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Aneks nr 1 z dnia 30 czerwca 2011 roku 
do memorandum informacyjnego spółki WIKANA S.A. 

z siedzibą w Lublinie 
 

Niniejszy Aneks nr 1 sporządzony został w związku z uchwałami Walnego Zgromadzenia Emiteneta podjętymi na 
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIKANA S.A. w dniu 28 czerwca 2011 r. , w tym w szczególności w związku 
z uchwałami obejmującymi uruchomienie programu motywacyjnego, emisję warrantów subskrypcyjnych, warunkowe 
podwyższenie kapitału zakładowego, zmiany Statutut Spółki i podziału zysku za 2010 rok. 
 
Wobec powyższego do memorandum wprowadza się następujące zmiany: 
 
Zmiana nr 1. 
STR. 12 , PKT A, PODSUMOWANIE 
Na końcu opisu dotyczącego kapitału zakładowego dodaje się: 
W dniu 28 czerwca 2011 r. uchwałą nr 22/VI/2011 Walne Zgromadzenie Emitenta postanowiło o zmianie części uchwały 
nr 9/III/2011 Walnego Zgromadzenia z dnia 3 czerwca 2011 r. Powyższą uchwałą postanowiono o dokonaniu zmiany 
uchwały nr 9/III/2011 poprzez usuniecie pomyłki pisarskiej w zakresie oznaczenia serii akcji, które będą połączone, 
wprowadzeniu opisu celu połączenia akcji i ponownie podjęto uchwałę o zmianie  paragrafu 10 Statutu, poprzez ujawnienie, 
że akcje spółki zostają scalone w jedną serię G, zgodnie z powołaną uchwałą nr 9/III/2011. Szczegółowy opis warunków,  
procedury scalenia akcji oraz cel scalenia zamieszczony został poniżej, w opisie historii i istotnych zdarzeń w rozwoju 
działalności Grupy Kapitałowej Emitenta w 2011 r.    
 
Zmiana nr 2. 
STR. 20 , PKT A, PODSUMOWANIE 
Na końcu opisu dotyczącego historii i istotnych zdarzeń w rozwoju działalności Grupy Kapitałowej Emitenta: 
W dniu 28 czerwca 2011 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, na którym podjęto uchwały zgodnie 
z porządkiem obrad ogłoszonym przez Spółkę w dniu 2 czerwca 2011 r. i wskazanym powyżej. WZ Emitenta podjęło m.in. 
uchwałę nr 22/VI/2011 którą, uchwale nr 9/III/2010 z dnia 3 marca 2011 r. w zakresie wskazanym poniżej, nadano nowe 
brzmienie:   
- zmiana zapisu § 1 .1 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:„ § 1. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zwana dalej „Spółką” na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych 
oznacza nową serią G wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowych serii A, B, C, D, E, F i ustala dla 
wszystkich akcji Spółki, nową wartość nominalną każdej z akcji Spółki w wysokości 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) 
w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) oraz zmniejsza 
proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki z liczby 1.680.558.690 (jeden miliard sześćset osiemdziesiąt milionów pięćset 
pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) do liczby 168.055.869 (sto sześćdziesiąt osiem milionów pięćdziesiąt 
pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego Spółki 
(scalenie akcji), w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie uchwałą numer 8/III/2011 z dnia 03 marca 2011 r.” 
- zmiana zapisu § 1 poprzez dodanie ustępu 3 i nadanie mu brzmienia: 
„3. Głównym powodem scalania akcji jest zwiększenie płynności akcji Spółki. Jednocześnie Spółki o niskiej cenie akcji 
zaczęły być negatywnie postrzegane przez cały rynek, co wpływało na pogorszenie wizerunku i wiarygodności Spółki 
i przedmiotowe scalenie zmieni powyższy obraz”. 
- zmiana zapisu § 1. 5 poprzez nadanie mu brzmienia: 
„5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rekomenduje akcjonariuszom Spółki, aby dokonali sprawdzenia stanu 
posiadania akcji Spółki, w tym w przypadku, akcji notowanych na rynku papierów wartościowych, czyli akcji obecnej serii 
A, B, C, D, E, F na posiadanych rachunkach papierów wartościowych - na rynku papierów wartościowych celem 
dostosowania struktury akcji wszystkich serii do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w formie raportu 
bieżącego w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 0,20.” 
- zmiana zapisu § 1. 6 i nadanie mu brzmienia: 
„6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A., zgodnie z art. 362 par. 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych: 
1) wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę WIKANA S.A. na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Rynek Regulowany"), nie więcej, niż 5.000.000 (słownie: pięć 
milionów) akcji własnych Spółki z serii A, B, C, D, E ("Akcje Własne") w celu niezbędnym do likwidacji niedoborów 
scaleniowych, powstałych w wyniku realizacji procedury scalenia, jak w ustępie 1,2,3, 4 i 5 tej Uchwały, za cenę nie wyższą 
niż: 
- cena ostatniego, przed zawarciem umowy nabycia Akcji Własnych, niezależnego obrotu akcjami Spółki na Rynku 
Regulowanym, 
lub 
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- aktualna najwyższa niezależna oferta sprzedaży akcji Spółki na Rynku Regulowanym, 
oraz 
- jednocześnie ustalając maksymalną i minimalną wysokość zapłaty za nabywane akcje, nie niższą niż 500.000,00 (pięćset 
tysięcy) złotych i nie wyższą, niż 1.000.000,00 (jeden milion) złotych; 
2) upoważnić Zarząd Spółki do zawarcia na Rynku Regulowanym transakcji nabycia Akcji Własnych w celu niezbędnym do 
likwidacji tych niedoborów scaleniowych, zgodnie z ta uchwałą, w terminie do dnia 30 marca 2011 roku; 
3) wynagrodzenie za Akcje Własne zostanie wypłacone z kapitału rezerwowego, który niniejszym w oparciu o regulacje § 16 
i 17 Statutu Spółki zostaje utworzony poprzez przesunięcie środków zgromadzonych przez Spółkę z kapitału zapasowego 
Spółki utworzonego z zysku z lat poprzednich, w kwocie 1.050.000,00 zł, która sfinansuje cenę wykupu Akcji Własnych i 
koszty nabycia Akcji Własnych; 
4) informacje o realizacji przez Spółkę nabycia Akcji Własnych w celu niezbędnym do likwidacji niedoborów scaleniowych i 
umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania nowej akcji Spółki, w treści ustalonej przez Zarząd 
Spółki, będą przekazywane przez Spółkę do publicznej wiadomości niezwłocznie po zaistnieniu zdarzeń uzasadniających 
przekazanie takich informacji.” 
  
Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2011 r. podjęto również m.in. 
następujące uchwały: 
- numer 18/VI/2011 w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki WIKANA S.A. 
i kluczowych osób dla Grupy Kapitałowej WIKANA na lata 2011-2013 opartego na emisji i przyznawaniu, za zasadach 
ustalonych w regulaminie opracowanym przez Radę Nadzorcza Spółki uchwałą numer 15 z dnia 31 maja 2011 r., 
nieodpłatnie warrantów subskrypcyjnych w liczbie do 3.500.000, jakie Spółka będzie wydawać w latach 2012-2014 
w terminach i na zasadach określonych w uchwale, które to warranty zamienne są na akcje Spółki serii H wyemitowane 
zgodnie z uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału,   
- numer 19/VI/2011 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C w ogólnej liczbie 3.500.000, jakie Spółka 
będzie wydawać w latach 2012-2014 dla osób uczestniczących w programie motywacyjnym, które to warranty zamienne są 
na akcje Spółki serii H wyemitowane zgodnie z uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału,  
- numer 20/VI/2011 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę, nie większą niż 
700.000,00 zł, w drodze emisji nie więcej niż 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,20 zł 
każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest realizacja programu motywacyjnego w Spółce przez 
zapewnienie aktywnego uczestnictwa Zarządu Spółki i kluczowych pracowników dla spółek Grupy Kapitałowej WIKANA, 
w Spółce,  
- numer 23/VI/2011o zmianie statutu spółki w zakresie paragrafu 10. Po dokonaniu rejestracji zmiany paragrafu 10  statutu 
Spółki będzie on nosił brzmienie:  „§ 10: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.611.173,80 zł (słownie: trzydzieści trzy 
miliony sześćset jedenaście tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 80/100) i dzieli się na 168.055.869 (sto sześćdziesiąt osiem 
milionów  pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej po 0,20 zł każda akcja, serii 
G. 2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 700.000 złotych (słownie: 
siedemset tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 3.500.000 (słownie:  trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na 
okaziciela, serii H, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału 
zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C 
emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 19/VI/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 
2011 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C wyemitowanych 
przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane do dnia 31.12.2014 r. 3. Spółka może emitować papiery 
dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.”  
 
Dalsza procedura związana ze scaleniem akcji podjęta zostanie przez Zarząd Emitenta po wprowadzeniu akcji serii F 
objętych niniejszym Memorandum do obrotu na rynku regulowanym. Harmonogram scalania akcji i dzień referencyjny,  
ustalone zostaną po podjęciu przez Zarząd GPW w Warszawie S.A. stosownej uchwały.     
 
 
Zmiana nr 3. 
STR. 49-51, PKT 5.1.5., CZĘŚĆ IV- DOKUMENT REJESTRACYJNY   
Na końcu pkt dodaje się:  
W dniu 28 czerwca 2011 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, na którym podjęto uchwały zgodnie 
z porządkiem obrad ogłoszonym przez Spółkę w dniu 2 czerwca 2011 r. i wskazanym powyżej. WZ Emitenta podjęło m.in. 
uchwałę nr 22/VI/2011, którą, uchwale nr 9/III/2010 z dnia 3 marca 2011 r. w zakresie wskazanym poniżej, nadano nowe 
brzmienie:   
- zmieniono zapis § 1.1 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: 
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„ § 1. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zwana dalej „Spółką” na 
podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oznacza nową serią G wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki 
dotychczasowych serii A, B, C, D, E, F i ustala dla wszystkich akcji Spółki, nową wartość nominalną każdej z akcji Spółki w 
wysokości 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 
0,02 zł (słownie: dwa grosze) oraz zmniejsza proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki z liczby 1.680.558.690 (jeden 
miliard sześćset osiemdziesiąt milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) do liczby 168.055.869 
(sto sześćdziesiąt osiem milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) przy zachowaniu niezmienionej 
wysokości kapitału zakładowego Spółki (scalenie akcji), w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie uchwałą 
numer 8/III/2011 z dnia 03 marca 2011 r.” 
- zmieniono zapis § 1 poprzez dodanie ustępu 3 i nadanie mu brzmienia: 
„3. Głównym powodem scalania akcji jest zwiększenie płynności akcji Spółki. Jednocześnie Spółki o niskiej cenie akcji 
zaczęły być negatywnie postrzegane przez cały rynek, co wpływało na pogorszenie wizerunku i wiarygodności Spółki i 
przedmiotowe scalenie zmieni powyższy obraz”. 
- zmieniono zapis § 1. 5 poprzez nadanie mu brzmienia: 
„5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rekomenduje akcjonariuszom Spółki, aby dokonali sprawdzenia stanu 
posiadania akcji Spółki, w tym w przypadku, akcji notowanych na rynku papierów wartościowych, czyli akcji obecnej serii 
A, B, C, D, E, F na posiadanych rachunkach papierów wartościowych - na rynku papierów wartościowych celem 
dostosowania struktury akcji wszystkich serii do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w formie raportu 
bieżącego w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 0,20.” 
- zmieniono zapis § 1. 6 poprzez nadanie mu brzmienia: 
„6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A., zgodnie z art. 362 par. 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych: 
1) wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę WIKANA S.A. na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Rynek Regulowany"), nie więcej, niż 5.000.000 (słownie: pięć 
milionów) akcji własnych Spółki z serii A, B, C, D, E ("Akcje Własne") w celu niezbędnym do likwidacji niedoborów 
scaleniowych, powstałych w wyniku realizacji procedury scalenia, jak w ustępie 1,2,3, 4 i 5 tej Uchwały, za cenę nie wyższą 
niż: 
- cena ostatniego, przed zawarciem umowy nabycia Akcji Własnych, niezależnego obrotu akcjami Spółki na Rynku 
Regulowanym, 
lub 
- aktualna najwyższa niezależna oferta sprzedaży akcji Spółki na Rynku Regulowanym, 
oraz 
- jednocześnie ustalając maksymalną i minimalną wysokość zapłaty za nabywane akcje, nie niższą niż 500.000,00 (pięćset 
tysięcy) złotych i nie wyższą, niż 1.000.000,00 (jeden milion) złotych; 
2) upoważnić Zarząd Spółki do zawarcia na Rynku Regulowanym transakcji nabycia Akcji Własnych w celu niezbędnym do 
likwidacji tych niedoborów scaleniowych, zgodnie z ta uchwałą, w terminie do dnia 30 marca 2011 roku; 
3) wynagrodzenie za Akcje Własne zostanie wypłacone z kapitału rezerwowego, który niniejszym w oparciu o regulacje § 16 
i 17 Statutu Spółki zostaje utworzony poprzez przesunięcie środków zgromadzonych przez Spółkę z kapitału zapasowego 
Spółki utworzonego z zysku z lat poprzednich, w kwocie 1.050.000,00 zł, która sfinansuje cenę wykupu Akcji Własnych i 
koszty nabycia Akcji Własnych; 
4) informacje o realizacji przez Spółkę nabycia Akcji Własnych w celu niezbędnym do likwidacji niedoborów scaleniowych i 
umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania nowej akcji Spółki, w treści ustalonej przez Zarząd 
Spółki, będą przekazywane przez Spółkę do publicznej wiadomości niezwłocznie po zaistnieniu zdarzeń uzasadniających 
przekazanie takich informacji.” 
  
Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2011 r. podjęto również m.in. 
następujące uchwały: 
- numer 18/VI/2011 w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki WIKANA S.A. 
i kluczowych osób dla Grupy Kapitałowej WIKANA na lata 2011-2013 opartego na emisji i przyznawaniu, za zasadach 
ustalonych w regulaminie opracowanym przez Radę Nadzorcza Spółki uchwałą numer 15 z dnia 31 maja 2011 r., 
nieodpłatnie warrantów subskrypcyjnych w liczbie do 3.500.000, jakie Spółka będzie wydawać w latach 2012-2014, które to 
warranty zamienne są na akcje Spółki serii H wyemitowane zgodnie z uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału,   
- numer 19/VI/2011 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C w ogólnej liczbie 3.500.000, jakie Spółka 
będzie wydawać w latach 2012-2014 dla osób uczestniczących w programie motywacyjnym, które to warranty zamienne są 
na akcje Spółki serii H wyemitowane zgodnie z uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału,  
- numer 20/VI/2011 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę, nie większą niż 
700.000,00 zł, w drodze emisji nie więcej niż 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,20 zł 
każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest realizacja programu motywacyjnego w Spółce przez 
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zapewnienie aktywnego uczestnictwa Zarządu Spółki i kluczowych pracowników dla spółek Grupy Kapitałowej WIKANA, 
w Spółce,  
- numer 23/VI/2011o zmianie statutu spółki w zakresie paragrafu 10.  Po dokonaniu rejestracji zmiany paragrafu 10  statutu 
Spółki będzie on nosił brzmienie: „§ 10: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.611.173,80 zł (słownie: trzydzieści trzy 
miliony sześćset jedenaście tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 80/100) i dzieli się na 168.055.869 (sto sześćdziesiąt osiem 
milionów  pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej po 0,20 zł każda akcja, serii 
G. 2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 700.000 złotych (słownie: 
siedemset tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 3.500.000 (słownie:  trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na 
okaziciela, serii H, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału 
zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C 
emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 19/VI/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 
2011 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C wyemitowanych 
przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane do dnia 31.12.2014 r.3.  Spółka może emitować papiery 
dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.”  
Z treścią wszystkich uchwał podjętych na ZWZ Emitenta z dnia 28 czerwca 2011 r. zapoznać można się na stronie 
internetowej Emitenta www.wikana.pl.   
Zasady emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału opisane zostały w pkt  21.1.4. i 21.1.5 
części IV Memorandum.  
 
Dalsza procedura związana ze scaleniem akcji podjęta zostanie przez Zarząd Emitenta po wprowadzeniu akcji serii F 
objętych niniejszym Memorandum do obrotu na rynku regulowanym. Harmonogram scalania akcji i dzień referencyjny,  
ustalone zostaną po podjęciu przez Zarząd GPW w Warszawie S.A. stosownej uchwały.     
 
 
Zmiana nr 4.  
STR. 135  PKT 17.3, CZĘŚĆ IV– DOKUMENT REJESTRACYJNY   
Na końcu pkt dodaje się: 
W dniu 28 czerwca 2011 r. Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło m.in. następujące uchwały: 
- numer 18/VI/2011 w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki WIKANA S.A. 
i kluczowych osób dla Grupy Kapitałowej WIKANA na lata 2011-2013 opartego na emisji i przyznawaniu, za zasadach 
ustalonych w regulaminie opracowanym przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą numer 15 z dnia 31 maja 2011 r., 
nieodpłatnie warrantów subskrypcyjnych w liczbie do 3.500.000, jakie Spółka będzie wydawać w latach 2012-2014 
w terminach i na zasadach określonych w uchwale, które to warranty zamienne są na akcje Spółki serii H wyemitowane 
zgodnie z uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału,   
- numer 19/VI/2011 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C w ogólnej liczbie 3.500.000, jakie Spółka 
będzie wydawać w latach 2012-2014 dla osób uczestniczących w programie motywacyjnym, które to warranty zamienne są 
na akcje Spółki serii H wyemitowane zgodnie z uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału,  
- numer 20/VI/2011 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę, nie większą niż 
700.000,00 zł, w drodze emisji nie więcej niż 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,20 zł 
każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest realizacja programu motywacyjnego w Spółce przez 
zapewnienie aktywnego uczestnictwa Zarządu Spółki i kluczowych pracowników dla spółek Grupy Kapitałowej WIKANA, 
w Spółce,  
- numer 23/VI/2011o zmianie statutu spółki w zakresie paragrafu 10.  Po dokonaniu rejestracji zmiany paragrafu 10  statutu 
Spółki będzie on nosił brzmienie: „§ 10: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.611.173,80 zł (słownie: trzydzieści trzy 
miliony sześćset jedenaście tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 80/100) i dzieli się na 168.055.869 (sto sześćdziesiąt osiem 
milionów  pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej po 0,20 zł każda akcja, serii 
G. 2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 700.000 złotych (słownie: 
siedemset tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na 
okaziciela, serii H, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału 
zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C 
emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 19/VI/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 
2011 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C wyemitowanych 
przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane do dnia 31.12.2014 r. 3. Spółka może emitować papiery 
dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.”  
 
Z treścią wszystkich uchwał ZWZ Emitenta z dnia 28 czerwca 2011 r. zapoznać można się na stronie internetowej Emitenta 
www.wikana.pl.   
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Zmiana nr 5.  
STR. 142-143, PKT 20.2, CZĘŚĆ IV– DOKUMENT REJESTRACYJNY  
Po akapicie 3 dodaje się: 
2010 
Dnia 28 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 9/VI/2011, na mocy której zysk netto 
Emitenta za 2010 rok w kwocie 14 497 227,49  zł  został wyłączony spod podziału i przeznaczony na zwiększenie kapitału 
zapasowego Emitenta. 
 
Zmiana nr 6. 
STR. 148, PKT 21.1.1, CZĘŚĆ IV– DOKUMENT REJESTRACYJNY  
Na końcu pkt dodaje się: 
W dniu 28 czerwca 2011 r. uchwałą nr 22/VI/2011 Walne Zgromadzenie Emitenta postanowiło o zmianie części uchwały 
nr 9/III/2011 Walnego Zgromadzenia z dnia 3 czerwca 2011 r. Powyższą uchwałą postanowiono o dokonaniu zmiany 
uchwały nr 9/III/2011 poprzez usuniecie pomyłki pisarskiej w zakresie oznaczenia serii akcji, które będą połączone, 
wprowadzeniu opisu celu połączenia akcji i ponownie podjęto uchwałę o zmianie  paragrafu 10 Statutu, poprzez ujawnienie, 
że akcje spółki zostają scalone w jedną serię G, zgodnie z powołaną uchwałą nr 9/III/2011. Szczegółowy opis warunków, 
procedury scalenia akcji oraz cel scalenia zamieszczony został w pkt 5.1.5 części IV niniejszego Memorandum. 
   
Zmiana nr 7. 
STR. 149, PKT 21.1.4 , CZĘŚĆ IV - DOKUMENT REJESTRACYJNY   
Na końcu pkt dodaje się: 
W dniu 28 czerwca 2011 r. Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę numer 19/VI/2011 w sprawie emisji warrantów 
subskrypcyjnych serii A, B i C. Uchwała ta ma na celu realizację ustanowionego w Spółce „Programu Motywacyjnego dla 
członków Zarządu Spółki WIKANA S.A. i kluczowych osób dla Grupy Kapitałowej WIKANA na lata 2011-2013”, 
uchwalonego na podstawie uchwały nr 18 /VI/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. z dnia 28 czerwca 
2011 roku w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego na lata 2011-2013. Warranty subskrypcyjne mogą zostać 
objęte wyłącznie przez członków Zarządu Spółki WIKANA S.A. i kluczowe osoby dla Grupy Kapitałowej WIKANA w 
latach 2011-2013 Spółki, po spełnieniu kryteriów określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego, który został 
uchwalony uchwałą nr 15/VI/2011 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 31 maja 2011 r. Spółka wyemituje od 1 do 3.500.000  
warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C z prawem do objęcia akcji serii H, przy czym:  

a) w serii A emituje się do 850.000,00 warrantów subskrypcyjnych oznaczonych kolejnymi numerami seryjnymi według 
wzoru A 000.001, wymiennych na akcje serii H, które przyznawane będę Osobom Uprawnionym w 2012 roku,  w 
oparciu o ocenę spełniania Parametrów Programu Motywacyjnego ustalonych na 2011 rok ,  
b) w serii B emituje się do 1.200.000,00 warrantów subskrypcyjnych oznaczonych kolejnymi numerami seryjnymi 
według wzoru B 0.000.0001, wymiennych na akcje serii H, które przyznawane będę Osobom Uprawnionym w 2013 
roku,  w oparciu o ocenę spełniania Parametrów Programu Motywacyjnego ustalonych na 2012 rok   
c) w serii C emituje się do 1.450.0000 warrantów subskrypcyjnych oznaczonych kolejnymi numerami seryjnymi według 
wzoru C 0.000.0001, wymiennych na akcje serii H, które przyznawane będę Osobom Uprawnionym w 2014 roku,  
w oparciu o ocenę spełniania Parametrów Programu Motywacyjnego ustalonych na 2013 rok.   

Każdy Warrant subskrypcyjny uprawnia posiadacza do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii H o wartości nominalnej 0,20 zł 
(dwadzieścia groszy) i cenie emisyjnej 1,00 zł (jeden złoty). Uczestnicy Programu będą mogli obejmować akcje serii H przez 
okresy następnych lat od daty doręczenia Listu Realizacyjnego, o którym mowa w Regulaminie Programu Motywacyjnego, 
najpóźniej do 31 grudnia 2014 r. Warrant subskrypcyjny z każdej serii traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia 
akcji serii H albo upływu terminu do objęcia akcji serii H. Warranty subskrypcyjne uruchamiane są w zakresie puli objętej 
każdą serią, w kolejnych latach obowiązywania Programu, na warunkach określonych Programie Motywacyjnym.  Emisja 
warrantów subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 ze zm.). Liczba osób, do których zostanie skierowana 
propozycja nabycia warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C nie przekroczy 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) osób. Zgodnie 
z treścią przedmiotowej uchwały wyłączone zostało prawo poboru warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy. 
Z treścią uchwał, opinią Zarządu Emitenta w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 
w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C oraz w sprawie ustalenia ich ceny zapoznać można sie na stronie 
internetowej Emitenta www.wikana.pl.   
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Zmiana nr 8. 
STR. 149, PKT 21.1.5, CZĘŚĆ IV - DOKUMENT REJESTRACYJNY  
Było: 
Nie podjęto uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego. Nie istnieją żadne prawa do nabycia lub 
zobowiązania w odniesieniu do warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego. 
 
Jest:  
W dniu 28 czerwca 2011 r. Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę numer 20/VI/2011 w sprawie warunkowego 
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru dla 
dotychczasowych akcjonariuszy. Zgodnie z przedmiotową uchwałą kapitał zakładowy Spółki został warunkowo 
podwyższony o kwotę nie większą niż 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych), w drodze emisji nie więcej niż 3.500.000 
(trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. 
Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest realizacja Programu Motywacyjnego w Spółce przez 
zapewnienie aktywnego uczestnictwa Zarządu Spółki i kluczowych pracowników dla spółek Grupy Kapitałowej WIKANA, 
w Spółce. Program Motywacyjny skierowany jest do członków Zarządu Spółki i do kluczowych pracowników dla spółek 
Grupy Kapitałowej WIKANA. Osoby Uczestniczące w Programie będą mogły uzyskać prawo do objęcia łącznie nie więcej, 
niż 3.500.000 akcji serii H, przy czym liczba przydzielonych akcji serii H za poszczególne lata będzie wynosić odpowiednio: 
 za rok 2011 – do 850.000 sztuk,  
 za rok 2012 – do 1.200.000 sztuk,  
 za rok 2013 – do 1.450.000 sztuk.  
Osoby, które nabędą prawo do objęcia akcji Spółki emisji serii H będą mogły je realizować do 31.12.2014 r. Dotychczasowi 
akcjonariusze zostali wyłączeni z prawa poboru akcji w odniesieniu do akcji na okaziciela serii H. Akcje serii H  
uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:  
 jeżeli Akcje Serii H zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu ustalenia prawa do 

dywidendy, a Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad przewidziane jest podjęcie uchwały w sprawie podziału 
zysku podejmie taką uchwałę, to Akcje Serii H uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, 
tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich zapisania na 
rachunku papierów wartościowych,  

 jeżeli Akcje Serii H zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu ustalenia prawa do dywidendy 
a Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad przewidziane jest podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku 
podejmie taką uchwałę, to Akcje Serii H uczestniczą w zysku począwszy od zysku za dany rok obrotowy, tzn. od dnia 1 
stycznia roku obrotowego, w którym doszło do ich zapisania na rachunku papierów wartościowych. 

Z treścią uchwały oraz opinią Zarządu Emitenta w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 
nowych akcji emisji serii H i ustalenia ich ceny zapoznać można się na stronie internetowej Emitenta www.wikana.pl.   
 
 
Zmiana nr 8. 
STR. 200, WYKAZ ODESŁAŃ   
Na końcu dodaje się: 
uchwały podjęte na WZ Emitenta w dniu 28 czerwca 2011 r. opublikowane raportem bieżącym nr 27/2011 w dniu 29 
czerwca 2011 r., zamieszczonym na stronie internetowej Emitenta: www.wikana.pl, w zakładce „Relacje inwestorskie”: 
http://www.wikana.pl/raporty_biezace_id_656.html?rok=2011. 


