
 

 

 

 

Raport bieżący nr 45/2018 

 

Temat: Powołanie osoby nadzorującej 

 

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, 

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

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033534 (dalej 

„Emitent” lub „Spółka”), realizując obowiązek Emitenta określony w § 5 pkt 5 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 

niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. z 2018 r. poz. 757] niniejszym informuje, 

że w dniu 17 sierpnia 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. 

(dalej jako „Walne Zgromadzenie”) uchwałą nr 4 powołało Pana Piotra Krzyżewskiego do 

pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.  

 

Piotr Krzyżewski nie zajmuje się ̨ interesami konkurencyjnymi, ani tez ̇ nie uczestniczy w 

spółce konkurencyjnej wobec Spółki oraz innych spółek z Grupy Kapitałowej Spółki jako 

wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie 

jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 roku 

Nr 121, poz. 769 z późn. zm.), a także w okresie pięciu lat poprzedzających wyrażenie 

zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki nie został skazany prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 roku 

kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz nie orzeczono 

pozbawienia go prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz 

pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce 

handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na 

zasadach wskazanych w art. 373 ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 roku prawo 

upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.). 

 



Piotr Krzyżewski jest menadżerem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w szeroko 

rozumianej branży produkcyjnej, jak i inwestycyjnej. Zarządzał spółkami oraz finansami 

w rozbudowanych grupach kapitałowych. Specjalizuje się w ocenie opłacalności 

inwestycji, restrukturyzacji, optymalizacji procesów, zarządzaniu ryzykiem finansowym 

oraz płynnością, a także w budowaniu i realizacji strategii finansowania. Posiada 

doświadczenie w negocjacjach, due diligence, przeprowadzeniu, nadzorowaniu oraz 

realizacji wyjść z transakcji kapitałowych. Członek Komitetów Inwestycyjnych oraz 

Członek Rad Nadzorczych – odpowiedzialny za procesy połączeń, restrukturyzacji, 

procesy optymalizacyjne oraz określanie kierunków rozwoju. Stworzył model biznesowy, 

utworzył i zarządzał funduszem drugiej rundy. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej 

kierunków: finanse i bankowość oraz międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Ukończył 

studia doktoranckie na kierunku ekonomia. Posiada licencję maklerską oraz ukończone 

liczne kursy i szkolenia. 

 

 

 

 

 


