
 
Łódź, w dniu 19 czerwca 2020 r. 

 

Raport bieżący nr 17/2020  
 
Zwrot subwencji otrzymanych z PFR w ramach Tarczy Finansowej MŚP 
 

 
Zarząd Redan SA („Emitent”, „Redan”), nawiązując do raportów bieżących nr 10/2020 z dnia 

06 maja 2020 r. oraz 12/2020 z dnia 14 maja 2020 r. - dot. subwencji otrzymanych przez 

Redan SA oraz Top Secret sp. z o.o. (dalej: „Spółki GK Redan”) z Polskiego Funduszu Rozwoju 

SA (dalej: „PFR”) w ramach tzw. Tarczy Finansowej dla MŚP – informuje, że w dniu 18 

czerwca 2020 r. Spółki GK Redan dokonały zwrotu pełnej wysokości otrzymanych subwencji 

o łącznej wartości 7 000 000 PLN. 

 

W dniu 15 maja 2020 r. Spółki GK Redan wystąpiły do PFR między innymi o wykładnię różnic 

w definicji statusu średniego przedsiębiorcy pomiędzy Regulaminem ubiegania się o udział w 

programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Małych i Średnich 

Firm” (dalej: „Regulamin MŚP”), a decyzją Komisji Europejskiej zatwierdzająca warunki 

przyznawania pomocy publicznej (Bruksela, 27.4.2020 C(2020)2822; Subject: State Aid 

SA.56996 2020/N) – Poland) z dnia 27 kwietnia 2020 r. oraz Uchwały Rady Ministrów nr 

50/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.  

Jednak w dniu 28 maja 2020 r. weszła w życie zmiana Regulaminu MŚP, która doprecyzowała 

zapisy dotyczące określania statusu wielkości przedsiębiorstwa wprost odwołując się do 

Załącznika I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu (Dz. Urz UE L 187/1 z 26.6.2014). Według  tej definicji, ze względu na posiadane 

przez Redan akcje TXM SA w restrukturyzacji, zarówno Redan jaki i Top Secret Sp. z o.o. 

powinny być traktowane jako duże przedsiębiorstwa. Wprowadzono również termin 14 dni 

roboczych na zwrot subwencji, w przypadku gdy wnioskodawca otrzymał ją na podstawie 

błędnych danych. 

Termin 14 dni roboczych upływa w dniu 18 czerwca 2020 r. Pomimo, że Spółki z GK Redan 

nie otrzymały odpowiedzi od PFR na wskazane powyżej pisma, zarządy zdecydowały o 

zwrocie subwencji. 

 

Emitent prowadzi analizę możliwości i celowości wystąpienia o wsparcie z PFR w ramach 

tarczy dla dużych przedsiębiorstw. 
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