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Temat: Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.  
 
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji   
  
Treść raportu:  
 
Zarząd WIKANA S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 6 kwietnia 2016 r. otrzymał od RDI LLC  
z siedzibą w Dover („RDI LLC”) oraz Ipnihome Limited z siedzibą w Larnace („Ipnihome 
Limited”) dwa zawiadomienia sporządzone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 
 
Poniżej Emitent przekazuje treść obu ww. zawiadomień. 
 
Treść zawiadomienia otrzymanego od RDI LLC: 
 
„Spółka RDI LLC z siedzibą w Dover pod adresem: 28 Old Rudnick Lane, Dover, Stan Delaware 
19901, Hrabstwo Kent, wpisana do rejestru spółek pod numerem: 5991311 (dalej jako „RDI 
LLC"), reprezentowana przez menadżera - Opus Management USA LLC z siedzibą w Dover 
pod adresem: 28 Old Rudnick Lane, Dover, Stan Delaware 19901, Hrabstwo Kent, 
zarejestrowana pod numerem 5355641, w imieniu której działa Pani Agnieszka Rzepecka 
jako menadżer uprawniony do samodzielnej reprezentacji, w wykonaniu obowiązku 
określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) (dalej "Ustawa"), 
niniejszym zawiadamia o nabyciu akcji spółki Wikana S.A. z siedzibą w Lublinie pod adresem: 
ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000144421 (dalej „Wikana"). Wskazane powyżej nabycie 
nastąpiło w drodze wniesienia do RDI LLC wkładu niepieniężnego w postaci akcji uchwałą RDI 
z dnia 31.03.2016 r., w wyniku czego RDI LLC posiadało bezpośrednio 530,012 (pięćset 
trzydzieści tysięcy dwanaście) akcji Wikana, która to liczba stanowi 2.65% udziału w jej 
kapitale zakładowym i bezpośrednio uprawnia do oddania 530,012 (pięćset trzydzieści 
tysięcy dwanaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Wikana, co stanowi 2.65% głosów w 
ogólnej liczbie głosów w Wikana. 
 
Następnie miało miejsce kolejne nabycie akcji, w ramach działań wewnątrz grupy 
kapitałowej, na podstawie Porozumienia z dnia 31 marca 2016 r., w wyniku czego RDI nabyło 
4.935.222 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwie) 
akcje Wikana, która to liczba stanowi 24,66% udziału w jej kapitale zakładowym i 
bezpośrednio uprawnia do oddania 4.935.222 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści pięć 
tysięcy dwieście dwadzieścia dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu Wikana, co stanowi 
24,66% głosów w ogólnej liczbie głosów w Wikana 



Akcje z obu transakcji zostały przeksięgowane i zapisane na rachunku maklerskim spółki RDI 
LLC w dniu 31 marca 2016 r. 
 
Przed zdarzeniami objętymi niniejszym zawiadomieniem RDI LLC nie posiadała w ogóle akcji 
Wikana, co za tym idzie spółka RDI LLC nie posiadała praw głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy Wikana. 
 
RDI LLC informuje, że aktualnie bezpośrednio posiada 5,465,234 (pięć milionów czterysta 
sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści cztery) akcje Wikana, która to liczba stanowi 
27,31% udziału w jej kapitale zakładowym i bezpośrednio uprawnia do oddania 5,465,234 
(pięć milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści czterech) głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Wikana, co stanowi 27,3 1% głosów w ogólnej liczbie głosów w 
Wikana. 
 
Ponadto RDI LLC informuje, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Wikana oraz 
że RDI LLC nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby 
przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu w Wikana”. 
 
Treść zawiadomienia otrzymanego od Ipnihome Limited: 
 
„Spółka Ipnihome Limited, z siedzibą w Larnace pod adresem: Ermou, 32-34, Kyprianos 
Court, Fiat/Office 105, P.C. 6021, Cypr, wpisaną do cypryjskiego rejestru spółek pod 
numerem HE 212974 (dalej jako „Ipnihome"), w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 
ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 
lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) (dalej "Ustawa") zawiadamia o zbyciu akcji 
spółki Wikana S.A. z siedzibą w Lublinie pod adresem: ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin, wpisanej 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144421 
(dalej „Wikana"). Wskazane powyżej zbycie nastąpiło w drodze wniesienia do spółki RDI LLC 
z siedzibą w Dover pod adresem: 28 Old Rudnick Lane, Dover, Stan Delaware 19901, 
Hrabstwo Kent, wpisana do rejestru spółek pod numerem: 5991311, wkładu niepieniężnego 
w postaci akcji Wikana, na skutek czego Ipnihome nie posiada akcji w Wikana. 
 
Zbycie akcji nastąpiło na podstawie Porozumienia z dnia 31 marca 2016 r. Akcje zostały 
przeksięgowane i zapisane na rachunku maklerskim spółki RDI LLC w dniu 31 marca 2016 r. 
 
Przed zdarzeniami objętymi niniejszym zawiadomieniem Ipnihome posiadała 4.935.222 
(cztery miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwie) akcje Wikana, 
która to liczba stanowi 24.66% udziału w jej kapitale zakładowym i bezpośrednio uprawnia 
do oddania 4.935.222 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście 
dwadzieścia dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu Wikana, co stanowi 24,66% głosów w 
ogólnej liczbie głosów w Wikana. 
 
Ipnihome informuje, że aktualnie posiada pośrednio przez podmiot zależny: RDI LLC z 
siedzibą w Dover pod adresem: 28 Old Rudnick Lane, Dover, Stan Delaware 19901, Hrabstwo 
Kent, wpisana do rejestru spółek pod numerem: 5991311, 5,465,234 (pięć milionów 
czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści cztery) akcje Wikana, która to liczba 



stanowi 27.31% udziału w jej kapitale zakładowym i bezpośrednio uprawnia do oddania 
5,465,234 (pięć milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści czterech) 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Wikana, co stanowi 27,31% głosów w ogólnej liczbie 
głosów w Wikana”. 
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