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Temat: Rozwiązanie za porozumieniem umów znaczących 
  
Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
  
Treść raportu:  
Zarząd WIKANA S.A. (Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2011 z dnia 12 
grudnia 2011 roku w którym Emitent informował o zawarciu przez spółkę zależną Emitenta, 
Wikana Invest Spółka z o.o. umowy ze spółką Henpol Sp. z o.o. o wykonanie robót budowla-
nych w ramach realizacji przez Wikana Invest Spółka z o.o. inwestycji komercyjnej pn. Wika-
na Business Park, przedmiotem której było kompleksowe wykonanie robót budowlanych, w 
zakresie budowy budynków biurowych wraz z łącznikiem przy ul. Pancerniaków/Grygowej w 
Lublinie oraz raportu bieżącego nr 37/2012 z dnia 30 października 2012 roku, w którym Emi-
tent informował, iż spółka zależna Emitenta, Wikana Invest Sp. z o.o. podpisała ze spółką 
Henpol Sp. z o.o. umowę o wykonanie robót budowlanych  w ramach realizacji przez Wikana 
Invest Spółka z o.o. inwestycji komercyjnej pn. Wikana Business Park, przedmiotem której 
było kompleksowe wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu hali magazy-
nowej wysokiego składowania wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz mu-
rów oporowych, informuje, iż w dniu 21 listopada 2013 roku spółka zależna Emitenta, Wika-
na Invest Spółka z o.o. zawarła z Henpol Spółka z o.o. porozumienie dotyczące rozwiązania 
umów. Przedmiotem porozumienia jest rozwiązanie za porozumieniem obu przywołanych 
powyżej umów, z przyjęciem na siebie przez jego strony następujących zobowiązań wynika-
jących z tego tytułu: 

1) w ciągu 7 dni od daty zawarcia tego porozumienia zostanie przez Henpol Sp. z o.o. 
zdany spółce Wikana Invest Sp. z o.o. plac budowy, poprzez przekazanie placu budo-
wy z obu inwestycji protokolarnie, wraz z pełną dokumentacją inwetaryzacyjną, 
dziennikami budów, kompletem dokumentacji projektowej, jaka wydana została 
HENPOL Sp. z o.o. oraz oświadczeniami  kierownika budowy wymaganymi przez pra-
wo budowlane,  

2) od dnia zawarcia tego porozumienia do dnia protokolarnego zdania placu budowy 
będą prowadzone na inwestycjach prace inwetaryzacyjne, które zakończą się do dnia 
zdania palcu budowy, 

3) ogrodzenie placu budowy zostanie pozostawione i jego wartość, jako cena odkupie-
nia, objęta jest rozliczeniem ujętym w porozumieniu. 

Jednocześnie strony porozumienia ustaliły, iż w mocy pozostają zapisy każdej z Umów o ro-
boty budowlane w zakresie zobowiązań HENPOL Sp. z o.o. w zakresie gwarancji wykonanych 
robót budowlanych. Ponadto Strony porozumienia zgodnie ustaliły, że żadna z nich nie pod-
nosi obecnie, i nie będzie podnosić w przyszłości, ze zrzeczeniem się tych roszczeń, żadnych 
roszczeń z tytułu niedojścia Umów o roboty budowlane do końcowej realizacji i ich rozwią-
zania przed umówionym celem, wstrzymania procesu budowalnego, braku uzyskania spo-
dziewanych korzyści.  
Przedmiotowe porozumienie stanowi całkowite rozliczenie wierzytelności między stronami 
ww. umów. 
 
 



Emitent wskazuje, iż rozwiązanie przywołanych powyżej umów nie wpłynie negatywnie na 
działalność Spółki oraz dotychczasowe plany związane z realizacją inwestycji pn. Wikana Bu-
siness Park, gdyż obecnie trwają negocjacje mające na celu wybór nowego generalnego wy-
konawcy. 
 
 
Szczegółowa podstawa prawna: § 3 ust.2 w zw. z § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (z późn. zmianami) w sprawie informacji bieżących i okre-
sowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania 
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim. 
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