
 

 

 

Raport bieżący nr  18/2017 

Temat: Powołanie osób nadzorujących 

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”) realizując obowiązek Emitenta określony w § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych 

przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 

wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. j. Dz. U. z 2014 r., 

poz. 133) niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 30 

czerwca 2017 roku powołało Radę Nadzorczą na nową kadencję. W skład Rady Nadzorczej powołano 

5 członków: 

1. Andrzej Kasperek – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2. Adam Purwin – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

3. Marek Młotek-Kucharczyk  –  Sekretarz Rady Nadzorczej 

4. Jacek Dekarz – Członek Rady Nadzorczej 

5. Wojciech Sobczak –  Członek Rady Nadzorczej 

  

Zgodnie z treścią złożonych przez Członków Rady Nadzorczej oświadczeń żaden z nich nie  wykonuje 

jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej w stosunku do PROTEKTOR S.A. oraz  nie uczestniczy w 

spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki 

kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.  

Wszyscy wybrani członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli również, że nie figurują w Rejestrze 

Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o 

Krajowym Rejestrze Sądowym  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 700). 

 

W załączniku niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje życiorysy zawodowe członków Rady 

Nadzorczej nowej kadencji. 

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w 

sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 

państwa niebędącego państwem członkowskim (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 133). 

 

 

 

  


