
 
Łódź, w dniu 15 grudnia 2020 r.  

  
Raport bieżący nr 50/2020  
  
Przyjęcie układu w Top Secret Sp. z o.o. – dłużnika Redan SA 
 

W raporcie bieżącym nr 47/2020 opublikowanym w dniu 26 listopada 2020 r. Redan SA (dalej: 
„Redan”, „Emitent”) poinformował, że nadzorca układowy ustanowiony w ramach 
postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego wobec Top Secret sp. z o.o. z siedzibą 
w Łodzi – dłużnika Emitenta – zwołał na dzień 15 grudnia 2020 r. zgromadzenie wierzycieli w 
celu głosowania nad układem. 
 
Zarząd Redan informuje, że Redan oddał – w zakresie wierzytelności objętej układem z mocy 
prawa – głos za przyjęciem propozycji układowych przedstawionych przez Top Secret Sp. z o.o. 
Propozycje układowe otrzymane przez Redan zostały przedstawione w raporcie bieżącym nr 
47/2020 opublikowanym w dniu 26 listopada 2020 r. W odniesieniu do wierzytelności 
zabezpieczonej rzeczowo na majątku Top Secret sp. z o.o., a więc która może być objęta 
układem tylko pod warunkiem wyrażenia zgody przez wierzyciela (Emitenta), Emitent zgody 
takiej nie wyraził, a tym samym wierzytelność ta nie podlega restrukturyzacji układowej.  
 
Zgodnie z informacjami otrzymanymi przez zarząd Redan po podliczeniu głosów nadzorca 
układu stwierdził przyjęcie układu w Top Secret Sp. z o.o. Następnym krokiem w ramach 
toczącego się postępowania o zatwierdzenie układu będzie złożenie przez Top Secret sp. z o.o. 
wniosku do właściwego sądu o zatwierdzenie układu. Układ wejdzie zaś w życie po 
uprawomocnieniu postanowienia o zatwierdzeniu układu przez sąd. 
 
 
Podstawa Prawna: 
Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne  
 
  Bogusz Kruszyński   

Prezes Zarządu   
Redan SA  

  
  

  
      
  
REDAN S .A.  94 - 250  Łódź, ul. Żniwna 10/14 , Tel.  (+4842) 617 - 71 - 00 ,   Fax (+4842) 617 - 17 - 22 ,    
NIP:   725 - 10 - 17 - 332   REGON:    471127885  Kapitał zakładowy:  3 5 . 709 .2 44   PLN opłacony w całości   

                    Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi KRS: 0000039036              www.redan.com.pl   
  


