Raport bieżący nr 22/2019
Temat: Podpisanie listu intencyjnego w sprawie zbycia znaczących aktywów.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR- informacje poufne.
Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w
Lublinie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Lublin- Wschód w Lublinie z
siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS 0000033534 (dalej „Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że w
dniu 29 maja 2019 r. podpisał list intencyjny (dalej „List intencyjny”), którego
celem jest zawarcie:
a) potencjalnej transakcji zbycia przez spółkę zależną od Spółki – tj. Inform Brill
GmbH z siedzibą w Niemczech (dalej „Inform”) 51% udziałów w spółce zależnej
od Inform (i pośrednio zależnej od Spółki) – Terri – Pa S.R.L. z siedzibą w
Mołdawii (dalej „Terri - Pa”) oraz
b) długoterminowej umowy o współpracy pomiędzy Terri – Pa i Spółką lub Inform
także po ewentualnym zbyciu udziałów Inform w Terri – Pa, przy czym intencją
stron Listu intencyjnego jest, aby współpraca ta odbywała się na
dotychczasowych zasadach.
List intencyjny został zawarty pomiędzy Spółką, Inform oraz osobami fizycznymi
będącymi mniejszościowymi udziałowcami Terri – Pa (jako potencjalnymi
nabywcami udziałów w Terri – Pa).
Intencją stron Listu intencyjnego jest także, aby sprzedaż 51% udziałów w Terri
– Pa przysługujących Inform nastąpiła za cenę w kwocie 640.000,00 (sześćset
czterdzieści tysięcy dolarów amerykańskich). Aktualna wartość udziałów Terri –
Pa w aktywach Inform wynosi 225.343,00 EUR (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy
trzysta czterdzieści trzy euro), co w przeliczeniu na dolary amerykańskie daje
wartość ok. 250.800,00 USD (dwieście pięćdziesiąt tysięcy osiemset dolarów
amerykańskich).
Podpisanie Listu intencyjnego nadaje ramy biznesowe przedmiotowej transakcji,
określając intencje stron co do jej kluczowych parametrów i umożliwia
rozpoczęcie szczegółowych rozmów w celu ustalenia zapisów i warunków umowy
sprzedaży udziałów w Terri – Pa oraz szczegółowych zasad planowanej
długoterminowej współpracy po ewentualnym zbyciu udziałów Inform w Terri-

Pa. Intencją stron Listu intencyjnego jest podpisanie przedmiotowej umowy do
końca 2019 roku.
Zgodnie z postanowieniami Listu intencyjnego jego ważność została uzależniona
od jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.
O dalszych istotnych postępach w negocjacjach Spółka będzie informowała w
odrębnych raportach bieżących.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady UE nr 596/2014 MAR.

