
Raport bieżący nr 90/2014  
Data sporządzenia: 2014-11-25 
 
Temat: Rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta. 

Umorzenie akcji. 
  
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
  
Treść raportu:  
 
Zarząd WIKANA S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 24 listopada 2014 r. powziął informację  
o zarejestrowaniu w tym dniu przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą  
w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany wysokości  
i struktury kapitału zakładowego Spółki, dokonanej na podstawie uchwał Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia („Walne Zgromadzenie”), podjętych w dniu 5 listopada 2014 r. 
(szerzej: raport bieżący nr 84/2014 z dnia 6 listopada 2014 r.). 
 
Aktualna wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 40.029.594,00 zł (słownie: 
czterdzieści milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 
00/100). Kapitał Spółki dzieli się obecnie na: 
- 16.766.559 (słownie: szesnaście milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset 
pięćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji serii G, na okaziciela, o wartości nominalnej po 2,00 zł 
(słownie: dwa złote) każda akcja, 
- oraz 3.248.238 (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy dwieście 
trzydzieści osiem) sztuk akcji serii H, na okaziciela, o wartości nominalnej po 2,00 zł (słownie: 
dwa złote) każda akcja. 
 
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji, po 
zarejestrowaniu zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego, wynosi 20.014.797 
głosów. 
 
Obniżenie wysokości kapitału zakładowego zostało dokonane w związku z dobrowolnym 
umorzeniem 7 (słownie: siedmiu) akcji Spółki, nabytych w tym celu nieodpłatnie w dniu  
5 listopada 2014 r. na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale Walnego 
Zgromadzenia, o czym szerzej w raporcie bieżącym nr 87/2014 z dnia 6 listopada 2014 r. 
Umorzone akcje uprawniały do siedmiu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 
 
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 i 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych [...]. 
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