
 

 

Raport bieżący nr 45/2011 

Data sporządzenia: 14-10-2011 

Skrócona nazwa emitenta: WIKANA 

Temat: Uchwała Zarządu KDPW w sprawie scalenia akcji Wikana S.A. oraz ustalenia dnia 

referencyjnego  

 

Treść raportu:  

 
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2011  z dnia 5 października 2011 r. w sprawie złożenia 
wniosku o zawieszenie notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A., Zarząd WIKANA SA (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o 
podjęciu w dniu 13 października 2011 r. przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych S.A. (KDPW) uchwały nr 929/11 w sprawie scalenia akcji oraz ustalenia dnia 
referencyjnego o następującej treści:  
 
„§1. 

Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 85 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki Wikana S.A., Zarząd Krajowego Depozytu 

postanawia określić, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji spółki Wikana S.A.  
z 0,02 zł (dwa grosze) na 0,20 zł (dwadzieścia groszy), dzień 28 października 2011 r. jako dzień 
wymiany 1.680.558.690 (jeden miliard sześćset osiemdziesiąt milionów pięćset pięćdziesiąt osiem 
tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji spółki Wikana S.A. oznaczonych kodem PLELO000016 
na 168.055.869 (sto sześćdziesiąt osiem milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt 

dziewięć) akcji spółki Wikana S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia grodzy) każda. 
§2. 
Dniem referencyjnym, o którym mowa w § 187 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego 
Depozytu Papierów Wartościowych, dla dokonania wymiany, o której mowa w § 1, jest dzień 
19 października 2011 r.  
§3. 
Zarząd Krajowego Depozytu stwierdza, że po przeprowadzeniu operacji wymiany, o której mowa 

w §1, kodem PLELPO000016 oznaczonych będzie 168.055.869 (sto sześćdziesiąt osiem milionów 
pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji spółki Wikana S.A. o wartości 
nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. 
§4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 

 
Podstawa prawna Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji 
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