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Treść raportu:  
 
Zarząd WIKANA S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu wczorajszym, tj. 9 kwietnia 2014 r., 
otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg 
Wieczystych o wpisaniu w dziale IV księgi wieczystej prowadzonej pod numerem KW: 
LU1I/00316886/0 dla nieruchomości stanowiącej własność spółki zależnej Emitenta: Wikana 
Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością OMEGA S.K.A. („Spółka”), 
obejmującej działki położone w Lublinie w pobliżu ul. Willowej oraz przy ul. Kasztelańskiej 
(obręb ewidencyjny 32-SŁAWINEK WIEŚ) oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 240/14, 
70/6, 67/20, 69/9, 102/14, 239/15, 240/16 o łącznej powierzchni 0,3763 ha, hipoteki 
umownej łącznej („Hipoteka”) ustanowionej do kwoty 6 000 000,00 zł (słownie: sześć 
milionów złotych) na rzecz Administratora Hipoteki, tj. Matczuk Wieczorek i Wspólnicy 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie (REGON: 
140470782), celem zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy z tytułu praw do obligacji 
serii A od nr 1 do nr 4000 o wartości nominalnej 1000 zł każda obligacja wyemitowanych 
przez Spółkę w ramach Programu Emisji Obligacji Spółki, o rozpoczęciu którego Emitent 
informował raportem bieżącym nr 15/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. Hipoteka będzie 
współobciążać nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu, VI Wydział Ksiąg 
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW: ZA1Z/00110282/0.  
Wartość ewidencyjna nieruchomości stanowiących własność Emitenta, na których 
ustanowiono hipotekę, w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 829 000,00 zł netto.   
Emitent informuje, iż brak jest powiązań pomiędzy Emitentem, osobami zarządzającymi lub 
nadzorującymi Emitenta, a podmiotem na rzecz którego ustanowiono hipotekę i osobami 
nim zarządzającymi, za wyjątkiem zawierania z tym podmiotem umów handlowych.  
Podstawą przekazania niniejszego raportu jest fakt, iż wartość hipoteki przekracza 
równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego 
przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku informacyjnego. 
 
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 
lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych […] 
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