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Temat: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A. 
 
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji  
 
Treść raportu:  
Zarząd WIKANA S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu 5 października 2020 r. 
od Pana Pawła Szczepaniaka, działającego w imieniu własnym, a także w imieniu: Pana 
Mariusza Franciszka Ryżkowskiego i Pana Roberta Tomczewskiego, zawiadomienia 
sporządzonego w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 
  
Poniżej Emitent przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia: 
 
„Działając w imieniu:  

a. Pawła Szczepaniaka,  

b. Mariusza Franciszka Ryżkowskiego,  

c. Roberta Tomczewskiego,  

których łączy ustne porozumienie dotyczące współdziałania i zgodnego głosowania na 

Walnym Zgromadzeniu, jak również prowadzenia spójnej polityki wobec Spółki łącznie 

zwanych dalej „Zawiadamiającymi”, realizując obowiązek określony w art. 69 ust. 1 pkt 2 

w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 

o spółkach publicznych, zwanej dalej: „Ustawą” zawiadamiam, że:  

 

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie 

W dniu 29 września 2020 roku, w wyniku rozliczenia transakcji dokonanej na rynku 

regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

w formie transakcji pakietowej, a także transakcji sesyjnych jeden z zawiadamiających zbył 

1 094 000 akcji, co spowodowało jego zejście indywidualnie, a także przez Zawiadamiających 

razem poniżej progu 5,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale 

zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie 

głosów. Przed rozliczeniem transakcji, o których mowa powyżej zawartych w dniu 

29 września 2020 roku Zawiadamiający posiadali następującą liczbę akcji:  

a. Paweł Szczepaniak posiadał bezpośrednio 1 094 000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki 

reprezentujących 5,54% kapitału zakładowego Spółki oraz 5,54% ogólnej liczby głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki;  



b. Mariusz Franciszek Ryżkowski posiadał bezpośrednio 307 000 akcji zwykłych na okaziciela 

Spółki reprezentujących 1,55% kapitału zakładowego Spółki oraz 1,55% ogólnej liczby głosów 

na Walnym Zgromadzeniu Spółki 

c. Robert Tomczewski posiadał bezpośrednio 60 000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki 

reprezentujących 0,30% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,30% ogólnej liczby głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki 

Łącznie Zawiadamiający posiadali 1 461 000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki 

reprezentujących 7,39% kapitału zakładowego Spółki oraz 7,39% ogólnej liczby głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki 

oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 

Po rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej zawartych w dniu 29 września 2020 roku 

Zawiadamiający posiadają następującą liczbę akcji:  

a. Paweł Szczepaniak posiada bezpośrednio 0 akcji zwykłych na okaziciela Spółki 

reprezentujących 0,00 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0,00 % ogólnej liczby głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki;  

b. Mariusz Franciszek Ryżkowski posiada bezpośrednio 307 000 akcji zwykłych na okaziciela 

Spółki reprezentujących 1,55% kapitału zakładowego Spółki oraz 1,55% ogólnej liczby głosów 

na Walnym Zgromadzeniu Spółki; 

c. Robert Tomczewski posiada bezpośrednio 60 000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki 

reprezentujących 0,30% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,30% ogólnej liczby głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki;  

Łącznie Zawiadamiający posiadają 367 000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki 

reprezentujących 1,86% kapitału zakładowego Spółki oraz 1,86% ogólnej liczby głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 

4. (uchylony) 

 

5. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje 

spółki. 

Nie istnieją inne podmioty zależne od Zawiadamiających posiadające akcje Spółki. 

 

6. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy  

Nie istnieją osoby trzecie, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy. 

 

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia 

jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których 

mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b 

ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub 

nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, 

w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji 



Nie dotyczy. 

 

8. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których 

w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w 

art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data 

wygaśnięcia tych instrumentów finansowych 

Nie dotyczy. 

 

9. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 7 i 8 i jej procentowy udział 

w ogólnej liczbie głosów 

Aktualnie Zawiadamiający posiadają 367 000 akcji spółki.” 

 
 
Piotr Kwaśniewski,  
Prezes Zarządu 
 
Paweł Chołota  
Członek Zarządu  


