
 

 

Raport bieżący nr 16/2012 

Data sporządzenia: 03-04-2012 

Temat: Rozwiązanie trzech oraz zmiana sześciu umów przedwstępnych sprzedaży zawartych 

pomiędzy spółką zależną od Wikana S.A. a Redevco Polska Gamma Sp. z o.o.  

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji 

 

Treść raportu:  

Zarząd WIKANA S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 3 kwietnia 2012 roku rozwiązane zostały trzy z 

dziewięciu umów przedwstępnych sprzedaży zawartych pomiędzy Redevco Polska Gamma Sp. z o.o. 

(Redevco) a Wikana Nieruchomości sp. z o.o. reprezentującą jako komplementariusz spółkę Wikana 

Nieruchomości Sp. z o.o. Komerc S.K.A. (Wikana Komerc) w dniu 13 lutego 2012 roku (Umowy 

Przedwstępne).  

 

Rozwiązane Umowy Przedwstępne dotyczyły zobowiązania do zawarcia pomiędzy Redevco a Wikana 

Komerc umów sprzedaży 3 nieruchomości komercyjnych zabudowanych o łącznej powierzchni gruntu 

1,31 ha, na którym posadowione są budynki o łącznej powierzchni  5,36 tys. mkw należących do 

Redevco zlokalizowanych odpowiednio w Radomiu, Ostrowie Wielkopolskim oraz Opolu za łączną 

kwotę równą 3,93 mln euro, co po przeliczeniu wg. kursu euro NBP na dzień rozwiązania ww. umów 

stanowi równowartość 16,24 mln zł. 

 

Jednocześnie strony postanowiły, iż w związku z rozwiązaniem ww. trzech Umów Przedwstępnych, 

kwoty wpłacone przez Wikana Komerc na rzecz Redevco tytułem zadatków w związku z zawarciem 

tych umów zostały zaliczone na poczet kwot, które w związku z zawarciem pozostałych Umów 

Przedwstępnych Wikana Komerc zobowiązana jest zapłacić i tym samym powiększyły kwoty każdego 

z wpłaconych zadatków tytułem zawarcia pozostałych sześciu Umów Przedwstępnych. Jednocześnie 

Spółka informuje, iż w związku z rozwiązaniem ww. Umów Przedwstępnych strony nie zachowały 

względem siebie żadnych roszczeń.  

 

Ponadto w dniu 3 kwietnia 2012 roku dokonano zmiany pozostałych sześciu Umów Przedwstępnych 

w taki sposób, iż termin zawarcia odpowiadających tym sześciu umowom, przyrzeczonych umów 

sprzedaży wydłużono z dnia 6 kwietnia 2012 r. do dnia 27 kwietnia 2012 r. Ponadto zmianie uległ 

termin przysługiwania Redevco prawa do odstąpienia od każdej z pozostałych sześciu Umów 

Przedwstępnych w przypadku nie przystąpienia przez Wikana Komerc do którejkolwiek z Umów 

Przyrzeczonych co aktualnie może nastąpić nie wcześniej niż w dniu 21 kwietnia 2012 roku i do dnia 

zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży to jest nie później niż do dnia 27 kwietnia 2012 r.  

 

Zmianie uległy również zapisy określające termin posiadania przez Wikana Komerc prawa do 

odstąpienia od każdej z pozostałych sześciu Umów Przedwstępnych w przypadku nieuzyskania na 

warunkach określonych w Umowach Przedwstępnych finansowania zewnętrznego na nabycie 

nieruchomości objętej którąkolwiek z Umów Przedwstępnych poprzez przesunięcie tego terminu 

dzień 20 kwietnia 2012 roku. 

 

W pozostałym zakresie postanowienia dotyczące pozostałych sześciu Umów Przedwstępnych nie 

uległy istotnym zmianom. 



 

 

 

O zawarciu Umów Przedwstępnych oraz kolejnych zmianach do tych umów Spółka informowała 

odpowiednio w raportach bieżących nr 6/2012 z dnia 13 lutego 2012 roku, 12/2012 z dnia 5 marca 

2012 r. oraz 15/2012 z dnia 30 marca 2012 roku. 
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