
 

 

 

 

 

Raport bieżący nr 32/2019  

 

 

Temat: Korekta i uzupełnienie raportu rocznego  oraz skonsolidowanego raportu 

rocznego za 2018 rok. 

 

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 określony w § 15 ust. 4 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r., w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa 

niebędącego państwem członkowskim (dalej: „Rozporządzenie”) informuje, iż dokonuje 

korekty raportów okresowych: raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego 

za 2018 rok. 

 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż dokonane zmiany polegają na uzupełnieniu w 

Sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za okres 

od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.: 

 

a) pkt 8 ww. Sprawozdania pn.: Rynki zbytu w zakresie wynikającym z § 71 ust. 4 w zw. 

z 70 ust. 7 pkt 2 Rozporządzenia, tj. wskazano, że żaden z dostawców Grupy, który 

świadczył na jej rzecz usługi, nie osiągnął obrotu powyżej 10% wartości sprzedaży oraz 

wskazano, iż udział procentowy obrotów z największym klientem w Grupie nie przekracza 

10% całości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży; 

 

b) pkt 17 ww. Sprawozdania pn.: Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącą 

zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności 

wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i 

działań, jakie Spółka podjęła lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym 

zagrożeniom w zakresie wynikającym z § 71 ust. 4 w zw. z § 70 ust. 7 pkt 11 

Rozporządzenia, tj. dodano informacje na temat przeterminowanych zobowiązań z tytułu 

dostaw i usług oraz informację, iż w opinii Zarządu wartość środków pieniężnych 

wystarczy na pokrycie zobowiązań;  

 

c) pkt 23 ww. Sprawozdania informacje nt. wynagrodzeń w zakresie wynikającym z § 71 

ust. 4 w zw. z § 70 ust. 7 pkt. 17 Rozporządzenia, tj. wskazano szczegółowe informacje 

na temat otrzymywanych przez członków organów wynagrodzeń i innych korzyści.  

 

Zarząd wyjaśnia, iż korektą dokonano jedynie powyżej opisane zmiany i uzupełnienia, 

tym samym wszelkie inne informacje przekazane w raporcie podanym do publicznej 

wiadomości w dniu 30 kwietnia 2019 roku, w tym przede wszystkim treść sprawozdania 

finansowego za rok 2018, pozostają niezmienione i zgodne z rzeczywistością. 


