Projekty Uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A.
 zwołanego na dzień 29 grudnia 2009 roku.
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Uchwała Nr ………
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
PROTEKTOR  S.A. 
z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZ
§ 1
Zgodnie z pkt 2 porządku obrad, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  PROTEKTOR  S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią ……………………………………, 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 




Uchwała Nr ………
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
PROTEKTOR  S.A. 
z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie porządku obrad NWZ
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  PROTEKTOR  S.A. przyjmuje porządek obrad 
w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu Zarządu PROTEKTOR S.A., które zgodnie z treścią art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych zostało  zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 02 grudnia 2009 roku 
oraz w raporcie bieżącym przekazanym zgodnie z § 38 ust. 1 w powiązaniu z § 100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) [Dz. U. 2009.33.259].  
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 




Uchwała Nr ………
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
PROTEKTOR  S.A. 
z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa PROTEKTOR S.A.  na rzecz  LZPS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Lublinie, 
§ 1
	Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna („Spółka”) postanawia o wyrażeniu zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz LZPS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, spółki w stu procentach bezpośrednio zależnej od Spółki. 

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz LZPS Sp. z o.o. związane jest z realizowaniem przez Zarząd Spółki założeń budowania, standaryzacji i restrukturyzacji Grupy Kapitałowej, do której należą Spółka i LZPS Sp. z o.o., zgodnie z którymi LZPS Sp. z o.o. będzie realizować zadania z obszaru produkcji obuwia specjalistycznego, także tego które obecnie produkowane jest przez Spółkę.
Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez Spółkę nastąpi poprzez jego wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie nowoutworzonych udziałów obejmowanych przez Spółkę w podwyższonym kapitale zakładowym LZPS Sp. z o.o. 
Wartość udziałów obejmowanych przez Spółkę w podwyższonym kapitale zakładowym LZPS Sp. z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki wyniesie co najmniej 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych. 
W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zbywanej na rzecz LZPS Sp. z o.o. wchodzić będą w szczególności:
	Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Karwi przy ul. Wojska Polskiego 59 w gminie Władysławowo, na którą składają się działki gruntu nr 24 o powierzchni 1260 m2, nr 23 o powierzchni 1260 m2, nr 21 o powierzchni 1380 m2, nr 22 o powierzchni 1260 m2 wpisanych w księdze wieczystej nr 4868 w Sądzie Rejonowym w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku oraz działka gruntu nr 27/1 o powierzchni 2560 m2 wpisana w księdze wieczystej nr 14103 w Sądzie Rejonowym w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, tj. o łącznej powierzchni 7.720 m2 wraz z prawem własności usytuowanych na tej nieruchomości budynków i budowli w szczególności domków letniskowych oraz budynków socjalnych i gospodarczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na której to nieruchomości zlokalizowany jest ośrodek wypoczynkowy;

Prawo dzierżawy hal służących do działalności produkcyjnej przejmowanej przez LZPS Sp. z o.o. wraz ze związanymi z tą działalnością pomieszczeniami socjalnymi, które to prawo dzierżawy ustanowione zostanie na podstawie umowy wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki.
	Jednocześnie z przeniesieniem na LZPS Sp. z o.o. ww. składników wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, nastąpi przejście na LZPS Sp. z o.o. części zakładu pracy Spółki obejmującej następujące komórki organizacyjne: 

	Dział Finansowo - Księgowy
	Dział Kadr i Płac
	Kierownik Produkcji (Dział Kierownika Produkcji)
	Dział Kontroli Jakości
	Dział Księgowości Materiałowej i Kosztów
	Dział Techniczno-Organizacyjnego Przygotowania Produkcji
	Dział Technologiczno - Ekonomiczny
	Dział Utrzymania Ruchu
	Dział Zaopatrzenia i Transportu
	Główny Księgowy
	Inspektor ds. BHP
	Laboratorium Zakładowe
	Lekarz Medycyny Pracy
	Magazyn Materiałów i Surowców
	Magazyn Urządzeń i Narzędzi
	Magazyn Wyrobów Gotowych
	Montaż
	Opracowanie
	Pełnomocnik ds. SZJ
	Rozkrój Skór Miękkich
	Rozkrój Skór Twardych
	Szwalnia
	Wtryskownia,

co związane będzie z przejęciem przez LZPS Sp. z o.o. pracowników zatrudnionych w ww. jednostkach organizacyjnych na dzień przejścia części zakładu pracy na LZPS Sp. z o.o.
	Przewidywanym terminem zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki 
na LZPS Sp. o.o. jest 1 stycznia 2010r. 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Uchwała Nr ………
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
PROTEKTOR  S.A. 
z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz określenia warunków podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

Dodaje się § 9 B ust. 1 i 2 o następującym brzmieniu:
1.Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie większa niż 7 179 225 (słownie: siedem milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) złotych (kapitał docelowy) poprzez emisję nie więcej niż 14 358 450 (słownie: czternaście milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii na następujących zasadach:
upoważnienie zostaje udzielone na okres 3 lat od daty wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi niniejszego upoważnienia;
uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej;
akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać objęte zarówno w zamian za wkład pieniężny jak i niepieniężny. Wydanie akcji w zamian za wkład niepieniężny wymaga jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej;
za jednomyślną zgodą Rady Nadzorczej zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;
podwyższenie kapitału zakładowego w ramach upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych spółki;
Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 k.s.h.
Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie wymaga zmiany Statutu.
Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.
2.Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie uchwały wymagane przez art. 445 § 1 ksh:
Zmiana Statutu poprzez przyznanie Zarządowi prawa do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma na celu przyspieszenie procedury podwyższenia kapitału zakładowego i uniknięcie czasochłonnych procedur związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia w związku z planowanymi przez Zarząd inwestycjami. Udzielenie zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego pozwoli na skrócenie okresu emisji akcji. Dodać wypada, iż istotne z punktu widzenia podwyższenia kapitału zakładowego decyzje, tj. ustalenie ceny emisyjnej akcji, możliwość obejmowania akcji w zamian za wkłady niepieniężne oraz pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru, wymagały będą jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej Spółki, co implikuje kontrolę podejmowanych przez Zarząd decyzji.




Uchwała Nr ………
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
PROTEKTOR  S.A. 
z dnia 29.12.2009 r.
W sprawie: wyrażenia zgody na dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym, na ich dematerializację i na zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o ich rejestrację
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanowiło wyrazić zgodę na ubieganie się o dopuszczenie oraz na wprowadzenie akcji i praw do akcji emitowanych w związku podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
§ 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  spółki PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie postanowiło wyrazić zgodę na dematerializację akcji i praw do akcji emitowanych w związku podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki.
W związku z ust. 1 powyżej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie postanowiło wyrazić zgodę na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem będzie rejestracja w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji i praw do akcji emitowanych w związku podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki.
§ 3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego na rynek regulowany oraz do dematerializacji tychże akcji.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała Nr ………
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
PROTEKTOR  S.A. 
z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: zatwierdzenie wyboru Członka Rady Nadzorczej
§ 1
Zgodnie z punktem 7 porządku obrad Walne Zgromadzenie PROTEKTOR  S.A., działając na podstawie art. 17 ust. 4 Statutu Spółki, zatwierdza  powołanie Pan Wojciecha Sobczaka do Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. z dniem 10 listopada 2009 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


