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Łódź, w dniu 25 kwietnia 2017 r. 
 
Raport bieżący nr 12/2017 
 
Informacja o transakcji na akcjach Redan wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą 
pełniącą obowiązki zarządcze. 
  
Zarząd Redan SA (dalej „Redan”, „Spółka” lub „Emitent”), informuje, iż w dniu 24 kwietnia 
2017 r. Emitent otrzymał od Radosława Wiśniewskiego oraz Redral Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą 
w Łodzi (dalej zwana „Spółką Redral”) zawiadomienie o dokonanej transakcji na akcjach 
Spółki.  
 
Redral Sp. z o.o. sp. k. jest podmiotem zależnym Radosława Wiśniewskiego. Redral Sp. z o.o. 
sp. k. zarządzana jest przez komplementariusza – Redral Sp. z o.o., w której Prezesem 
Zarządu oraz jedynym wspólnikiem jest Radosław Wiśniewski, który jest osobą blisko 
związaną z następującą osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce: Piengjai Wiśniewską – 
Członkiem Rady Nadzorczej.  
 
Przedmiotem transakcji było przeniesienie w dniu 21 kwietnia 2017r. 918 181 (dziewięciuset 
osiemnastu tysięcy sto osiemdziesięciu jeden) sztuk akcji Redan S.A., zdematerializowanych 
zwykłych na okaziciela na rzecz Spółki Redral w wyniku podziału majątku po rozwiązaniu 
Spółki Machlimus Investments spółki komandytowej zarejestrowanej według prawa Cypru 
pod numerem ∑12356, z siedzibą przy 75 Prodromou, 1st Floor, Office 101, 2063 Strovolos, 
Nikozja, Cypr. 
 
Akcje te uprawniają do wykonywania 2,25% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki. 
 
Po transakcji liczba akcji należących do Radosława Wiśniewskiego, wraz z podmiotem 
zależnym Spółką Redral, zwiększyła się do 21 080 474 akcji. Akcje te uprawniają do 
wykonywania 25 785 274 głosów na walnym zgromadzeniu Redan. Głosy te stanowią 63,26% 
wszystkich głosów na WZA.  
 
Treść otrzymanego powiadomienia w trybie art. 19 MAR Spółka przekazuje w załączniku. 
 

Podstawa prawna:  

Artykuł 19 ustęp 3 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. 
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