
 

 

 

 

 

Raport bieżący nr 55/2018  

 

Temat: Zawiadomienie od akcjonariusza 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. 15 września 2018 r., 

Spółka otrzymała zawiadomienie od Piotra Szostaka (dalej jako „Akcjonariusz”) 

sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art 87 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie, o 

zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki powyżej 12% ogólnej liczby głosów w Spółce.  

 

Zmiana stanu posiadania akcji Spółki przez Akcjonariusza powyżej 12% ogólnej liczby 

głosów w Spółce nastąpiła na skutek zawarcia w dniu 11 października 2018 r. transakcji 

kupna akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie SA. 

 

Przed powyższym nabyciem akcji Akcjonariusz posiadał 1 989 249 akcji Spółki, 

reprezentujących 10,46% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1 989 249 

głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 10,46% ogólnej liczby głosów 

w Spółce.  

 

Po powyższej transakcji  Akcjonariusz posiada 2 376 692 akcji Spółki, reprezentujących 

12,49% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2 376 692 głosów na Walnych 

Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 12,49% ogólnej liczby głosów w Spółce.  

 



Akcjonariusz poinformował również, że: 

 

 1) podmioty zależne od Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadający 

akcje Spółki – MSU S.A., ul. Szosa Toruńska 32- 38, 86- 300 Warszawa (podmiot 

ten posiada 82 312 akcji Spółki); 

 2) osoby trzecie, z którymi zawarto umowę, przedmiotem której jest przekazanie 

uprawnienia do wykonywania prawa głosu – nie dotyczy. 

 

 

 


