
 

 

Raport bieżący nr 6/2017 

Temat: Zezwolenie na prowadzenie działalności w SSE 

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), 

informuje, że w dniu 12 maja 2017 roku doręczono Emitentowi drugie zezwolenie na 

prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO- 

PARK Mielec (dalej: Zezwolenie). Zezwolenia udzielono Emitentowi na prowadzenie 

działalności gospodarczej, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa 

w zakresie określonym w następujących pozycjach PKWiU Głównego Urzędu 

Statystycznego, wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 

r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. z 2015 r., poz 1676):  

1. obuwie – sekcja C, dział 15, klasa 15.20 

2. odpady, inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu – sekcja E, dział 38, 

kategoria 38.11.5 

3. magazynowanie i przechowywanie towarów – sekcja H, dział 52, klasa 52.10. 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., 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 

2,3,4 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 (Dz. 

U. z 2015 r., poz. 465) (dalej: "Rozporządzenie") w wysokości co najmniej 613.000,00 

PLN w terminie do 31 grudnia 2019 roku; 

2. Poniesienie na terenie strefy wydatków inwestycyjnych, o których mowa w § 6 ust. 1 

pkt 5 Rozporządzenia w wysokości co najmniej 1.287.000,00 PLN w terminie do 30 

czerwca 2021 roku; 

3. Poniesienie na terenie strefy wydatków inwestycyjnych, o których mowa z § 6 ust. 1 

pkt 6 Rozporządzenia w wysokości co najmniej 5.120.000,00 PLN w terminie do 31 

grudnia 2024 roku; 



4. Zwiększenie średniorocznego zatrudnienia kształtującego się na poziomie 127 

pracowników poprzez zatrudnienie 10 nowych pracowników w terminie do dnia 31 

grudnia 2019 roku i utrzymanie zatrudnienia na poziomie 137 pracowników w okresie od 

1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku; 

5. Zakończenie inwestycji do 31 grudnia 2019 roku; 

6. W przypadku korzystania ze zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów nowej 

inwestycji, maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych inwestycji, których mowa w 

§ 6 ust. 1 Rozporządzenia, wyniesie 9.126.000,00 PLN; 

7. W przypadku 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 10 nowo zatrudnionych 

pracowników. 

Zezwolenie dotyczy inwestycji PROTEKTOR S.A. w SSE w lubelskiej dzielnicy Felin - por. 

raport bieżący Emitenta nr 20/2016 z dnia 20.09.2016 r. w sprawie otwarcia 

produkcyjnego obiektu: hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem biurowym. 

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). W ocenie 

Zarządu może ona mieć wpływ na ocenę potencjału Emitenta i jego aktualnej sytuacji.  

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). 

 


