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Łódź, w dniu 14 sierpnia 2018 roku  
 
Raport bieżący nr 33/2018 
 
Objęcie inwestorów, którzy objęli akcje lub obligacje TXM, umową akcjonariuszy TXM 
 
 
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r., informującego o 
zawarciu przez Redan SA z 21 CONCORDIA 1 s.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu („Concordia”) 
umowy („UA”) pomiędzy nimi jako akcjonariuszami TXM SA z siedzibą w Andrychowie 
(„TXM”, „Spółka”) (Redan i Concordia dalej zwani łącznie „Stronami Pierwotnymi”), Zarząd 
Redan SA („Emitent”, „Redan”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 sierpnia 
2018 r. zawarł umowę („Umowa Przyłączająca”), na mocy której do UA przystąpiło dwóch 
inwestorów, którzy objęli akcje serii G lub obligacje serii A wyemitowane przez TXM („Nowi 
Akcjonariusze”). 
 
Zgodnie z postanowieniami UA, Concordia zażądała od Redan, aby do UA przystąpili Nowi 
Akcjonariusze.  
 
Umowa Przyłączająca reguluje wzajemne prawa i obowiązki Stron Pierwotnych i Nowych 
Akcjonariuszy. Zgodnie z Umową Przyłączającą postanowienia UA dotyczące w szczególności 
zasad dotyczących zbywania Akcji w okresie obowiązywania UA oraz wykonywania prawa 
żądania sprzedaży (drag along) oraz prawa przyłączenia (tag along), stosuje się odpowiednio 
w stosunkach pomiędzy Stronami Pierwotnymi a Nowymi Akcjonariuszami, m.in. z 
następującymi zastrzeżeniami: 

 żadnemu z Nowych Akcjonariuszy nie przysługuje prawo żądania sprzedaży (drag along) 
przez którąkolwiek ze Stron Pierwotnych, natomiast każda ze Stron Pierwotnych jest 
uprawniona wykonać prawo żądania sprzedaży wobec dowolnego z Nowych 
Akcjonariuszy, jeżeli jednocześnie wykona to prawo w stosunku do drugiej Strony 
Pierwotnej; 

 każdemu z Nowych Akcjonariuszy  w stosunku do każdej ze Stron Pierwotnych 
przysługuje prawo przyłączenia, jednak żadnej ze Stron Pierwotnych nie przysługuje 
prawo przyłączenia w stosunku do któregokolwiek z Nowych Akcjonariuszy;   

 w stosunkach pomiędzy Stronami Pierwotnymi i Nowymi Akcjonariuszami odpowiednie 
zastosowanie będą miały przepisy dot. niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązań wynikających z UA, na mocy których każda ze stron naruszających UA, będzie 
zobowiązana do zapłaty na rzecz strony, której prawo, roszczenie lub uprawnienie 
zostało naruszone, karę umowną w wysokości 50.000.000 PLN. 

 
 
Podstawa prawna:  
art. 17 ust 1 MAR 

Bogusz Kruszyński  
Prezes Zarządu 
Redan SA 


