
Raport bieżący nr: 28/2016 
Data sporządzenia: 2016-04-29 
Skrócona nazwa emitenta: WIKANA  
 
Temat: Otrzymanie sprostowania zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie 
głosów w WIKANA S.A.  
 
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji   
  
Treść raportu:  
 
Zarząd WIKANA S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2016 r. otrzymał od RDI LLC 
z siedzibą w Dover w Anglii sprostowanie zawiadomienia sporządzonego w trybie art. 69a 
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych, przekazanego przez Emitenta raportem bieżącym nr 23/2016 z 26 kwietnia 
2016 r. 
 
Poniżej Emitent przekazuje treść otrzymanego sprostowania: 
 
„Spółka RDI LLC z siedzibą w Dover pod adresem: 28 Old Rudnick Lane, Dover, Stan Delaware 
19901, Hrabstwo Kent, wpisana do rejestru spółek pod numerem: 5991311 (dalej jako „RDI 
LLC”), niniejszym zawiadamia iż w zawiadomieniu z dnia 25 kwietnia 2016 r. kierowanym do 
Komisji Nadzoru Finansowego - Pion Nadzoru Rynku Kapitałowego oraz do 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”), o pośrednim nabyciu akcji spółki Wikana, pojawiła się omyłka pisarska. 
 
W treści zawiadomienia pojawiła się informacja: „RDI LLC informuje, że aktualnie posiada 
łącznie, wyłącznie pośrednio, 13.200.386 (trzynaście milionów dwieście tysięcy trzysta 
osiemdziesiąt sześć) akcji Wikana, która to liczba stanowi 65,96% udziału w jej kapitale 
zakładowym i uprawnia do oddania 13.200.386 (trzynastu milionów dwustu tysięcy trzystu 
osiemdziesięciu sześciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Wikana, co stanowi 65,96% 
głosów w ogólnej liczbie głosów w Wikana.”, 
 
podczas kiedy prawidłowa treść zawiadomienia powinna zawierać informację: 
„RDI LLC informuje, że aktualnie posiada łącznie, wyłącznie pośrednio, 13.200.384 
(trzynaście milionów dwieście tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery) akcje Wikana, która to 
liczba stanowi 65,95% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawnia do oddania 13.200.384 
(trzynastu milionów dwustu tysięcy trzystu osiemdziesięciu czterech) głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Wikana, co stanowi 65,95% głosów w ogólnej liczbie głosów w Wikana.”” 
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