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Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2011 z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie
uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. w dniu
3 marca 2011 roku Zarząd WIKANA S.A. (Emitent, Spółka), informuje, o podjęciu w dniu
30 grudnia 2011 r. decyzji o umorzeniu posiadanych przez Spółkę akcji własnych
wyrażonej w uchwale Zarządu Spółki w sprawie umorzenia akcji własnych.
Na podstawie ww. uchwały, mając na uwadze uprawnienie przewidziane w punkcie
8 uchwały nr 9/III/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 marca 2011 r.
w sprawie połączenia akcji serii A, B, C, D, E, F Spółki w jedną wspólną serię, scalenia
(połączenia) akcji Spółki, zmiany paragrafu 10 Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu
do nabycia akcji własnych spółki celem wyrównania niedoborów scaleniowych,
upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności związanych z realizacją tej uchwały.
Zarząd Spółki, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Spółki w tym zakresie,
zadecydował o nieodpłatnym umorzenie akcji WIKANA S.A. w liczbie 390.273, jakie
Spółka posiada po nabyciu akcji własnych, nabytych zgodnie z upoważnieniem zawartym
w przywołanej uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem wyrównania
niedoborów scaleniowych, które wobec braku zgłoszenia niedoborów w liczbie
zapewnionych przez Spółkę akcji, nie zostały przekazane akcjonariuszom na wyrównanie
niedoborów.
Umorzenie akcji nastąpi zgodnie z art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych z chwilą
obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
W celu wykonania procedury umorzenia akcji, po dniu 31 stycznia 2012 r. zwołane
zostanie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad obejmującym
co najmniej podjęcie uchwały lub uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych oraz
obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych i zmiany
zgodnie z tymi uchwałami Statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału zakładowego.
Decyzja Zarządu Spółki w przedmiocie umorzenia akcji została pozytywnie zaopiniowana
przez Radę Nadzorczą Emitenta w dniu 30 grudnia 2011 r.
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