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Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu:  
 
Zarząd WIKANA S.A. (Emitent), informuje, iż spółka zależna Emitenta, Wikana Property Sp. z 
o.o. Delta S.K.A. (Wikana Delta) zawarła w dniu 6 marca 2013 r. z Raiffeisen Bank Polska 
Spółka Akcyjna (Bank) umowę kredytową o wartości 10.700 tys. zł (Kredyt, Umowa).   
 
Kredyt jest nieodnawialnym kredytem celowym przeznaczonym na finansowanie budowy i 
komercjalizacji budynku mieszkalnego w Lublinie przy ul. Jana Pawła II i Granitowej, pod 
nazwą Sky House.  
O zawarciu umowy o wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji ww. inwestycji oraz 
jej zmianach Emitent informował w raportach bieżących nr 13/2012 z dnia 29 marca 2012 r., 
nr 43/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. oraz 8/2013 z dnia 1 lutego 2013 r.   
 
Kredyt będzie uruchamiany w transzach zgodnie z dyspozycjami Wikana Delta, przy czym 
uruchomienie Kredytu może nastąpić w okresie od dnia ustanowienia zabezpieczeń Kredytu 
do dnia 29 listopada 2013 r. Zgodnie z postanowieniami Umowy spłata kredytu ma nastąpić 
najpóźniej w dniu 30 grudnia 2013 r. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o 
stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów powiększoną o marżę Banku. 
 
Zabezpieczeniem Kredytu są m.in. : 

 hipoteka do kwoty 16.050 tys. zł na nieruchomości stanowiącej własność Wikana 
Delta, 

 zastaw rejestrowy na akcjach Wikana Delta, 
 zastaw na mieniu ruchomym Wikana Delta, 
 pełnomocnictwo do rachunków bankowych Wikana Delta, 
 oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie określonym w art. 97 Prawa 

bankowego do wysokości 16.050 tys. zł z klauzulą wymagalności do dnia 30 grudnia 
2016 roku.  

 
Aktywa tj. nieruchomość, udziały oraz mienie ruchome, na których zostaną ustanowione ww. 
zabezpieczenia nie stanowią dla Spółki aktywów o znacznej wartości w rozumieniu §2 ust. 1 
pkt 45 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych […].  



 
 

 
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego 
rodzaju umów. 
 
Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą Emitent przyjął 10% kapitałów własnych. 
 
Jednocześnie Emitent informuje, iż łączna wartość umów podpisanych przez spółki z Grupy 
Kapitałowej WIKANA ze spółkami z Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank w ciągu ostatnich 12 
miesięcy wynosi 10.706 tys. zł.  
 
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 
lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych […]. 
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