Raport bieżący nr 13/2019
Temat: Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i
okresowe.
Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w
Lublinie (dalej „Emitent” lub „Spółka”),

zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym

Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033534, realizując obowiązek
Emitenta określony w § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29
marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez

emitentów

papierów

wartościowych

oraz

warunków

uznawania

za

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim niniejszym informuje, że w dniu 24 kwietnia 2019 r.
Rada Nadzorcza PROTEKTOR S.A. uchwałą nr 6 wybrała dotychczasowego
członka Rady Nadzorczej

Pana Wojciecha Sobczaka do pełnienia funkcji

Przewodniczącego Rady.
Pan Wojciech Sobczak nie zajmuje się̨ interesami konkurencyjnymi, ani też nie
uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki oraz innych spółek z Grupy
Kapitałowej Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako
członek organu spółki kapitałowej. Nie jest również wpisany w Rejestrze
Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także w okresie pięciu lat
poprzedzających wyrażenie zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki
nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art.
18 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych

oraz nie

orzeczono pozbawienia go prawa prowadzenia działalności gospodarczej na
własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, reprezentanta

lub

pełnomocnika

w

spółce

handlowej,

przedsiębiorstwie

państwowym,

spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na zasadach wskazanych w art. 373
ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe i naprawcze.
Pan Wojciech Sobczak ukończył Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
z tytułem Magistra Nauk Społecznych. Pan Wojciech Sobczak posiada bogate
doświadczenie menadżerskie, kilkukrotnie kierował na stanowiskach zarządczych
spółkami publicznymi. Jego specjalizacją jest tworzenie i implementacja strategii
w zakresie zarówno handlowym, jak i finansowym oraz zarządzanie zmianą m.in.
poprzez

restrukturyzacje

przedsiębiorstw.

Pan

Wojciech

Sobczak

karierę

zawodową rozpoczął w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP S.A. W okresie
2007 – 2008 był Prezesem NFI Krezus SA. W okresie 2008– 2010 był
Wiceprezesem i Prezesem SUWARY S.A. W okresie od 2012 do 2014 pełnił
funkcje Dyrektora Finansowego w SKOTAN S.A. Następnie w okresie 2014- 2015
był Członkiem Zarządu Destylacje Polskie Sp. z o.o., gdzie odpowiadał za
przygotowanie spółki do procesu sprzedaży i ewentualnego procesu IPO. W
latach 2010- 2017 doradzał Grupie Wentworth w zakresie restrukturyzacji
finansowania, restrukturyzacji kapitałowej oraz przy transakcjach M&A oraz SPO.
Od 2017 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Netwise S.A.
Pan Wojciech Sobczak posiada również bogate doświadczenie w zakresie nadzoru
korporacyjnego – jest członkiem Rady Nadzorczej Dekpol S.A., EC Będzin S.A.
oraz od 2017 roku jest członkiem Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A.
Pan Wojciech Sobczak posiada również rozległą wiedzę w zakresie wdrożeń i
funkcjonowania programów ERP i CRM.

