Bank Polska oraz ING
Bank Śląski wycofały swoje unieważnienia decyzji kredytowych. Umowa z Sylwestrem
Cackiem przewidywała, że kwota pożyczki dla Sfinks Polska SA zostanie spłacona 30 dni po
podpisaniu umów z bankami, z opcją zamiany na akcje spółki. W tym momencie sytuację
Sfinksa można było krótko podsumować tytułem pewnego artykułu w prasie: „Sfinks łapie
drugi oddech.”
P.S. Pod koniec 2011 roku Tomasz Morawski posiadał 6,47% akcji Sfinks S.A. oraz był
członkiem rady nadzorczej spółki. Pomagał Sylwestrowi Cackowi zarządzać spółką
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i przeprowadzać ją przez proces restrukturyzacji zadłużenia i rynku. W roku 2011 Sfinks S.A.
odnotował 6-procentowy wzrost sprzedaży, której wartość sięgnęła 170 mln złotych. Niestety
spółka ciągle przynosiła straty wysokości 16 mln złotych.
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