
 

 

Raport bieżący nr 26/2017  
 

Temat: Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki  
 

Podstawa prawna: art. 70 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu oraz 
spółkach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 1639)  

 
Zarząd Spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Lublinie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) realizując obowiązek Emitenta określony 
w art. 70 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu oraz spółkach publicznych  
( t. j. Dz. U. z 2016 r, poz. 1639) niniejszym informuje, że dnia 13 listopada 
2017 roku ok. godz. 17, Spółka otrzymała zawiadomienie od Nationale-

Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Topiel 12, 00-342 
Warszawa sporządzone na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o 

ofercie publicznej ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.) o tym, że w 
wyniku zbycia akcji Emitenta w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych 
w dniu 6 listopada 2017 roku Nationale- Nederlanden Otwarty Fundusz 

Emerytalny (dalej: Fundusz) zmniejszył stan posiadanych akcji poniżej 10 % 
głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.  

 
Przed powyższym zbyciem akcji Fundusz posiadał 3 109 005 (trzy miliony sto 
dziewięć tysięcy pięć) akcji Emitenta stanowiących 16,34% kapitału zakładowego 

Spółki i był uprawniony do 3 109 005 (trzy miliony sto dziewięć tysięcy pięć) 
głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 16,34 % 

ogólnej liczby głosów.  
 
Po rozliczeniu transakcji w dniu 6 listopada 2017 roku Fundusz posiadał 

1 859 005 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięć) akcji 
Emitenta stanowiących 9,77% kapitału zakładowego Emitenta i był uprawniony 

do 1 859 005 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięć) głosów 
na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 9,77 % ogólnej 
liczby głosów.   

 
W załączeniu zawiadomienie.  

 
Podstawa prawna: art. 70 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu oraz spółkach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 1639). 

 


