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 Łódź, w dniu 29 czerwca 2017 roku 
 
 
Raport bieżący nr 24/2017  
 
Wykaz akcjonariuszy posiadających akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 5% 

liczby głosów na ZWZA Redan SA w dniu 29 czerwca 2017 roku  

 

Zarząd Redan SA z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz 

akcjonariuszy, posiadających akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 5% głosów na 

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2017 r.:  

 

1) Radosław Wiśniewski – posiadający 10 668 070 akcji uprawniających do wykonywania 15 

372 869 głosów, co stanowiło 64,63% głosów na tym WZA i 37,72% głosów w ogólnej 

liczbie głosów;  

2) Redral sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi reprezentowana przez komplementariusza – 

Redral sp. z o.o. z siedzibą w łodzi, w imieniu której działał Prezes Zarządu – Radosław 

Wiśniewski - posiadająca 5 300 001 akcji uprawniających do wykonywania 5 300 002 

głosów, co stanowiło 22,28% głosów na tym WZA i 13,00% głosów w ogólnej liczbie 

głosów; 

 

Jednocześnie informujemy, iż wymienieni powyżej akcjonariusze, jak również obecna na 

posiedzeniu Piengjai Wiśniewska – posiadająca 975 395 akcji uprawniających do 

wykonywania 975 395 głosów, co stanowiło 4,10% głosów na tym WZA i 2,39% ogólnej liczby 

głosów, są stronami porozumienia zawartego w dniu 9 maja 2016 r. pomiędzy Radosławem 

Wiśniewskim, Piengjai Wiśniewską, Teresą Wiśniewską, Ores spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością oraz Redral sp. z o.o. sp. k., dotyczącego zgodnego głosowania przez nich 

na walnym zgromadzeniu Spółki, o którym informowaliśmy w raportach bieżących nr 

10/2016 z dnia 10 maja 2016 r. oraz nr 30/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. 

 

Podstawa prawna:  
Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.  
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