
 

 

Raport bieżący nr 12/2012 

Data sporządzenia: 05-03-2012 

Temat: Zmiana umów przedwstępnych sprzedaży zawartych pomiędzy spółką zależną od Wikana 

S.A. a Redevco Polska Gamma Sp. z o.o.  

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji 

 

Treść raportu:  

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2012 z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie zawarcia 

pomiędzy Wikana Nieruchomości Sp. z o.o. Komerc S.K.A. (Wikana Komerc) a Redevco Polska Gamma 

Sp. z o.o. (Redevco) pakietu 9 umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości (Umowy 

Przedwstępne), Zarząd WIKANA S.A. (Emitent), informuje, iż w dniu 5 marca 2012 roku pomiędzy 

Redevco a Wikana Nieruchomości sp. z o.o. reprezentującą jako komplementariusz spółkę Wikana  

Komerc dokonano zmiany wybranych postanowień Umów Przedwstępnych sprzedaży nieruchomości 

komercyjnych zabudowanych należących do Redevco (Umowy Przedwstępne).  

 

Na mocy dokonanych zmian wydłużeniu z dnia 31 marca 2012 roku do dnia 6 kwietnia 2012 roku 

uległ termin zobowiązania stron do zawarcia umów sprzedaży 9 nieruchomości komercyjnych 

należących do Redevco, o których mowa w przywołanym raporcie bieżącym nr 6/2012 (Umowy 

Przyrzeczone). Zmianie uległy również zapisy określające termin posiadania przez Wikana Komerc 

prawa do odstąpienia od każdej z Umów Przedwstępnych w przypadku nieuzyskania na warunkach 

określonych w Umowach Przedwstępnych finansowania zewnętrznego na nabycie nieruchomości 

objętej którąkolwiek z Umów Przedwstępnych poprzez przesunięcie tego terminu z dnia 5 marca 

2012 roku na dzień 31 marca 2012 roku., przy czym skorzystanie z prawa do odstąpienia, o którym 

mowa powyżej, może zostać wykonane przez Wikana Komerc za zapłatą odstępnego w kwocie 3 tys. 

euro dla każdej z umów. 

Ponadto zmianie uległy terminy przysługiwania Redevco prawa do odstąpienia od każdej z Umów 

Przedwstępnych w przypadku nieprzystąpienia przez Wikana Komerc do którejkolwiek z Umów 

Przyrzeczonych co aktualnie może nastąpić nie wcześniej niż w dniu 1 kwietnia 2012 roku i do dnia 

zawarcia umowy przyrzeczonej odpowiadającej danej umowie przedwstępnej, nie później jednak niż 

do dnia 6 kwietnia 2012 roku.  

 

Jednocześnie Emitent informuje, iż pozostałe warunki Umów Przedwstępnych nie uległy zmianie.  
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