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Temat: Zakończenie negocjacji. Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej   
  
Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie - informacje poufne 
 
Treść raportu:  
Zarząd WIKANA S.A. („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, 
której przekazanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 2 ust. 1 
pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju 
informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania 
emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji 
poufnych. 
 
Zawiadomienie o opóźnieniu wykonania obowiązku informacyjnego pierwotnie do dnia 29 
maja 2015 roku, a następnie do dnia 30 czerwca 2015 r. oraz do dnia 30 września 2015 r., 
zostało przekazane do Komisji Nadzoru Finansowego odpowiednio w dniu: 8 maja 2015 r., 29 
maja 2015 r. oraz 30 czerwca 2015 r.  
  
Treść informacji poufnej przekazanej do Komisji w dniu 8 maja 2015 r.: 
„Zarząd Wikana S.A. („Emitent”), działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) oraz § 2 ust. 1 pkt 
1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, 
które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta  
w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych, 
informuje, iż postanowił opóźnić do dnia 29 maja 2015 r. wykonanie obowiązku, o którym 
mowa w art. 56 ust. 1 Ustawy w odniesieniu do informacji o rozpoczęciu w dniu 7 maja  
2015 r. negocjacji, przedmiotem których jest sprzedaż nieruchomości o znacznej wartości, 
będących w posiadaniu spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta. 
Przyczyną uzasadniającą opóźnienie jest fakt, iż przekazanie w chwili obecnej do publicznej 
wiadomości informacji o rozpoczęciu negocjacji, mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg 
lub wynik tych negocjacji i przez to naruszyć słuszny interes Emitenta. 
Opóźnienie przekazania informacji nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej,  
a Emitent zapewni zachowanie poufności opóźnionych informacji do chwili wykonania 
obowiązku.” 
 
Treść informacji poufnej przekazanej do Komisji w dniu 29 maja 2015 r.: 
„Zarząd Wikana S.A. („Emitent”), działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) oraz § 2 ust. 1 pkt 
1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, 
które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta  
w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych, 



informuje, iż z uwagi na nadal toczące się negocjacje, postanowił przedłużyć do dnia 30 
czerwca 2015 r. opóźnienie wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 Ustawy  
w odniesieniu do informacji o rozpoczętych w dniu 7 maja 2015 r. negocjacji, przedmiotem 
których jest sprzedaż nieruchomości o znacznej wartości, będących w posiadaniu spółek  
z Grupy Kapitałowej Emitenta. 
O opóźnieniu wykonania wyżej wymienionego obowiązku pierwotnie do dnia 29 maja 2015 
roku, Emitent informował raportem przekazanym do Kancelarii DIA-S w dniu 8 maja 2015 r. 
Przyczyną uzasadniającą opóźnienie jest fakt, iż przekazanie w chwili obecnej do publicznej 
wiadomości informacji o rozpoczęciu negocjacji, mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg 
lub wynik tych negocjacji i przez to naruszyć słuszny interes Emitenta. 
Opóźnienie przekazania informacji nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej,  
a Emitent zapewni zachowanie poufności opóźnionych informacji do chwili wykonania 
obowiązku.” 
 
Treść informacji przekazanej do Komisji w dniu 30 czerwca 2015 r.: 
Zarząd Wikana S.A. („Emitent”), działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) oraz § 2 ust. 1 pkt 
1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, 
które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta  
w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych, 
informuje, iż z uwagi na nadal toczące się negocjacje, postanowił przedłużyć do dnia 30 
września 2015 r. opóźnienie wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 Ustawy  
w odniesieniu do informacji o rozpoczętych w dniu 7 maja 2015 r. negocjacji, przedmiotem 
których jest sprzedaż nieruchomości o znacznej wartości, będących w posiadaniu spółek  
z Grupy Kapitałowej Emitenta. 
O opóźnieniu wykonania wyżej wymienionego obowiązku pierwotnie do dnia 29 maja 2015 
roku, a następnie do dnia 30 czerwca 2015 r., Emitent informował raportami przekazanymi 
do Kancelarii DIA-S odpowiednio w dniu 8 oraz 29 maja 2015 r. 
Przyczyną uzasadniającą opóźnienie jest fakt, iż przekazanie w chwili obecnej do publicznej 
wiadomości informacji o rozpoczęciu negocjacji, mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg 
lub wynik tych negocjacji i przez to naruszyć słuszny interes Emitenta. 
Opóźnienie przekazania informacji nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej,  
a Emitent zapewni zachowanie poufności opóźnionych informacji do chwili wykonania 
obowiązku.” 
 
Z uwagi na zakończenie negocjacji z przyczyn obiektywnych, które spowodowały brak 
osiągnięcia zamierzonego celu, Emitent podjął decyzję o podaniu informacji poufnej do 
wiadomości publicznej. Jednocześnie Emitent informuje, iż ze względu na obowiązek 
zachowania poufności, nie może ujawnić szczegółów negocjacji.  
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