
Raport bieżący nr 28/2011 

Data sporządzenia: 29-06-2011 

Temat: Zmiana Statutu WIKANA S.A. dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w 

dniu 28 czerwca 2011 roku. 

 
Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
 
Zarząd WIKANA S.A. (Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 

czerwca 2011 r. dokonało zmiany § 10 Statutu Spółki. 

Dotychczasowe brzmienie § 10 Statutu Spółki: 

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.611.173,80 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset 

jedenaście tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 80/100) i dzieli się na 1.680.558.690 (jeden miliard 

sześćset osiemdziesiąt milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji o 

wartości nominalnej po 0,02 zł każda akcja, serii A, B, C, D, E  i  F.  

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z 

prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.”  

Obecne  brzmienie § 10 Statutu Spółki: 

„§ 10.  

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.611.173,80 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset 

jedenaście tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 80/100) i dzieli się na 168.055.869 (sto 

sześćdziesiąt osiem milionów  pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji o 

wartości nominalnej po 0,20 zł każda akcja, serii G.  

2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę, nie więcej niż 700.000 

złotych (słownie: siedemset tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 3.500.000 (słownie:  

trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela, serii H, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia 

groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do 

objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C emitowanych przez 

Spółkę na podstawie uchwały nr 19/VI/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 

czerwca 2011 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H są posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych 

serii A, B i C wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane do dnia 

31.12.2014 r.” 
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