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Temat: Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 
 
Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających 
dostęp do informacji poufnych 
 

Treść raportu: 

Zarząd WIKANA S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 7 kwietnia 2016 r. otrzymał od członków 
Rady Nadzorczej Emitenta, tj. Pana Adama Buchajskiego oraz Pani Agnieszki Buchajskiej, dwa 

zawiadomienia sporządzone w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  
o obrocie instrumentami finansowymi. 
 
Poniżej Emitent przekazuje treść obu ww. zawiadomień. 

 
Treść zawiadomienia otrzymanego od Pana Adama Buchajskiego:  

 

„W wykonaniu obowiązku określonego w art. 160 ustęp 1 w związku z ustęp 2 ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) oraz zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania  

i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad 

sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, 

informuje, że:  

Osoba bliska w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 

poinformowała mnie 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, w 4.935.222 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści 

pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwie) akcje.  

Wskazane powyżej zbycie nastąpiło, w drodze wniesienia do innej spółki handlowej, wkładu 

niepieniężnego w postaci akcji Wikana S.A. na skutek czego osoba bliska nie posiada akcji w 

Wikana S.A. W zamian za wniesiony wkład osoba bliska nie otrzymała ceny, tylko jednostki 

uczestnictwa w tej spółce.  

Zbycie akcji nastąpiło 31.03.2016 r.” 

 

Treść zawiadomienia otrzymanego od Pani Agnieszki Buchajskiej:  

 „W wykonaniu obowiązku określonego w art. 160 ustęp 1 w związku z ustęp 2 ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) oraz zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania  

i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad 

sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, 

informuje, że:  

 



Zbyłam akcje 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 w liczbie 317.332 ( trzysta siedemnaście tysięc trzysta trzydzieści dwa).  

Wskazane powyżej zbycie nastąpiło w drodze wniesienia, do innej spółki handlowej, wkładu 

niepieniężnego w postaci akcji Wikana S.A. W zamian za wniesiony wkład nie otrzymałam ceny, 

tylko jednostki uczestnictwa w innej spółce. 

Dodatkowo osoba bliska w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, poinformowała mnie 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, w liczbie 212 680 (dwieście dwanaście tysięcy 

sześćset osiemdziesiąt).  

Wskazane powyżej zbycie nastąpiło w drodze wniesienia do innej spółki handlowej, wkładu 

niepieniężnego w postaci akcji Wikana S.A. na skutek czego osoba bliska nie posiada akcji  

w Wikana S.A. W zamian za wniesiony wkład osoba bliska  nie otrzymała ceny, tylko jednostki 

uczestnictwa w tej spółce. 

Zbycie akcji nastąpiło 31.03.2016 r.” 
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