
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Raport bieżący nr 54/2018 
 
Temat: Powołanie Członka Zarządu ds. handlowych 
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR- informacje poufne. 
 
Zarząd Spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie 

(dalej: „Emitent” lub „Spółka”) realizując obowiązek Emitenta określony w art. 17 ust. 1 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 

2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz 

uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR) 

niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu dzisiejszym, tj. 4 

października 2018 roku podjęła uchwałę nr 29 o powołaniu w skład Zarządu Panią 

Barbarę Lehnert-Bauckhage do pełnienia funkcji Członka Zarządu ds. handlowych, na 

okres do końca obecnej kadencji Zarządu. 

 
Pani Barbara Lehnert – Bauckhage ukończyła Otto-Hahn-Realschule w Dortmund oraz 

Commercial Education Hoesch Handel AG w Dortmund. Ma ponad 25-letnie 

doświadczenie w branży obuwniczej, pracując jako niezależny konsultant ds. Marketingu i 

sprzedaży przez 12 lat (1992 - 2004). Od 2004 do 2016 r. pracowała jako Dyrektor 

Zarządzający niemieckiej firmy Otter Schutz GmbH, a od 2012 do 2017 r. równolegle 

jako Regionalny Dyrektor Generalny produktu obuwia EMEA dla Honeywell. Od dnia 1 

lutego 2018 r. pełni funkcję członka zarządu spółki ABEBA Spezialschuh-Ausstatter GmbH 

z siedzibą w St. Ingbert, wpisanej do rejestru handlowego sa ̨du Amtsgericht Saarbru ̈cken 

pod nr HRB 32581 (spółka ABEBA jest spółką zależną od Emitenta). 

 

Pani Barbara Lehnert-Bauchage nie uczestniczy, jako wspólnik spółki cywilnej lub 

wspólnik innej spółki oraz nie wchodzi w skład organów innej spółki kapitałowej, 

prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez 

Emitenta (za wyjątkiem członkostwa w zarządzie spółki zależnej od Emitenta tj. spółki 

ABEBA). Pani Barbara Lehnert-Bauckhage nie jest wpisana w rejestrze dłużników 

niewypłacalnych, prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy. 
 

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 

nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające 

dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR). 

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w 

sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 

2004/72/WE (rozporządzenie MAR). 


