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Data sporządzenia: 09-09-2010 

Temat: Zawiadomienie o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów. 
 

Treść raportu: 

Zarząd WIKANA S.A. na podstawie art. 70 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych informuje, że w dniu 8 września 2010 roku otrzymał od IPNIHOME LIMITED z 

siedzibą w Larnace zawiadomienie wynikające z art. 69 powołanej Ustawy, o przekroczeniu progu 
10% ogólnej liczby głosów .  

 

Treść zawiadomienia: 
W oparciu o regulacje art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (Dz.U.05.184.1539 ze zm.), uprzejmie informuję, że w dniu 3 września 2010 r. 

reprezentowana przeze mnie Spółka pod firmą: IPNIHOME LIMITED z siedzibą w Larnace, 
działającą na podstawie wpisu do rejestru Spółek prowadzonego przez  Ministerstwo Handlu, 

Przemysłu i Turystyki Wydział Rejestracji Firm i Oficjalnego Likwidatora Nikozja pod numerem HE 

212974  nabyła na podstawie umowy od Pana Adama Buchajskiego, akcje spółki WIKANA S.A. z 
siedzibą w Lublinie (KRS 0000144421) w ilości 995.332.175.   

 
Nabyciem objęte zostały akcje na okaziciela, serii F, nie dopuszczone do obrotu na giełdzie, o 

numerach od 678.792.751 do numeru 1.591.777.585 i od numeru 1.591.777.586 do numeru 

1.674.124.925. Przed zawarciem umowy Spółka IPNIHOME LIMITED z siedzibą w Larnace nie 
posiadała akcji w spółce WIKANA S.A.  

 
Obecnie Spółka IPNIHOME LIMITED z siedzibą w Larnace posiada 995.332.175  akcji, co stanowi 

obecnie 59,23% kapitału zakładowego Spółki WIKANA S.A. Z tytułu posiadanych obecnie akcji 
Spółce IPNIHOME LIMITED z siedzibą w Larnace przysługuje 59,23% udziału w ogólnej liczbie 

głosów. 

 
Jednoczenie informuję, że w okresie 12 miesięcy licząc od złożenia niniejszego zawiadomienia, 

IPNIHOME LIMITED z siedzibą w Larnace nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów 
oraz kapitale zakładowym WIKANA S.A. Mając jednak na uwadze zmienność sytuacji zarówno w 

samej Spółce, w której została dokonana inwestycja, jak również zmienność sytuacji na rynku 

kapitałowym, IPNIHOME LIMITED z siedzibą w Larnace, nie wyklucza w przyszłości dokonywania 
dalszych zakupów akcji WIKANA S.A. Zamiar dalszego zwiększania lub zmniejszania 

zaangażowania w Spółkę uzależniony będzie od ceny akcji, prezentowanych przez Spółkę wyników 
finansowych oraz od ogólnej sytuacji makroekonomicznej. Istotnym czynnikiem, co do dalszych 

zaangażowania będzie również możliwość realizacji planu inwestycyjnego, Spółki Larnace z siedzibą 
w Larnace.  

 

Przedmiotowa informacja przekazana została też do Komisji Nadzoru Finansowego. 
W imieniu IPNIHOME LIMITED z siedzibą Larnace – Agnieszka Rzepecka 
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