
 

 

 

 

Raport bieżący nr 56/2018  

 

Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w wyniku zawarcia porozumienia 

Akcjonariuszy 

 

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”), informuje o otrzymaniu w dniu 18 października 2018 r. poniższego 

tekstu zawiadomienia o zawarciu w dniu 16 października 2018 r. porozumienia (w 

rozumieniu art. 87 ust. 1 ustawy o ofercie) pomiędzy kilkoma mniejszościowymi 

Akcjonariuszami Spółki, powodującego uzyskanie przez nich łącznie 5.621.323 (pięć 

milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcje Spółki 

reprezentujące 29,55% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 5.621.323 (pięć 

milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) głosów na Walnych 

Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 29,55% ogólnej liczby głosów w Spółce. 

 

 

My, niżej podpisani, Piotr Szostak, Mariusz Szymula, Andrzej Kasperek, Tomasz Filipiak, 

Marcin Filipiak, zwani dalej jako „Członkowie Porozumienia”, będący akcjonariuszami 

spółki pod firmą PROTEKTOR S.A, z siedzibą w Lublinie 20-277, adres: ul. Vetterów 24a-

24b, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, 

Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000033534 (zwanej dalej jako 

„Spółka”), na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 5 i 5 oraz art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b) w związku 

z art. 69 ust. 1 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 (zwanej dalej jako "Ustawa"), niniejszym zawiadamiamy o zawarciu 

przez Członków Porozumienia w dniu 16 października 2018 r. pisemnego porozumienia 

dotyczącego zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz prowadzenia 

w sposób trwały wspólnej polityki wobec Spółki (zwanego dalej jako "Porozumienie"). 

 



Jednocześnie informujemy, iż podstawowym celem Porozumienia jest podejmowanie 

przez jego członków czynności zmierzających do wspólnego, wzajemnie uzgodnionego, 

współdziałania dla jej dobra ukierunkowanego na jej rozwój, zobowiązując się do 

jednomyślnego wyrażania stanowiska we wszelkich sprawach dotyczących Spółki, w tym 

podczas głosowań na zwyczajnych i nadzwyczajnych walnych zgromadzeniach 

akcjonariuszy zgodnie z ilością posiadanych głosów. 

 

Członkowie Porozumienia wskazują Tomasza Filipiaka jako Przedstawiciela Porozumienia. 

Przed zawarciem Porozumienia: 

 

 1) Piotr Szostak posiadał bezpośrednio 2 376 692 (słownie: dwa miliony trzysta 

siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji Spółki 

reprezentujących 12,49% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2 376 

692 (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset 

dziewięćdziesiąt dwa) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 

12,49% ogólnej liczby głosów w Spółce; 

 2) Mariusz Szymula posiadał bezpośrednio 1 989 249 (słownie: jeden milion 

dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) akcji 

Spółki reprezentujących 10,46% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 

1 989 249 (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy 

dwieście czterdzieści dziewięć) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki 

stanowiących 10,46% ogólnej liczby głosów w Spółce; 

 3) Andrzej Kasperek posiadał bezpośrednio 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji 

Spółki reprezentujących 2,63% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 

500 000 (słownie: pięćset tysięcy) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki 

stanowiących 2,63% ogólnej liczby głosów w Spółce; 

 4) Tomasz Filipiak posiadał bezpośrednio 495 310 (słownie: czterysta 

dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziesięć) akcji Spółki reprezentujących 2,60% 

kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 495 310 (słownie: czterysta 

dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziesięć) głosów na Walnych Zgromadzeniach 

Spółki stanowiących 2,60% ogólnej liczby głosów w Spółce; 

 5) Marcin Filipiak posiadał bezpośrednio 177 760 (słownie: sto siedemdziesiąt siedem 

tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji Spółki reprezentujących 0,93% kapitału 

zakładowego Spółki, dających prawo do 177 760 (słownie: sto siedemdziesiąt 

siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt) głosów na Walnych Zgromadzeniach 

Spółki stanowiących 0,93% ogólnej liczby głosów w Spółce; 

 6) MSU S.A., podmiot w 100% zależny od Piotra Szostaka i Mariusza Szymuli, 

posiadał bezpośrednio 82 312 (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta 

dwanaście) akcji Spółki reprezentujących 0,43% kapitału zakładowego Spółki, 

dających prawo do 82 312 (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwanaście) 

głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 0,43% ogólnej liczby 

głosów w Spółce; 

 

Przed zawarciem Porozumienia nie występowały podmioty zależne wobec Członków 

Porozumienia (w rozumieniu Ustawy), które posiadałyby akcje Spółki. Po zawarciu 

Porozumienia Członkowie Porozumienia posiadają łącznie 5 621 323 (słownie: pięć 

milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcji Spółki 

reprezentujące 29,55% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 5 621 323 

(słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) 

głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 29,55% ogólnej liczby głosów w 

Spółce. Zawarcie Porozumienia nie spowodowało żadnych zmian w zakresie liczby akcji 

Spółki posiadanych przez poszczególnych Członków Porozumienia.  

 



Dodatkowo informujemy, iż Członkowie Porozumienia nie wykluczają dalszego 

zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w okresie 12 miesięcy od dnia 

złożenia niniejszego zawiadomienia celem umocnienia wspólnej pozycji Członków 

Porozumienia w strukturze akcjonariatu Spółki.  

 

Dodatkowo informujemy, iż nie istnieją:  

 

1) podmioty zależne wobec Członków Porozumienia (w rozumieniu Ustawy), które 

posiadają akcje Spółki;  

2) osoby, o których mowa w art.87 ust.1 pkt 3 lit. c) Ustawy.  

 

Niniejsze zawiadomienie składane jest w imieniu wszystkich stron Porozumienia. 

 

 


