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Łódź, 10 sierpnia 2018 r. 

Informacja prasowa 

Redan pozyska środki na wzmocnienie TXM  

Redan uzyskał od potencjalnego inwestora potwierdzenie objęcia dwuletnich obligacji o wartości 
nominalnej 13 mln zł w ramach emisji kierowanej. Pozyskane środki zostaną z kolei w większości 
wykorzystane na objęcie nowych akcji emitowanych przez zależną spółkę TXM. Dzięki temu sieć 
dyskontowa TXM wzmocni kapitał obrotowy, co zapewni jej szybszą poprawę wyników.  

Redan uzyskał potwierdzenie od potencjalnego inwestora objęcia wszystkich obligacji, jakie zamierza 
wyemitować spółka. Celem jest sprzedaż dwuletnich papierów dłużnych o wartości nominalnej  
13 mln zł. Intencją Zarządu Redanu jest przeprowadzenie emisji obligacji do 17 sierpnia 2018 r. 

Pozyskane środki w większości zostaną wykorzystane na dokapitalizowanie zależnej spółki TXM 
rozwijającej sieć dyskontów odzieżowych. Na zakup nowo emitowanych akcji przez TXM przeznaczy  
7 mln zł. Kolejne 5 mln zł zostanie przeznaczone na częściową spłatę kredytu przez Redan, 
wynikającego z umowy o kredyt importowy i linię akredytyw. Pozostały 1 mln zł będzie wykorzystany 
na zabezpieczenia produktów pozabilansowych takich jak akredytywy dokumentowe lub gwarancje 
należytego wykonania umów najmu w ramach grupy kapitałowej. 

„Uzyskanie potwierdzenia objęcia naszych obligacji jest dla nas bardzo istotne. Spinamy w ten sposób 
całą transakcję dokapitalizowania sieci dyskontowej TXM. Dzięki dodatkowym środkom nasza spółka 
zależna wzmocni kapitał obrotowy. Nastąpi wówczas zwolnienie limitów kredytu kupieckiego u 
kluczowych dostawców. W efekcie TXM znacznie poprawi zaopatrzenie sklepów, co z pewnością 
przełoży się na wzrost sprzedaży i szybką poprawę osiąganych wyników” – powiedział Bogusz 
Kruszyński, Prezes Zarządu Redan SA.  

 

***  

Chcesz wiedzieć więcej – zapisz się do newslettera GK Redan - www.redan.com.pl/newsletter/ 

 

*** 

Redan SA jest operatorem znanych detalicznych marek odzieżowych: Top Secret, Troll, Drywash oraz sieci dyskontów odzieżowych TXM. 
Spółka funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej, która zajmuje się projektowaniem, marketingiem oraz dystrybucją odzieży. Redan zleca 
swoją produkcję fabrykom w Polsce, Chinach, Indiach Turcji, Korei i Bangladeszu. Sprzedaż prowadzona jest w sieci blisko 700 sklepów 
detalicznych, w ramach której znajdują się mono i multibrandowe salony oferujące odzież marek Top Secret, Troll i Drywash oraz dyskontowe 
sklepy TXM. Redan powstał w 1995 roku, a w 2003 roku akcje Spółki zostały dopuszczone do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie. Wchodząca w skład Grupy spółka TXM S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 
w grudniu 2016 r. Redan aktywnie wspiera Fundację „Happy Kids”.  
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