Raport bieżący nr 11/2015
14 września 2015 roku

Temat: zezwolenie na prowadzenie działalności w SSE

Treść raportu:
Zarząd PROTEKTOR S.A. (dalej także "Emitent") informuje, że w dniu 14 września 2015
roku doręczono Emitentowi zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na
terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO- PARK Mielec.
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedziba w Mielcu, wydając przedmiotowe zezwolenie,
przychyliła się do wniosku Emitenta i ustaliła następujące warunki prowadzenia przez
PROTEKTOR S.A. działalności gospodarczej w SSE:
1. Poniesienie na terenie SSE wydatków inwestycyjnych, o których mowa z § 6 ust.1.
pkt 1-4 Rozporządzenia Rady Ministrów z 10 grudnia 2008 roku w sprawie pomocy
publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na
prowadzenie
działalności
gospodarczej
na
terenach
specjalnych
stref
ekonomicznych (dalej „Rozporządzenie”) w wysokości co najmniej 479.000,00 PLN
w terminie do 31 grudnia 2017 roku;
2. Poniesienie kosztów kwalifikowanych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 5
Rozporządzenia w wysokości co najmniej 4.653.000,00 PLN w terminie do 30
września 2019 roku;
3. Poniesienie wydatków kwalifikowanych, o których mowa z § 6 ust. 1 pkt 6
Rozporządzenia w wysokości co najmniej 1.694.000,00 PLN w terminie do 31
grudnia 2021 roku;
4. Zatrudnienie przez PROTEKTOR S.A. przy prowadzeniu działalności na terenie SSE
po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 30 pracowników w terminie do dnia 31
grudnia 2017 roku i utrzymanie zatrudnienia na poziomie 30 pracowników w
okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku;
5. Zakończenie inwestycji do 31 grudnia 2017 roku;
6. W razie korzystania ze zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów nowej inwestycji,
maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych inwestycji, których mowa w § 6
ust. 1 Rozporządzenia, wyniesie 8.870.00,00 PLN;
7. W razie korzystania ze zwolnienia podatkowego z tytułu tworzenia nowych miejsc
pracy, o których mowa w § 3 ust. 1. Pkt 2 Rozporządzenia, do obliczenia
maksymalnej wysokości dwuletnich kosztów pracy przyjmuje się koszty pracy 30
nowo zatrudnionych pracowników.
Zezwolenie dotyczy inwestycji PROTEKTOR S.A. w SSE w lubelskiej dzielnicy Felin
(por. raport bieżący PRT nr 7/2015 w sprawie zawarcia umowy znaczącej- umowa
budowy i najmu nowej hali produkcyjnej).
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