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Temat: Zabezpieczenie obligacji serii A  
  
Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
  
Treść raportu:  
Zarząd WIKANA S.A. (Emitent), informuje, iż na dzień 18 listopada 2013 roku, celem zabez-
pieczenia obligacji serii A, emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta nr 
3/VII/2013 z dnia 16 lipca 2013 r., o której informował w raporcie bieżącym nr 29/2013  
z tego samego dnia, doprowadził do ustanowienia hipoteki umownej łącznej do sumy 
46.800.000,- PLN (słownie: czterdzieści sześć milionów osiemset złotych 00/100) na rzecz 
Administratora Hipoteki – Biedecki Biedecki i Partnerzy Radcowie Prawni z siedzibą w War-
szawie (REGON: 140123234) na prawach własności nieruchomości gruntowych położonych  
w Lublinie, dla których Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczys-
tych prowadzi księgi wieczyste numer: LU1I/00322856/6, LU1I/00105077/4, 
LU1I/000070513/8, LU1I/00325896/9, LU1I/00253724/7, LU1I/00161952/2, 
LU1I/00316886/0, LU1I/00257233/6 oraz prawach własności nieruchomości gruntowej poło-
żonej w Przemyślu, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych pro-
wadzi księgę wieczystą numer: PR1P/00100216/8. 
Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, stanowiącymi załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/VII/2013 
Zarządu Spółki WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie w sprawie emisji obligacji serii A, Emitent 
zobowiązał się do ujawnienia hipoteki zabezpieczającej wierzytelność Obligatariuszy również 
na prawach własności nieruchomości gruntowych położonych w Rzeszowie, dla których Sąd 
Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste numer: 
RZ1Z/00140322/2, RZ1Z/00009842/3, RZ1Z/00176728/9, RZ1Z/169261/5 oraz na prawie 
własności nieruchomości gruntowej położonej w Janowie Lubelskim, dla której Sąd Rejono-
wy w Biłgoraju, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Janowie Lubelskim 
prowadzi księgę wieczystą numer: ZA1J/00004369/5. Pomimo dołożenia należytej staranno-
ści ze strony Zarządu Emitenta, w tym złożenia odpowiednich wniosków w sierpniu 2013 
roku, podjęcia wszelkich możliwych działań, zmierzających do ustanowienia zabezpieczenia, 
przedmiotowa hipoteka w pięciu wymienionych wyżej księgach wieczystych nie została 
ujawniona, z przyczyn proceduralnych, leżących po stronie właściwych Sądów Rejonowych. 
W celu uregulowania zaistniałej sytuacji, Emitent zwoła Zgromadzenie Obligatariuszy, o któ-
rym poinformuje w kolejnym raporcie bieżącym. 
 
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 
lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych […]. 
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