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Raport bieżący nr  44/2020/KOR 

 

Temat: Korekta raportu bieżącego nr 44/2020 „Otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy”. 

 

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, wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033534, akta rejestrowe której prowadzi 

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego (dalej „Emitent” lub „Spółka”) niniejszym dokonuje korekty oczywistej omyłki pisarskiej, zidentyfikowanej 

w raporcie bieżącym nr 44/2020, w ten sposób, że tytuł otrzymanego przez Spółkę pisma, tj. „Odstąpienie od umowy 

warunkowej z dnia 30.05.2020” zastępuje się następującym: „Odstąpienie od umowy warunkowej z dnia 

30.05.2019” oraz datę zawarcia umowy pomiędzy Spółką a Vizum Lab sp. z o.o., tj. „30.05.2020” zastępuje się 

następującą datą: „30.05.2019”. 

 

W związku z powyższym, pełna treść raportu bieżącego nr 44/2020 po dokonaniu korekty ma następujące brzmienie: 

 

„Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033534, akta rejestrowe której prowadzi 

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego (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 dyrektywę2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE 

(rozporządzenie MAR) niniejszym informuje, że w dniu 14.12.2020 r. Spółka otrzymała od spółki Vizum Lab spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością („Vizum Lab”) pismo zatytułowane: „Odstąpienie od umowy warunkowej z dnia 

30.05.2019”, w którym Vizum Lab poinformowało, że brak jest możliwości dalszej realizacji umowy, zawartej 

pomiędzy Vizum Lab jako zamawiającym a Spółką jako wykonawcą w dniu 30.05.2019 r. („Umowa”), o której Spółka 

informowała w raportach bieżących nr 24/2019, 58/2019, 70/2019 oraz 12/2020, a także że Vizum Lab zmuszone 

jest odstąpić od Umowy.  

 

Spółka analizuje skuteczność otrzymanego oświadczenia. 

 

Jednocześnie Vizum Lab poinformowało, że złożyło wniosek o ogłoszenie upadłości.” 

 


