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PROJEKTY UCHWAŁ 
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 29 SIERPNIA 2014 R. 

 
 

UCHWAŁA NR ………/2014 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

WIKANA Spółka Akcyjna 
z dnia 29 sierpnia 2014 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia  
  

Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 
0000144421, w oparciu  o regulacje art. 409 § 1  KSH: 
 
 wybiera Pana/Panią  ………………………………… na Przewodniczącego Walnego 
Zgromadzenia  Akcjonariuszy WIKANA S.A.  
 
 

UCHWAŁA NR…/2014 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

WIKANA Spółka Akcyjna 
z dnia 29 sierpnia 2014 r  

w sprawie przyjęcia porządku obrad  
  

Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 
0000144421 (dalej „Spółka”),  
 
 postanawia o przyjęciu porządku obrad, jak w Ogłoszeniu opublikowanym na stronie 
internetowej Spółki w dniu 31 lipca 2014 r. oraz w raporcie bieżącym Spółki nr […],  o treści: 
 

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności 

do podejmowania uchwał. 
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji 

serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 

do obrotu na rynku regulowanym akcji serii H oraz na dematerializację akcji serii H.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany paragrafu 10 Statutu Spółki. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego 

Statutu Spółki.  
10. Zamknięcie obrad. 

 
 

UCHWAŁA NR………/2014 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

WIKANA Spółka Akcyjna 
z dnia 29 sierpnia 2014 r  

w sprawie uchylenia tajności wyborów członków Komisji Skrutacyjnej   
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Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 
0000144421, w oparciu  o regulacje art. 420 § 3  KSH,: 
 
 postanawia o uchyleniu tajności wyborów członków Komisji Skrutacyjnej.  
 

UCHWAŁA NR………/2014 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

WIKANA Spółka Akcyjna 
z dnia 29 sierpnia 2014 r  

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej   
  

Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 
0000144421, w oparciu  o regulacje art. 420 § 3  KSH: 
 
 postanawia o wyborze do Komisji Skrutacyjnej: ………/ postanawia o odstąpieniu od wyboru 
Komisji Skrutacyjnej z przekazaniem obowiązków Komisji Przewodniczącemu Zgromadzenia i 
Notariuszowi.  
 

UCHWAŁA NR………/2014 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

WIKANA Spółka Akcyjna 
z dnia 29 sierpnia 2014 r  

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy 
prawa poboru w całości 

 
  

Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 
0000144421 (dalej „Spółka”), w oparciu  o regulacje art. 420 § 3  KSH: postanawia: 

 
§ 1 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki pod firmą WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie  
o kwotę nie niższą niż 0,20 zł  (słownie: dwadzieścia groszy) i nie wyższą niż 11.000.000,00 zł 
(słownie: jedenaście milionów złotych), to jest z kwoty 33.533.119,20 zł (słownie: trzydzieści trzy 
miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące sto dziewiętnaście złotych 20/100) do kwoty nie niższej niż: 
33.533.119,40 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące sto dziewiętnaście 
złotych 40/100) i nie wyższej niż 44.533.119,20 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony pięćset 
trzydzieści trzy tysiące sto dziewiętnaście złotych 20/100). 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję nowych akcji serii H, zwykłych na 
okaziciela, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) jedna akcja, w liczbie nie 
mniejszej od 1 (słownie: jedna) sztuka akcji i nie większej od 55.000.000 (słownie: pięćdziesiąt pięć 
milionów) sztuk akcji. 

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H, w wysokości nie niższej niż 
wartość nominalna akcji, po zasięgnięciu uprzedniej opinii Rady Nadzorczej Spółki. 

4. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie wypracowanej przez Spółkę i przeznaczonej do 
podziału między akcjonariuszy od roku obrotowego kończącego się z dniem 31 grudnia 2014 roku.  

5. Po podwyższeniu kapitału, kapitał zakładowy Spółki wynosić będzie nie mniej niż 33.533.119,40 zł 
(słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące sto dziewiętnaście złotych 40/100)  
i nie więcej niż 44.533.119,20 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące 
sto dziewiętnaście złotych 20/100) i dzielić się będzie na:  
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- 167.665.596 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy 
pięćset dziewięćdziesiąt sześć) sztuk akcji serii G, na okaziciela, o wartości nominalnej po 0,20 
zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja; 
- oraz od 1 (słownie: jeden) do 55.000.000 (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów) sztuk akcji serii 
H, na okaziciela, o wartości nominalnej po 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja. 

6. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H w całości.  Pisemna opinia 
Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru 
akcji serii H oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H została przedstawiona 
Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu. 

7. Akcje serii H przeznaczone zostaną dla wybranego przez Zarząd inwestora, w zamian za gotówkę, 
która winna być opłacona w całości przed zarejestrowaniem podwyższonego kapitału zakładowego 
Spółki. 

8. Objęcie nowych akcji nastąpi, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 KSH, to jest w drodze subskrypcji 
prywatnej.  

9. Termin zawarcia umowy o objęcie akcji ustala się do dnia 30 września 2014 r.  
10. Akcje Serii H będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku 

regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).  
 

§ 2 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:  
1. Ustalenia, po zasięgnięciu uprzedniej opinii Rady Nadzorczej, ceny emisyjnej za jedną akcję serii H, 
2. Wyboru podmiotu lub podmiotów, którym zostaną zaoferowane akcje serii H, 
3. Zawarcia umów o objęciu akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej, 
4. Ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej, w granicach terminu objętego w § 1 

ust. 9 niniejszej uchwały, 
5. Określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej akcji serii H,  
6. Złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego 

stosownie do treści art. 310 § 2 i 4 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH, przed zgłoszeniem 
podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru, 

7. Wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje Giełdy Papierów Wartościowych  
w Warszawie  S.A. (dalej „GPW”) w celu uzyskania dopuszczenia oraz wprowadzenia Akcji Serii H 
do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW,  

8. Podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania lub 
zawieszenia jej przeprowadzenia w każdym czasie, jak również zawieszenia dopuszczenia  
i wprowadzania akcji na GPW.  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od daty zarejestrowania 
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego. 

 
§ 3 

Załącznikiem uchwały jest opinia Zarządu Spółki dotycząca uzasadnienia pozbawienia 
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H w całości i ustalenia sposobu określenia 
ceny emisyjnej akcji serii H, o treści: 
 

 
Opinia Zarządu WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie dotycząca uzasadnienia 

pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H w całości 
i ustalenia sposobu określenia ceny emisyjnej akcji serii H 
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Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd WIKANA S.A.  
z siedzibą w Lublinie przedstawia następującą opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych 
akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H:  
 

W związku z zamiarem pozyskania partnera strategicznego oraz ustalonym planem rozwoju 
Spółki, Zarząd Spółki WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu 
pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H w całości i zaoferowanie akcji 
nowej emisji nowemu akcjonariuszowi WIKANA S.A., który zostanie wybrany przez Zarząd Spółki, 
zgodnie z określonymi poniżej celami podwyższenia kapitału zakładowego. 

 
Spółka zamierza dokonać podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie niższą niż 0,20 zł   

(słownie: dwadzieścia groszy) i nie wyższą niż 11.000.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów złotych), 
to jest z kwoty 33.533.119,20 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące sto 
dziewiętnaście złotych 20/100) do kwoty nie niższej niż: 33.533.119,40 zł (słownie: trzydzieści trzy 
miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące sto dziewiętnaście złotych 40/100) i nie wyższej niż 
44.533.119,20 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące sto dziewiętnaście 
złotych 20/100). 

Spółka zamierza wyemitować nie mniej niż 1 (słownie: jedną) akcję i nie więcej niż 55.000.000 
(słownie: pięćdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,20 zł 
(słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja.  

Emisja ma zostać przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do jednego 
inwestora lub kilku inwestorów wskazanych Zarząd.  

Emisja akcji i pozyskanie w jej wyniku dodatkowego kapitału będzie podstawą realizacji 
założonej strategii Spółki, która uwzględnia między innymi: zwiększenie udziału w rynku, a także 
przeprowadzenie nowych inwestycji, poprzez zwiększenie wkładu własnego w mieszkaniowych 
projektach deweloperskich realizowanych  z posiadanego banku gruntów, co będzie miało wpływ na 
wyniki osiągane przez Spółkę w kolejnych okresach sprawozdawczych. Jednocześnie w wyniku emisji 
nowych akcji podwyższeniu ulegnie poziom kapitałów własnych, warunkujących prawidłowy rozwój 
Spółki. Wpłynie to korzystnie na strukturę bilansu Spółki. 

W opinii Zarządu pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i skierowanie 
emisji do inwestora strategicznego, który wyrazi zainteresowanie zaangażowaniem kapitałowym  
w Spółce na poziomie większym niż umożliwiałoby to nabycie akcji w transakcjach sesyjnych na rynku 
publicznym, stanowi szybką, stosunkowo łatwą i jednocześnie tanią w realizacji procedurę 
podwyższenia kapitału zakładowego.  

Z ww. względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H  
w całości leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy.  
 

Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd WIKANA S.A.  
z siedzibą w Lublinie przedstawia następującą opinię w sprawie ustalenia sposobu określenia ceny 
emisyjnej akcji serii H: 
 

Mając na uwadze konieczność prowadzenia ustaleń z inwestorem, który obejmie akcje serii H, 
Zarząd proponuje, aby określenia ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii H powierzyć Zarządowi Spółki, 
który ustali cenę emisyjną na poziomie odpowiadającym godziwej wartości Spółki z jednoczesnym 
uwzględnieniem interesu Spółki. Zarząd Spółki podejmie w tym zakresie uchwałę, występując uprzednio 
o opinię Rady Nadzorczej. Przy ustalaniu ceny emisyjnej Zarząd uwzględni między innymi sytuację 
finansową i operacyjną Spółki, sytuację na rynkach, na których działa Spółka, sytuację na Giełdzie 
Papierów Wartościowych, na którym notowane są akcje Spółki. Ponadto ustalenie ceny emisyjnej winno 
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zagwarantować objęcie akcji nowej emisji i dokapitalizowanie Spółki na wymaganym poziomie. Stąd 
ostateczna cena emisyjna zostanie określona przez Zarząd Spółki w wyniku oceny całości opisanych 
powyżej elementów, tak aby powstała realna podstawa do osiągnięcia zamierzonych celów 
ekonomicznych. 
 

Zarząd  
 

Sławomir Horbaczewski– Prezes Zarządu    
Robert Pydzik  – Członek  Zarządu  

 Agnieszka Maliszewska – Członek Zarządu  
 
 

        
UCHWAŁA NR………/2014 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
WIKANA Spółka Akcyjna 
z dnia 29 sierpnia 2014 r  

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii H do 
obrotu na rynku regulowanym  

oraz na dematerializację akcji serii H  
 

Walne Zgromadzenie  pod firmą WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144421, działając na 
podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwala co następuje: 
 

§ 1. 
1. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na 

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii H wyemitowanych na podstawie 
uchwały Walnego Zgromadzenia nr ……… /2014 podjętej w dniu 29 sierpnia 2014 r. oraz do 
podjęcia przez Spółkę wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia papierów 
wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A., w tym do składania odpowiednich wniosków i zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, 
składania wniosków i zawierania stosownych umów z Krajowym Depozytem Wartościowych S.A. 
oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

2. Postanawia się o dematerializacji wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii H, upoważniając 
jednocześnie Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy, 
której przedmiotem jest rejestracja akcji serii H w depozycie papierów wartościowych. 

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych w celu 
wykonania tej uchwały.  

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od daty zarejestrowania 
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego. 

 
 
UCHWAŁA NR…/2014 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
z dnia 29 sierpnia 2014 r  
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w sprawie zmiany paragrafu 10  Statutu Spółki  
 
Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 
0000144421, stosownie do art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z uchwałą Walnego 
Zgromadzenia nr ……/2014 podjętą w dniu 29 sierpnia 2014 r., postanawia dokonać zmiany Statutu 
Spółki w sposób następujący: 

 
§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że paragraf 10 Statutu 
Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 

„§ 10. 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 33.533.119,40 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset 
trzydzieści trzy tysiące sto dziewiętnaście złotych 40/100) do 44.533.119,20 zł (słownie: czterdzieści 
cztery miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące sto dziewiętnaście złotych 20/100) i dzieli się na: 
- 167.665.596 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset 
dziewięćdziesiąt sześć) sztuk akcji serii G, na okaziciela, o wartości nominalnej po 0,20 zł (słownie: 
dwadzieścia groszy) każda akcja 
- oraz od 1 (słownie: jeden) do 55.000.000 (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów) sztuk akcji serii H, na 
okaziciela, o wartości nominalnej po 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja 
2. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje  
z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.” 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą z chwilą rejestracji zmiany Statutu 
w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy właściwy dla spraw Spółki.  
 
 
 

UCHWAŁA NR……/2014 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

WIKANA Spółka Akcyjna 
z dnia 29 sierpnia 2014 r  

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki. 
 
Walne Zgromadzenie pod firmą WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144421, działając  
w oparciu o art. 430 § 5 KSH, podjęło uchwałę o następującej treści:  

 
 § 1 

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie upoważnia Radę 
Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających 
ze zmiany Statutu zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia nr .…/2014 z dnia 29 stycznia 2014  r.  
w sprawie zmiany paragrafu 10 Statutu.   

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

         
 


