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Treść raportu: 

Zarząd WIKANA S.A. informuje, Ŝe w opublikowanym w dniu 16 listopada 2009 r. raporcie za III 
kwartał pojawiły się następujące nieścisłości: 
 
1/ w punkcie 13 informacji dodatkowej do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 
2009r. dotyczącym stanu posiadania akcji lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i 
nadzorujące, akcje będące w posiadaniu p. Agnieszki Buchajskiej – Członka Rady Nadzorzczej 
niewłaściwie zostały przypisane Krzysztofowi Misiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej , który w 
rzeczywistości nie posiada akcji Spółki WIKANA S.A. Ponadto wskazana tam liczba akcji została 
obliczona dla p. Agnieszki Buchajskiej łącznie z podmiotem od niej zaleŜnym. Liczba akcji 
znajdujących się w bezpośrednim posiadaniu p. Agnieszki Buchajskiej na dzień 12 listopada 2009 r. 
wynosi zatem 38 290 469 szt. zaś wraz z podmiotem zaleŜnym Renale Management Limited 
59 528 430 szt. akcji. 
 
2/ w punkcie 14 opublikowanej informacji dodatkowej dotyczącym informacji o postępowaniach 
toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitraŜowego lub organem 
administracji publicznej dotyczących WIKANA S.A. i spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej 
Wikana zastosowano odniesienie do sprawozdania za I półrocze 2009 r. poprzez stwierdzenie, iŜ 
„nie pojawiły się Ŝadne nowe zdarzenia poza omówionymi w sprawozdaniu za I półrocze”. W 
opublikowanej w dniu dzisiejszym korekcie raportu punkt ten informacji dodatkowej został 
uzupełniony o szczegółowe dane dotyczące ww. postępowań. 
 
3/ w Informacji dodatkowej nie zostały uwzględnione ust. 8-11 § 87 Rozporządzenia Ministra 
Finansów w sprawie informacji bieŜących i okresowych – w domniemaniu nie dotyczące Spółki . 
Aby uniknąć podejrzenia o celowe pomijanie tych danych zamieszczamy informację – obecnie ujęte 
w punkty 17, 18 i 19 Informacji dodatkowej – iŜ dane zapisy Spółki nie dotyczą. 
 
4/ błędnie zaprezentowane zostały wybrane dane finansowe w zakresie odnoszącym się do danych 
bilansowych. Przyjęty przez Spółkę okres Rozliczeniowy porównano do okresu analogicznego w 
roku 2008 (tj. od 01.01.2008 - do 30.09.2008), gdy odpowiadające wymogom Rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. poprawnie zaprezentowane dane bilansowe powinny 
odnosić się do stanu za okres 01.01.2008 do 31.12.2008. 
 
W związku z powyŜszym opublikowano korektę skonsolidowanego raportu kwartalnego poprzez 
ponowne wpisanie danych finansowych i wymianę załączników, w których wystąpiły błędy.  
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