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Treść raportu:  
 
Zarząd Wikana SA (Emitent) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji 
poufnej, której przekazanie zostało opóźnione zgodnie z treścią art. 57 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. 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 późn. zm) oraz § 2 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 
rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania 
emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych z 
dnia 13 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 67, poz. 476).  
 
Emitent informuje, iż dnia 17 lipca 2013r. do Komisji Nadzoru Finansowego przekazał informację o 
następującej treści: 
 
„Zarząd WIKANA S.A. (Emitent) informuje, o opóźnieniu informacji w sprawie złożenia przez 
Emitenta potencjalnym Obligatariuszom oferty nabycia, w celu umorzenia, obligacji serii A przed 
datą wykupu określoną w  warunkach emisji. 
Opóźnienie informacji następuje do dnia 19 sierpnia 2013 roku, w związku w warunkowym 
charakterem podjęcia przedmiotowej decyzji przez Zarząd Emitenta. 
Ujawnienie informacji może negatywnie wpłynąć na wyniki prowadzonych negocjacji oraz 
możliwość spełnienia warunków emisji.” 
 
Emitent informuje, że podjął decyzję o opóźnieniu podania informacji do publicznej wiadomości do 
dnia 19 sierpnia 2013 roku gdyż w ocenie Emitenta przedwczesne ujawnienie wyżej wymienionej 
informacji poufnej mogło negatywnie wpłynąć na wynik prowadzonych negocjacji oraz możliwość 
spełnienia warunków emisji, a to naruszyłoby słuszny interes Emitenta. 
 
Zarząd Emitenta podjął decyzję o ustanowieniu zabezpieczeń obligacji serii A, zgodnie z 
Warunkami emisji obligacji serii A, o których Emitent raportował raportem bieżącym nr 29/2013 z 
dnia 16 lipca 2013 roku, co sprawiło, że zachowanie poufności powyższych informacji podanych w 
utajnionym raporcie w zaistniałych okolicznościach stało się bezprzedmiotowe. 
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