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Treść raportu: 
Zarząd WIKANA S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 9 maja 2011 r. powziął informację o 
zarejestrowaniu w dniu dzisiejszym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w 
Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany wysokości kapitału 
zakładowego Emitenta.  
 
Wysokość kapitału zakładowego Spółki została obniżona o kwotę 0,06 zł, z kwoty 33.611.173,86 zł.  
Po rejestracji przedmiotowej zmiany kapitał zakładowy Emitenta wynosi 33.611.173,80 zł i dzieli 
się na 1.680.558.690 akcji o wartości nominalnej 0,02 zł każda w tym: 
- 1 465 500 akcji serii A, 
- 22 044 000 akcji serii B, 
- 90 000 000 akcji serii C, 
- 227 019 000 akcji serii D, 
- 170 264 250 akcji serii E, 
- 1 169 765 940 akcji serii F. 
Obecnie wszystkie wyemitowane akcje Spółki uprawniają do 1.680.558.690 głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki.  
 
Obniżenie wysokości kapitału zakładowego zostało dokonane w związku z umorzeniem trzech akcji 
Wikana S.A. nabytych przez Spółkę w dniu 2 marca 2011 r. na podstawie upoważnienia zawartego 
w Uchwale nr 4/II/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lutego 2011 r. O 
nabyciu ww. akcji własnych Emitent informował w treści raportu bieżącego nr 9/2011 z dnia 2 
marca 2011 roku. Umorzone akcje uprawniały do trzech głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
Umorzenie akcji zostało dokonane na podstawie Uchwały nr 6/III/2011 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia WIKANA S.A. z dnia 3 marca 2011 roku.  
Ww. akcje zostały umorzone bez wynagrodzenia dla któregokolwiek z akcjonariuszy, z uwagi na 
fakt, iż umorzone akcje były akcjami własnymi Spółki. W związku z powyższym do realizacji 
przedmiotowego umorzenia akcji nie była wymagana zgoda żadnego z akcjonariuszy Spółki. 
 
Jednocześnie, Spółka informuje, iż Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji zmian Statutu Emitenta 
dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. w dniu 3 marca 2011r. Treść 
tekstu jednolitego Statutu Spółki, który uwzględnia dokonane zmiany stanowi załącznik do 
niniejszego raportu bieżącego. 
 
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 i 12 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych 
przez emitentów papierów wartościowych [...]. 
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