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Treść raportu:  
 
Zarząd WIKANA S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2016 r. otrzymał od 
Palametra Holdings Limited z siedzibą w Mriehel na Malcie zawiadomienie sporządzone  
w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz  
o spółkach publicznych. 
 
Poniżej Emitent przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia: 
 
„Spółka Palametra Holdings Limited z siedzibą w Mriehel pod adresem: Fino Buildings, 
Notabile Road, BKR 3000 Mriehel, Malta, wpisana do rejestru spółek pod numerem: C 58019 
(dalej jako „Palametra”), w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy 
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 
Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) (dalej ”Ustawa”), niniejszym zawiadamia o nabyciu akcji spółki 
Wikana S.A. z siedzibą w Lublinie pod adresem: ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin, wpisanej do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144421 
(dalej „Wikana”).  
 
Wskazane powyżej nabycie nastąpiło na mocy Porozumienia z dnia 18.04.2016 r., w wyniku 
czego Palametra nabyła bezpośrednio 1.612.000 (jeden milion sześćset dwanaście tysięcy) 
akcji Wikana, która to liczba stanowi 8,05% udziału w jej kapitale zakładowym i bezpośrednio 
uprawnia do oddania 1.612.000 (jednego miliona sześciuset dwunastu tysięcy) głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Wikana, co stanowi 8,05% głosów w ogólnej liczbie głosów  
w Wikana. 
 
Akcje z transakcji zostały zaksięgowane na rachunku maklerskim spółki Palametra w dniu  
19 kwietnia 2016 r. 
 
Przed zdarzeniem objętym niniejszym zawiadomieniem Palametra nie posiadała w ogóle 
akcji Wikana, co za tym idzie spółka Palametra nie posiadała praw głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Wikana. 
 
Palametra informuje, że aktualnie bezpośrednio posiada 1.612.000 (jeden milion sześćset 
dwanaście tysięcy) akcji Wikana, która to liczba stanowi 8,05% udziału w jej kapitale 
zakładowym i bezpośrednio uprawnia do oddania 1.612.000 (jednego miliona sześciuset 
dwunastu tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Wikana, co stanowi 8,05% głosów 
w ogólnej liczbie głosów w Wikana. 



 
Palametra nie ma zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 
12 miesięcy od złożenia zawiadomienia. 
 
Ponadto Palametra informuje, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Wikana 
oraz że Palametra nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem 
byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu w Wikana.” 
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