Raport bieżący nr 22/2017
Temat: Zawarcie umowy znaczącej
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, iż w dniu dzisiejszym tj.
21.08.2017 roku otrzymał informację o podpisaniu przez BZ WBK Leasing Spółka Akcyjna, ul.
Kolorowa 8, 60-198 Poznań wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000026084, z kapitałem zakładowym 250
000 000,00 zł w całości wpłaconym, NIP: 521-12-95-779, (dalej: „Finansujący”) umowy leasingu
pomiędzy Emitentem i Finansującym, której przedmiotem jest automatyczna maszyna rotacyjna do
bezpośredniego formowania podeszw poliuretanowych mod. MAXIMA 1630-TPU.PU.PU / 30 stacji
(dalej: Przedmiot leasingu).
Wartość Przedmiotu leasingu wynosi 980 000,00 EUR netto.
Odbiór Przedmiotu leasingu nastąpi w terminie do dnia 10 października 2017 roku. Umowa Leasingu
została zawarta na okres 62 miesięcy, wysokość rat leasingowych została ustalona w oparciu o stałą
stopę procentową.
Na zabezpieczenie należności Finansującego z tytułu pierwszej Opłaty Leasingowej oraz opłaty
przygotowawczej Emitent do dnia 30 września 2017 roku wpłaci nieoprocentowaną kaucję w
wysokości 49 000,00 EUR.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowi wystawiony przez Emitenta weksel własny in
blanco opatrzony klauzulą „bez protestu”.
W terminie 14 dni od zakończenia podstawowego okresu umowy leasingu Finansujący zobowiązuje
się do sprzedaży przedmiotu leasingu Emitentowi, zaś Emitent zobowiązuje się do jego nabycia za
cenę w kwocie 100 PLN netto, pod warunkiem zapłaty przez Emitenta na rzecz Finansującego
wszystkich należności wynikających z umowy leasingu i wartości końcowej przedmiotu leasingu.
Finansujący podejmie działania związane z realizacją umowy po dostarczeniu przez Emitenta do
Finansującego aktualnego zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu w
podatkach i zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z płatnością składek na
ubezpieczenia społeczne.

Pozostałe postanowienia umowne nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu.
Emitent uznaje niniejszą umowę za istotną, ponieważ jej wartość przekracza 10 % kapitałów
własnych Emitenta.
Zarząd planuje instalację przedmiotu leasingu we wrześniu 2017 roku, a rozruch całego ciągu
technologicznego planowany jest w IV kwartale br. i I kwartale 2018 roku.
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). W ocenie Zarządu może ona mieć wpływ na
ocenę potencjału Emitenta.
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).

