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Łódź, w dniu 02 grudnia 2017 roku 
 
Raport bieżący nr 37/2017  
 
Podwyższenie kapitału zakładowego Top Secret sp. z o. o. - spółki zależnej od Redan SA  
 
Zarząd Redan SA informuje, że w dniu 01 grudnia 2017 roku Redan SA („Emitent”) działając 
jako jedyny wspólnik Top Secret sp. z o. o. („Spółka Top Secret”) dokonał podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki Top Secret z kwoty 77 308 000,00 zł do kwoty 92 004 000,00 zł 
tj. o kwotę 14 696 000,00 zł, poprzez utworzenie 2 672 nowych udziałów wartości 
nominalnej 5.500 zł każdy („Nowe Udziały”).  
 
Nowe Udziały zostały objęte przez Emitenta w następujący sposób:  

 974 udziały pokryte zostały wkładem pieniężnym za cenę nominalną, tj. 5 357 000,00 
zł; 

 1 698 udziałów pokrytych zostało wkładem niepieniężnym, tj. całością udziałów 
przysługujących Emitentowi w spółce Loger sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, za cenę 
nominalną tj. 9 339 000,00 zł  

 
Loger Sp. z o.o. jest spółką techniczną, która posiada w leasingu zwrotnym, nieruchomość na 
której znajduje się centrum biurowe oraz magazynowe dla segmentu modowego Grupy 
Redan. 
 
Wartość udziałów w Loger Sp. z o.o. została ustalona w oparciu o wycenę sporządzoną przez 
niezależnego specjalistę ds. wyceny. 
 
Zarówno przed jak i po przeprowadzeniu powyższej transakcji Emitent posiada 100% głosów 
na Zgromadzeniu Wspólników spółki Top Secret Sp. z o.o. Przed przeprowadzeniem 
powyższej transakcji Emitent posiadał 100% udziałów w Loger Sp. z o.o. Po przeprowadzeniu 
transakcji Emitent nie posiada w ogóle udziałów w Loger Sp. z o.o. Wszystkie udziały w tej 
spółce posiada Top Secret Sp. z o.o. 
 
Powyższa transakcja, jako przeprowadzona pomiędzy spółkami z grupy kapitałowej Redan, 
nie będzie miała wpływu na skonsolidowane wyniki Grupy Redan. 
 
Nabycie Nowych Udziałów sfinansowano ze środków własnych Emitenta.  
 
Podstawa prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne  
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