
 
Łódź, w dniu 9 czerwca 2021 roku 

 

Raport bieżący nr 9/2021 

 

Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy REDAN S.A. 

 

Zarząd Redan SA z siedzibą w Łodzi („Redan”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 

dzisiejszym podjął decyzję o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 

czerwca 2021 roku na dzień 8 lipca 2021 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że porządek 

obrad i treść projektów uchwał wraz z załącznikami, przekazanych przez Spółkę do wiadomości 

publicznej raportem bieżącym 7/2021 z dnia 21 maja 2021 r. oraz raportem bieżącym 8/2021 z dnia 

24 maja 2021 roku nie uległy zmianie, z zastrzeżeniem aktualizacji dat. 

 

Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podyktowana jest 

nieprzewidzianymi problemami technicznymi związanymi z organizacją Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki w pierwotnie ustalonym terminie. Redan SA w pełni stosuje i popiera regulacje 

władz i zalecenia ekspertów związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19. 

Przełożenie terminu walnego zgromadzenia akcjonariuszy wpisuje się w te działania. W związku z 

faktem, iż Spółka chce zapewnić wszystkim akcjonariuszom równy dostęp do udziału w Zwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu Spółki, zdecydowała się na przełożenie terminu obrad na dzień 8 lipca 2021 

roku. 

W związku z powyższym, Zarząd Redan S.A. odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 

zwołane pierwotnie na dzień 18 czerwca 2021 r. i jednocześnie zwołuje na dzień 8 lipca 2021 r. na 

godz. 14:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w 

Łodzi (94-250), w siedzibie Redan SA, przy ul. Żniwnej 10/14.  

 

W załączeniu Zarząd przedkłada ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki. 

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 19 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia z dnia 29 marca 
2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 
państwa nie będącego państwem członkowskim 
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