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Treść raportu: 

Zarząd WIKANA S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 10 maja 2018 roku spółka zależna 
Emitenta - WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BETULA Sp.k.  
z siedzibą w Lublinie („Spółka”) - zawarła z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą 
pod firmą: „ZT INVEST Zbigniew Tarłowski" z siedzibą w Zamościu („Wykonawca”), umowę  
o kompleksową realizację wykonania budynku mieszkalnego wielorodzinnego „C”, wraz  
z infrastrukturą zewnętrzną oraz zagospodarowaniem terenu („Umowa”), jako ostatniego 
etapu inwestycji pod nazwą „Klonowy Park”, realizowanej przy ul. Sowiakowskiego w Janowie 
Lubelskim. 
W ramach etapu objętego Umową powstanie 21 lokali mieszkalnych i 13 garaży. 
Termin realizacji zadania określonego Umową został ustalony na III kwartał 2019 r. 
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy jest ryczałtowe i wynosi 3,05 mln zł netto. 
Umowa przewiduje kary umowne ze strony Wykonawcy m.in. w przypadku nieterminowej 
realizacji przedmiotu Umowy, jak również z tytułu nieterminowego usunięcia wad w ramach 
gwarancji/rękojmi czy odstąpienia od Umowy przez Spółkę z winy Wykonawcy. Jednocześnie 
Spółce przysługuje prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego  
do wysokości faktycznie poniesionej szkody, jeżeli wartość szkody przekracza kwotę 
uzyskanych kar umownych. Wykonawca z kolei jest uprawniony do otrzymania kary umownej 
od Spółki z tytułu odstąpienia Wykonawcy od Umowy z winy Spółki, bądź zwłoki w dokonaniu 
odbioru końcowego. Kary umowne mogą być naliczane z różnych tytułów łącznie, przy czym 
kary umowne z wszystkich tytułów nie mogą one przekraczać 10% wartości Umowy.   
Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. 
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego 
typu umów.  
 
Umowa stanowi trzeci etap realizacji inwestycji pod nazwą „Klonowy Park” w Janowie 
Lubelskim, w ramach której Grupa Kapitałowa WIKANA zrealizowała dotychczas budynki 
mieszkalne „A” i „B”, obejmujące łącznie 45 mieszkań.   
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