
 

 

 

Raport bieżący nr  2/2018 

Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki zależnej  

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR- informacje poufne. 

Zarząd Spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie 

(dalej: „Emitent” lub „Spółka”) realizując obowiązek Emitenta określony w art. 17 ust. 1 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 

2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz 

uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR) 

niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 1 lutego 2018 roku, nastąpiła zmiana w 

Zarządzie Spółki zależnej Emitenta – ABEBA Spezialschuh-Ausstatter GmbH z siedzibą w 

St. Ingbert, wpisanej do rejestru handlowego sądu Amtsgericht Saarbrücken pod nr HRB 

32581 (dalej: ABEBA). Na podstawie uchwał Jedynego Wspólnika ABEBA, tj. PROTEKTOR 

S.A. z dnia 25.01.2018 roku oraz w związku z dokonaniem w dniu dzisiejszym czynności 

notarialnych przed notariuszem w Niemczech, z dniem dzisiejszym Pan Christian 

Oesterling został odwołany z Zarządu ABEBA, w tym z pełnienia funkcji Członka Zarządu 

ABEBA, a w skład Zarządu ABEBA, w tym do pełnienia ww. funkcji z dniem dzisiejszym 

została powołana Pani Barbara Lehnert – Bauckhage. Dokumenty oczekują na rejestrację 

w Sądzie niemieckim.  

Pani Barbara Lehnert – Bauckhage ma ponad 25-letnie doświadczenie w branży 

obuwniczej, pracując jako niezależny konsultant ds. Marketingu i sprzedaży przez 12 lat 

(1992 - 2004). Od 2004 do 2016 r. Pracowała jako Dyrektor Zarządzający niemieckiej 

firmy Otter Schutz GmbH, a od 2012 do 2017 r. Równolegle jako Regionalny Dyrektor 

Generalny produktu obuwia EMEA dla Honeywell. 

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 

nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające 

dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR).  

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 

nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w 

sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 

2004/72/WE (rozporządzenie MAR). 

 

 

 

 

 

  


