Łódź, w dniu 14 maja 2019 r.
Raport bieżący nr 17/2019
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.
Zarząd REDAN SA niniejszym dokonuje zmiany terminu publikacji skonsolidowanego raportu
rocznego za 2018 r., podanego w raporcie bieżącym nr 16/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.
Termin publikacji raportu wyznaczony był na 14 maja 2019 r.
Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu rocznego został wyznaczony na 30 maja 2019 r.
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Redan
wynika z nieotrzymania skonsolidowanego sprawozdania TXM SA – spółki zależnej Emitenta („TXM”,
Spółka”).
W dniu 14 maja 2019 r. TXM opublikował raport bieżący nr 24/2019 w którym wskazał między
innymi:
„Dalsze opóźnienie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego [TX] za
2018 r. wynika z faktu, iż do dnia sporządzenia niniejszego raportu nie nastąpiło rozstrzygnięcie
niepewność, czy sprawozdanie TXM SA, a tym samym także Grupy Kapitałowej TXM, powinno być
sporządzone zgodnie z zasadą kontynuacji działalności.
Rozstrzygnięciem takim byłoby rozpoznanie wniosku Spółki [TXM] o otwarcie postępowania
restrukturyzacyjnego w formie przyspieszonego postepowania układowego złożonego w dniu 3
kwietnia 2018 r. („Wniosek Restrukturyzacyjny”), o którym Spółka [TXM] informowała w raporcie
bieżącym nr 14/2019. Zgodnie z ustawą termin rozpatrzenia wniosku o otwarcie tego typu
postępowania wynosi 7 dni. W przypadku Spółki [TXM] upłynęło już 40 dni i Wniosek
Restrukturyzacyjny nadal nie został rozpoznany. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę
[TXM] Wniosek Restrukturyzacyjny przeszedł kontrolę formalną, nie posiada braków w tym zakresie i
obecnie jest rozpoznawany przez sąd. Na dzień 15 maja zostało wyznaczone niejawne posiedzenie
sądu w przedmiocie zbadania podstaw do określenia głównego ośrodka podstawowej działalności
Spółki [TXM].
Zarząd [TXM] spodziewa się, że rozpoznanie Wniosku Restrukturyzacyjnego nastąpi do końca maja br.
Jest to jednak okoliczność, na którą Spółka [TXM] nie ma wpływu.”
Podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim.
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