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Treść raportu:  
Zarząd WIKANA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 23 grudnia 2013 roku została podjęta uchwała 
nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wikana Property Spółka z ograniczona 
odpowiedzialnością LAMDA Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Lublinie, która to spółka 
jest podmiotem zależnym Emitenta, w sprawie emisji do 5.060 zabezpieczonych, 18 miesięcznych 
obligacji serii A. Przywołana powyżej uchwała uzyskała zgodę Komplementariusza spółki Wikana 
Property Spółka z ograniczona odpowiedzialnością LAMDA Spółka komandytowo-akcyjna z 
siedzibą w Lublinie w dniu 23 grudnia 2013 roku. 
Emisja obligacji następuje w trybie art. 9 pkt 3 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach 
(emisja niepubliczna). Wartość nominalna jednej obligacji serii A wynosi 1.000,- (jeden tysiąc) zł, 
cena emisyjna wynosi 993,- (dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) zł - wielkość emisji obligacji serii A 
wyniesie 5.060 sztuk.  
Obligacje serii A są obligacjami na okaziciela, zdematerializowanymi, zbywalnymi, 
oprocentowanymi i zabezpieczonymi. Zabezpieczenie obligacji serii A zostało określone w par. 13 
warunków emisji obligacji. Zabezpieczenie stanowi: oświadczenie o poddaniu się egzekucji, 
poręczenie Poręczyciela (Wikana S.A.) do wartości 150% wartości nominalnej obligacji, hipoteka 
umowna do kwoty 7.590.000,- zł na nieruchomości stanowiącej własność emitenta obligacji, dla 
której Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o 
numerze RZ1Z/00140320/8.  
Obligacje będą zarejestrowane w Ewidencji prowadzonej przez Dom Inwestycyjny Investors S.A. z 
siedzibą w Warszawie.  
Celem emisji obligacji serii A jest pozyskanie środków na: kwota 1.400.000,- (jeden milion) złotych 
na udzielenie pożyczki Poręczycielowi, kwota 3.624.580,- (trzy miliony sześćset dwadzieścia 
cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt) złotych na pokrycie kosztów finansowania inwestycji na 
nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 
księgę wieczystą o numerze RZ1Z/00140320/8. Część środków przeznaczonych na pokrycie 
kosztów finansowania inwestycji zostanie przekazana na rachunek zastrzeżony emitenta obligacji i 
wykorzystywana będzie na warunkach określonych w warunkach emisji obligacji. 
Oprocentowanie obligacji serii A jest oprocentowaniem stałym i wynosi 16% p.a.. Odsetki są płatne 
z dołu w okresach kwartalnych. Świadczenia z obligacji spełniane będą w złotych, przelewem na 
rachunek bankowy wskazany przez Obligatariusza i ujawniony w Ewidencji obligacji.  
Wykup obligacji nastąpi w terminie 18-tu miesięcy od dnia ich przydziału. Wykup obligacji może 
nastąpi we wcześniejszym terminie na żądanie Obligatariusza, w drodze realizacji przez emitenta 
prawa do wcześniejszego wykupu lub w drodze obowiązkowego wcześniejszego wykupu 
określonego w warunkach emisji.  
 
Zobowiązania oraz rezerwy na zobowiązania emitenta obligacji na dzień ostatniego zamkniętego 
kwartału tj. na dzień 30 września 2013 roku wynosiły 9.414 tys. zł, z czego kredyty i pożyczki 
wynosiły 5.801 tys. zł. Spółka emitująca obligacje nie przewiduje w perspektywie do czasu 
całkowitego wykupu obligacji serii A istotnych zmian w poziomie finansowania działalności 
kapitałem obcym pochodzącym z kredytów i pożyczek względem stanu z dnia emisji tych obligacji. 
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