
 

 

 

 

Raport bieżący nr 46/2018 

 

Temat: Podjęcie przez Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 17 sierpnia 2018 r. 

uchwały w sprawie zmiany uchwały o wypłacie dywidendy 

 

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 § 19 ust. 2 

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”) podjęło uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: PROTEKTOR Spółka Akcyjna, z 

siedzibą w Lublinie, z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie podziału zysku za rok 2017 

(dalej jako „Uchwała”). Zgodnie z tą zmianą dotychczasową treść Uchwały §1 lit. b): 

 

b) Dodatkowo na wypłatę dywidendy przeznaczyć część kapitału zapasowego 

pochodzącego z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w kwocie 931.603,73 złotych 

(słownie: dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzy 73/100) 

 

zastąpiono następującą treścią: 

 

b) Dodatkowo na wypłatę dywidendy przeznaczyć kapitał zapasowy pochodzący z 

niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w kwocie 139.624,73 złotych (słownie: sto 

trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote 73/100) oraz część kapitału 

pochodzącego z niepodzielonego wyniku finansowego – zysk (strata) z lat ubiegłych w 

kwocie 791.979,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset 

siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100). 



 

Przedmiotowa uchwała nie zmieniła łącznej kwoty dywidendy tj. 2.282.592,00 złotych 

(słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa 

11 września 2018 roku, oraz terminu wypłaty dywidendy 00/100) oraz dnia dywidendy tj. 

tj. 11 grudnia 2018 roku. 


