
Informacja o istotnej transakcji zawartej pomiędzy spółkami powiązanymi z Redan S.A. w trybie 

art. 90k ustawy o ofercie publicznej 

 

Redan S.A. (Spółka) na podstawie art. 90k w związku z art. 90i ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z 2019 r., poz. 623 ze zmianami) podaje do wiadomości 

publicznej informację o zawarciu poniższej transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi ze Spółką: 

 

Firma podmiotu  powiązanego ze Spółką, 

(zależnego od Spółki), który zawarł istotną 

transakcję 

RED LABEL SP. Z O.O. 

Firma podmiotu  powiązanego, z którą podmiot 

zależny zawarł transakcję  

Top Secret sp. z o.o. 

Opis charakteru powiązań pomiędzy Spółką a 

podmiotami powiązanymi, które zawarły istotną 

transakcję 

Na dzień zawarcia transakcji Redan SA posiada 

bezpośrednio 100% udziałów w spółce RED 

LABEL sp. z o.o.; Redan SA jest powiązana 

osobowo z Top Secret sp. z o.o., w której 100% 

udziałów posiada Pan Radosław Wiśniewski, 

udziałowiec i członek Rady Nadzorczej Redan SA 

Data transakcji  01.09.2020 r. 

Wartość transakcji w tys. PLN * 899 tys. 

 

Przedmiot transakcji  Usługi obsługi sprzedaży (wsparcia 

administracyjnego) świadczone przez spółkę 

Top Secret sp. z o.o. na rzecz franczyzobiorcy  

RED LABEL sp. z o.o.- umowa wspomagająca 

wykonanie umowy franczyzy 

 

Informacje niezbędne do oceny, czy istotna 

transakcja została zawarta na warunkach 

rynkowych i czy jest uzasadniona interesem 

Spółki i akcjonariuszy niebędących podmiotami 

powiązanymi, w tym akcjonariuszy 

mniejszościowych 

Transakcja odbyła się na warunkach rynkowych, 

rynkowość jest poparta raportem uzasadnienia 

rynkowości sporządzonym przez firmę 

zewnętrzną. 

Zawarcie transakcji jest uzasadnione 

możliwością sprawnego i efektywnego 

prowadzenia działalności handlowo-usługowej 

przez podmioty powiązane, wykonania jej w 

sposób właściwy i optymalny. 

 

* wartość transakcji jest wartością szacowaną określoną jako 36-krotność miesięcznej wartości usług w pierwszym pełnym 

miesiącu obowiązywania umowy  

 

 

 

 

 

 

 



 

Informacja o istotnej transakcji zawartej pomiędzy spółkami powiązanymi z Redan S.A. w trybie 

art. 90k ustawy o ofercie publicznej 

 

Redan S.A. (Spółka) na podstawie art. 90k w związku z art. 90i ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z 2019 r., poz. 623 ze zmianami) podaje do wiadomości 

publicznej informację o zawarciu poniższej transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi ze Spółką: 

 

Firma podmiotu  powiązanego ze Spółką, 

(zależnego od Spółki), który zawarł istotną 

transakcję 

ORANGE LABEL SP. Z O.O. 

Firma podmiotu  powiązanego, z którą podmiot 

zależny zawarł transakcję  

Top Secret sp. z o.o. 

Opis charakteru powiązań pomiędzy Spółką a 

podmiotami powiązanymi, które zawarły istotną 

transakcję 

Na dzień zawarcia transakcji Redan SA posiada 

bezpośrednio 100% udziałów w spółce ORANGE 

LABEL sp. z o.o.; Redan SA jest powiązana 

osobowo z Top Secret sp. z o.o., w której 100% 

udziałów posiada Pan Radosław Wiśniewski, 

udziałowiec i członek Rady Nadzorczej Redan SA 

Data transakcji  01.09.2020 r. 

 

Wartość transakcji w tys. PLN * 1206 tys. 

 

Przedmiot transakcji  Usługi obsługi sprzedaży (wsparcia 

administracyjnego) świadczone przez spółkę 

Top Secret sp. z o.o. na rzecz franczyzobiorcy  

ORANGE LABEL sp. z o.o.- umowa 

wspomagająca wykonanie umowy franczyzy 

 

Informacje niezbędne do oceny, czy istotna 

transakcja została zawarta na warunkach 

rynkowych i czy jest uzasadniona interesem 

Spółki i akcjonariuszy niebędących podmiotami 

powiązanymi, w tym akcjonariuszy 

mniejszościowych 

Transakcja odbyła się na warunkach rynkowych, 

rynkowość jest poparta raportem uzasadnienia 

rynkowości sporządzonym przez firmę 

zewnętrzną. 

Zawarcie transakcji jest uzasadnione 

możliwością sprawnego i efektywnego 

prowadzenia działalności handlowo-usługowej 

przez podmioty powiązane, wykonania jej w 

sposób właściwy i optymalny. 

 

* wartość transakcji jest wartością szacowaną określoną jako 36-krotność miesięcznej wartości usług w pierwszym pełnym 

miesiącu obowiązywania umowy  

 

 

 

 

 

 



Informacja o istotnej transakcji zawartej pomiędzy spółkami powiązanymi z Redan S.A. w trybie 

art. 90k ustawy o ofercie publicznej 

 

Redan S.A. (Spółka) na podstawie art. 90k w związku z art. 90i ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z 2019 r., poz. 623 ze zmianami) podaje do wiadomości 

publicznej informację o zawarciu poniższej transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi ze Spółką: 

 

Firma podmiotu  powiązanego ze Spółką, 

(zależnego od Spółki), który zawarł istotną 

transakcję 

BLACK LABEL SP. Z O.O. 

Firma podmiotu  powiązanego, z którą podmiot 

zależny zawarł transakcję  

Top Secret Fashion Story sp. z o.o. 

Opis charakteru powiązań pomiędzy Spółką a 

podmiotami powiązanymi, które zawarły istotną 

transakcję 

Na dzień zawarcia transakcji Redan SA posiada 

bezpośrednio 100% udziałów w spółce BLACK 

LABEL sp. z o.o.; Redan SA jest powiązana 

osobowo z Top Secret Fashion Story sp. z o.o., 

w której 100% udziałów posiada pośrednio 

(przez Top Secret sp. z o.o.) Pan Radosław 

Wiśniewski, udziałowiec i członek Rady 

Nadzorczej Redan SA 

Data transakcji  01.09.2020 r. 

Wartość transakcji w tys. PLN * 1196 tys. 

 

Przedmiot transakcji  Usługi obsługi sprzedaży (wsparcia 
administracyjnego) świadczone przez spółkę 

Top Secret Fashion Story sp. z o.o. na rzecz 

franczyzobiorcy  BLACK LABEL sp. z o.o.- umowa 

wspomagająca wykonanie umowy franczyzy 

(cesja) 

 

Informacje niezbędne do oceny, czy istotna 

transakcja została zawarta na warunkach 

rynkowych i czy jest uzasadniona interesem 

Spółki i akcjonariuszy niebędących podmiotami 

powiązanymi, w tym akcjonariuszy 

mniejszościowych 

Transakcja odbyła się na warunkach rynkowych, 

rynkowość jest poparta raportem uzasadnienia 

rynkowości sporządzonym przez firmę 

zewnętrzną. 

Zawarcie transakcji jest uzasadnione 

możliwością sprawnego i efektywnego 

prowadzenia działalności handlowo-usługowej 

przez podmioty powiązane, wykonania jej w 

sposób właściwy i optymalny. 

 

* wartość transakcji jest wartością szacowaną określoną jako 36-krotność miesięcznej wartości usług w pierwszym pełnym 

miesiącu obowiązywania umowy  

 

 

 

 

 



Informacja o istotnej transakcji zawartej pomiędzy spółkami powiązanymi z Redan S.A. w trybie 

art. 90k ustawy o ofercie publicznej 

 

Redan S.A. (Spółka) na podstawie art. 90k w związku z art. 90i ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z 2019 r., poz. 623 ze zmianami) podaje do wiadomości 

publicznej informację o zawarciu poniższej transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi ze Spółką: 

 

Firma podmiotu  powiązanego ze Spółką, 

(zależnego od Spółki), który zawarł istotną 

transakcję 

KADMUS SP. Z O.O. 

Firma podmiotu  powiązanego, z którą podmiot 

zależny zawarł transakcję  

Top Secret Fashion Story sp. z o.o. 

Opis charakteru powiązań pomiędzy Spółką a 

podmiotami powiązanymi, które zawarły istotną 

transakcję 

Na dzień zawarcia transakcji Redan SA posiada 

bezpośrednio 100% udziałów w spółce KADMUS 

sp. z o.o.; Redan SA jest powiązana osobowo z 

Top Secret Fashion Story sp. z o.o., w której 

100% udziałów posiada pośrednio (przez Top 

Secret sp. z o.o.) Pan Radosław Wiśniewski, 

udziałowiec i członek Rady Nadzorczej Redan SA 

Data transakcji  01.09.2020 r. 

Wartość transakcji w tys. PLN * 2685 tys. 

 

Przedmiot transakcji  Usługi obsługi sprzedaży (wsparcia 

administracyjnego) świadczone przez spółkę 

Top Secret Fashion Story sp. z o.o. na rzecz 

franczyzobiorcy  KADMUS sp. z o.o.- umowa 

wspomagająca wykonanie umowy franczyzy 

(cesja) 

 

Informacje niezbędne do oceny, czy istotna 

transakcja została zawarta na warunkach 

rynkowych i czy jest uzasadniona interesem 

Spółki i akcjonariuszy niebędących podmiotami 

powiązanymi, w tym akcjonariuszy 

mniejszościowych 

Transakcja odbyła się na warunkach rynkowych, 

rynkowość jest poparta raportem uzasadnienia 

rynkowości sporządzonym przez firmę 

zewnętrzną. 

Zawarcie transakcji jest uzasadnione 

możliwością sprawnego i efektywnego 

prowadzenia działalności handlowo-usługowej 

przez podmioty powiązane, wykonania jej w 

sposób właściwy i optymalny. 

 
* wartość transakcji jest wartością szacowaną określoną jako 36-krotność miesięcznej wartości usług w pierwszym pełnym 

miesiącu obowiązywania umowy  

 

 

 

 

 

 



 

Informacja o istotnej transakcji zawartej pomiędzy spółkami powiązanymi z Redan S.A. w trybie 

art. 90k ustawy o ofercie publicznej 

 

Redan S.A. (Spółka) na podstawie art. 90k w związku z art. 90i ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z 2019 r., poz. 623 ze zmianami) podaje do wiadomości 

publicznej informację o zawarciu poniższej transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi ze Spółką: 

 

Firma podmiotu  powiązanego ze Spółką, 

(zależnego od Spółki), który zawarł istotną 

transakcję 

R-MODA SP. Z O.O. 

Firma podmiotu  powiązanego, z którą podmiot 

zależny zawarł transakcję  

Top Secret Fashion Story sp. z o.o. 

Opis charakteru powiązań pomiędzy Spółką a 

podmiotami powiązanymi, które zawarły istotną 

transakcję 

Na dzień zawarcia transakcji Redan SA posiada 

bezpośrednio 100% udziałów w spółce R-MODA 

sp. z o.o.; Redan SA jest powiązana osobowo z 

Top Secret Fashion Story sp. z o.o., w której 

100% udziałów posiada pośrednio (przez Top 

Secret sp. z o.o.) Pan Radosław Wiśniewski, 

udziałowiec i członek Rady Nadzorczej Redan SA 

Data transakcji  01.09.2020 r. 

Wartość transakcji w tys. PLN * 3479 tys. 

 

Przedmiot transakcji  Usługi obsługi sprzedaży (wsparcia 

administracyjnego) świadczone przez spółkę 

Top Secret Fashion Story sp. z o.o. na rzecz 

franczyzobiorcy  R-MODA sp. z o.o.- umowa 

wspomagająca wykonanie umowy franczyzy 

(cesja) 

 

Informacje niezbędne do oceny, czy istotna 

transakcja została zawarta na warunkach 

rynkowych i czy jest uzasadniona interesem 

Spółki i akcjonariuszy niebędących podmiotami 

powiązanymi, w tym akcjonariuszy 

mniejszościowych 

Transakcja odbyła się na warunkach rynkowych, 

rynkowość jest poparta raportem uzasadnienia 

rynkowości sporządzonym przez firmę 

zewnętrzną. 

Zawarcie transakcji jest uzasadnione 

możliwością sprawnego i efektywnego 

prowadzenia działalności handlowo-usługowej 

przez podmioty powiązane, wykonania jej w 

sposób właściwy i optymalny. 

 

* wartość transakcji jest wartością szacowaną określoną jako 36-krotność miesięcznej wartości usług w pierwszym pełnym 

miesiącu obowiązywania umowy  

 

 

 

 

 



Informacja o istotnej transakcji zawartej pomiędzy spółkami powiązanymi z Redan S.A. w trybie 

art. 90k ustawy o ofercie publicznej 

 

Redan S.A. (Spółka) na podstawie art. 90k w związku z art. 90i ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z 2019 r., poz. 623 ze zmianami) podaje do wiadomości 

publicznej informację o zawarciu poniższej transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi ze Spółką: 

 

Firma podmiotu  powiązanego ze Spółką, 

(zależnego od Spółki), który zawarł istotną 

transakcję 

R-TRENDY SP. Z O.O. , YELLOW LABEL SP. Z O.O., 

 

Firma podmiotu  powiązanego, z którą podmiot 

zależny zawarł transakcję  

Top Secret Fashion Story sp. z o.o. 

Opis charakteru powiązań pomiędzy Spółką a 

podmiotami powiązanymi, które zawarły istotną 

transakcję 

Na dzień zawarcia transakcji Redan SA posiada 

bezpośrednio 100% udziałów w spółce R-

TRENDY sp. z o.o., YELLOW LABEL SP. Z O.O.,.; 

Redan SA jest powiązana osobowo z Top Secret 

Fashion Story sp. z o.o., w której 100% udziałów 

posiada pośrednio (przez Top Secret sp. z o.o.) 

Pan Radosław Wiśniewski, udziałowiec i członek 

Rady Nadzorczej Redan SA 

Data transakcji  01.09.2020 r. 

Wartość transakcji w tys. PLN * R-TRENDY sp. z o.o. -5123 tys. 

YELLOW LABEL SP. Z O.O.-696 tys. 

 

Przedmiot transakcji  Usługi obsługi sprzedaży (wsparcia 
administracyjnego) świadczone przez spółkę 

Top Secret Fashion Story sp. z o.o. na rzecz 

franczyzobiorcy  R-TRENDY sp. z o.o. , YELLOW 

LABEL - umowa wspomagająca wykonanie 

umowy franczyzy (cesja) 

 

Informacje niezbędne do oceny, czy istotna 

transakcja została zawarta na warunkach 

rynkowych i czy jest uzasadniona interesem 

Spółki i akcjonariuszy niebędących podmiotami 

powiązanymi, w tym akcjonariuszy 

mniejszościowych 

Transakcja odbyła się na warunkach rynkowych, 

rynkowość jest poparta raportem uzasadnienia 

rynkowości sporządzonym przez firmę 

zewnętrzną. 

Zawarcie transakcji jest uzasadnione 

możliwością sprawnego i efektywnego 

prowadzenia działalności handlowo-usługowej 

przez podmioty powiązane, wykonania jej w 

sposób właściwy i optymalny. 

 

* wartość transakcji jest wartością szacowaną określoną jako 36-krotność miesięcznej wartości usług w pierwszym pełnym 

miesiącu obowiązywania umowy  


