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Treść raportu: 

Zarząd WIKANA S.A. na podstawie art. 70 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów  finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych informuje, że w dniu 8 września 2010 roku otrzymał od Pana Adama 

Buchajskiego zawiadomienie wynikające z art. 69 powołanej Ustawy.  
 

Treść zawiadomienia: 

W oparciu o regulacje 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 (Dz.U.05.184.1539 ze zm.), uprzejmie informuję, że w dniu 3 września 2010 r. 
zbyłem na podstawie umowy akcje spółki WIKANA S.A. z siedzibą  w Lublinie (KRS 0000144421) w 

ilości 995.332.175. Zbyciem objęte zostały akcje na okaziciela, serii F, nie dopuszczone do obrotu 
na giełdzie, o numerach od 678.792.751 do numeru 1.591.777.585 i od numeru 1.591.777.586 do 

numeru 1.674.124.925. Nabywcą jest spółka pod firmą: IPNIHOME LIMITED z siedzibą w 

Larnace 
 

Przed zawarciem umowy, posiadałem w spółce WIKANA S.A. 1.047.813.626 akcji, co stanowiło 
62,35 % kapitału zakładowego WIKANA S.A. Obecnie posiadam w Spółce WIKANA S.A. akcje w 

ilości 52.481.451, co stanowi obecnie 3,12 % kapitału zakładowego Spółki. Z tytułu posiadanych 

obecnie akcji przysługuje mi 3,12 % udziału w ogólnej liczbie głosów. 
 

Wobec faktu, iż jestem podmiotem dominującym w rozumieniu ustawy o ofercie w stosunku do 
spółki Ipnihome Limited z siedzibą w Larnace, która nabyła ode mnie 995.332.175 sztuk akcji 

(będących przedmiotem niniejszego zawiadomienia), obecnie  posiadam pośrednio 995.332.175 
sztuk akcji WIKANA  S.A., (przed transakcją Ipnihome Limited nie posiadała akcji Spółki WIKANA 

S.A.) co stanowi 59,23% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniają do wykonywania  

995.332.175  głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 59,23 % ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Łącznie zatem, bezpośrednio i pośrednio, mój stan posiadania 

akcji WIKANA S.A. nie uległ zmianie. Posiadam zatem (łącznie bezpośrednio i pośrednio) 
1.047.813.626 sztuk akcji WIKANA S.A., co stanowi 62,35 % kapitału zakładowego Emitenta. Akcje 

te uprawniają do wykonywania 1.047.813.626 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 

62,35% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.  
 

 Jednoczenie informuję, iż w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia nie 
zamierzam zwiększać udziału w  ogólnej liczbie głosów oraz kapitale zakładowym WIKANA S.A. 

Mając jednak na uwadze  zmienność sytuacji na rynku kapitałowym, nie wykluczam w przyszłości 
dokonywania dalszych zakupów akcji WIKANA S.A. Zamiar dalszego zwiększania lub zmniejszania 

zaangażowania w Spółkę uzależniony będzie od ceny akcji, prezentowanych przez Spółkę wyników 

finansowych oraz od ogólnej sytuacji makroekonomicznej.  
 

Przedmiotową informację przekazałem też do Komisji Nadzoru Finansowego. 
Adam Buchajski  
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