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Łódź, w dniu 09 czerwca 2017 r. 

Raport bieżący nr 23/2017 

 

Korekta informacji o transakcji na akcjach Redan uprawniających do 13% głosów na WZA 

 

Zarząd Redan SA (dalej „Redan”, „Spółka” lub „Emitent”), informuje, iż w dniu 08 czerwca 

2017 r., Emitent otrzymał od p. Piengjai Wiśniewskiej korektę zawiadomienia o transakcji, 

w wyniku której nastąpiła zmiana liczby głosów przypadających na akcje posiadane przez 

Piengjai Wiśniewską, zgodnie z art. 69 ust. 1 oraz ust. 2, w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 6 Ustawy. 

Redan przekazał do publicznej wiadomości pierwotne zawiadomienie raportem bieżącym nr 

10/2017 w dniu 13 kwietnia 2017 roku. 

 

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy 

zawiadomienie. 

 

Zmiana nastąpiła w dniu 11 kwietnia 2017 r., w wyniku transakcji wniesienia przez p. Piengjai 

Wiśniewską 5.300.000 sztuk należących do niej akcji zdematerializowanych zwykłych na 

okaziciela Spółki, tytułem wkładu niepieniężnego, na rzecz Spółki REDRAL Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi (dalej zwana 

„Spółką Redral”). Spółka Redral zarządzana jest przez komplementariusza – Redral Sp. z o.o., 

w której Prezesem Zarządu oraz jedynym wspólnikiem jest Radosław Wiśniewski.  

 

Akcje te stanowią 14,84% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 

wykonywania łącznie 5.300.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 13,00% 

ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

 

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale 

zakładowym spółki oraz o liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej 

liczbie głosów; 

 

Przed zawarciem transakcji, o której mowa w pkt. 1 powyżej p. Piengjai Wiśniewska: 

 

- posiadała bezpośrednio 7.077.935 akcji Spółki na okaziciela, stanowiących 19,82% udziału 

w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania łącznie 7.077.935 głosów na 

walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 17,37% ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki; 

- posiadała również pośrednio, poprzez podmiot od siebie zależny - „Ores” spółkę z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, 253.700 akcji Spółki na okaziciela, 

stanowiących 0,71% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania 
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łącznie 253.700 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,62% ogólnej liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

 

W konsekwencji łącznie pośrednio i bezpośrednio przed transakcją p. Piengjai Wiśniewska 

posiadała 7 331 635 akcji Redan SA na okaziciela, stanowiących 20,53%, udziału w kapitale 

zakładowym Spółki uprawniających do wykonywania łącznie 7 331 635 głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki, co stanowi 17,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 

Spółki. 

 

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym 

spółki oraz o liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udziale w ogólnej liczbie głosów. 

 

Po dokonaniu transakcji o której mowa w pkt. 1 powyżej p. Piengjai Wiśniewska:  

 

- bezpośrednio posiada 1.777.935 akcji Redan SA na okaziciela, stanowiących 4,98% udziału 

w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania łącznie 1.777.935 głosów na 

walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,36 % wszystkich głosów na walnym 

zgromadzeniu Redan S.A.  

- pośrednio, poprzez podmiot od siebie zależny - „Ores” spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, po zmianie udziału posiada 253.700 akcji Spółki na 

okaziciela, stanowiących 0,71% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 

wykonywania łącznie 253.700 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,62% 

ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

 

W konsekwencji aktualnie p. Piengjai Wiśniewska posiada łącznie bezpośrednio i pośrednio 2 

031 635 akcji Redan SA na okaziciela, stanowiących 5,69%, udziału w kapitale zakładowym 

Spółki, uprawniających do wykonywania łącznie 2 031 635 głosów na walnym zgromadzeniu 

Spółki, co stanowi 4,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

 

4) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające 

akcje Spółki 

 

Zgodnie z zawiadomieniem p. Piengjai Wiśniewska nie posiada innych podmiotów zależnych, 

które posiadałyby jakiekolwiek akcje Spółki, z zastrzeżeniem, że jest podmiotem 

dominującym wobec „Ores” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. „Ores” spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością posiada 253.700 akcji Spółki na okaziciela, stanowiących 

0,71% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania łącznie 

253.700 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,62% ogólnej liczby głosów na 

walnym zgromadzeniu Spółki. 

 

5)  Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c; 
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Nie dotyczy 

 

6)  Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których 

nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o 

których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w 

art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, 

rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub 

terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji. 

 

Nie dotyczy. 

 

7)  Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w 

sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w 

art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie 

wygaśnięcia tych instrumentów finansowych; 

 

Nie dotyczy. 

 

8)  Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowym 

udziale w ogólnej liczbie głosów. 

 

Wskazano powyżej. 

 

 

 

Podstawa prawna:  

Artykuł 70 ustęp 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. z dnia 15 

września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1639)  

 

 

Bogusz Kruszyński 

Prezes Zarządu Redan SA 


