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Treść raportu:  
Zarząd Wikana S.A. poniżej przekazuje treść zawiadomienia otrzymanego od Dekra Holdings 
Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze nt. zmiany stanu posiadania akcji w spółce publicznej:   
 
„Działając jako zarząd spółki Dekra Holdings Limited, spółki zarejestrowanej zgodnie z 
prawem Republiki Cypryjskiej pod numerem HE 166586, z siedzibą pod adresem: Ermou, 32-
34 Kyprianos Court, Flat/Office 105, P.C. 6021, Larnaka, Republika Cypryjska, w związku z 
obowiązkiem ujawnienia stanu posiadania wynikającego z art. 69 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w związku z 
podwyższeniem kapitału zakładowego Wikana S.A., niniejszym zawiadamiam, iż w dniu 18 
września 2014 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, zarejestrował 
podwyższenie kapitału Wikana S.A. o 32.482.381 (trzydzieści dwa miliony czterysta 
osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii H, w 
związku z czym łączny udział głosów Dekra Holdings Limited w Wikana S.A., uległ 
zmniejszeniu do poziomu 15,12 %.  
 
Przed dokonaniem powyżej wspomnianej transakcji Dekra Holdings Limited posiadała 
30.270.259 (słownie: trzydzieści milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy dwieście 
pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela spółki Wikana S.A. o wartości nominalnej 
0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, stanowiących 18,05 % kapitału zakładowego spółki 
Wikana S.A. i uprawniających do 30.270.259 (słownie: trzydziestu milionów dwustu 
siedemdziesięciu tysięcy dwustu pięćdziesięciu dziewięciu) głosów na Walnym 
Zgromadzeniu, co stanowiło 18,05 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Wikana S.A.  
 
Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Wikana S.A., spółka Dekra Holdings 
Limited posiada 30.270.259 (słownie: trzydzieści milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy 
dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela spółki Wikana S.A., stanowiących 
15,12 % kapitału zakładowego Wikana S.A., które stanowią 15,12 % ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Wikana S.A. oraz z których wynika prawo do 30.270.259 (słownie: 
trzydzieści milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów 
na Walnym Zgromadzeniu Wikana S.A.” 
 

Prezes Zarządu 

Sławomir Horbaczewski  

 

Członek Zarządu 

Robert Pydzik 


