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Treść raportu:  
Zarząd WIKANA S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 18 grudnia 2020 r. podjął 
uchwałę w sprawie:  
- emisji 22.000 (słownie: dwudziestu dwóch tysięcy) zwykłych, odsetkowych obligacji 
na okaziciela, serii C, nieposiadających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 zł 
(słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każda i łącznej wartości nominalnej 22.000.000,00 zł 
(słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych 00/100), po cenie emisyjnej jednej obligacji 
wynoszącej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), z oprocentowaniem stałym 
w skali roku (zwanych dalej: „Obligacjami”), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 stycznia 
2015 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1208), z emisją Obligacji w trybie przepisu art. 33 pkt 
2 wspomnianej ustawy o obligacjach  
- oraz w sprawie zatwierdzenia treści warunków emisji Obligacji („Warunki Emisji”).  
Cel emisji Obligacji został określony jako wykup obligacji serii B wyemitowanych przez spółkę 
pod firmą: WIKANA MERITUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CORYLUS S.K.A. 
z siedzibą w Lublinie (KRS: 0000485197), należącą do Grupy Kapitałowej Emitenta. 
Zapisy na Obligacje będą przyjmowane w dniach 22 – 24 grudnia 2020 r. Przydział Obligacji 
zostanie dokonany w terminie dwóch dni roboczych po ostatnim dniu terminu składania ofert 
nabycia Obligacji („Dzień Przydziału”). 
Obligacje będą obligacjami niezabezpieczonymi. Odsetki od Obligacji będą wypłacane na 

koniec każdego okresu odsetkowego wynoszącego trzy miesiące. Ostateczny termin wykupu 

Obligacji został określony na dzień 31 grudnia 2022 r., z możliwością wcześniejszego wykupu 

części lub wszystkich Obligacji przez Spółkę. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty 

stanowiącej iloczyn wartości nominalnej jednej Obligacji oraz liczby Obligacji, powiększonej 

o pozostałe do zapłaty należne odsetki. Prawa z Obligacji powstaną z chwilą dokonania zapisu 

w ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych prowadzonej przez agenta emisji, 

o którym mowa w art. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 

(t.j. Dz.U. 2020 poz. 89, „Ustawa o Obrocie”), i przysługują osobom wskazanym w tej ewidencji 

jako osoby uprawnione z tych papierów wartościowych, zgodnie z art. 7a ust. 7a Ustawy 

o Obrocie, do momentu ich przeniesienia na inne rachunki papierów wartościowych. 
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