Raport bieżący nr 14/2020
Temat: Powołanie Członka Zarządu na nową kadencję.
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”) niniejszym informuje, że w dniu 28 maja 2020 r. Rada Nadzorcza
Spółki powołała Pana Mariusza Drużyńskiego w skład Zarządu Spółki na funkcję Członka
Zarządu nowej kadencji ze skutkiem na dzień dzisiejszy na godzinę 22:00.
Pan Mariusz Drużyński ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim – Wydział
Nauk Społecznych. W latach 2016 - 2018 uczęszczał na studia MBA organizowane przez
Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów i Uniwersytet Śląski. W latach 1999 – 2007
pracował w Tesco Polska sp. z o.o. Następnie, w latach 2007 – 2010 był pracownikiem
Ultimate Fashion sp. z o.o. – początkowo, jako Kierownik Salonu marki odzieżowej Mexx,
a następnie Area Manager marki obuwniczej Aldo.
W latach 2010 – 2011, jako Retail Operation Manager w Ecco Shoes Poland sp. z o.o.,
nadzorował sieć salonów własnych na terenie Polski południowej, Czech i Słowacji.
Pan Mariusz Drużyński od 2011 roku do 2019 związany był z firmą Gino Rossi S.A., w której
zajmował stanowisko Dyrektora Operacyjnego – odpowiadał za działalność salonów na
terenie Polski oraz za granicą. W Gino Rossi S.A. pełnił również funkcję Dyrektora
Zarządzającego spółki Gino Rossi s.r.o. prowadzącej działalność handlową na terenie
Republiki Czeskiej. W latach 2018-2019 również jako Członek Zarządu Gino Rossi S.A. Od
roku 2019 związany z GK Protektor S.A., gdzie jest zatrudniony jako Dyrektor Zarządzający
Protektor S.A.
Pan Mariusz Drużyński posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu rozległą
międzynarodową siecią sprzedaży, jak również szerokie doświadczenie w operacyjnym
zarządzaniu procesami wewnątrz organizacji.
Pan Mariusz Drużyński nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, w
tym 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, spółki kapitałowej 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1500 ze zm.).

