
 
Łódź, w dniu 4 kwietnia 2019 r.  

 

Raport bieżący nr 8/2019 

 

Restrukturyzacja spółki zależnej TXM SA 

 

Zarząd Redan SA („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 3 kwietnia 2019 r. TXM 

SA („TXM”, „Spółka”) – spółka zależna Emitenta – złożyła wniosek o otwarcie postępowania 

restrukturyzacyjnego – przyspieszonego postępowania układowego. Wniosek został złożony na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.  

W tej sprawie TXM opublikował w dniu 4 kwietnia br. raport bieżący nr 14/2019, w którym wskazał 

między innymi: 

„Mając na uwadze sytuację Spółki [TXM] zostały podjęte działania inicjujące proces restrukturyzacji, 

w ramach którego Spółka [TXM] będzie dążyła do zawarcia układu z wierzycielami. Z uwagi na 

potrzebę zabezpieczenia interesów samej Spółki [TXM], a także wszystkich jej kontrahentów, 

wystąpiono do sądu z wnioskiem o otwarcie sądowego postępowania restrukturyzacyjnego, które 

pozwoli uzdrowić sytuację przedsiębiorstwa oraz zapewnić Spółce [TXM] stabilizację sytuacji 

finansowej w przyszłości. Celem tych działań jest w szczególności poprawa efektywności 

ekonomicznej Spółki [TXM]. Przyjęte założenia restrukturyzacji opierają się na utrzymaniu i dalszym 

rozwoju dotychczasowej działalności, przy uwzględnieniu konieczności wprowadzenia zmian 

organizacyjnych niezbędnych do osiągnięcia rzeczonych celów. [..] 

Zgodnie ze stanowiskiem Spółki [TXM] przedstawionym we wniosku do sądu, TXM posiada zdolność 

do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania restrukturyzacyjnego oraz zobowiązań powstałych 

po jego otwarciu. […] 

Jednocześnie Zarząd [TXM] informuje, że wstępnie uzgodnił z Bankami finansującym działalność TXM, 

tj. PKO Bank Polski SA oraz ING Bank Śląski SA, warunki utrzymania finansowania Spółki [TXM] do 

czasu przedstawienia wszystkim wierzycielom, a zatem także tym Bankom, ostatecznego planu 

restrukturyzacji. W tym okresie, tj. wg zamierzeń Spółki [TXM] do 31 maja br. Banki utrzymają 

aktualne poziomy wykorzystania udostępnionych produktów bankowych, które są obecnie o ok. 10% 

niższe niż wartości wynikające z przyznanych limitów kredytowych. Dodatkowo w tym okresie TXM 

będzie zobowiązany do dokonania spłat do Banków większej z kwot: (i) 5% wartości przychodów ze 

sprzedaży lub (ii) połowy kwoty wynikającej z ewentualnego spadku wartości zapasów. Obecnie są 

prowadzone prace mające na celu sporządzenie stosownej dokumentacji prawnej potwierdzającej te 

ustalenia i jej podpisanie.” 



 
Zarząd Redan podkreśla, że złożenie przez spółkę TXM SA wniosku o otwarcie postępowania 

restrukturyzacyjnego, nie ma żadnego istotnego wpływu na inne spółki należące do Grupy 

Kapitałowej Redan, a jednocześnie nienależące do Grupy Kapitałowej TXM, gdyż żadna z tych spółek: 

1) nie udzieliła żadnemu podmiotowi należącemu do Grupy Kapitałowej TXM pożyczek lub 

innych instrumentów o podobnym charakterze; 

2) nie poręczyła, ani w inny sposób nie udzieliła zabezpieczeń za zobowiązania jakiegokolwiek 

podmiotu należącego do Grupy Kapitałowej TXM; 

3) nie prowadzi istotnych operacji gospodarczych ze spółkami z Grupy Kapitałowej TXM; 

4) nie posiada istotnych wierzytelności od spółek z Grupy Kapitałowej TXM. 

Oba segmenty Grupy Kapitałowej Redan: modowy (spółki należące do Grupy Kapitałowej Redan 

i nienależące do Grupy Kapitałowej TXM) oraz dyskontowy (spółki należące do Grupy Kapitałowej 

TXM) są od siebie całkowicie niezależne. Każdy z nich prowadzi dla siebie odrębne operacje 

niepowiązane i niewspółdzielone z tym drugim (poza obsługą IT świadczoną przez Redan na rzecz 

TXM). W szczególności w każdym segmencie są: (i) inne towary, (ii) odrębne sklepy, (iii) odrębne 

magazyny; (iv) inne źródła finansowania działalności oraz (v) nie ma pracowników pracujących 

jednocześnie w obu segmentach. 

Ogólnie pomiędzy spółkami: (i) z jednej strony należącymi do Grupy Kapitałowej Redan, a 

jednocześnie nienależącymi do Grupy Kapitałowej TXM, oraz (ii) z drugiej strony – należącymi do 

Grupy Kapitałowej TXM, jedynym istotnym powiązaniem są akcje TXM posiadane przez Redan. 
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