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Treść raportu: 
Zarząd WIKANA S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 24 marca 2011 r. Emitent nabył 
764.485 akcji własnych o wartości nominalnej 0,02 zł każda. Akcje własne, o których mowa 
powyżej zostały nabyte przez Spółkę na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr 
9/III/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. z dnia 3 marca 2011 r.  
 
Akcje własne zostały nabyte po średniej cenie 0,13 zł za jedną akcję. 
 
Wartość nominalna nabytych akcji własnych wynosi 15.289,70 zł. Nabyte akcje własne stanowią 
0,05% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 764.485 głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,05% ogólnej liczby głosów w Spółce. 
 
Akcje własne, o których mowa powyżej zostały nabyte w celu niezbędnym do likwidacji niedoborów 
scaleniowych, powstałych w wyniku realizacji procedury scalenia akcji Emitenta. Scalenie akcji 
zostanie dokonane w proporcji 10:1, w wyniku czego na kapitał zakładowy Spółki składać się 
będzie 168.055.869 akcji. Scalenie akcji zostanie dokonane poprzez połączenie akcji serii A, B, C, 
D, E, F Spółki w jedną wspólną serię G o wartości nominalnej 0,20 zł. 
 
Nabycie akcji własnych, o których mowa powyżej zostało zrealizowane na warunkach określonych 
w ww. Uchwale nr 9/III/2011  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. Zgodnie z 
treścią ww. Uchwały Spółka może nabyć na rynku oficjalnych notowań giełdowych, nie więcej niż 
5.000.000 akcji własnych w celu niezbędnym do likwidacji niedoborów scaleniowych, powstałych w 
wyniku realizacji procedury scalenia określonej w tej uchwale, za cenę nie wyższą niż: 
- cena ostatniego, przed zawarciem umowy nabycia akcji własnych, niezależnego obrotu akcjami 
Spółki na Rynku Regulowanym, lub 
- aktualna najwyższa niezależna oferta sprzedaży akcji Spółki na Rynku Regulowanym oraz 
- jednocześnie ustalając maksymalną i minimalną wysokość zapłaty za nabywane akcje, nie niższą 
niż 500.000,00 złotych i nie wyższą, niż 1.000.000,00  złotych; 
 
Nabywanie akcji własnych w celu niezbędnym do likwidacji niedoborów scaleniowych ma nastąpić w 
terminie do dnia 30 marca 2011 roku. 
 
Akcje własne Spółki, nabyte na warunkach określonych w Uchwale, o której mowa powyżej, o ile 
nie zostaną przekazane akcjonariuszowi lub akcjonariuszom na uzupełnienie niedoborów 
scaleniowych w całości, zostaną zbyte przez Spółkę lub zostaną umorzone w drodze obniżenia 
kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 i 15 Statutu 
Spółki.  
 
Decyzja w zakresie ustalenia postępowania w zakresie nabytych akcji własnych Spółki, a nie 
przekazanych akcjonariuszom na uzupełnienie niedoborów scaleniowych, podjęta zostanie przez 
Zarząd Spółki do dnia 31 grudnia 2011 r. W celu umorzenia akcji własnych, niezwłocznie po dniu 
31 styczniu 2012 r., Zarząd Spółki zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem 
obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwały lub uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych 
oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych i zmiany zgodnie z 
tymi uchwałami Statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału zakładowego.  
 
W związku z nabyciem w dniu 2 marca 2011 r. 3 (trzech) akcji własnych w celu ich umorzenia, a 
następnie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany statutu Spółki w zakresie wysokości 
kapitału zakładowego, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 9/2011 z dnia 2 marca 
2011 r., łącznie Spółka posiada 764.488 akcji własnych, które stanowią 0,05% kapitału 
zakładowego oraz które uprawniają do 764.488 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co 
stanowi 0,05% ogólnej liczby głosów.   
 
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 
2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]. 
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