
 

 

 

 

 

Raport bieżący nr 35/2018  

 

Temat: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o pośrednim nabyciu akcji 

Spółki 

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 512) 

 

Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 

zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, 

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033534 

(„Spółka”), działając w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia  

29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako 

„ustawa o ofercie”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 9 lipca 2018 r. 

Spółka otrzymała zawiadomienie od Luma Holding Limited (dalej jako „Zawiadamiający”) 

w trybie art. 69a ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie. 

Zawiadamiający poinformował o pośrednim zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki 

powyżej 25% ogólnej liczby głosów w Spółce.  

 

Pośrednia zmiana stanu posiadanaia akcji Spółki przez Zawiadamiającego powyżej 25% 

Luma ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiła na skutek zawarcia przez spółkę pod firmą 

Investment SA, ul. Cieszyńska 23/G, 43-170 Łaziska Górne (dalej jako „Luma 

Investment”) tj. podmiot zależny wobec Zawiadamiającego w rozumieniu art. 4 pkt 15) 

ustawy o ofercie - w dniu 5 lipca 2018 r., a rozliczonych w dniu 9 lipca 2018 r., dwóch 

transakcji pakietowych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie SA, w ramach których Luma Investment nabyła: 

 1) 3.028.323 akcji Spółki, reprezentujących 15,92% kapitału zakładowego Spółki, 

uprawniających do 3.028.323 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, 

stanowiących 15,92% ogólnej liczby głosów w Spółce, 



 2) 139.573 akcji Spółki, reprezentujących 0,73% kapitału zakładowego Spółki, 

uprawniających do 139.573 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, 

stanowiących 0,73% ogólnej liczby głosów w Spółce, 

 

Przed powyższym nabyciem akcji Zawiadamiający posiadał pośrednio, tj. poprzez Luma 

Investment 3.090.210 akcji Spółki, reprezentujących 16,25% kapitału zakładowego 

Spółki, uprawniających do 3.090.210 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, 

stanowiących 16,25% ogólnej liczby głosów w Spółce.  

 

Po powyższych nabyciach akcji Zawiadamiający posiada pośrednio, tj. poprzez Luma 

Investment 6.258.106 akcji Spółki, reprezentujących 32,90% kapitału zakładowego 

Spółki, uprawniających do 6.258.106 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, 

stanowiących 32,90% ogólnej liczby głosów w Spółce.  

 

Zawiadamiający poinformował również, że: 

 1) brak jest innych niż Luma Investment podmiotów zależnych wobec 

Zawiadamiającego w rozumieniu art. 4 pkt 15 ustawy o ofercie, które posiadałyby 

akcje Spółki, 

 2) brak jest wobec Zawiadamiającego osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) 

lit. c ustawy o ofercie, 

 3) Zawiadamiający nie jest uprawniony do głosów z akcji Spółki, o których mowa w 

art. 69 ust. 4 pkt 7) – 8) ustawy o ofercie. 

 


