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Łódź, 17 stycznia 2017 r. 
 
  
Raport bieżący nr 3/2017 
 
Informacja o zawiadomieniu o rozwiązaniu porozumienia akcjonariuszy 
 

Zarząd Redan SA (dalej Redan) informuje, że w dniu 17 stycznia 2017 r., do Redan 
wpłynęło zawiadomienie przesłane przez Andrzeja i Bożeny Kosińskich (dalej: 
Akcjonariusz), Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Opoka I Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty, Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Opoka Omega Fundusz 
Inwestycyjny Zamknięty (dalej: Fundusze) o rozwiązaniu w dniu 13 stycznia 2017 r. 
pisemnego porozumienia zawartego w dniu 20 maja 2016 r. (dalej: Porozumienie) przez 
Akcjonariusza oraz Fundusze w sprawie zgodnego głosowania na Walnych 
Zgromadzeniach Redan oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Redan. 

 

Przed rozwiązaniem Porozumienia Akcjonariusz oraz Fundusze posiadali łącznie 2.536.873 
(słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcje 
Redan, reprezentujących łącznie 7,10% kapitału zakładowego Redan, uprawniających do 
2.536.873 (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt 
trzy) głosów na Walnych Zgromadzeniach Redan, co stanowi 6,22% ogólnej liczby głosów w 
Redan, w tym: 

1) Akcjonariusz posiadał 985.129 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy 
sto dwadzieścia dziewięć) akcji Redan, reprezentujących łącznie 2,76% kapitału 
zakładowego Redan, uprawniających do 985.129 (słownie: dziewięćset 
osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) głosów, co stanowi 2,42% 
ogólnej liczby głosów w Redan; 

2) Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadał 776.355 (słownie: siedemset 
siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji Redan, 
reprezentujących łącznie 2,17% kapitału zakładowego Redan, uprawniających do 
776.355 (słownie: siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt 
pięć), co stanowi 1,9% ogólnej liczby głosów w Redan; 

3) Opoka I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadał 83.442 (słownie: osiemdziesiąt 
trzy tysiące czterysta czterdzieści dwa) akcji Redan, reprezentujących łącznie 
0,23% kapitału zakładowego Redan, uprawniających do 83.442 (słownie: 
osiemdziesiąt trzy ysiące czterysta czterdzieści dwa) głosów, co stanowi 0,2% 
ogólnej liczby głosów w Redan; 

4) Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadał 243.427 (słownie: dwieście 
czterdzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia siedem) akcji Redan, 
reprezentujących łącznie 0,68% kapitału zakładowego Redan, uprawniających do 
243.427 (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia siedem) 
głosów, co stanowi 0,6% ogólnej liczby głosów w Redan; 
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5) Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadał 448.520 (słownie: 
czterysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji Redan, 
reprezentujących łącznie 1,26% kapitału zakładowego Redan, uprawniających do 
448.520 (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset dwadzieścia) głosów, 
co stanowi 1,10 % ogólnej liczby głosów w Redan. 

 

Po rozwiązaniu Porozumienia: 

1) Akcjonariusz posiadał 985.129 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto 
dwadzieścia dziewięć) akcji Redan, reprezentujących łącznie 2,76% kapitału 
zakładowego Redan, uprawniających do 985.129 (słownie: dziewięćset 
osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) głosów, co stanowi 2,42% 
ogólnej liczby głosów w Redan; 

2) Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadał 776.355 (słownie: siedemset 
siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji Redan, 
reprezentujących łącznie 2,17% kapitału zakładowego Redan, uprawniających do 
776.355 (słownie: siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) 
głosów, co stanowi 1,9% ogólnej liczby głosów w Redan; 

3) Opoka I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadał 83.442 (słownie: osiemdziesiąt 
trzy tysiące czterysta czterdzieści dwa) akcji Redan, reprezentujących łącznie 0,23% 
kapitału zakładowego Redan, uprawniających do 83.442 (słownie: osiemdziesiąt 
trzy tysiące czterysta czterdzieści dwa) głosów, co stanowi 0,2 % ogólnej liczby 
głosów w Redan; 

4) Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadał 243.427 (słownie: dwieście 
czterdzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia siedem) akcji Redan, 
reprezentujących łącznie 0,68% kapitału zakładowego Redan, uprawniających do 
243.427 (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia siedem) 
głosów, co stanowi 0,6 % ogólnej liczby głosów w Redan; 

5) Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadał 448.520 (słownie: 
czterysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji Redan, 
reprezentujących łącznie 1,26% kapitału zakładowego Redan, uprawniających do 
448.520 (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset dwadzieścia], co 
stanowi 1,10 % ogólnej liczby głosów w Redan. 

Zawiadamiający podają ponadto, że nie istnieją podmioty zależne wobec Akcjonariusza i 

Funduszy w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych (Dz.U.2016.0.1639 t.j.), które posiadałyby akcje Redan. 

Ponadto zawiadamiający wskazują, iż nie istnieją inne niż Fundusze, fundusze inwestycyjne 
zarządzane przez OPOKA TFI S.A., z siedzibą w Warszawie, które posiadałyby akcje Redan.   
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Podstawa prawna:  

Artykuł 17 ustęp 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 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy 
Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE 

 

 
Bogusz Kruszyński 
Prezes Zarządu Redan 

 

 


